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NOTA INTRODUTÓRIA

Apresentamos aqui os Anais do V ENANPARQ – Encontro da Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual: cri-
ses, impasses e desafios.

Os Anais, desenvolvidos em formato de arquivo digital (PDF), estão divididos em oito volumes 
coincidentes com os Eixos Temáticos que nortearam o V ENANPARQ, para além de um vol-
ume introdutório, de número “00”, com o Índice Geral que abarca todos os outros volumes: 

00. Índice Geral

01. Ideários, Projeto e Prática

02.  História e Teoria da Arquitetura, da Cidade e do Urbanismo

03. Patrimônio, Cultura e Identidade 

04. Ambiente, Preservação e Sustentabilidade 

05. Produção do Espaço, Ocupação, Gestão e Cidadania 

06. Infraestrutura e Mobilidade

07. Instrumentos da Legislação e Normativas 

08. Inovação, Tecnologias e Sociedade

Cada volume é dividido em capítulos coincidentes com os produtos científicos (artigos, 
simpósios, oficinas) submetidos ao evento e aprovados pela comissão científica:

01. Mesa Temática com Apresentação Oral

02. Mesa Temática sem Apresentação Oral

03. Simpósios Temáticos

04. Artigos Completos de Simpósios Temáticos

05. Oficinas

06. Outros



Dentro de cada capítulo, os trabalhos estão organizados em ordem alfabética pelo título. 

A inserção dos textos nos volumes dos eixos não segue necessariamente a inclusão dos 
trabalhos sugerida na programação do evento, mas a indicação inicial dos autores – no ato 
da submissão dos artigos, simpósios, oficinas. 

Finalmente, é preciso dizer que o conteúdo dos trabalhos expostos nos Anais do V 
ENANPARQ é de inteira responsabilidade dos autores – revisão de texto, uso de imagens, 
formatação.



APRESENTAÇÃO

ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
SALVADOR - 13 A 19 DE OUTUBRO

Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual 
crises, impasses e desafios

A temática proposta para o V ENANPARQ busca discutir de modo transversal, interdisci-
plinar e inovador o contexto atual relacionado a esse campo de atuação, promovendo o 
debate sobre a produção científica recente nas universidades brasileiras, em diálogo com 
as práticas e com a produção internacional, fomentando assim a reflexão crítica sobre as 
permanências e perspectivas num contexto de crises, impasses e desafios.

O evento traz para o debate no tema proposto os resultados recentes das atividades da 
pós-graduação na área, no âmbito do Ensino, Pesquisa, Extensão, da Prática Profissional e 
do Comum, com reflexões sobre a formação, produção e lacunas, fundadas no compromis-
so social da Área de Arquitetura e Urbanismo.

Considera-se o panorama mundial altamente globalizado e interconectado sob a égide da 
financeirização, do neoliberalismo e das tecnologias digitais, em que as crises se manifes-
tam em ciclos crescentemente frequentes e duradouros, com impactos sociais e ambien-
tais profundos e diferenciados a cada contexto e sociedade.

No Brasil, a atual crise instaurada nas suas dimensões política, econômica e social, afe-
ta diretamente a qualidade de vida das pessoas, do ambiente, bem como as relações in-
stitucionais e produtivas. Traz impasses para todas as áreas profissionais, com fortes im-
pactos para Arquitetura e Urbanismo nas suas múltiplas formas de ação.

Esse campo de atuação está sendo fortemente afetado, não apenas pela escassez de 
investimentos, vulnerabilidades e enfraquecimento de ações contínuas na construção, 
preservação e produção do espaço, mas, sobretudo, pelas inflexões nas políticas públi-
cas de interesse social e coletivo. Para além da prática profissional, são questões que 
se expressam nos graves problemas urbanos, nas dinâmicas territoriais dispersas, nas 



estruturas ociosas e obsoletas, nas objetivações e subjetivações excludentes e no cotidi-
ano de violências e incertezas no que há de vir.

Os avanços conquistados nos pactos constitucionais democráticos pelos direitos soci-
oespaciais, regulamentados no Estatuto da Cidade e no Estatuto da Terra, depois de quase 
duas décadas de vigência nas legislações, se efetivam fragilmente na prática, diante das 
necessidades de atendimento às demandas da sociedade brasileira.

Nesse contexto, são complexos os desafios colocados para reflexão e ações da pós-grad-
uação no campo da Arquitetura e Urbanismo, considerando as suas relações entre teoria, 
prática, assimilação, experimentação, diálogo na sociedade e incorporação de saberes. 
Enfim, no processo contínuo do conhecimento, vislumbram-se caminhos de conexão ao 
passado, permanências, emergências, resistências, mediações e superação de impasses, 
que potencializam ganhos coletivos, proposições inovadoras e participativas, na conquista 
de cidades melhores, mais justas e ambientes adequados para a vida.
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de Pesquisa: Projeto, Inovação e Gestão em Arquitetura e Urbanismo, Grupo de Pesquisa: Políticas 
Territoriais e a Água no Meio Urbano 

Silva, Jonathas Magalhães Pereira da 
Arquiteto e Urbanista; Docente do Pos urb-Arq – Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Linha 
de Pesquisa: Projeto, Inovação e Gestão em Arquitetura e Urbanismo, Grupo de Pesquisa: Políticas 
Territoriais e a Água no Meio Urbano

AS MARCAS DO LUGAR DE ORIGEM NO ATUAL LOCAL DE MORADIA: O CASO DO 
CONJUNTO ISMAEL SILVA – ZÉ KETI .8762

TROTTA, Carolina 
Mestranda em Arquitetura pelo PPGARQ PUC-Rio; Bolsista CAPES. carolinatrotta@hotmail.com 



SOUZA, Juliana Correia de 
Bolsista PIBIC; Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela PUC-Rio.

AS OCUPAÇÕES NO CENTRO DE VITÓRIA, ES: MORADIA OU RUÍNA? .8783

MIRANDA, Clara Luiza 
Doutora em Comunicação e Semiótica PUC SP; Professor do DAU UFES e do PPGAU UFES 

ALMEIDA, Lutero Proscholdt
Doutor em Arquitetura e Urbanismo PPGAU UFBA; Professor do DAU e do PPGAU UFES 

MARTINS, Lucas 
Mestre em Ciências Sociais UEL; Servidor Público UFES 

AS QUEDAS ACIDENTAIS E A SUA RELAÇÃO COM AS CARACTERÍSTICAS DAS 
MORADIAS LOCALIZADAS NAS FAVELAS EM SÃO PAULO .8806

GOMES, Joice Genaro 
Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo; FAU-USP 

PEDRASSOLI, Julio Cesar 
Doutor em Geografia Humana; Professor da Politécnica da UFBA 

ASPECTOS HABITACIONAIS E URBANÍSTICOS NA IMPLANTAÇÃO DA 
VERTICALIZAÇÃO DE MORADIAS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS: ESTUDOS DE 
CASO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SP .8824

MATTEUCCI, Leandro Macedo 
Mestre em Habitação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo IPT 

BITAR, Omar Yazbek
Doutor em Engenharia; Professor do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo IPT

ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS: O CASO DO 
CERCAMENTO DA PRAÇA DO CARMO, EM FORTALEZA – CE .8846

ALMEIDA, Isabelle de Lima 
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Fortaleza 

QUEIROZ, Karina da Silva
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Fortaleza 

ROCHA, Aline Maria Matos
Doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará; Professora do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de Fortaleza 

ASSESSORIA TÉCNICA FLEXÍVEL PARA UMA DEMANDA ITINERANTE: O CASO DA 
OCUPAÇÃO GREGÓRIO BEZERRA EM FORTALEZA, CEARÁ .8861

LESSA, Lucas Golignac Lessa 
Arquiteto Urbanista pela UFC e estudante da Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia da 
UFBA



ASSESSORIAS TÉCNICAS EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO: A 
PRÁTICA DA FÁBRICA URBANA .8881

NUNES, Antonio Couto 
Mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo Pós-ARQ | UFSC 

SUGAI, Maria Inês
Professora Associada – ARQ | PGAU | PósArq | UFSC 

CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DE TRÊS PRAÇAS .8904

PIPPI, Luis Guilherme Aita
Doutor em Design; Professor do CAU UFSM e do PPGAUP UFSM 

COCCO, Renata Michelon
Mestranda em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo - PPGAUP UFSM 

GABRIEL, Helena Reginato
Mestranda em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo - PPGAUP UFSM

CIDADE E DIREITO À MORADIA: MODALIDADES DE ASSISTÊNCIA NA  
LEI 11.888/2008 .8929

IGLESIAS, Rubiene Callegario
Arquiteta e Urbanista; Professora do Centro Universitário do Espírito Santo - UNESC 

CORONA, Rodolfo Roldi
Arquiteto e Urbanista 

LOCATELLI, Rubia Ferreira 
Estudante do 9º Período de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC

CIDADES SAUDÁVEIS E CIDADE: UMA BREVE REVISÃO SOBRE SEUS ASPECTOS NO 
BRASIL .8948

DUARTE, Yuri de Souza
Mestrando em Estudos Urbanos e Regionais – UFRN

CLUSTERS URBANOS COMO INDUTORES DO DESENVOLVIMENTO LOCAL .8967

SANTOS, Larissa 
Graduada em Arquitetura e Urbanismo; Coordenadora de licenças da Prefeitura Municipal de Maceió – 
SEDET.

COESÃO SOCIAL E EFICÁCIA COLETIVA: REFLEXÃO SOBRE CONCEITOS E A 
REALIDADE URBANA .8980

BARROS, Alice de Almeida 
Mestrado em Arquitetura e Urbanismo; Professora da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), campus 
Arapiraca 

LIMA, Suzann Flávia Cordeiro de 
Pós-doutorado em Criminologia pela Katholieke Universiteit Leuven; Professora da FAU UFAL e do 
PPGAU UFAL



CORREDOR GASTRONÔMICO DA VARJOTA, EM FORTALEZA: POLÍTICAS URBANAS E 
CONFLITOS SOCIOESPACIAIS .9001

MENDES, Simone Menezes 
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo e Design pelo PPGAU+D UFC 

DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira 
Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP, professora da DAU UFC e do PPGAU+D UFC

DESENHO URBANO E VIOLÊNCIA .9021

SOUZA NETO, Cyro
Mestrando em Estudos Brasileiros, IEB/USP

OLIVA, Jaime Tadeu
Doutor em Geografia Humana; Professor do Instituto de Estudos Brasileiros – IEB/USP.

DINÂMICA SOCIOESPACIAL NO EIXO OESTE DA EXPANSÃO METROPOLITANA DE 
FORTALEZA .9043

DIÓGENES, Marina Guerra
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo - DAU UFC 

PARENTE, Raissa Bruna do Vale 
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo - DAU 

DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira 
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora do DAU UFC

DIREITO DE VIVER NA CIDADE: A NEGAÇÃO DA CIDADE EM CONJUNTOS DE 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM VITÓRIA DA CONQUISTA – BA .9056

VALADARES, Raquel Gomes 
Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo – IAU/ USP; Advogada.

DO PRINCÍPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA À PRÁTICA DE GESTÃO PÚBLICA 
PRIVATISTA E SEGREGADORA: A EXPERIÊNCIA DE FORTALEZA NA IMPLEMENTAÇÃO 
DE ZEIS E PPPs .9072

HOLANDA, Breno Santiago 
Arquiteto e Urbanista; Pesquisador do LEHAB UFC 

PINHEIRO, Valéria 
Mestre em Planejamento Urbano e Regional IPPUR/UFRJ; Pesquisadora do LEHAB UFC

ENTRE O MACRO E O MICRO: CONFLITOS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO 
ESTADO DE SÃO PAULO .9096

MACIEL, Cristiano Ferrari 
Cientista Social, Mestre e Doutor em Urbanismo pela PUC Campinas 

PROENÇA, Anderson Dias de Almeida 
Mestre e doutorando em Urbanismo pela PUC-Campinas 

SANTOS JUNIOR, Wilson Ribeiro 
Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor da FAU PUC-Campinas e do POSURB-ARQUITETURA PUC 
Campinas



ESPAÇO PÚBLICO E ELEMENTOS URBANOS: REFLEXÕES SOBRE APROPRIAÇÃO E 
USO .9112

MONTEIRO, David Queiroz 
Graduando em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário FAESA 

SILVA, Fabiana Trindade da 
Mestra em Arquitetura e Urbanismo; Professora do Centro Universitário FAESA

ESPAÇO DE MORAR: REFLEXÕES SOBRE A DINÂMICA HABITACIONAL EM CAMPO 
MOURÃO – PR .9132

KRENSKI, Karoline 
Acadêmica em Arquitetura e Urbanismo 

VIDO, Lucas Grolla
Arquiteto e Urbanista; Professor da Unicesumar

ESTUDO METODOLÓGICO DE REABILITAÇÃO URBANA: A DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES E 
ESTRATÉGIASDA CIDADE DE JOINVILLE-SC .9148

BONETT, Maria 
Bacharelada em Arquitetura e Urbanismo

WEISS, Raquel 
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da Católica de Santa Catarina

FINANCEIRIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO: UM ESTUDO DE CASO A PARTIR 
DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM .9175

MENESES, Bianca Feijão de
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela UFC 

BRITO, Janaína Carneiro Americano de
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela UFC

FINANCEIRIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O 
AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS (FOR-CE) .9197

DE BRITO, Janaína Carneiro Americano 
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo na UFC 

DE MENESES, Bianca Feijão 
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo na UFC

FORMAS DA EXPANSÃO URBANA NA CIDADE DE CAMPINAS NO  
PERÍODO 2009-2016 .9224

BARBUTTI, Márcio Rodrigo 
Mestrando em Urbanismo; Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

BENFATTI, Dênio Munia 
Doutor em Urbanismo e Planejamento Urbano; Professor da FAU PUCCAMP no Programa de Pós-
Graduação em Urbanismo (POSURB PUC-Campinas) e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas 



INOVAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NOS NOVOS POLOS DE 
DESENVOLVIMENTO DA METRÓPOLE DORECIFE .9248

FERRAGUT, Bárbara 
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da UFPE 

SOUZA, Maria Angela 
Doutora em História e Professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-
graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE

INSURGÊNCIAS URBANAS E FEMININAS COMO PRÁTICAS CORRELATAS PARA 
RESISTÊNCIA TERRITORIAL .9264

CARMO, Carolina Guida Cardoso do 
Mestra em Arquitetura, Tecnologia e Cidade pelo PPGATC/UNICAMP

INSUSTENTABILIDADE EM POLÍTICAS PÚBLICAS: O CENÁRIO PÓS-OLIMPÍADA NO RIO 
DE JANEIRO .9280

PRESTES, Miguel A. A. K. 
Mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo Proarq-UFRJ; Doutorando em Arquitetura e Urbanismo pelo 
PPGAU-UFF; Professor Adjunto da Escola de Arquitetura e Urbanismo-UFF 

INTERVENÇÕES EM ESPAÇOS PÚBLICOS NA PÓS OCUPAÇÃO DO MINHA CASA, MINHA 
VIDA: EXPERIÊNCIA EM CAMPINAS .9293

OKRETIC, Gabrielle Astier de VillatteWheatley
Doutoranda em Urbanismo na Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

BUENO, Laura Machado de Mello
Doutora em Arquitetura e Urbanista; Professora e Coordenadora da Pós Graduação de Arquitetura e 
Urbanismo na Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

LEVANTAMENTO SÓCIO-ESPACIAL: para compreender a autoprodução do espaço .9312

ZERLOTINI DA SILVA, Viviane 
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Mestre em Engenharia de Produção; Professora da PUC Minas e 
coordenadora do Escritório de Integração

ROCHA, Caroline Cristiane
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Minas; Extensionista do Escritório de Integração

LOCAÇÃO SOCIAL EM SÃO PAULO: ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PARA UMA VIRADA NA 
POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO .9329

FORMICKI, Guilherme Rocha 
Mestrando em Planejamento Urbano pela Columbia University; Graduado em Arquitetura e Urbanismo 
pela FAUUSP

IWAI, Danielle Naomi 
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP



MACEIÓ PARA PESSOAS: RELAÇÕES ENTRE A ARQUITETURA E O URBANO NA 
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO .9351

CORREIA, Matheus Santana 
Estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFAL 

LEITE, Raíssa Rafaelly de Holanda 
Estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFAL 

CAVALCANTE, Morgana Maria Pitta Duarte 
Doutora em Arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie; Professora da FAU-
UFAL e do DEHAFAU-UFAL

MARACANÃ: GLOBAL E LOCAL. PERSPECTIVAS DA SUA BORDA .9364

PACHECO C., Adriane da Silva
Doutoranda em Arquitetura; Programa de Pós-graduação em Arquitetura (PROARQ) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

REGO, Andrea Queiroz
Doutora em Urbanismo; Docente do Programa de Pós-graduação em Arquitetura (PROARQ) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

ROLA, Sylvia Meimaridou
Doutora em planejamento Energético e Ambiental; Docente do Programa de Pós-graduação em 
Arquitetura (PROARQ) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

MORAR NO CENTRO: AS TRANSFORMAÇÕES DA PROVISÃO HABITACIONAL PELA 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO .9385

VOLPATO, João Pedro de Oliveira Campos 

Mestrando do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo

MORFOLOGIA URBANA COMO POSSIBILIDADE EDUCADORA .9409

BONON, Fernanda Alves 
Graduando TFG, FAU PUC-Campinas 

MERLIN, José Roberto 
Arquiteto, mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela FAU USP; Professor pesquisador da 
graduação e pós-graduação da PUC Campinas

NA LINHA DE FRENTE À ESCASSEZ DOS MEIOS: A ATUAÇÃO DE ARQUITETOS E 
URBANISTAS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LATINO-AMERICANOS .9429

LUZ, Mariely Ferreira dos Reis 
Mestranda em Urbanismo PROURB/FAU UFRJ; Graduada em Arquitetura e Urbanismo FAU UEMA 

VENÂNCIO, Marluce Wall de Carvalho Venâncio 
Doutora em Urbanismo PROURB/FAU UFRJ; Professora da FAU UEMA



O ABISMO ENTRE AS PRÁTICAS PRESERVACIONISTAS E A GARANTIA DO DIREITO À 
MORADIA DIGNA: O EMBLEMÁTICO CASO DA COMUNIDADE DO PILAR NO BAIRRO DO 
RECIFE .9453

JORDÃO, Manoela 
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFPE 

VIEIRA-DE-ARAÚJO, Natália Miranda 
Doutora em Desenvolvimento Urbano Professora do DAU UFPE, MDU UFPE e do PPGAU UFRN

O ESPAÇO PÚBLICO PERIFÉRICO NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO: A PRIVATIZAÇÃO 
DA PRAÇA CARLOS GIANELLI NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, RIO DE JANEIRO .9481

ARAÚJO, Jefferson Tomaz de 
Mestrando em Arquitetura e Urbanismo | PPGAU | UFF

O PORTO DE CUIABÁ-MT: INTERVEÇÃO URBANA E SEUS DESAFIOS .9505

OLIVEIRA, Jane Letícia.
Arquiteta e Urbanista, Mestranda em Geografia UFMT. Linha de pesquisa: produção do espaço regional

VILARINHO, Cornélio Silvano 
Doutor em Geografia; Professor do departamento de Geografia da UFMT campus Cuiabá

O PROJETO DO PARQUE DO GATO E AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE .9519

SAMPAIO, Celso A. 
Doutorando em Arquitetura e Urbanismo do PPGAU Mackenzie; Professor da FAU Mackenzie 

MARQUES, Andresa L. 
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo do PPGAU Mackenzie 

COSTA, Camila P. 
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo do PPGAU Mackenzie

OCUPAÇÃO INFORMAL EM PALAFITAS: CARTOGRAFAR CONTROVÉRSIAS EM TORNO 
DA CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS DE MADEIRA .9535

SOUZA, Luana Rocha de 
Mestranda no Núcleo de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG

OCUPAÇÕES NA ÁREA CENTRAL: USOS DO TERRITÓRIO, VIDA COTIDIANA E 
PERMANÊNCIAS .9556

FRUTUOSO, Bárbara 
Aluna da graduação no curso de Arquitetura e Urbanismo da FAU Mackenzie; Bolsista FAPESB

KATO, Volia Regina Costa 
Socióloga, doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da FAU Mackenzie

OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS: UMA PERSPECTIVA PARA  
O INSTRUMENTO .9573

RABELO, Pedro Vitor Monte 
Estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Fortaleza 



ALBUQUERQUE, Carla Camila Girão 
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora e Coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de Fortaleza

PARTICIPAÇÃO E ESPAÇO PÚBLICO: O PROCESSO DE DIÁLOGO SOBRE O FUTURO DO 
BERLINER MITTE, EM BERLIM .9595

MATOS E SILVA, César Henriques 
Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor Adjunto do Departamento de Arquitetura e Urbanismo/
Universidade Federal de Sergipe

PRAÇA DA LIBERDADE (BELO HORIZONTE/MG): ESPAÇO “PÚBLICO” PARA QUEM? .9618

SIMÃO, Karina Machado de Castro 
Mestre em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável pela UFMG; Doutoranda no Curso de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo na UFMG; Professora do Centro Universitário Metodista Izabela 
Hendrix 

GONÇALVES, Raquel Garcia 
Doutora em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR/UFRJ; Professora da Escola de Arquitetura da 
UFMG

PRAÇA VIVA .9634

MORAIS, Michelle Campos 
Mestre em Patrimônio Cultural; Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Santa Maria - Campus Cachoeira do Sul (UFSM) 

SILVA, Luana Mendes da 
Estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria - Campus 
Cachoeira do Sul (UFSM) 

DALLAGNOL, Pablo Ceolin
Estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria - Campus 
Cachoeira do Sul (UFSM)

PRÁTICAS COLETIVAS URBANAS DE APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO - O ESTUDO 
DE CASO DA PRAÇA RADIAL SUL .9653

MELLO, Claudia Souza de 
Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo - PPGAU UFF 

ARAUJO, Eloisa Carvalho de 
Doutora em Urbanismo - Professor PPGAU/EAU/UFF

PRIVATIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL .9668

GUINANCIO, Cristiane 
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da FAU UNB

PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO SEGURO EM CURITIBA: UMA APROXIMAÇÃO A 
PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS E TECNOLÓGICOS .9690

COSTA, Thiago Augusto Ferreira Da 
Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela UTFPR; Bacharel em Segurança Pública pela PMPR



PROGRAMA FAVELA-BAIRRO E PROJETO “RÉUNIR VÉNISSIEUX”: REFLEXÕES 
SOBRE PROJETOS URBANÍSTICOS QUE PRETENDEM PROMOVER A INTEGRAÇÃO 
SOCIOESPACIAL, NO RIO DE JANEIRO E EM LYON .9708

LEITÃO, Gerônimo Emílio Almeida 
Phd em Arquitetura e Urbanismo; Professor da EAU UFF e do PPGAU UFF 

KROFF, Carolina Rezende 
Mestre em Arquitetura e Urbanismo, PPGAU UFF 

MAGALHÃES NETO, Honório Pinto Pereira de 
Mestre em Arquitetura e Urbanismo, PPGAU UFF

PROGRAMA RUAS ABERTAS: UMA APROXIMAÇÃO PELAS SUAS RELAÇÕES .9731

IZELI, Rafaela Lino
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo; PPGAU UFBA

PROGRAMAS HABITACIONAIS E A OCIOSIDADE IMOBILIÁRIA NO CENTRO HISTÓRICO 
DE BELÉM .9744

SANTOS, Bianca Bandeira 
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UNAMA / Belém - PA 

ANDRADE, Samia Cardoso 
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UNAMA / Belém – PA

PROPOSTAS DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE LOCAÇÃO SOCIAL DE MERCADO EM 
SÃO PAULO: O DESAFIO DE ATENDER A QUEM PRECISA .9780

CHIAVONE, João de Araújo 
Arquiteto Urbanista, Professor Assistente da Escola da Cidade, Arquiteto na Diagonal Transformação de 
Territórios

SANTORO, Paula Freire 
Arquiteta Urbanista, Professora Doutora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo (FAUUSP), coordenadora do LabCidade FAUUSP, tem apoio Auxílio à Pesquisa FAPESP.

REFUGIADOS URBANOS NO RIO DE JANEIRO: INVISIBILIDADE, PERMANENTE 
TRANSITORIEDADE E CAMINHOS METODOLÓGICOS PARA A PROBLEMATIZAÇÃO DO 
TEMA .9798

CIDADE, Natália da Cunha 
Arquiteta e urbanista; Mestranda do Prourb UFRJ 

CUNHA, Marize Bastos da 
Doutora em Educação; Tecnologista da Fundação Oswaldo Cruz, Brasil

“SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL NA PERIFERIA METROPOLITANA: A COSTRUÇÃO DA 
FRENTE DE EXPANSÃO SUL DE FORTALEZA-CE E OS IMPACTOS DA RETOMADA DOS 
GRANDES CONJUNTOS HABITACIONAIS” .9815

NASCIMENTO, Raquel Martins do
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo da UFC



TRÊS MOMENTOS NAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO: O TURISMO ANTES E DEPOIS 
DOS GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS .9840

FAGERLANDE, Sergio Moraes Rego 
Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor da FAU UFRJ e Pesquisador do PROURB UFRJ

TURISMO E POLÍTICA URBANA NO RIO DE JANEIRO: PREPARAÇÃO PARA OS JOGOS 
OLÍMPICOS RIO 2016 .9859

GOMES DE OLIVEIRA, Fernanda 
Mestre em Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Docente do SENAC RJ

UMA LEITURA SOBRE O PROJETO DA PRAÇA DE SARAMANDAIA: DIREITO À CIDADE E 
CONSTRUÇÃO DO COMUM .9878

TAHARA, Akemi
Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo; Professora da FAUFBA

CÂMARA, Rafael
Mestrando em Artes Visuais PPGAV/UFBA 

LEITÃO, Laís 
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo PPGAU/UFBA 

URBANIDADE INVISÍVEL: APROPRIAÇÕES ESPONTÂNEAS SOB O “ESPAÇO LIXO” .9898

SCHEER, Marcela Lorena Farkat
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo, PPGAU UFRN.

VAZIOS URBANOS NA CIDADE: A PRAÇA LEVI COELHO DA ROCHA .9914

TEIXEIRA, Renata Bacelar 
Mestre em Engenharia de Estruturas; Arquiteta e Urbanista; Professora do Centro Universitário UNA 

SILVA, Sidney Diniz 
Graduando em Arquitetura e Urbanismo; Centro Universitário UNA 

CIRINO, Renata Silva 
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo; Centro Universitário UNA

2 – ARTIGOS SEM APRESENTAÇÃO ORAL

“SE ESSA RUA FOSSE MINHA”: OS PROCESSOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 
CONFORMAÇÃO DO ESPAÇO URBANO .9932

SGARBOSSA, Gabriela Kratsch
Mestranda em Gestão Urbana; Aluna do PPGTU PUCPR

A EXPERERIÊNCIA RECENTE DO URBANISMO E SUAS PERSPECTIVAS .9944

SOUZA, Fernando Antônio Santos de Souza 
Doutor em Geografia; Professor do DAU UFS 



OLIVEIRA, Carolina Costa Déda 
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Aluna do DAU UFS 
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EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
As paisagens, especialmente as urbanas, constituem-se como elementos transformados pela ação humana para 
adequar os espaços às necessidades (sociais, políticas, econômicas) de um dado momento histórico. Contudo, ao 
mesmo tempo em que são transformadas, as paisagens são também elementos transformadores. Sendo assim, elas 
são, ao mesmo tempo, objeto refletido e de reflexão da ética de uma sociedade e da própria relação pessoa-
ambiente. Há que se considerar ainda que na cidade atual a modificação das paisagens em função do seu 
melhoramento estético tem sido o mote de ação de gestões urbanas de interesse mercadológico. Esse tipo de solução 
visa valorizar a paisagem aos olhos externos em detrimento do cotidiano daqueles que nela vivem, configurando um 
modelo de urbanismo que prepondera a visão do visitante à do habitante. Assim, o que se pretende aqui é o estudo 
da percepção dos moradores do entorno a respeito da inserção do viaduto estaiado Francisco H. dos Santos na cidade 
de Curitiba-PR no contexto da Copa do Mundo FIFA 2014, e como a inclusão desse monumento na paisagem local 
pode ter alterado a relação pessoa-ambiente que ali se estabelecia. 
PALAVRAS-CHAVE: paisagem urbana; percepção ambiental; urbanismo neoliberal; viaduto estaiado; Curitiba.  

ABSTRACT: 
The urban landscapes are transformed by the human action to better adapt the spaces to the needs (social, political, 
and economic) of a certain historical moment. However, they are as transformed as transforming elements. Thus, 
urban landscapes are, at the same time, a reflected and reflective object of the ethics of a society and of the person-
environment relationship itself. We must also consider that in the present city, the aesthetical modification of urban 
landscapes has been the object of action of urban marketing managements. This type of solution aims to value the 
landscape to the external eyes in detriment of the daily life of those who live in it, shaping a model of urbanism that 
prevails the vision of the visitor to the inhabitant. Thus, what is intended here is the study of the residents perception 
about the insertion of the Francisco H. dos Santos viaduct in the city of Curitiba-PR in the context of the 2014 FIFA 
World Cup, and how the inclusion of this monument in the local landscape may have changed the person-environment 
relationship that was established there. 
KEYWORDS: urban landscape; environmental perception; neo-liberal urban planning; cable-stayed viaduct; Curitiba.   

RESUMEN: 
Los paisajes, especialmente los urbanos, se constituyen como elementos transformados por la acción humana para 
adecuar los espacios a las necesidades (sociales, políticas, económicas) de un determinado momento histórico. Sin 
embargo, al mismo tiempo que se transforman, los paisajes son también elementos transformadores. Siendo así, ellos 
son, al mismo tiempo, objeto reflejado y de reflexión de la ética de una sociedad y de la propia relación persona-
ambiente. Hay que considerar que en la ciudad actual la modificación de los paisajes en función de su mejoramiento 
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estético ha sido el mote de acción de gestiones urbanas de interés mercadológico. Este tipo de solución busca valorizar 
el paisaje a los ojos externos en detrimento del cotidiano de aquellos que en ella viven, configurando un modelo de 
urbanismo que prepondera la visión del visitante a la del habitante. Así, lo que se pretende aquí es el estudio de la 
percepción de los habitantes del entorno respecto a la inserción del viaducto de tirantes Francisco H. dos Santos en la 
ciudad de Curitiba-PR en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2014, y cómo la inclusión de ese monumento en el 
paisaje local puede haber alterado la relación persona-ambiente que allí se establecía. 
PALABRAS-CLAVE: paisaje urbano; percepción ambiental; urbanismo neoliberal; viaducto de tirantes; Curitiba. 
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INTRODUÇÃO 

As intervenções no espaço urbano ocorrem de maneira constante. Isso porque o próprio ambiente citadino 
é resultado de uma série de modificações do ambiente natural com o objetivo de tornar-se cada vez mais 
bem adaptado às necessidades da sociedade que nele se insere. Assim, as paisagens urbanas são um 
híbrido de elementos naturais e culturais, fruto das ações antrópicas sobre o meio. Entretanto, ao 
caracterizar esse processo como uma via de mão dupla, tem-se que, além de se apresentar como um 
agente modificador de paisagens, o ser humano também é transformado por elas, principalmente por meio 
das sensações que elas transmitem, de maneira intencional ou não (MERLEAU-PONTY, 1999; TUAN, 2007). 

Desta feita, a relação entre o homem e o lugar em que se estabelece é pautada pelos vínculos advindos das 
experiências e das vivências que são compartilhadas entre ambos, estabelecendo uma ligação pessoa-
ambiente. As incansáveis modificações do espaço urbano, obedecendo a velocidades cada vez maiores, 
podem ser capazes de modificar essa relação homem-espaço. Quando são alteradas determinadas 
características de um lugar, remodela-se conjuntamente a maneira como ele é percebido e, 
consequentemente, isso se reflete no sentimento de pertença ao lugar. 

Nesse contexto, o mote desse artigo concentra-se em algumas reflexões a respeito da inserção de um 
elemento marcante na paisagem da região leste da cidade de Curitiba – PR: o viaduto Francisco Heráclito 
dos Santos. Sob a justificativa de viabilizar a melhoria do tráfego de veículos no cruzamento entre as 
avenidas Francisco Heráclito dos Santos e Comendador Franco (Avenida das Torres), este viaduto estaiado 
ergueu-se monumentalmente diante da modesta paisagem do entorno na data de 12 de abril de 2014. 
Angariando vultuosos recursos federais e municipais e suportada pelo contexto das melhorias urbanas 
realizadas com vistas ao evento da Copa do Mundo FIFA 2014, a obra desse viaduto levanta polêmicas 
devido ao montante despendido para sua execução e a real necessidade de sua monumentalidade. Além 
disso, a falta de participação popular no que tange às decisões sobre sua construção também divide a 
opinião dos moradores e comerciantes fixados em seu entorno. 

O escopo deste artigo firma-se especialmente no estudo da inserção desse novo elemento na paisagem 
curitibana a partir dos olhos de moradores que vivem em suas proximidades. Assim sendo, o que se propõe 
aqui é a análise de como a construção do viaduto estaiado pode ter interferido nos vínculos que se 
estabeleciam anteriormente entre essa população e o lugar. As questões que buscam aqui ser respondidas 
são, portanto: (1) o que a inserção do viaduto representou para os moradores da região? e (2) a construção 
do referido viaduto foi capaz de alterar a relação que os moradores estabeleciam para com o seu entorno?. 
Esse tipo de investigação encontra respaldo numa abordagem fenomenológica dentro dos propósitos da 
percepção ambiental, a qual busca estudar a maneira pela qual o indivíduo sente e percebe o ambiente no 
qual está inserido. Assim sendo, trata-se de uma análise bastante ímpar relativamente a cada ser humano; 
isso porque as ações e reações desses indivíduos sobre o meio terão como cerne os processos cognitivos, 
os julgamentos e as expectativas de cada um (FERRARA, 1996; CHAUÍ, 2000). 

O estudo das paisagens de Curitiba, capital do estado do Paraná, é tema de diversos trabalhos na área de 
planejamento urbano (FERNANDES et al, 2014; VALASKI, 2013; ALMEIDA e BIONDI, 2011; LIMA, 2008), 
contudo, poucos trabalhos concentram seu foco no estudo da relação pessoa-ambiente sob o viés da 
semiótica como aqui se propõe. Estudos mais generalistas evocam a presença de elementos semióticos no 
planejamento urbano da cidade (MÜLLER, 2004), mas esse tipo de abordagem não tem como foco a análise 
da relação entre o homem e seu espaço. Ademais, a metodologia aqui proposta diferencia-se das demais 
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por utilizar o conceito de mapas mentais associado a uma análise semiótica das imagens produzidas. Ao 
fazer uso de mapas mentais como instrumentos para estudo do lugar e também dos comentários que se 
seguiram à sua elaboração, os resultados foram inicialmente classificados segundo as categorias sígnicas de 
Peirce (1974) e posteriormente explorados com base no método proposto por Joly (2010). 

Em termos gerais, a análise dos dados permitiu inferir que a população residente estabelece vínculos 
profundos para com o lugar e, por esse motivo, percebem a inserção do viaduto na paisagem como um 
motivo para a descaracterização do bairro. Questões de tráfego e alterações nas características das vias 
também se mostraram como elementos de descaracterização dos atributos que a região possuía 
anteriormente à construção do viaduto. Esse fato contribui para inferir que a inserção de um novo 
elemento na paisagem pode vir a alterar a relação estabelecida entre o homem e seu lugar e aponta as 
direções para a efetivação de um modelo de planejamento urbano que venha a minimizar ações de caráter 
impositivo. 

Este artigo compreende parte de uma dissertação de mestrado e divide-se, a partir deste ponto, em quatro 
momentos principais, seguidos das considerações finais. No primeiro tópico apresenta-se o objeto de 
estudo e os discursos que o permeiam. No segundo apresentam-se os principais conceitos teóricos que 
embasaram a pesquisa. O terceiro contém a descrição da metodologia usada para coleta e análise de 
dados. Por sua vez, o quarto tópico contempla os resultados efetivos alcançados pelo estudo. 

 

O artigo completo deve ser formatado através do programa Word for Windows, com a configuração da 
página com tamanho de papel A4, e com as margens respeitando o modelo aqui apresentado (com a marca 
do evento no cabeçalho). Deve ser enviado nos formatos Word e PDF (em três arquivos, como explicado na 
primeira página), não podendo ultrapassar os 6 megabits. Também não poderá ultrapassar 10.000 palavras, 
considerando o Resumo, Abstract, Resumen, corpo do texto (com imagens e gráficos) e Referências. Como 
já foi dito, lembramos que o artigo depois de recebido não será alterado. Logo, o respeito à formatação 
apresentada neste modelo é essencial para que o trabalho possa ser aceito e publicado.  

IMPLICAÇÕES DA INSERÇÃO DO VIADUTO FRANCISCO H. DOS SANTOS NO CONTEXTO URBANO 

Inaugurado cerca de dois meses antes da abertura da Copa do Mundo FIFA 2014, o viaduto estaiado 
Francisco H. dos Santos localiza-se na região leste da cidade de Curitiba – PR, compondo uma interseção 
em desnível entre as avenidas Francisco Heráclito dos Santos e Comendador Franco (Avenida das Torres), 
conforme mapa mostrado na Figura 1. 
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Figura 1: Localização do viaduto estaiado Francisco H. dos Santos 

Fonte: Autora (2016) 

O projeto da obra, de autoria do IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) 
(HIPÓLITO, 2013), aprovou um viaduto do tipo estaiado, com extensão de 129 metros, sustentado por 21 
cabos de aço engastados em um pilar diagonal de 74 metros de altura (Figura 2). Executado por um 
consórcio entre as construtoras J. Malucelli e C. R. Almeida, o viaduto custou altas cifras para os cofres 
públicos – cerca de R$ 84,5 milhões (MARCHIORI, 2012) –, envolvendo financiamentos federais advindos do 
PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) da Copa e investimentos municipais. 

 

 
Figura 2: Vista aérea do viaduto Francisco H. dos Santos 

Fonte: Rubens Vandresen para G1 PR (JUSTI, 2014) 
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Apesar da quantia aplicada, o projeto não prevê a construção de alguns elementos que facilitariam a 
logística de tráfego da região: o viaduto conta apenas com duas alças de acesso, sendo que as outras duas 
faltantes foram resolvidas com alterações no sentido das vias locais somadas a soluções um tanto quanto 
improvisadas. Desta feita, nota-se significativa diferença em termos de fluidez do tráfego após a 
implantação da obra, mas maior dificuldade de acesso local. Além disso, certas vias perderam algumas das 
características que antes possuíam devido a alterações no sentido, aumento do tráfego e corte de árvores, 
por exemplo. 

Vale ressaltar que um dos motivos que leva os moradores do entorno a questionar a necessidade desta 
obra monumental são, justamente, as extensas cifras despendidas em uma solução arquitetônica e de 
engenharia que, em termos funcionais, poderia ter sido substituída por outra cerca de oito vezes menos 
onerosa (MARCHIORI, 2012). E depois, é fato que o montante investido nessa obra é tratado de maneira 
bastante inespecífica em sítios que alegariam a transparência do processo. É neste ponto que passam a ser 
consideradas as outras variáveis que podem ter subsidiado a escolha dessa alternativa em específico. 

Assim, a despeito das questões político-financeiras que envolvem a construção do viaduto, há que se 
considerar também aquelas de cunho urbanístico e simbólico. A obra está localizada em uma região 
valorizada e bem estruturada da cidade, com intenso fluxo de veículos. Ademais, aloca-se transversalmente 
à Avenida Comendador Franco (Avenida das Torres): principal ligação entre a capital e a cidade 
metropolitana de São José dos Pinhais, onde está situado o aeroporto internacional Afonso Pena. Dessa 
maneira, tem-se que essa avenida é um dos principais acessos para Curitiba, especialmente na ocasião do 
evento da Copa do Mundo FIFA 2014; a obra aqui, então, poderia figurar como um portal de boas-vindas ao 
visitante. 

Para além dessa conotação, a solução estaiada reproduz um modelo (defasado) de modernização urbana 
recentemente difundido em grandes cidades de países emergentes, como é o caso de São Paulo e Bogotá. 
A obra configura-se, portanto, como um arquétipo de progresso que assegura a inserção de Curitiba em um 
círculo de tendências globais, confirmando que esta é também uma cidade atualizada em termos de 
tecnologia, apta a receber novos investimentos e que acompanha o ritmo mundial. 

Outro ponto que vale ser ressaltado diz respeito às intervenções de caráter impositivo realizadas pela 
prefeitura da cidade. A decisão pela construção da obra e os próprios elementos do projeto não foram 
debatidos com a população local, a qual revelou não ter sido consultada em nenhum momento da obra. 
Este fato revela a falta de diálogo existente entre a administração urbana e a população, sendo que esta 
última é aquela que arca com as consequências da adoção de um modelo de gestão urbana que contunde 
os princípios de democratização da cidade e participação popular contidos no Estatuto da Cidade. 

PAISAGEM ENQUANTO ELEMENTO CULTURAL E SÍGNICO 

Compreendidas enquanto uma associação de elementos físicos, geográficos, biológicos e/ou sociais, as 
paisagens possuem em si um caráter dinâmico, dado que a apropriação do espaço é um processo constante 
na medida em que as necessidades sociais são continuamente transformadas quando as inserimos em um 
continuum. Assim, o ser humano atua ativamente no processo de modificação do espaço, adaptando-o 
para torná-lo conveniente àquilo que se mostra como imprescindível à sociedade, em um dado momento. 
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Contudo, diz-se que ele é também receptor das modificações que executa, operando ao mesmo tempo 
como sujeito e objeto (MERLEAU-PONTY, 1999). Berque (1984) demonstra que as paisagens contêm em si 
mesmas a cultura das civilizações e, portanto, revelam a relação homem-ambiente ali fortificada; nesse 
sentido, elas também possuem um caráter sensível e guardam correspondência para com um sujeito, seja 
ele individual ou coletivo. 

A inserção do viaduto estaiado Francisco H. dos Santos na paisagem do bairro1 converteu-o em um 
elemento marcante, no sentido que Lynch (1980) dá a esse termo. Isso significa que esta obra não contém 
apenas um aspecto funcional, mas ganha também um caráter monumental e uma identidade devido à sua 
imponência arquitetônica diante do fato urbano, conforme mostra a Figura 3. 
 

 
Figura 3: Vista do viaduto a partir da Av. Comendador Franco 

Fonte: Lineu Filho para Tribuna Regional (ANDRÉ, 2016) 

Sendo assim, esta análise encontra respaldo na semiótica peirceana quando se busca a leitura de 
elementos visuais e daquilo que eles representam. Ao considerar as paisagens enquanto imagens pode-se 
dizer que seus elementos são, então, signos. Segundo Peirce (1974), signo é um elemento que rememora 
outro, ou seja, algo que contém não apenas um aspecto físico, mas que alude a algum outro ente – 
chamado objeto – para além da forma que apresenta sensorialmente, passando a ter um significado para 
aquele que o interpreta. A semiótica de Peirce, nesse âmbito, apresenta-se com o propósito de auxiliar na 
leitura do mundo não verbal e na compreensão das relações entre diferentes tipos de linguagem 
(PIGNATARI, 2004, p. 20). 

Dado o caráter individual da percepção do ambiente, as impressões que são absorvidas bem como os 
significados que as imagens revelam ao observador são únicas e ocorrem no interior de cada ser humano, 
pelos laços afetivos que lá habitam (MELAZO, 2005). Assim, uma vez que as imagens e paisagens são signos 

                                                           
1
 A palavra bairro é inserida aqui de maneira abrangente. Em termos de divisão política, o viaduto Francisco H. dos Santos 

encontra-se exatamente em um ponto de divisa entre três bairros de Curitiba: Jardim das Américas, Guabirotuba e Uberaba. 
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da cidade enquanto objeto, estes signos representam algo para seus habitantes, tidos como seus 
interpretantes. Portanto, “afirmar que a cidade é um espaço de representação supõe estudar o modo como 
se manifesta e o que passa a significar para seus habitantes” (FERRARA, 1993, p. 248). Dessa maneira, a 
pretensão deste estudo é a de ler este novo elemento da paisagem sob a perspectiva dos moradores que se 
fixam em seu entorno, objetivando trazer à visibilidade aquelas leituras escondidas nos elementos da 
paisagem. 

FERRAMENTAS DE INVESTIGAÇÃO 

 

Para viabilizar o estudo proposto, foram entrevistados doze moradores que vivem nos arredores do viaduto 
estaiado. Procurou-se distribuir as entrevistas em três círculos concêntricos de raio 150, 250 e 350 metros, 
tendo o próprio cruzamento das avenidas Francisco H. dos Santos e Comendador Franco como centro; 
assim, dentro de cada círculo foram coletadas quatro entrevistas, conforme mostra a Figura 4. 

 
Figura 4: Distribuição das entrevistas realizadas 

Fonte: Autora (2017) 

O formulário de entrevista aplicado compreendia um total de quatro perguntas. Neste artigo discutem-se 
as respostas fornecidas à primeira pergunta, qual seja: “qual o significado do viaduto estaiado para o seu 
bairro?”. Para responder essa questão, os entrevistados deveriam elaborar um desenho (mapa mental) que 
fosse representativo da sua opinião e, na sequência, explicar verbalmente aquilo que intentaram 
representar. Dessa forma, são dados de análise tanto os mapas mentais desenvolvidos quanto os 
comentários que a ele se seguiram. 
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O método de análise empregado neste estudo pode ser resumido no esquema contido na Figura 5. 

 
Figura 5: Esquema representativo da metodologia utilizada 

Fonte: Autora (2018) 

Após a coleta dos dados, os mapas mentais foram categorizados segundo as categorias de Peirce (1974) 
para classificação dos signos, qual seja: ícone, índice ou símbolo. Tal critério de seleção é baseado nos 
seguintes conceitos: (a) ícone: signo que alude ao objeto por meio de uma relação de semelhança; (b) 
índice: signo que alude ao objeto por meio de uma relação de correspondência e (c) símbolo: signo que 
alude ao objeto por meio de uma convenção culturalmente estabelecida (PEIRCE, 1974; PIGNATARI, 2004). 

Baseando-se nas concepções de Peirce (1974), representações por meio de ícones ocorrem em nível de 
primeiridade, ou seja, são relações mais superficiais entre o signo e o interpretante, uma vez que estão 
contidas no círculo de sensações oferecidas pelos órgãos do sentido. Já as representações indiciais ocorrem 
a nível de secundidade, estando o interpretante a um patamar mais profundo em sua relação com o objeto, 
pois é capaz de fazer associações entre o que percebe e o que expressa. Em nível de terceiridade, diz-se 
que a relação é simbólica e, portanto, os signos aludem ao objeto por meio de uma representação com 
valor de norma, a qual é social e culturalmente aceita. 

Assim, ao classificar os mapas nessas três categorias, pode-se inferir que os indiciais e simbólicos são os que 
melhor representam uma relação mais intensa com o objeto, a qual, provavelmente, já foi fruto de 
reflexões e inferências por parte do interpretante; os icônicos compreendem aqueles resultantes de 
percepções puramente sensoriais. Sendo o objeto então a inserção do viaduto estaiado no bairro, 
entrevistados que produziram mapas mentais indiciais e simbólicos seriam exemplo de pessoas que 
guardam uma relação mais estreita para com o lugar onde vivem, cultivando vínculos e podendo até 
conceber o lugar como uma própria extensão de si mesmo (TUAN, 2007). 

Após essa classificação, a última etapa do método proposto compreende a análise da imagem enunciada 
por Joly (2010): de posse dos mapas produzidos, analisam-se os mapas indiciais e simbólicos2 quanto aos 
elementos que apresentam, sejam eles de origem icônica, verbal ou plástica. Signos icônicos são aqueles 
que representam o seu objeto por semelhança, conforme já ilustrado; signos verbais compreendem os 

                                                           
2
 Os mapas icônicos não são analisados pela abordagem jolyniana por conterem apenas signos icônicos e por estes representarem, 

no âmbito desse estudo, uma relação de baixo vínculo entre a pessoa e o lugar, contida apenas no âmbito das sensações. 
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elementos registrados por meio de palavras e os signos plásticos contemplam o estudo das formas e da 
composição usada na representação. 

Complementarmente a essa análise ocorre o estudo das falas que se sucederam à elaboração do mapa, no 
intuito de complementar e confirmar as inferências advindas da análise das imagens. O uso de diferentes 
tipos de linguagens se faz importante justamente por permitir diferentes modos de expressão; por vezes, a 
linguagem gráfica pode expressar sentidos e significações que não seriam captados em estudos que tratem 
exclusivamente de linguagem falada e vice-versa. 

LEITURAS DO VIADUTO PELOS MORADORES DO ENTORNO 

A classificação dos doze mapas mentais da população residente entrevistada, segundo as categorias de 
Peirce (1974), permitiu a elaboração do gráfico-síntese da Figura 6. 

 
Figura 6: Distribuição dos mapas mentais segundo as categorias peirceanas 

Fonte: A autora (2017) 

Pode-se perceber que dez dos doze mapas foram classificados como indiciais ou simbólicos que, segundo o 
anteriormente explanado, podem ser representativos de indivíduos que guardam uma relação mais 
profunda com o lugar, mais cheia de significações e, por conseguinte, pensa-se que a inserção do viaduto 
na paisagem já foi fruto de algumas reflexões por parte desses entrevistados. Os mapas indiciais são 
aqueles relativos aos entrevistados 1, 5, 7 e 9 e os simbólicos são os relativos aos entrevistados 2, 3, 6, 8, 11 
e 12. 

Os subcapítulos seguintes apresentarão a analisarão cada um dos mapas mentais das categorias indiciais e 
simbólicas. A análise será realizada segundo o método proposto por Joly (2010) e as inferências serão 
também respaldadas pelos comentários que se seguiram à elaboração de cada mapa. 

Categoria indicial 
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O mapa mental 1 presente na Figura 7 contém, na análise segundo Joly (2010), os elementos sígnicos 
expressos na Tabela 1. 

 
Figura 7: Mapa mental 1 

Fonte: Autora (2017) 

 
Signos Identificação Possíveis conotações 

Plásticos 
Semicírculo de curvatura côncava; 

quadrado 

Perfeição, unidade, celeste, ciclos, magia, divindade; terra, 
universo criado, estabilidade (CHEVALIER e GHEERBRANT, 

1990) 

Icônicos 
Casas, árvores secas, montanhas, nuvens, 

sol 
Tranquilidade, perfeição, sossego, identificação 

Linguísticos 
“Desperdício de dinheiro público, poderia 

ser melhor aplicado, ficou bonito nem 
feio” 

Indiferença, neutralidade, descaso por parte do Poder 
Público, exagero 

Tabela 1: Análise dos signos do mapa mental 1 
Fonte: Autora (2017) 

Nesse mapa mental, a representação de tranquilidade e sossego galgada pela paisagem, que contém 
diversos elementos naturais no interior da forma quadrada, contrasta com o semicírculo localizado acima 
dessa forma, numa composição em que este último quase abarca e encobre a forma angulosa. Ao 
considerar as possíveis conotações desses elementos, vê-se que a forma semicircular, quando confronta 
com a forma quadrada, representa seu extremo oposto: enquanto o quadrado traduz a estabilidade e a 
racionalidade, o círculo (ou semicírculo côncavo) contém um sentido celeste, de divindade (CHEVALIER e 
GHEERBRANT, 1990). Ao considerar essas evidências, pode-se inferir que o viaduto estaiado corresponde à 
forma semicircular, localizado acima das casas do bairro; além disso, ao utilizar duas formas opostas para 
representar o viaduto e o bairro, pode-se entender que a tranquilidade do bairro foi afetada pela 
construção do viaduto. 

Porém, os signos linguísticos presentes não amparam essa representação e trazem um assunto que, até 
então, não havia sido pontuado no desenho. As palavras escritas complementam as faladas: 
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Desperdício. Desperdício de dinheiro. Se fosse pra resolver o problema de verdade e não 
pra roubar nosso dinheiro poderiam ter construído um viaduto simples, que é mais 
barato. Esse aí nem fizeram direito (informação verbal - 1)

3
. 

Ao levar em consideração a relação do entrevistado para com o lugar, é possível assentir que ele considera 
o viaduto como algo neutro para o bairro, mas evidencia os gastos públicos necessários à sua construção. 
De certa forma, considera que os objetivos da construção da obra foram desvirtuados, não sendo a solução 
dos problemas do bairro a preocupação principal de sua construção. Assim, pode-se inferir que, na opinião 
do entrevistado, o viaduto estaiado não reforça a relação dos habitantes para com o bairro. 

Nesse sentido, o discurso de progresso e desenvolvimento que envolveu a construção da obra não se 
consolidou na percepção deste morador; ao contrário, ele adquiriu um significado aparentemente inverso. 
Isso pode estar relacionado à localização de sua residência em relação ao monumento e às mudanças que 
sua construção acarretou ao cotidiano deste morador, modificando o sentido das ruas e dificultando o 
acesso às localizações do entorno. 

O mapa mental presente na Figura 8 corresponde àquele elaborado pelo entrevistado 5. 

 
Figura 8: Mapa mental 5 

Fonte: Autora (2017) 

A análise dos elementos presentes nessa imagem está organizada na Tabela 2. 

 
Signos Identificação Possíveis conotações 

Plásticos 

Composição predominantemente horizontal e central; peso das 
formas levemente tendido para a esquerda pelo acúmulo de formas 

nesta região (reforço da direção de leitura da esquerda para a 
direita); predominância de linhas horizontais paralelas 

Tranquilidade, harmonia e 
equilíbrio; estabilidade e 

descanso (JOLY, 2010) 

Icônicos Rua, pessoas, lombada, caminhões e ônibus 
Peso, barulho e grande fluxo 

de veículos em alta velocidade 
– rua movimentada 

                                                           
3
 1. Entrevista [dez. 2015]. Curitiba. Entrevista concedida a Bianca Paola Comin. Voz 050 m4a. (1 min 58 seg). 
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Linguísticos “Lombada”; “Acabou o sossego dos moradores” 
Necessidade de redução da 

velocidade e do fluxo; 
descaracterização do lugar 

Tabela 2: Análise dos signos do mapa mental 5 
Fonte: Autora (2017) 

O uso predominante de formas horizontais que aludem à tranquilidade e ao equilíbrio contrastam com os 
signos icônicos presentes na imagem, representantes do barulho e do desassossego. Essa dessemelhança 
pode sugerir um confronto de situações temporalmente opostas: antes do viaduto se tinha calma e 
tranquilidade; depois, com o aumento do fluxo e do movimento de ônibus e caminhões, essa situação não 
mais se apresenta. A presença do signo icônico da lombada – reforçada pela indicação verbal que torna 
indubitável sua interpretação como uma – indica uma solução para essa situação, na tentativa de retornar 
à situação anterior de placidez e bem-estar. 

Esse quadro inferencial é reforçado pelas expressões verbais do entrevistado 5 enquanto produzia o mapa: 

Ah, acabou o sossego aqui, tá muito movimento nessa rua, caminhão principalmente... 
Isso aqui é um bairro residencial, não pode! Desenha uma rua cheia de caminhão e ônibus 
e o pessoal com a mão na cabeça, né (informação verbal - 5)

4
. 

A partir dessa alocução, atenta-se para os signos icônicos representantes dos moradores do bairro, 
posicionados no limite da rua, observando as modificações do espaço em possível estado de resignação. A 
representação do “pessoal com a mão na cabeça” exprimiria o descontentamento e a angústia dos 
moradores locais para com as alterações no bairro causadas depois da construção do viaduto estaiado. 

Desse modo, uma das depreensões possíveis para relação homem-lugar na situação representada na 
imagem e complementada verbalmente seria a perda das características do lugar. Ao citar o gênero 
residencial do bairro, o morador censura a nova situação e esforça-se para apresentar soluções ao lugar, a 
fim de que ele recupere as suas características originais. 

A Figura 9 mostra o mapa mental 7, o qual é igualmente possuidor de características indiciais. A Tabela 3, 
por sua vez, identifica os signos presentes na imagem e suas possíveis conotações. 

 

                                                           
4
 5. Entrevista [dez. 2015]. Curitiba. Entrevista concedida a Bianca Paola Comin. Voz 061 m4a. (3 min 28 seg). 
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Figura 9: Mapa mental 7 

Fonte: Autora (2017) 

 

Signos Identificação Possíveis conotações 

Plásticos 

Enquadramento tendido para a direita; presença de linhas 
nas direções horizontal, vertical e inclinada; quadro 

ampliado; poucas curvas e predominância de formas 
angulosas 

Racionalidade e ênfase criação humana; 
método; conhecimento do espaço (JOLY, 

2010) 

Icônicos Ruas, casas, automóveis, flechas 

Foco na organização do fluxo; ideia de 
coletividade e pertença; refúgio, 

sentimento materno (CHEVALIER e 
GHEERBRANT, 1990) 

Linguísticos 

“Joaquim Amaral”; “Minha casa”; “Vizinho”; “Viaduto”; 
“1) Melhorou segurança e tranquilidade”; “2) Trânsito 

excelente após conclusão”; “3) Durante execução, houve 
transtornos naturais graves” 

Conhecimento do lugar; ordem; 
tranquilidade; sistematização; 

reconhecimento das fases da obra 

Tabela 3: Análise dos signos do mapa mental 7 
Fonte: Autora (2017) 

Nessa representação, o entrevistado 7 caracteriza o lugar por meio de um mapa inserindo, inclusive, o 
nome das ruas, a localização das casas, sua posição em relação ao viaduto estaiado e o sentido do tráfego 
indicado por flechas. Percebe-se, pela presença desses elementos, que o entrevistado possui alto grau de 
conhecimento especial, no sentido que Tuan (2013) confere a esse termo. 

Ademais, vê-se que ao representar a casa onde mora e, além dela, a casa do vizinho, o entrevistado 
demonstra um senso de coletividade ao considerar seu espaço também como um lugar de outras pessoas. 
Tal fato é reforçado quando ele passa a fazer uso de expressões coletivas, indicando que a obra é “nossa”, e 
que consiste, principalmente, em uma conquista para a valorização do bairro. Considera também as 
diferentes opiniões dos moradores da região a respeito do viaduto quando declara: 

E tem gente aqui que era contra isso aqui [...]. Vinham aí ‘ai, porque tão tudo sujando, é 
um absurdo né, fazer o negócio’... Digo, absurdo não, isso aqui é nosso. Isso aqui é nosso, 
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aqui do bairro né... Ao invés de jogar dinheiro fora, não, fizeram aqui perto [...] 
(informação verbal - 7)

5
. 

Além disso, a presença da representação do automóvel e do sentido das ruas vem colaborar para a 
organização que, segundo o entrevistado, o viaduto estaiado trouxe para o trânsito da região. No que tange 
aos signos linguísticos da Figura 9, declara que houve transtornos no intervalo de tempo de construção da 
obra, mas que o resultado compensou esse período, pois trouxe segurança e organização para o fluxo de 
veículos do bairro. Essa citação dos transtornos causados pela obra torna-se mais evidente quando se 
ressalta o fato de a residência do entrevistado estar localizada na área delimitada pelo raio de 150 metros – 
aquela que mais se aproxima do monumento, portanto, a que mais sofreu intervenções no intervalo de 
tempo da obra. 

De maneira geral, pode-se inferir que a relação que este entrevistado estabelece para com o bairro é de 
uma forte vinculação, e que a obra do viaduto estaiado veio para colaborar positivamente para reforçar 
esse vínculo, trazendo a ordenação do tráfego e a melhoria da organização e valorização do bairro, em um 
sentido geral. 

A Figura 10 traz o mapa mental da entrevista 9, ainda representante da população residencial em forma 
indicial. Esse mapa se mostra particularmente interessante por enfatizar uma questão ligada aos impactos 
ambientais resultantes da construção da obra. 

 
Figura 10: Mapa mental 9 

Fonte: Autora (2017) 

A árvore representada na porção central do quadro pode revelar a importância que este símbolo possui 
para o entrevistado 9 no entendimento da questão proposta. Para ele, a modificação principal trazida pelo 
viaduto foi a derrubada das árvores que antes se faziam presentes na rua onde reside: a Rua Bandeirantes. 

 

 

                                                           
5
 7. Entrevista [dez. 2015]. Curitiba. Entrevista concedida a Bianca Paola Comin. Voz 062 m4a. (12 min 05 seg). 
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Signos Identificação Possíveis conotações 

Plásticos 
Ênfase nas linhas horizontais paralelas; desenho 

centralizado acompanhado lateralmente por signos 
linguísticos; única linha vertical central 

Tranquilidade, harmonia e equilíbrio; 
estabilidade; oposição, complementaridade 

(JOLY, 2010) 

Icônicos Árvore; folhas 
Vida; evolução; regeneração; ciclos; caminho 

de transição; comunicação real x divino 
(CHEVALIER e GHEERBRANT, 1990) 

Linguísticos 

“O VIADUTO para nossa rua é um atraso de VIDA”; 
“Eles acabarão com a nossa rua”; “TIRARÃO as árvores 

da Rua Banderantes”; “Tirarão as pedras boas e 
puserão as ruís” 

Negatividade; uso de sujeito indeterminado; 
descaracterização do lugar 

Tabela 4: Análise dos signos do mapa mental 9 
Fonte: Autora (2017) 

Interessante notar a relação que se constrói entre os signos icônicos e os linguísticos. A árvore, como 
símbolo característico da vida e de seu caráter cíclico (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1990), contém uma linha 
horizontal atravessando o seu tronco, como se a sua existência tivesse sido interrompida. Essa 
interpretação coaduna-se com o uso da expressão “atraso de vida” (com a palavra ‘vida’ escrita em caixa 
alta), ou seja, pode sugerir que esse “atraso de vida”, trazido pelo viaduto, está reproduzido no corte das 
árvores da rua, que tiveram seu ciclo natural de vida interrompido. Tal análise baseia-se também na 
declaração da entrevistada sobre o desenho: 

É um atraso de vida, acabaram com a nossa rua. Então vou escrever aqui: falta árvore. 
Assim, com uns galhinhos, um ali, outro aqui... [...] Aqui os galhos já caiu, e vou fazer uns 
galhos mais pra cima [...] Eu não sei, to fazendo assim... agora eu corto isso... assim. O 
viaduto é uma porcaria! (informação verbal - 9)

6
. 

Em um sentido mais alegórico, ao optar por dar ênfase à representação da árvore, a entrevistada não 
apenas clarifica a importância da questão ambiental na sua concepção de lugar; ela também faz alusão ao 
fato de que ao cortar-se a árvore, corta-se um vínculo que existia anteriormente, uma vez que ela é tida 
como um símbolo de conexão entre o céu e a terra (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1990). Tal conexão é 
prejudicada com esse ato, pois a situação anterior à construção do viaduto é comparada ao paraíso, e 
agora agentes externos foram responsáveis pela transformação do paraíso no seu oposto. Como resposta a 
uma das perguntas da entrevista, o entrevistado 9 revela: “[...] a gente morava no céu e não sabia” 
(informação verbal - 9)7. 

Além disso, o entrevistado 9 sugere a descaracterização do lugar não apenas pela retirada das árvores, mas 
também pela troca das pedras das calçadas. O uso de declarações utilizando sujeito indeterminado indica 
que tais alterações foram realizadas por agentes externos ao lugar e, talvez, sem o consentimento daqueles 
que ali habitam, pois conta que “eles acabaram com a nossa rua” (informação verbal - 9)8. Assim, a relação 
homem-lugar para esse entrevistado vê-se prejudicada com a construção do viaduto estaiado, pois há um 
desejo evidente de retornar à situação anterior pelas características agradáveis que o lugar apresentava 
precedentemente. 

                                                           
6
 9. Entrevista [dez. 2015]. Curitiba. Entrevista concedida a Bianca Paola Comin. Voz 055 m4a. (37 min 57 seg). 

7
 ibid. 

8
 ibid. 
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A entrevista 9 foi realizada dentro da área limitada pela circunferência de raio 150 metros. Portanto, sabe-
se que essa área foi a mais afetada pela construção do monumento, já que recebeu impactos diretos, como 
a mudança no sentido e no volume de veículos nas ruas, o corte de árvores, etc. 

Apesar de fazer uso de intensa carga simbólica para responder à questão proposta, classificou-se esse 
mapa como representante indicial pela representação do corte da árvore indicar aquilo que realmente 
ocorreu na situação descrita. Interpretou-se a árvore enquanto símbolo, mas a representação da resposta à 
questão proposta indica o objeto não por uma convenção, mas por uma alusão direta ao fato. 

Categoria simbólica 

Nesta subseção, serão analisados os mapas mentais classificados como simbólicos. A Tabela 5 analisa os 
signos presentes no mapa mental 2, representado pela Figura 11. 

 
Figura 11: Mapa mental 2 

Fonte: Autora (2017) 

 
Signos Identificação Possíveis conotações 

Plásticos 
Enquadramento centralizado; linhas simples; bom 

aproveitamento do espaço; círculo e reta 
Clareza de pensamento; opinião 

bem definida 

Icônicos Vazio 
Inexistência de sentido; ausência; 

insignificância 

Linguísticos - - 
Tabela 5: Análise dos signos do mapa mental 2 

Fonte: Autora (2017) 

O símbolo do círculo com uma reta inclinada a interceptá-lo é amplamente difundido, especialmente no 
meio matemático, como representante de algo vazio. Nesse contexto, pode-se inferir que, para o 
entrevistado 2, o uso dessa simbologia veio a contribuir para a interpretação de que o viaduto estaiado 
representa para o bairro, na sua visão, algo vazio de significação. Desse modo, as experiências entre o 
entrevistado 2 e a obra podem não ser significativas para ele, a ponto de a construção do viaduto ser algo 
“nulo” para o lugar sob o seu ponto de vista, não vindo a colaborar nem para o estreitamento e nem para o 
afastamento dos dois polos da relação homem-lugar. 
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O mapa mental 3 da Figura 12 pode ser analisado pelas categorias de Joly (2010) segundo o apresentado na 
Tabela 6. 

 

 
Figura 12: Mapa mental 3 

Fonte: Autora (2017) 

 
Signos Identificação Possíveis conotações 

Plásticos 
Enquadramento centralizado; linhas simples; bom 

aproveitamento do espaço 
Clareza de pensamento; opinião bem definida 

Icônicos Pessoa feliz; cifrão; bicicleta 
Satisfação, felicidade; valorização econômica, 

dinheiro; mobilidade 

Linguísticos “bairro” Importância econômica da obra para o bairro 
Tabela 6: Análise dos signos do mapa mental 3 

Fonte: Autora (2017) 

Assim sendo, o mapa mental 3 traz uma impressão positiva da construção do viaduto estaiado; isso porque, 
ao associar os signos icônicos, pode-se depreender que, na percepção do entrevistado 3, o viaduto estaiado 
trouxe valorização econômica para o bairro, satisfação para os moradores locais e também veio a facilitar a 
mobilidade na região, viabilizando, inclusive, o transporte por meio da bicicleta. Vale ressaltar que a 
entrevista 3 foi coletada na área correspondente ao raio de 350 metros. Assim, infere-se que nessa região 
houve pouca interferência do monumento nas características das ruas e do bairro em geral, o que faz o 
entrevistado enfatizar os aspectos positivos de sua construção. 

O mapa mental 3 é classificado como simbólico por utilizar ícones culturalmente aceitos para representar a 
sua percepção, como por exemplo, o uso do cifrão. 

O mapa mental 6 é representado pela Figura 13. A Tabela 7 traz a respectiva análise de seus signos segundo 
as classificações de Joly (2010). 
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Figura 13: Mapa mental 6 

Fonte: Autora (2017) 

 
Signos Identificação Possíveis conotações 

Plásticos 
Linhas simples com predominância de linhas 

retas; enquadramento central 
Ordem; retidão; organização; ciência 

Icônicos Viaduto estaiado; bandeira 
Participação; proteção; vitória (CHEVALIER e 

GHEERBRANT, 1990) 

Linguísticos “PROGRESSO” 
Modificação; desenvolvimento; crescimento; evolução; 

alteração para melhor; êxito; conquista 
Tabela 7: Análise dos signos do mapa mental 6 

Fonte: Autora (2017) 

Embora o mapa mental 6 contenha uma evidente representação icônica do viaduto estaiado, optou-se por 
considerá-lo representante da categoria simbólica não apenas por essa representação isolada, mas pelo 
conjunto que a bandeira hasteada, um símbolo, e o viaduto representam nesse contexto. 

Assim, a bandeira por si só poderia ser interpretada como símbolo de vitória; mas, ao colocá-la na posição 
vertical (hasteada) sobre o viaduto, o entrevistado 6 reitera o senso de vitória e adiciona outros significados 
à sua representação. Pode-se inferir, por exemplo, que o viaduto representou uma vitória para o bairro, já 
que as modificações do espaço e da paisagem por ele trazidas foram benéficas. Além do mais, ao combinar 
a palavra progresso com o símbolo da bandeira, o entrevistado 6 sugere que o viaduto simboliza um 
elemento que trouxe desenvolvimento para a região, e tal desenvolvimento é uma conquista para o bairro 
e seus moradores. 

A partir do contexto apresentado, pode-se deduzir que, relativamente a esse entrevistado, o viaduto 
estaiado foi capaz de estreitar a sua relação com o lugar, visto que ele contribuiu para melhorias no bairro. 
Vale ressaltar que essa entrevista foi realizada na área delimitada pelo raio de 350 metros, aquela que está 
mais distante da localização pontual do viaduto. 

Ao se observar o mapa mental de número 8 presente na Figura 14, vê-se que a representação é bastante 
modesta, mas nem por isso deixa de ser simbolicamente significativa. 
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Figura 14: Mapa mental 8 

Fonte: Autora (2017) 

Como sugere a Tabela 8, ao fazer um desenho pequeno, no canto superior do quadro, o entrevistado 
mostra certa insegurança ao se expressar, o que pode representar a existência de possíveis dúvidas para a 
resposta à questão demandada. Essa insegurança é também evidente quando se analisa a fala que 
acompanha a elaboração do mapa mental, e nota-se, explicitamente, o tom de dubiedade que permeia a 
sua resposta: 

Eu não tenho a menor ideia do que fazer... vou desenhar um dinheiro ali, uma nota de 
cem aqui, pra representar o gasto que teve com isso, o desperdício (informação verbal - 
8)

9
. 

 

Signos Identificação Possíveis conotações 

Plásticos 
Escala pequena; linhas 

retas 
Insegurança; dúvida 

Icônicos Nota de dinheiro 
Pureza, sabedoria divina; perversão de valores, envaidecimento, soberba 

(CHEVALIER e GHEERBRANT, 1990) 

Linguísticos “1.000,00” Cifra alta; alto valor; grande gasto 
Tabela 8: Análise dos signos do mapa mental 8 

Fonte: Autora (2017) 

De mais a mais, essa fala também tende a contribuir para a interpretação do mapa mental 8 e da utilização 
das possíveis conotações dos símbolos ali presentes. Primeiramente, considera-se, nesse caso, a 
representação de uma nota de dinheiro como um símbolo porque houve o intento de expressar uma 
opinião por meio de algo que é culturalmente aceito; uma moeda de papel, então, representa a evidência 
do valor pecuniário da obra para o bairro como o seu legado mais notório. 

Esse contexto de interpretação sinaliza para a utilização do segundo conjunto de significações para o 
símbolo do dinheiro proposta por Chevalier e Gheerbrandt (1990): perversão de valores, envaidecimento e 
soberba. Ao revelar que a intenção da representação do dinheiro foi “o gasto que teve com isso, o 
desperdício” (informação verbal - 8R)10, o entrevistado 8 clarifica essa ideia, revelando que na opinião dela 

                                                           
9
 8. Entrevista [dez. 2015]. Curitiba. Entrevista concedida a Bianca Paola Comin. Voz 054 m4a. (2 min 12 seg). 

10
 8. Entrevista [dez. 2015]. Curitiba. Entrevista concedida a Bianca Paola Comin. Voz 054 m4a. (2 min 12 seg). 
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houve um gasto exagerado para com a obra não justificado nas mudanças que acarretou ao bairro. Tal 
percepção assemelha-se àquela do entrevistado 1 (Figura 7). 

A partir desse mapa mental é possível inferir que para esse entrevistado a construção do viaduto não 
contribuiu para o fortalecimento da sua relação para com o lugar. Contrariamente, o mapa mental 8 revela 
apenas uma preocupação de ordem econômica para com a obra, não fazendo nenhuma menção daquilo 
que ela chegou a causar no espaço onde foi construída. 

Já o mapa mental 11 da Figura 15 traz outro ponto para discussão: a falta de informações referente ao 
sentido das ruas e acesso ao viaduto e a sensação de que se está perdido quando da ausência de tais 
indicações. 

 
Figura 15: Mapa mental 11 

Fonte: Autora (2017) 

A Tabela 9 mostra a análise dos elementos presentes nesse mapa segundo a classificação de Joly (2010). 

 
Signos Identificação Possíveis conotações 

Plásticos Enquadramento à esquerda; linhas simples 
Continuidade, pensamento inacabado; 

simplicidade e clareza de formas 

Icônicos 
Viaduto estaiado; flechas; pontos de exclamação e 

interrogação; placa de orientação 
Senso de direção apurado; dúvidas, indignações; 

confusão, desorganização dos dados 

Linguísticos - - 
Tabela 9: Análise dos signos do mapa mental 11 

Fonte: Autora (2017) 

Ao locar a representação com justificação à esquerda, o entrevistado 11 transmite a ideia de um mapa 
inacabado, cujo qual contém espaço para outras representações, caso necessário fosse. Tal interpretação 
justifica-se pelo sentido natural de leitura adotado: da esquerda para a direita, na esperança de que haja 
uma continuidade daquilo que se iniciou. Além disso, ela também reforça o sentido dado pelos 
comentários que se seguiram à elaboração do mapa, os quais revelam o viaduto como uma obra confusa e, 
de certa forma, inacabada, já que não apresenta, segundo seu autor, indicações que facilitem o acesso ao 
viaduto. 
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[...] Quero ver como que eu posso tentar desenhar uma coisa que ninguém se entende. 
[...] Tentei fazer mais ou menos o que seria ó, porque na verdade até quem é morador se 
perde... (informação verbal - 11)

11
 

Ademais, a existência das flechas de orientação, representadas ao lado de símbolos como pontos de 
interrogação e exclamação, reitera as interpretações anteriores e a própria fala do entrevistado 11; esses 
pontos têm seu uso característico em situações em que há dúvida e/ou contestação e também para casos 
de indignação e ira, e quando junto das flechas, transferem a significação de algo confuso ao senso de 
direção representado. Segundo o autor do mapa 11, é isso que o viaduto estaiado trouxe ao bairro: 
ausência de legibilidade de sua função, tanto em um âmbito estético quanto funcional. 

Por outro lado, o uso desse tipo de simbologia também enleva a discussão a respeito das intenções de 
construção do viaduto. De acordo com o mapa elaborado por esse entrevistado e as falas que vieram a 
complementar a sua elaboração, a intenção estética se sobrepôs à funcional, já que ao dizer que “ninguém 
se entende” (informação verbal - 11)12, revela que os atrativos operacionais deixam a desejar, pois a falta 
de informações de localização e direção faz com que as pessoas que por ali trafegam não consigam acessar 
o viaduto de maneira fácil. 

Quando se analisa a relação com o lugar, pode-se dizer que para esse entrevistado o viaduto estaiado 
trouxe grandes prejuízos nesse aspecto, pois ao invés de facilitar a mobilidade na região, apenas contribuiu 
para a sua complicação. É importante ressaltar que o local em que foi realizada essa entrevista é bastante 
significativo – a residência do entrevistado 11 está alocada a menos de cem metros do viaduto, e em uma 
via que agora é considerada principal para o acesso à Avenida das Torres e, portanto, recebe maior volume 
de veículos. Logo, pode-se afirmar que houve uma descaracterização dos aspectos que ela apresentava 
antes da construção de tal monumento, como a mudança de sentido, a perda de vagas de estacionamento 
e o aumento do fluxo. 

O mapa mental 12 da Figura 16 também pode ser classificado como simbólico. 

 
Figura 16: Mapa mental 12 

Fonte: Autora (2017) 

                                                           
11

 11. Entrevista [dez. 2015]. Curitiba. Entrevista concedida a Bianca Paola Comin. Voz 065 m4a. (27 min 23 seg). 
12

 ibidem. 
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Signos Identificação Possíveis conotações 

Plásticos Diagramação central, linhas simples Clareza de forma e opinião 

Icônicos Ilha, mar Refúgio (CHEVALIER e GHEERBRANDT, 1990) 

Linguísticos - - 
Tabela 10: Análise dos signos do mapa mental 12 

Fonte: Autora (2017) 

A Figura 16 traz a representação de uma ilha, segundo o declarado pelo seu autor – o entrevistado 12: “isso 
é pra ser uma ilha. Nós aqui ficamos ilhados depois do viaduto” (informação verbal – 12)13. Assim, a 
inexistência das quatro alças no projeto do viaduto dificultou a mobilidade no local, e o entrevistado em 
questão decidiu representar essa situação por meio da representação de uma ilha: uma porção de terra 
onde o acesso só é possível por meio marítimo. Assim, faz uso de um símbolo para tratar daquilo que 
deseja expressar. 

ENTRE FATOS E INFERÊNCIAS 

De posse dessas análises e respaldados pelo contexto de construção do viaduto estaiado Francisco H. dos 
Santos em Curitiba, é possível realizar inferências sobre pontos que se mostraram significativos no 
desenvolvimento deste trabalho. Primeiramente, o que aqui se apresenta torna-se infundado se não 
considerarmos a paisagem como resultado de um constructo social que, necessariamente, reflete as 
necessidades da sociedade de cada época. Segundo Andreotti (2012), a ética das sociedades reflete sua 
estética e, ao mesmo tempo em que é resultado das ações e intenções humanas, a paisagem também 
possui um caráter ativo que permite marcar aqueles que as constroem. 

Diante da realização de um megaevento de alcance mundial, uma cidade-sede torna-se palco de um 
espetáculo cuja plateia atinge escalas globais. Assim, torna-se importante e mercadologicamente 
estratégico usar de artifícios que venham a embelezar, modernizar e atualizar as paisagens urbanas, de 
maneira que estas se tornem atrativas aos olhos e aos grandes investimentos. A preocupação excessiva 
com a imagem da cidade destes tempos acaba por negar, por vezes, a construção social e democrática do 
espaço público e urbano. Isso se mostra evidente especialmente por meio de ações autoritárias de gestões 
urbanas neoliberais, submissas às práticas de um urbanismo de mercado. 

Acredita-se que a inserção do viaduto estaiado Francisco H. dos Santos, em Curitiba, pode se enquadrar 
nesse panorama. Aplica-se, nesse contexto, aquilo que Andreotti (2012) denomina eurritmia: a inserção de 
monumentos de grandes dimensões que acabam por “quebrar” uma determinada harmonia ou equilíbrio 
de certa paisagem. As intenções desse tipo de solução coadunam-se com aquela descrita por Lipovetsky e 
Serroy (2015), qual seja, a adição de elementos monumentais às paisagens urbanas que, em si mesmos, são 
vazios de sentido e de história, mas cuja função principal é espetacularizar, chocar e impactar um público 
específico: o grande capital. 

Assim, a cidade-mercadoria torna-se refém dos princípios estéticos propagados por um urbanismo de bases 
mercantis. Incluem-se elementos às paisagens sem necessariamente preocupar-se com suas consequências 
aos moradores do entorno, já que o principal objetivo é tornar a cidade bela ao visitante, e não 
necessariamente ao habitante. 

                                                           
13

 12. Entrevista [dez. 2015]. Curitiba. Entrevista concedida a Bianca Paola Comin. Voz 069 m4a. (1 min 58 seg). 
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As entrevistas realizadas com moradores do entorno do viaduto Francisco H. dos Santos enfatizaram a 
atuação de uma gestão pública que não considerou a possibilidade de construção conjunta do espaço 
público, e acabou por se fazer autoritária. Isso se mostra mais evidente quando se analisam os discursos 
dos moradores e percebe-se que a grande maioria deles mostra-se insatisfeita com a solução projetual 
adotada bem como com os gastos públicos verificados. Das doze entrevistas realizadas, enquanto uma se 
mostrou declaradamente neutra, três delas evidenciaram aspectos positivos, e as outras oito salientaram, 
de alguma forma, aspectos negativos a respeito dessa obra. 

Ademais, outro aspecto salientado pelos entrevistados é a recaracterização das vias e mesmo do ambiente 
do bairro. Alterações no sentido do tráfego, aumento do fluxo de veículos, corte de árvores e inclusive 
questões de segurança foram elencadas de maneira negativa. Por outro lado, ainda que minoritariamente, 
há quem considerou a inserção do viaduto como um investimento e até como sinônimo de progresso para 
a região. 

Os relatos a respeito das modificações ambientais geradas pela inserção do viaduto estaiado na paisagem 
devem, ainda, receber a devida ponderação relativa à questão temporal: o viaduto teve sua data de 
instalação em abril de 2014 e as entrevistas foram realizadas em dezembro de 2015, ou seja, decorridos 
pouco mais de ano e meio após sua inauguração. Assim, conforme afirma Andreotti (2012), é possível que 
depois de decorrido algum tempo, o viaduto deixe de ser um elemento estranho à paisagem e passe a 
incorporá-la, inclusive como um símbolo eloquente. 

Dessa forma, embora a relação pessoa-ambiente veja-se, neste momento, deturpada pela inserção desse 
elemento estranho à paisagem, tal relação poderá ser reformulada a partir do momento que novas 
relações forem construídas e novas significações forem incorporadas a ela. Contudo, a atuação autoritária 
de um urbanismo neoliberal precisa ser revista, a fim de que a construção coletiva do espaço público possa 
ser efetivada e a cidade realmente se torne um espaço – ou lugar – democraticamente edificado, conforme 
prevê o Estatuto da Cidade. 
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“CREATIVIDAD’, “CULTURA”, “MEGAEVENTOS” Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA IDENTIDAD 
PARA LA ZONA PORTUARIA DEL RIO DE JANIERO – UN PANORAMA CRÍTICO 

  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Como parte das políticas neoliberais vigentes desde 1990, grandes projetos de regeneração urbana vêm sendo 
implementados com o intuito de não só “consertar” políticas urbanas ineficientes mas, principalmente, de reverter o 
processo de declínio socioeconômico visto em cidades pós-industriais. Um dos principais aspectos deste fenômeno é a 
(re)invenção das cidades através do (re)desenho de suas áreas vazias, onde novas arquiteturas (espetaculares) e a 
ressignificação dos espaços públicos degradados visam alterar a imagem do lugar. Estes “novos” espaços 
reconfigurados passam a atrair um novo público e, consequentemente, inicia-se um novo ciclo de circulação de 
capital. De forma a impulsionar o consumo destes “novos” lugares, surge uma série de rótulos como “capital cultural”, 
“cidade criativa”, “cidade inteligente”, etc.. que, atrelados à políticas urbanas “regeneradoras”, geralmente alteraram 
padrões culturais existentes de forma a promover uma “nova” identidade para as cidades – como observado no 
processo de transformação da Zona Portuária do Rio de Janeiro. 
PALAVRAS-CHAVE: cultura; cidade; identidade  

ABSTRACT: 
As part of the neoliberal politics seen since the 1990s, large urban regeneration schemes have been implemented not 
only to “amend” inefficient urban policies but, foremost, to revert the process of socio-economic decline seen in post-
industrial cities. One of the main aspects of this phenomenon is the (re)invention of cities through the (re)design of 
their wastelands, where new (spectacular) architectures and the reconfiguration of derelict public spaces aim to alter 
the image of the place. These “new” reconfigured spaces would then attract a new public and, consequentially, a new 
influx of capital. . In order to promote the consumption of these “new” places, a series of labels such as “creative city”, 
“cultural capital”, “smart city” etc.. emerges where, alongside to “regenerative” urban policies, existing cultural 
patterns are either subdued or enhanced to promote cities’ new identities – as observed in the process of 
transformation of Rio de Janeiro’s port area. 
KEYWORDS: culture; city; identity   
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RESUMEN: 
Como parte de las políticas neoliberales vigentes desde 1990, grandes proyectos de regeneración urbana vienen siendo 
implementados con el propósito de no sólo "arreglar" políticas urbanas ineficientes pero, principalmente, de revertir el 
proceso de declinación socioeconómico visto en ciudades postindustriales. Una de las principales cuestiones de este 
fenómeno es la (re) invención de las ciudades a través del (re) diseño de sus áreas vacías, donde nuevas arquitecturas 
(espectaculares) y la re-significación de los espacios públicos degradados apunta a alterar la imagen del lugar. Estos 
"nuevos" espacios reconfigurados pasan a atraer un nuevo público y, consecuentemente, se inicia un nuevo ciclo de 
circulación de capital. Para impulsar el consumo de estos "nuevos" lugares, surge una serie de rótulos como "capital 
cultural", "ciudad creativa", "ciudad inteligente", etc., que, vinculados a las políticas urbanas "regeneradoras", 
generalmente alteraron patrones culturales existentes para promover una "nueva" identidad para las ciudades - como 
se observó en el proceso de transformación de la Zona Portuaria de Río de Janeiro. 
PALABRAS-CLAVE: cultura, cuidad, identidad. 
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INTRODUÇÃO 

Desde os anos 1990, “cultura” vem sendo um importante elemento nas políticas de regeneração urbana. 
Mais do que simplesmente investir em (novos) espaços/ equipamentos culturais como praças, teatros, 
cinemas, museus, etc., promover espetáculos e entretenimento, ou criar subsídios para a produção/ 
disseminação de tais práticas, estas “políticas regeneradoras” incluem, sobretudo, transformações físicas e 
simbólicas no tecido urbano. Aliadas à inserção de arquiteturas espetaculares em áreas (centrais) 
degradadas, estas políticas promovem uma completa ressignificação dos espaços públicos, que passam a 
ser identificados como “bens de consumo” (cultural) avidamente consumidos por um público cada vez 
maior e mais diversificado. 

Como parte das políticas neoliberais vigentes, políticos e investidores vêm adotando amplamente o 
discurso de como a transformação (física e simbólica) de áreas degradadas e a criação de novas identidades 
para as cidades impulsionam um novo ciclo de investimentos/ especulação – que eventualmente levaria à 
prosperidade econômica. Seguindo esta lógica, grandes projetos de regeneração urbana vêm sendo 
comissionados, desenvolvidos e implementados com o intuito de não só “consertar" políticas urbanas 
ineficientes, mas sobretudo reverter o processo de declínio socioeconômico visto em cidades pós-
industriais como Londres, Barcelona, Paris, Rotterdan, Bilbao, dentre muitas outras. 

Segundo Harvey (1989), um dos principais aspectos deste fenômeno é a (re)invenção das cidades através 
do (re)desenho de suas áreas vazias, onde novas arquiteturas (espetaculares) e a ressignificação dos 
espaços públicos degradados visam alterar a imagem do lugar – algo que Vaz (2004) define como 
“culturalização” do planejamento e da cidade. Estes “novos” espaços reconfigurados passam a atrair um 
novo público e, consequentemente, inicia-se um novo ciclo de capital. De forma a impulsionar o consumo 
destes “novos” lugares, surge uma série de “rótulos” como, “capital cultural”, “capital criativa”, “cidades 
inteligentes”, etc.. que passam a ser bastante disputados, gerando uma grande competitividade entre as 
cidades. 

Evidentemente que este processo de transformações leva a um outro processo, mais fortemente calcado 
nas possibilidades econômicas/ especulativas do que necessariamente nas potencialidades históricas e 
culturais do lugar. O processo de gentrificação , como Zukin (1990) descreve, se reproduz sistematicamente 
não porque é bom, mas porque permite que esta dinâmica (i.e. o processo cíclico de investimento/ 
especulação) perdure, aumentando exponencialmente o valor do capital investido. Neste sentido, a maioria 
dos projetos de regeneração urbana propostos (e amplamente impostos) tende a seguir uma fórmula que 
aposta na espetacularidade das arquiteturas, na diversidade/ quantidade dos eventos (culturais) propostos 
e na atratividade (visual) dos espaços revitalizados, contribuindo para o aumento do turismo. 

Entretanto, com a crise mundial em 2008, esta fórmula sofreria mudanças significativas, tendo em vista a 
dificuldade de se conseguir subsídios (sobretudo financeiros) para sustentar esta constante oferta/ 
consumo de produtos culturais. Ou seja: depender apenas de cultura e da constante produção/ consumo 
de produtos culturais, ou criar (novos) equipamentos culturais espetaculares cuja principal função é incluir 
as cidades no panorama (cultural) internacional não garante a sobrevida destas políticas regeneradoras. 
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Mesmo considerando os processos de gentrificação, de especulação imobiliária e o aumento na atividade 
turística, tais políticas tiveram que se ajustar à nova realidade. Assim, um novo “modelo” de regeneração 
urbana surge, fortemente calcado na promoção e realização de mega-eventos. A disputa agora é para 
sediar estes eventos e explorar marcas altamente rentáveis como “Fifa World Cup”, “Jogos Olímpicos”, 
encontros do G-20, Rock’n’Rio Festival, etc.. e com isso se “reinventar” de acordo com as exigências 
especificas de cada um destes eventos. 

Mas estes processos de reinvenção não são impunes – particularmente se considerados como padrões 
culturais existentes são manipulados de forma a promover uma nova identidade para as cidades. E é isso 
que torna interessante o processo de transformação que vem acontecendo na Zona Portuária no Rio de 
Janeiro.  

RIO DE JANEIRO E A CONSTRUÇÃO DE MÚLTIPLAS IDENTIDADES – A RELAÇÃO PORTO-CIDADE 

A região portuária do Rio de Janeiro tem uma significativa relevância para a história e cultura da cidade: foi 
aos pés do Morro do Castelo (demolido na década de 1920) que a cidade foi fundada em 1565. Nos séculos 
seguintes, a expansão territorial seguiu em direção aos Morros de São Bento, Conceição, Livramento, 
Providência e Santo Antônio – uma área que hoje compreende os Bairros da Saúde, Santo Cristo, Gamboa e 
Centro – ver figura 1. E com a chegada da família Real Portuguesa, em 1808, a zona portuária ao redor do 
Cais do Valongo – que ganhou o titulo de Patrimônio Mundial pela ONU, em 2017, pela sua importância na 
história da diáspora Africana –  se consolidaria como grande entreposto comercial. 

 
figura 1: o processo de expansão do centro do Rio de Janeiro  

fonte: https://www.google.com.br/maps/@-22.9058285,-43.1928547,15z 

Entretanto, a região portuária tem sido considerada uma “área de interesse” não só pelo seus atributos 
históricos, mas sobretudo por sua localização estratégica e, de certa forma, pela degradação física que vem 
acontecendo desde os anos 1970. Assim, uma série de estudos, propostas, projetos e ações foram 
apresentados ao longo dos anos com o intuito de se “regenerar”, “requalificar” e “reconfigurar” uma vasta 
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área que, de certa forma, vem passando por um processo de esvaziamento típico das economias pós-
industriais. A criação de propostas como as Área de Proteção Ambiental da Saúde, Gamboa e Santo Cristo 
(APA-SAGAS, 1988) – uma decorrência da implementação do projeto Corredor Cultural (1984) –, o Plano de 
Desenvolvimento Urbano do Porto do Rio de Janeiro (1989), o Plano de Estruturação Urbana da Zona 
Portuária (1992), as Áreas de Proteção do Ambiente Construído (APACs, 1992) e o Plano de Recuperação e 
Revitalização da Região Portuária do Rio de Janeiro (2001) 1 foram não só gradualmente consolidando a 
ideia de se recuperar (em um sentido amplo da palavra) as potencialidades econômicas, sociais, culturais e 
históricas da área central do Rio de Janeiro, como também orientaram o caráter das propostas/ 
investimentos na e para esta região.  

Estas iniciativas foram importantes, uma vez que estabeleceram parâmetros de intervenção no centro 
histórico da cidade levando em consideração o rico patrimônio histórico edificado e seu entorno. 
Entretanto, seria no início dos anos 2000, com a proposta controversa de se erguer uma unidade do Museu 
Guggenheim no Rio de Janeiro, que a região ganharia maior destaque na mídia internacional. Tendo como 
referência o sucesso de público da unidade do museu em Bilbao, projeto de Frank Gehry, inaugurado em 
1997, a proposta carioca, assinada por Jean Nouvel, previa a implementação de um “novo” modelo de 
regeneração urbana para a área: equipamentos culturais (sobretudo museus de arte) seriam propostos 
como elementos-âncora no processo de revitalização, servindo como catalizadores para transformação 
urbana e gentrificação.  

Este “modelo” – calcado na implementação de arquiteturas espetaculares projetadas por arquitetos 
igualmente espetaculares – deu a Bilbao uma projeção internacional e levaria outras cidades a apostar na 
“fórmula” cultura + regeneração urbana para se promover mundialmente como “cidade cultural”. Portanto, 
a implementação de uma unidade do Museu Guggenheim parecia ser uma excelente oportunidade para 
alavancar o tão sonhado “desenvolvimento” da região portuária no Rio de Janeiro. Entretanto, as críticas ao 
“projeto” não se limitavam à sua arquitetura: na verdade, o montante a ser investido na implementação do 
museu poderia ser utilizado para melhoras urbanas em toda a região portuária (Egler, 2005, pp 12-17; 
Sant’Anna, 2003, p 144), além de contribuir para recuperação (física e simbólica) de vários museus na 
região central da cidade que precisavam, desesperadamente, de verbas para manutenção de seus edifícios, 
acervos, etc.. 

                                                           
1
 A criação das APA-SAGAS resultou de uma reivindicação dos moradores locais para proteger o patrimônio histórico da região 

contra o processo de transformação da Zona Portuária em apenas um polo de comércio e serviços 
(http://www0.rio.rj.gov.br/patrimonio/pastas/legislacao/centro_dec_7351_88_sagas.pdf).  

O Corredor Cultural é uma Lei Municipal que criou diretrizes para a preservação, reconstituição, renovação e revitalização de 
espaços construídos no centro histórico da cidade, incluindo Lapa, Cinelândia e o Passeio Público  
(http://www0.rio.rj.gov.br/patrimonio/pastas/legislacao/centro_lei506_84_corredor_cultural.pdf).  

O Plano de Desenvolvimento Urbano do Porto do Rio de Janeiro incluiu projetos de revitalização e renovação da região da SAGAS 
(IplanRio. Plano de Desenvolvimento Urbano da Retaguarda do Porto do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: de Janeiro: Planave S.A, 
1989). As APACs foram definidas no Plano Diretor da Cidade (1992), sendo uma consequência da implementação do Corredor 
Cultural. Inspiradas no modelo dos Secteurs Sauvegardés de Paris, elas criaram uma grande área de proteção da morfologia e valor 
cultural das edificações inicialmente na região central da cidade (Praça Cruz Vermelha, Santa Teresa, Estácio, Rua do Lavradio/ 
Mem de Sá e adjacências), mas se estendendo à Copacabana, Urca, São Cristóvão, Laranjeiras etc.. 
(http://www0.rio.rj.gov.br/patrimonio/apac.shtm).  

O Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária do Rio de Janeiro (op cit., 2001) prevê a reinserção (econômica, social, 
cultural e espacial) da zona portuária no tecido urbano da cidade. 
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Ainda que o projeto de Jean Nouvel para o Museu Guggenheim tenha sido, eventualmente, descartado 
pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, a proposta de se ter um equipamento de uso cultural (e de 
grande apelo turístico) na região portuária não foi totalmente esquecida – apenas posta de lado. Faltava, 
na verdade, um “motivo” para seguir com o projeto de regeneração da região portuária – que viria com o 
anúncio, em outubro de 2009, da escolha da cidade do Rio de Janeiro para sediar os XXXI Jogos Olímpicos, 
em 2016. Este anúncio trouxe uma certa expectativa, sobretudo considerando as candidaturas frustradas 
da cidade para sediar os Jogos de 2004 e de 2012. Por outro lado, o Rio de Janeiro havia passado por 
“melhorias” urbanas recentes para receber mega-eventos como a Copa do Mundo FIFA, em 2014 (foi uma 
das 12 cidades-sede), os XV Jogos Pan-Americanos, em 2007 e XXVIII Jornada Mundial da Juventude, em 
2013 – o que, de certa forma, a “qualificaria” para sediar um evento do porte de uma Olimpíada. A maior 
questão era, talvez, de caráter logístico: como incluir a Zona Portuária como parte do “discurso olímpico” 
(i.e. regenerador), uma vez que a região não tinha grandes apelos turísticos; não fazia parte do processo de 
reestruturação e ressignificação urbana como observado em trechos de “importância histórica e cultural” 
como Lapa, Cinelândia, Praça Tiradentes etc.. (Corredor Cultural e APACs); tinha problemas infraestruturais 
significativos; e sofria com processos de degradação física e simbólica e um grande esvaziamento 
populacional? 

A resposta seria a inserção da Zona Portuária não só como parte do circuito (alternativo) de eventos 
olímpicos mas, principalmente, como uma “nova” área à espera de investimentos. Neste sentido, o 
operação consorciada Porto Maravilha, anunciado em 2009 pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 
tinha a intenção de “reinventar” este trecho da cidade como uma área de turismo e de entretenimento 
com propostas como: a provisão de novos equipamentos culturais como o Museu de Arte do Rio 
(Bernardes + Jacobsen Arquitetura, 2013) e o Museu do Amanhã (Santiago Calatrava, 2016), na Praça 
Mauá; as conversões de edifícios antigos, como os “novos” Aquário Municipal e o Armazém da Utopia, na 
Gamboa; a construção de novos edifícios de uso corporativo (se valendo dos CEPACs – Certificados de 
Potencial Adicional de Construção) 2; a provisão de melhorias na infraestrutura (com a abertura da via 
Binário do Porto, dos Túneis Rio 450 anos e Marcello Alencar, a implementação de VLTs e a demolição do 
Viaduto da Perimetral); e a completa reestruturação de usos, formas e funções de estruturas industriais e 
também do espaço urbano circundante.    

A expectativa era, obviamente, que as Olimpíadas Rio-2016, evento de proporções enormes e de grande 
alcance na mídia, viabilizaria o projeto de revitalização da Zona Portuária – o que, de certa forma, 
possibilitou transformações significativas no espaço urbano, sobretudo na Praça Mauá e arredores. 

 

 

 

                                                           
2
 A emissão e venda destes certificados criam possibilidades de se investir e financiar operações urbanas que visam recuperar áreas 

degradadas – onde 3% do valor seria destinado à valorização do patrimônio material e imaterial da região. Na prática, contudo, os 
CEPACs são instrumentos de especulação imobiliária, alterando a legislação local vigente, criando novas normas específicas do uso 
do solo e parâmetros urbanísticos e ambientais, aumentando o gabarito (altura) das edificações, sobretudo as de uso corporativo, 
além de modificar substancialmente as características do entorno construído existente. 
(http://portomaravilha.com.br/web/cepac/index.html; http://www.portomaravilha.com.br/web/esq/imprensa/curso/sergio.pdf) 
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“PORTO MARAVILHA” E A (RE)CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA IDENTIDADE PARA A 
REGIÃO PORTUÁRIA 

O “projeto” Porto Maravilha era, essencialmente, uma série de diretrizes de caráter infraestrutural e/ou de 
ocupação e uso do solo onde se preestabelecia alguns parâmetros urbanísticos e/ou projetuais para a 
região do cais do porto – região esta que sofreria grandes modificações com a implementação de 
arquiteturas espetaculares, nova infraestrutura e modais de transporte, como o VLT, conectando esta nova 
área turística ao Aeroporto Santos Dumont, à Rodoviária Novo Rio, à estação Central do Brasil (metrô e 
trens urbanos) e ao centro “histórico” (Cinelândia e adjacências) – ver figuras 2 e 3.  

 
figura 2: área de intervenção do Porto Maravilha/ CEPACs  

fonte: http://www.portomaravilha.com.br/web/esq/projEspeciais.aspx 

 
figura 3: rotas VLT – centro do Rio de Janeiro 

fonte: https://oglobo.globo.com/rio/vlt-ganha-hoje-segunda-linha-que-liga-praca-quinze-regiao-da-saara-20879303 
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Talvez um dos “projetos” de ressignificação urbana da/na região portuária de maior projeção na mídia 
tenha sido a completa transformação (de identidade, de usos, de configuração espacial) da Praça Mauá e 
arredores – incluindo, evidentemente, a demolição do viaduto da Perimetral, a implementação de 
equipamentos urbanos e arquitetônicos de uso cultural e/ou turístico e, em particular, a provisão de um 
novo modal de transporte, o VLT. Estas “melhorias” teoricamente fariam parte do “discurso Olímpico” que, 
como dito acima, previa a utilização da Zona Portuária como um dos locais para a realização de eventos 
olímpicos. Na verdade, a Zona Portuária não fazia parte dos planos olímpicos para 2016. Entretanto, a 
oportunidade de atrair investimentos para uma área largamente negligenciada pelas políticas públicas 
levou a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro a anunciar a construção do Centro de Mídia e Árbitros na 
região – ainda que a viabilização destas instalações olímpicas no local tenha sido descartada por “questões 
operacionais” em meados de 2015 3. De qualquer forma, a região (sobretudo o Cais do Porto, a Praça Mauá 
e os armazéns localizados na Avenida Rodrigues Alves – transformada em “Boulevard Olímpico”, na frente 
marítima – ver figuras 4-10) passaria por grandes transformações, se “requalificando” e se consolidando 
como um polo turístico – com público estimado em 4 milhões de pessoas durante os 17 dias de 
competições. 4 

 
figuras 4-5: processo de transformação urbana na região portuária – elevado da Perimetral: vistas da Praça Mauá  

fonte: http://portomaravilha.com.br/fotos_videos/g/52 
 

                                                           
3
 As instalações foram transferidas para próximo do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. Com esta 

mudança “operacional”, todo o discurso de promover uma grande transformação física e simbólica da Zona Portuária, tendo como 
base a diversidade de usos, uma melhor distribuição dos equipamentos pela cidade e, sobretudo, a possibilidade de se atrair novos 
moradores para a área central da cidade pós-Olimpíadas acabou perdendo força. 

4
 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/08/boulevard-olimpico-soma-publico-de-4-milhoes-de-

pessoas-diz-riotur.html 
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figuras 6-7: processo de transformação urbana na região portuária – elevado da Perimetral: vistas do Boulevard Olímpico  
fonte: http://portomaravilha.com.br/fotos_videos/g/52 

 
figura 8: ressignificação espacial – vistas do Boulevard Olímpico e VLT   

fonte: http://portomaravilha.com.br/fotos_videos/g/22/pagina/2 

 

 
figuras 9-10: ressignificação espacial – a “nova” Praça Mauá com o Museu de Arte do Rio (MAR, à esquerda) e Museu do Amanhã (à direita) 

fotos: os autores 
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Apesar dos grandes gestos arquitetônicos e urbanísticos, o “projeto” Porto Maravilha previa regatar a 
diversidade cultural da área portuária por meio da implementação de diretrizes. A Lei Complementar 
101/2009, que criou a Operação Urbana Porto Maravilha, define que “(...) o Poder Público deve desenvolver 
ações que integrem e promovam o desenvolvimento social e econômico da população”, determinando que 
“(...) o patrimônio histórico, artístico e cultural, material e imaterial local, deve ser recuperado e valorizado”. 
O texto vai além, mencionando a criação de dois programas: o Porto Maravilha Cidadão e o Porto Maravilha 
Cultural, onde ambos teriam “(...) a função de articular ações do poder público e parcerias com o setor 
privado para fomentar e apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento socioeconômico da população 
que hoje vive na região e a valorização do seu patrimônio histórico”. Assim, elementos característicos foram 
incorporados aos discursos oficiais e transformados em políticas públicas culturais e urbanas – onde a 
criação de um “Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana” visa resgatar 
elementos históricos importantes, outrora esquecidos – ver figura 11.  

Dentre as manifestações existentes na região conhecida como Pequena África, os blocos de carnaval 
Escravos da Mauá e Fala meu Louro, os desfiles do grupo Afoxés Filhos de Gandhy, as reuniões musicais de 
choro e samba na Pedra do Sal e no Largo São Francisco da Prainha, e a participação de ativistas sociais e 
empreendedores culturais simbolizam a efervescência cultural característica da área. Estas manifestações, 
por sua vez, coexistem com formas mais “oficiais” de ocupação do espaço urbano como a Cidade do 
Samba, o Galpão Centro Cultural Ação da Cidadania, o Píer Mauá, o coletivo de artistas na Fábrica Bhering e 
estúdios de design como o Goma e o Coletivo do Porto que, atraídos pelo discurso da “economia criativa” e 
reconfiguração da área, (re)descobriram a zona portuária mais recentemente. 

 
figura 11: Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana  

fonte: http://oglobo.globo.com/rio/pequena-africa-roteiro-em-homenagem-ao-continente-ganha-novas-atracoes-18964630 
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Simultaneamente, iniciativas como a Ação Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida que, a partir de 
2000, passou a funcionar no antigo Armazém Docas D. Pedro II, na Gamboa 5, e as inaugurações da Vila 
Olímpica da Gamboa (localizada nos antigos galpões da Rede Ferroviária Federal), em 2004, e da Cidade do 
Samba, em 2005, certamente contribuíram para uma ressignificação (de usos) de espaços ociosos na área – 
ver figuras 12-13.  

 
figuras 12-13: Armazém Docas D. Pedro II e Vila Olímpica Gamboa 

fonte: ou autores (Armazém Docas D. Pedro II)  
http://mudaarquitetura.com.br/projeto/galpoes-vila-olimpica-da-gamboa/ (Vila Olímpica Gamboa) 

É importante mencionar que a “turistificação” de lugares de interesse histórico e a “culturalização” das 
políticas públicas são dois fatores bastante relevantes no processo de transformação de sítios urbanos 
localizados em áreas (centrais) degradadas – principalmente se considerar intervenções físicas significativas 
como melhorias na infraestrutura e no transporte público; criação de áreas de comércio com lojas e 
serviços; reordenação do espaço urbano e, claro, a transformação física dos edifícios históricos. Entretanto, 
a ressignificação dos espaços não se dá apenas por processos de transformação física: há de se promover 
uma completa reestruturação da identidade do lugar – algo que não se consegue sem grandes 
investimentos, grandes projetos/ eventos, campanhas de marketing incisivas, a apropriação de elementos 
característicos do lugar e, eventualmente, a ação de atores sociais (locais ou não) e o movimento de 
inserção da chamada “classe criativa” (outro nome dado aos “gentrificadores”). 

Se por um lado ritos, tradições e culturas locais resistem e se fazem visíveis por meio de manifestações 
espontâneas que, de certa forma, prezam pela sua história e pelas suas origens, por outro existe um grande 
interesse –  por parte dos empreendedores sociais, do poder público, dos investidores – em transformar 
estas manifestações espontâneas em algo muito maior, para ser “consumido” como parte do processo de 
transformação (i.e. gentrificação) de áreas degradadas. Assim, há uma gradual apropriação e incorporação 
dos ritos, tradições, culturas e histórias locais como parte do discurso de “revitalização” do lugar – algo que 

                                                           
5
 Com o título de Patrimônio Mundial conferido pela ONU ao cais do Valongo, em 2017, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 

junto à Secretaria Municipal de Cultura, planeja abrir no Armazém Docas D. Pedro II (construído pelo engenheiro negro André 
Rebouças e inaugurado em 1871) um museu dedicado à herança e à memória da escravidão – o que significaria, em tese, a 
redefinição de usos e espaços do antigo galpão, hoje ocupado pela (ONG) Ação Cidadania Contra a Fome e a Miséria. Após uma 
serie de indefinições e argumentações diversas, houve um (aparente) consenso em usar o galpão para abrigar ambas as instituições 
(o museu e a ONG) – que tratam, ainda que de forma diferenciada, os problemas históricos causados pela escravidão no Brasil. 
(http://www.acaodacidadania.com.br/?page=home; http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/3906) 
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se tornaria bastante emblemático nos anos 1980, com a crescente atuação de movimentos pró-
preservação do patrimônio cultural e edificado. O discurso preservacionista da época era favorável a 
reconversão de edifícios históricos – geralmente localizados em áreas centrais – que, por sua vez, 
contribuíram para a criação de um novo capital (cultural) para as cidades. A transformação de sítios 
históricos em locais turísticos evidencia o consumo destes lugares como commodities culturais.  

Seguindo a lógica que mescla cultura e mega-eventos, estes ritos, tradições, culturas e histórias foram 
sendo incorporados ao discurso do projeto Porto Maravilha: são parte do grande patrimônio material e 
imaterial a ser preservado e explorado (i.e. consumido), sobretudo por turistas – mesmo que seja algo 
completamente independente e distante da proposta inicial de transformação física da região. Ainda como 
parte deste mesmo discurso (oficial, promovido pela Prefeitura do Rio de Janeiro e por órgãos 
governamentais), eventos de caráter “erudito” e “popular” acontecem paralelamente.  

Dentre estes eventos, pode-se citar o  ArtRio 6; a Semana Design Rio 7 e o Rio + Design 8; o Veste Rio 9; e 
mais recentemente o Casa Cor Rio 10. Com o foco na “economia/indústria criativa” foi lançado, em 2016, o 
“4º Desafio de Design – mobiliário Parque Urbano Porto Maravilha”, um concurso de ideias para 
estudantes universitários cujo objetivo era “(…) desenvolver peças de plástico que colaborassem com o 
processo de revitalização da região do Porto Maravilha”, prevendo “(…) contribuir com a discussão sobre 
pertencimento do espaço público, e de fomentar as melhorias em  Santo Cristo” 11. Espaços “colaborativos” 
como o Rua City Lab – Experiências Urbanas, Goma, Coletivo do Porto, Distrito Criativo do Porto 12, dentre 
outros, buscam incentivar a ocupação da Zona Portuária do Rio de Janeiro pelos “criativos” – fazendo parte, 
portanto, deste processo de “(re)descoberta”, transformação, ressignificação e posterior gentrificação da 
região.  

                                                           
6
 Feira Internacional de Arte e Cultura que, entre 2010-2016, aconteceu nos Armazéns 2, 3 e 4 no Píer Mauá, no Porto do Rio 

(http://www.artrio.art.br/pt-br) 

7
 Em sua 5ª edição, em 2017 o evento aconteceu nos Armazéns do Píer Mauá e contou, ainda, com atividades paralelas em locais 

como a Fábrica Bhering, no Santo Cristo, o Distrito Criativo em São Cristóvão e visitas-guiadas ao recém-restaurado Conjunto 
Habitacional Prefeito Mendes de Moraes-Pedregulho, de Affonso Eduardo Reidy, em Benfica, Zona Norte do Rio de Janeiro. 
(http://eventos.oglobo.globo.com/semana-design-rio/2017/o-evento/) 

8
 O evento anual, realizado desde 2008, aconteceu no Armazém 3 do Píer Mauá, na zona portuária do Rio, A mostra Rio+Design é 

uma iniciativa da Secretaria Estadual da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) – http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2017-09/riodesign-chega-10a-edicao-com-permissao-para-visitante-
comprar-criacoes) 

9
 Antes realizado na Marina da Glória, o evento, que se denomina a “principal plataforma de moda do país, unindo Salão de 

Negócios, Outlet com as melhores marcas brasileiras, ciclo de palestras, desfiles e gastronomia”, aconteceu, em 2017, no Píer  
Mauá, na zona portuária da cidade. (https://www.vesterio.rio/o-evento/) 

10
 Mostra de decoração de interiores, realizada em 2017 no edifício AQWA Corporate (projeto do escritório (Norman) Foster + 

Partners), localizado na Avenida Binário do Porto, no Santo Cristo (https://casacor.abril.com.br/mostras/rio-de-janeiro/) 

11
 Criado em 2013 pela Odebrecht e pela Braskem, o Desafio de Design busca estimular alunos de design e arquitetura a pensar 

novos usos e aplicações do plástico em peças do mobiliário urbano.  http://www.desafiodesign.com.br/; 
http://blog.lidis.ufrj.br/wp-content/uploads/2017/10/glab_odebrechet_infoglobo_bx_03.pdf 

12
 Ver https://www.ruacitylab.com/nossa-espaco; http://goma.org.br/; http://www.coletivodoporto.com.br/; 

www.distritocriativo.com.br; https://pt-br.facebook.com/distritocriativo/ 
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Evidentemente, existe a necessidade de se repensar, equilibrar e promover ajustes nas estruturas que 
moldam os centros urbanos e de se estimular o envolvimento da sociedade civil na elaboração e 
implementação de ações que tenham um impacto mais imediato no dia-a-dia das pessoas. Entretanto, para 
que estas ações sejam possíveis é necessário promover um ambiente propício a estas interações – onde as 
pessoas se sintam parte destes lugares, onde possam contribuir ativamente com as mudanças materiais e 
imateriais destes microcosmos. Neste sentido, o esvaziamento (habitacional, de pequenos comércios 
locais, de uso dos espaços urbanos) pelo qual a zona portuária vem passando desde os anos 1980, tem 
contribuído significativamente para fragilizar estes laços, para enfraquecer estes sentimentos de 
coletividade e de pertencimento. 

Uma das alternativas previstas no “projeto” Porto Maravilha para amenizar este problema de esvaziamento 
urbano era implementar uma política de regulamentação fundiária e de incentivos fiscais para construção 
de moradias. O intuito era promover um ambiente próspero de investimentos e negócios, onde as novas 
políticas de especulação imobiliária para a região geraria dividendos que, por sua vez, seriam aplicados na 
manutenção dos espaços públicos revitalizados e dos edifícios históricos – além de permitir uma 
reocupação do centro como lugar de moradia para classes sociais diversas. Contudo, com a crise fiscal e 
econômica, as iniciativas que pretendiam estimular novos empreendimentos habitacionais não saíram do 
papel – gerando críticas às políticas urbanas que focam apenas nos aspectos turísticos da região, em 
detrimento ao processo de revalorização do centro como área residencial.  

Uma destas políticas de valorização do turismo em detrimento às necessidades das populações locais foi a 
decisão (por ora “em suspenso”) de burocratas e autoridades competentes em instalar mais de 50 
quiosques na Orla Conde – frente marítima que liga o Museu do Amanhã, na Praça Mauá, à Praça XV 13 –, 
tendo como base o “sucesso” dos quiosques da orla da Zona Sul carioca 14. Em um outro trecho do 
Boulevard Olímpico, nas imediações do Aqua-Rio (o aquário municipal) e o edifício Aqwa Corporate 
(projeto de Foster + Partners) 15, pretende-se instalar um roda gigante, com 80 metros de altura, para dar 
mais “atratividade” ao local 16. A sugestão de se implementar de equipamentos de cunho 
fundamentalmente turístico como estes se observa, em parte, pela dificuldade em manter a mesma 
efervescência observada durante os mega-eventos em 2014 na região portuária – uma vez que, com a crise 
atual, as políticas públicas e incentivos fiscais (Governamentais ou não) foram bastante reduzidos. Seguindo 
esta “lógica” que privilegia o turismo, a instalação dos novos quiosques e da roda gigante seria, portanto, a 
“solução” para o problema. Na verdade, há uma grande dificuldade em entender as particularidades, as 
carências, as potências da região portuária, que se mostra viva e capaz de “se reinventar”, especialmente 
em um momento pós-euforia com as Olimpíadas – uma vez que problemas de ordem pública e urbana 
reapareceram após serem “maquiados” durantes os mega-eventos.  

                                                           
13

 O desenho da Orla Conde e do Boulevard Olímpico segue a tendência de se pensar e promover espaços públicos para fins 
meramente turísticos. A inexistência de áreas de sombra ou de áreas de estar (bancos, mesas, espaços para recreação infantil, 
etc..) acaba qualificando estes lugares como “de passagem” e não como “de contemplação”, levando a um determinado tipo de 
uso do espaço urbano (turístico e de passagem) em detrimento a apropriação destes lugares pelas comunidades locais.  

14
 O Globo, 2016; da Rocha; Reis, 2013 

15
 https://www.fosterandpartners.com/projects/aqwa-corporate/ 

16
 Objeto de uma licitação pública, o assunto foi notícia nos principais veículos de informação:  https://oglobo.globo.com/rio/porto-

maravilha-vai-ganhar-roda-gigante-inspirada-na-london-eye-22605538; https://odia.ig.com.br/_conteudo/rio-de-janeiro/2017-11-
15/panoramica-do-centro-e-da-baia-a-88-m-de-altura.html; http://bandnewsfmrio.band.uol.com.br/editorias-detalhes/boulevard-
vai-ganhar-roda-gigante 
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Portanto, observa-se na região portuária do Rio de Janeiro uma gradual apropriação e incorporação dos 
ritos, tradições, culturas e histórias locais como parte do discurso da “revitalização” do lugar – que, por sua 
vez, contribuem para a criação de um novo capital (cultural) para as cidades. A questão é como conciliar 
estas expectativas, considerando o momento pós-euforia dos mega-eventos e as sucessivas crises 
(econômicas, sociais, políticas) atuais, de modo a impedir que este (discutível) “legado olímpico” na região 
portuária do Rio de Janeiro se deteriore e que o processo de ressignificação dos espaços se direcione para 
fins essencialmente mercadológicos? 17 

CONCLUSÃO 

Processos de reinvenção de identidades têm sido adotados não somente para revitalizar áreas urbanas, 
com novas arquiteturas e novos usos, mas também como parte de estratégias para atrair maiores 
investimentos e novas “tribos” urbanas, de forma a mudar o perfil socioeconômico de áreas degradadas. O 
foco destas políticas de regeneração urbana é variável, oscilando entre a adoção de práticas 
essencialmente comerciais e outras de cunho cultural/ educacional – ainda que ambas possam ser 
direcionadas pela lógica do lucro e do consumo. Assim, pode-se dizer que as intervenções planejadas para 
o Rio de Janeiro desde a década de 1980s tiveram um caráter ambivalente, ora privilegiando o comércio 
per se (rendendo-se às forças do capital), ora privilegiando a cultura (rendendo-se, por vezes, ao consumo 
de produtos culturais).  

Neste sentido, a transformação física e simbólica do espaço urbano, além da apropriação das tradições e do 
patrimônio material e imaterial da região fazem parte do grande discurso de regeneração da Zona 
Portuária – obviamente tendo em vista mega-eventos como os Jogos Pan-Americanos de 2007, a Copa do 
Mundo Fifa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Entretanto, ainda que algumas ações planejadas aqui 
apresentadas incluam a (re)valorização e a (re)descoberta da cultura local, elas se limitam a uma 
exploração destes elementos como bens de consumo – pouco contribuindo, por ora, no entendimento das 
dinâmicas, das relações sociais e dos processos históricos e simbióticos ali existentes. E se tratando de 
politicas públicas de grande alcance – sobretudo considerando o projeto de revalorização fundiária da 
região – era de se esperar que os projetos de intervenção urbana propostos, sobretudo para a Zona 
Portuária do Rio de Janeiro, fossem além da espetacularidade das arquiteturas e da temporalidade dos 
mega-eventos. 

Neste sentido, a inserção de atividades e espaços “revitalizados” num plano maior e mais complexo, como 
o das Olimpíadas 2016, reforça o sentido de apenas explorar a “imagem” da cidade como parte da festa – 
se esquecendo, talvez, que a cidade e a rotina das pessoas têm sobrevida maior que a duração destes 
eventos. A dúvida que fica é: será que o patrimônio histórico material e imaterial sofrerá uma reformulação 
de suas características mais significativas, transformando-se em pastiche, em bem de consumo, de forma a 

                                                           
17

 Uma série de reportagens recentes discute como este “legado olímpico” vem se deteriorando face às crises recentes – ver 
https://oglobo.globo.com/rio/unesco-pode-desenvolver-plano-de-gestao-para-cais-do-valongo-21929572; 
https://oglobo.globo.com/rio/alegria-carioca-forjada-em-sua-historia-negra-se-ve-abalada-pela-crise-21891218; 
https://oglobo.globo.com/rio/um-ano-apos-olimpiada-que-ficou-de-legado-para-rio-21666449; 
https://oglobo.globo.com/opiniao/o-que-as-olimpiadas-nao-foram-21661002; https://oglobo.globo.com/rio/com-revitalizacao-
iniciada-em-2009-porto-sofre-com-crise-apos-olimpiada-21554239; https://oglobo.globo.com/rio/boulevard-olimpico-ainda-sofre-
com-falta-de-manutencao-21979599; https://oglobo.globo.com/rio/camelos-crateras-tomam-paisagem-do-boulevard-olimpico-
21623704 
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atender apenas aos anseios consumistas e imediatistas, ao invés de promover uma real “regeneração” do 
tecido urbano-social e celebrar a diversidade cultural da área?  
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RESUMO: 
O Arco Metropolitano é uma infraestrutura rodoviária em estudo desde a década de 70, pensado como fator de 
desenvolvimento socioeconômico para o Estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, para as demais escalas 
nacionais. No projeto inicial previa-se a interconexão de nove municípios da Baixada Fluminense inseridos na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). A obra foi apresentada como etapa essencial ao desenvolvimento da estrutura 
viária do Estado, sendo essa sua concepção física e discursiva, articulando objetivos próprios e crescentes expectativas. 
A nova concepção da rodovia, com extensão de 145Km, parte de uma nova lógica onde a logística de escoamento de 
insumos e produtos industriais passa a ser a principal finalidade da rodovia. Considera-se sumariamente a ligação entre 
dois polos econômico, por um lado o Complexo Petroquímico da Petrobrás (COMPERJ), leste da Baía Guanabara, e de 
outro o Porto de Itaguaí, a oeste na Baía de Sepetiba. Desta forma, o Arco Metropolitano compele averiguação para 
compreender sua relação entre objetos e eventos, tendo como principal questionamento ha que agentes serviu a 
transformação da paisagem ocorrida. Cabe a pergunta: a ação foi marcada pelo querer dominante de determinados 
grupos ou pela absorção das demandas dos entes federativos locais? 
PALAVRAS-CHAVE: Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, Grandes Projetos Urbanos, capitalismo associado.  

ABSTRACT: 
The Metropolitan Arch is a road infrastructure under study since the 1970s. The highway was conceived as a factor of 
socioeconomic development for the State of Rio de Janeiro and, consequently, for the other national scales. In the initial 
project, it was foreseen the interconnection of nine municipalities of the Baixada Fluminense inserted in the Metropolitan 
Region of Rio de Janeiro (RMRJ). The work was presented by the state government as an essential step in the 
development of the state road structure, which is its physical and discursive conception, articulating its own goals and 
increasing expectations. The new highway concept, with an extension of 145 km, is part of a new logic where the logistics 
of transportation of industrial inputs and products becomes the main purpose of the highway. The link between two 
economic poles is summarily considered: on the one hand the Petrobrás Petrochemical Complex (COMPERJ), east of 
Guanabara Bay and, on the other, the Port of Itaguaí - west on Sepetiba Bay. In this way, the Metropolitan Arch compels 
investigation to understand its relation between objects and events, having as main questioning what agents have 
served the transformation of the landscape occurred. The question is: was the action marked by the dominant will of 
certain groups or the absorption of the demands of the local federative entities? 
KEYWORDS: guidelines; submission; paper; model; architecture.   
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RESUMEN: 
El Arco Metropolitano es una infraestructura de carreteras en estudio desde la década de los 70, La carretera había sido 
concebida como factor de desarrollo socioeconómico para el Estado de Río de Janeiro y, consecuentemente, para las 
demás escalas nacionales. En el proyecto inicial se preveía la interconexión de nueve municipios de la Baixada Fluminense 
insertados en la Región Metropolitana de Río de Janeiro (RMRJ). La obra fue presentada como etapa esencial al 
desarrollo de la estructura vial del Estado, siendo esa su concepción física y discursiva, articulando objetivos propios y 
crecientes expectativas. La nueva concepción de la carretera, con una extensión de 145Km, parte de una nueva lógica 
donde la logística de flujo de insumos y productos industriales pasa a ser la principal finalidad de la carretera. Se 
considera sumariamente la conexión entre dos polos económico: por un lado el Complejo Petroquímico de la Petrobrás 
(COMPERJ), al este de la Bahía Guanabara, y de otro el Puerto de Itaguaí, al oeste en la Bahía de Sepetiba. De esta forma, 
el Arco Metropolitano compite averiguación para comprender su relación entre objetos y eventos, teniendo como 
principal cuestionamiento hay que agentes sirvió a la transformación del paisaje ocurrido. Cabe la pregunta: ¿la acción 
fue marcada por el querer dominante de determinados grupos o por la absorción de las demandas de los entes federales 
locales? 
PALABRAS-CLAVE: directrices, sumisión, artículo, modelo, arquitectura. 
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INTRODUÇÃO 
Por diferentes momentos o Arco Metropolitano localizado na atual região metropolitana do Rio de Janeiro, 
surgiu como uma das prioridades do Governo Federal, seja a partir de investimento direto do Estado ou na 
agenda de privatizações. Concebido na década de 70 sob a denominação de Arco Rodoviário o projeto 
envolveu fortes expectativas quanto a sua materialização, tanto na função do escoamento da produção do 
município do Rio de Janeiro ou como instrumento de adensamento produtivo para a periferia metropolitana. 
Contudo, apenas no ano de 2013 o projeto teve o início de suas obras a partir do Programa de Aceleração do 
Crescimento, totalizando 145km e perpassando por nove municípios da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro (RMRJ), com maioria aos que compõem a região denominada Baixada Fluminense. Posta como etapa 
essencial ao desenvolvimento da estrutura viária do Estado, tanto pelo Governo Federal, como agentes locais 
sendo representado por governadores, senadores, prefeitos e agentes econômicos da região. Porém tanto 
como concepção física e discursiva, articula objetivos próprios com crescentes expectativas, logo, compele 
ao projeto averiguação das resultantes das correlações de forças entre os agentes e da paisagem resultante. 

 

 

Figura 01: Mapa do Fator de Atração dos Clusters de Desenvolvimento Econômico. Fonte: Plano Diretor Estratégico de 
Desenvolvimento Sustentável da Região do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, 2011. 

Com o enfoque sobre a escala do projeto, sua dimensão articula-se com diferentes municípios que possuem 
suas próprias características, sejam topográficas ou na concepção de seus territórios. Sendo assim, como 
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destaca Silva (2012), o objeto posto, dialoga com o que fica do passado como forma, mas também, interferirá 
como processo de supressão, acumulação e superposição. O Arco Metropolitano impõe-se como objeto 
simbólico de conexão e unificação para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, logo, municípios 
circunscritos ao projeto, são excedidos e impostos a uma escala acima das suas ações; não apenas do ponto 
de vista da materialização do projeto, mas, em relação que este envolve dimensões e níveis que vão do 
global, regional e estadual (incluindo o Estado e suas estratégias políticas). Desta forma, chama a atenção 
não para impactos isolados aos municípios, mas uma articulação que remete a escala metropolitana. Além 
de uma via rodoviária de conexão e transporte, o Arco Metropolitano, institui-se como evento com 
implicações ambientais, sociais, simbólicas, morfológicas, econômicas e políticas. Ademais, sendo a principal 
justificativa recente para sua implantação, o projeto dispôs a ligação entre dois polos econômicos, o 
Complexo Petroquímico da Petrobrás (COMPERJ), leste da Baía Guanabara no município de Itaboraí, e o Porto 
de Itaguaí, a oeste na Baía de Sepetiba localizado no município de Itaguaí (WOPEREIS, CAPILLÉ e MATTOS, 
2012).  

Com recursos do BIRD, foi realizado em 2013 um Plano Diretor para a área de influência do projeto, na 
intenção de encontrar um mapeamento das oportunidades de investimentos, das carências em termos de 
políticas sociais e da estrutura pública e fiscal das prefeituras, como também das necessidades de 
infraestrutura e de políticas ambientais e urbanas, seja para a melhoria das oportunidades de inserção da 
região, seja para o seu adensamento produtivo. Estabelecendo um cenário otimista na região, o projeto é 
marcado como indutor do desenvolvimento regional, porém dispõe-se o questionamento, após a sua 
conclusão em 2016, se a paisagem foi marcada pelo querer dominante de determinados grupos ou a 
absorção das esperanças dos citadinos envoltos a este. Como esclarecimento inicial, (ORBIS E SEGATTI, 2013), 
para compreensão mais verossímil do espaço geográfico, obriga-se uma visão dicotômica, especialmente 
pelo caráter transnacional do capital e sua necessidade implícita de romper barreiras, sejam suas ou 
geográficas. Desta forma, o presente estudo caminha em uma bifurcação. Por um lado, o espaço mundial 
caracterizado por redes e fluxos globais e por outro, o espaço dos lugares, das regiões e identidades.  

O capital é o impulso infinito e ilimitado de ultrapassar as barreiras que o limitam. 
Qualquer limite é e tem de ser uma barreira para ele. Caso contrário, ele deixaria de 
ser capital-dinheiro que se autoreproduz. Se tivesse percebido algum limite não 
como uma barreira, mas se sentisse bem dentro dessa limitação, ele teria renunciado 
ao valor de troca pelo valor de uso, passando da forma geral da riqueza para um 
modo tangível e específico desta. O capital em si cria uma mais-valia específica 
porque não tem como criar uma infinita; ele é o movimento constante para criar 
mais da mesma coisa. Para ele, a fronteira quantitativa da mais-valia é uma simples 
barreira natural, uma carência que ele tenta constantemente violar, além da qual 
procura chegar. A barreira se apresenta como um acidente a ser conquistado. 
(MARX, Karl. 2011, Pág.334) 

A lógica territorial, mais do que a materialização das ações humanas, revela esforços dos atores que atuam 
em sua estruturação. O capital como impulso infinito e ilimitado de ultrapassar as barreiras que o limitam, 
tem no espaço urbano a possibilidade da manutenção para o ciclo de acumulação e expansão do capital 
(HARVEY, 1982). O estudo de caso aqui investigado se mostra interessante por ter se materializado 
justamente quando o Estado do Rio de Janeiro vivenciou uma retomada de investimentos levanta suspeitas 
relacionadas ao processo de reestruturação econômica contemporâneo tendo rebatimento na escala do 
território (ROCHA, 2016).  Sendo assim, a análise percorre os territórios onde irá ser implantada a rodovia 
em questão, na esperança de revelar o acúmulo de ações (passado) e formas de apropriações existentes 
(presente) (SILVA, 2012).  

8468



 

CONTEXTO TERRITORIAL E ECONÔMICO 
 

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) até recentemente esteve relacionada a um cenário otimista 
pelos grandes investimentos dispostos a esta. Além do Arco Metropolitano destaca-se ainda a instalação do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Porto de Itaguaí, Porto Maravilha ou grandes megaeventos como 
a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Contudo, em sua estruturação institucional e econômica, a região 
apresenta um perfil de desconexões sejam interurbanas quanto intersetoriais.  Com um núcleo hipertrofiado 
e centralizador de decisões e investimentos, a região tem como característica um padrão de segregação 
típico das metrópoles brasileiras concentrando serviços urbanos, públicos e privados para populações de alta 
renda e territórios subequipados e ocupados predominante pelos excluídos expondo as contradições do 
processo de urbanização das cidades brasileiras (VILLAÇA, 2012). 

A cidade do Rio de Janeiro por ter sido capital federal, entre 1763 a 19601, conquistou uma centralidade 
econômica que possibilitava ao município apropriar-se de parte de excedentes gerados2 ligados a atividades 
extrativas (SOBRAL, 2007). O fluxo regular de investimentos, marca um período de intervenções urbanísticas 
concentradas no município central determinando um processo desigual de ocupação que se agravou com a 
separação institucional entre a Cidade do Rio de Janeiro e seu entorno imediato em 1834.  

A antiga situação, em que o núcleo se via separado de suas periferias e do seu 
território com a divisão da Região Metropolitana em dois estados, contribuiu ainda 
para reforçar sobremaneira a dicotomia núcleo-periferia. A cidade do Rio de Janeiro, 
e mais especificamente seu núcleo, concentrou todos os recursos, muitas vezes 
aplicando em obras suntuosas e de prestígio, sem reinvestimentos, numa região 
onde não tinha responsabilidades políticas. O resultado foi um núcleo forte cercado 
por uma periferia pobre e, superpovoada, onde eram deixados todos os ônus para o 
antigo Estado do Rio, enquanto a Guanabara auferia todas as vantagens disponíveis. 
Os reflexos dessa distorção se fazem sentir tanto na área ampla de influência 
metropolitana, como no atual Estado do Rio e, pela experiência já vivida após a fusão 
dos dois estados, ainda persistirão por bastante tempo. (ABREU, José Maurício. 
1997, pág.14) 

Como formação da Região metropolitana do Rio de Janeiro, esta não teve em sua constituição a inclusão na 
Lei Federal n°14 de 19733. O fato da região do “Grande Rio” abrigar dois estados da “Federação do Rio de 
Janeiro e o Estado da Guanabara, tem na constituição um processo distinto das demais. A aprovação da Lei 
n°20, denominada de “Lei da Fusão”, em que incorpora os dispositivos da Lei n°14 e ainda cria o Fundo 
Contábil para o Desenvolvimento da RMRJ, destinado a financiar programas e projetos prioritários a região, 
tem como marca um processo autocrático. A fusão decidida e implementada no período do regime militar 
tem como corolário imprensa sob controle e afunilamento das possibilidades de organização da sociedade 
civil. Ademais, sobre as cabeças dos parlamentares, o fantasma da cassação.  

                                                             
1(SOBRAL, pág.123, 2012) Fica claro o caráter contraditório da aliança da burguesia carioca com a presença do Estado. 
Ao mesmo tempo que estabelecia poderosos circuitos de valorização de capital, revelava os entraves ao 
desenvolvimento das relações capitalistas avançadas do ponto de vista de uma sólida organização produtiva regional. 
2 Para uma análise detalhada ver Caio Prado Jr. Formação do Brasil Contemporâneo. A grande corrente de exportação tem como 
importante polo de escoamento a cidade do Rio de Janeiro onde produtos como o café, fumo, ouro, diamantes etc. e a recepção do 
tráfico de escravos africanos visavam atender as correntes do comércio internacional do período. Segundo o autor a natureza de 
nossa economia. 
3 Lei Federal n°14 de 1973 instituiu no Brasil as primeiras regiões metropolitanas no Brasil. 

8469



 

Apenas um governo autoritário, concentrando amplos mecanismos de força, poder 
e coerção, um governo infenso a mecanismos e formas de consulta pública, de 
aferição de opiniões dos diversos setores da população, um governo que 
manifestava descaso pela legitimidade civil, poderia, com base num determinado 
projeto de desenvolvimento, passar por cima de interesses, esquivar-se de um amplo 
debate e impor uma decisão, auxiliado por um Congresso majoritariamente 
obediente (FERREIRA, Marieta Moraes de. GRYNSPAN, Mário. 2000, pág. 125) 

Os argumentos a favor da fusão travestidos de aspectos de estruturação federativa e econômica, traziam 
consigo uma geoestratégia no fortalecimento do Estado do Rio de Janeiro no objetivo do enfraquecimento 
político de São Paulo, local onde o governo Geisel enfrentou contrariedades tanto do empresariado ligado 
ao capital industrial como até de militares paulistas. Como resumo, em meio a criação, pela Lei Federal n°14 
de 1973, de regiões metropolitanas, o Estado do Rio de Janeiro adentra em meio 

...a pessoalidade, o clientelismo, a patronagem, tiveram um peso significativo, 
constituindo-se num mecanismo fundamental de encaminhamento de pleitos e 
reivindicações, de obtenção de bens e serviços, numa conjuntura marcada pela 
repressão, pela contenção das formas de organização e manifestações. Na verdade, 
o período militar autoritário, em que pese sua aparência técnica modernizante, 
burocrática, impessoal, parece ter propiciado um enorme reforço daquelas relações 
que, pessoais, informais, seriam características como tradicionais. (FERREIRA, 
Marieta Moraes de. GRYSPAN, Mário, 2000, pág.137) 

A partir do 7º do Decreto-lei nº 1, de 15 de março de 1975, e tendo em vista o que dispõe o art. 1º do Decreto-
lei nº 14, de 15 de março de 1975 cria-se a Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro (FUNDREM), órgão de caráter estatal com papel de comando e ações convergentes com 
finalidades de elaboração de Planos Diretores. 

A FUNDREM dedicou a segunda metade da década de 1970 à tarefa de elaboração 
dos Planos Diretores dos Municípios que compunham a Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro, e significavam quase que a mera espacialização local de diretrizes 
estabelecidas numa estratégia regional-metropolitana definida pelos interesses 
políticos e econômicos hegemônicos situados no núcleo central da Região. A visão 
metropolitana foi afirmada pelo estabelecimento de um macrozoneamento, 
conferindo a cada segmento espacial incluído na totalidade territorial da Região 
Metropolitana, papel específico no esforço colaborativo de impulsionar o 
desenvolvimento econômico, em que o social, embora enfatizado no discurso 
inúmeras vezes, ficava a reboque do primeiro. (SOUZA, 2012, pág.153) 

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro resultou do espraiamento do município-sede em direção a periferia 
imediata, incorporando os pequenos núcleos urbanos que serviam de base para as atividades agrícolas locais. 
Tal movimento, porém, de forma descontínua e desordenada através de núcleos esparsos e de origens 
diferentes. (OLIVEIRA E RODRIGUES, 2009). Como ressalta 

Esta é uma realidade não só do atual governo, mas de todas as administrações do 
Estado do RJ, desde a criação da sua região metropolitana. Um exemplo recente 
disso foi o levantamento da Subsecretaria para a elaboração do plano diretor do Arco 
Metropolitano, onde foi possível verificar a total incompatibilidade entre os planos 
diretores de cada município. De elaboração obrigatória, esses planos muitas vezes 
constatavam de uma simples página publicada no diário oficial. Quando comparados 
entre si foi possível verificar grandes contradições, como a destinação de áreas de 
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preservação ambiental em um município, que, em outro município, são destinadas 
à indústria. (MANCINI, 2014, pág. 97) 

Ao contrário das outras nove regiões criadas antes da constituição de 1988, a região não possui organismos 
de articulação e gestão metropolitana. A região periférica denominada Baixada Fluminense composta por 
Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Mesquita, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, Queimados, Japeri, 
Magé, Guapimirim, Seropédica, Paracambi e Itaguaí tem importância estratégica para o Estado, pois é onde 
se gera em torno de 1/4 do PIB industrial do Estado do Rio de Janeiro e no que tange o foco deste artigo, 
local de instalação do Arco Metropolitano. Contudo, apesar da importância econômica e alta densidade 
populacional, a região é historicamente marcada pela desigualdade social, violência urbana e práticas 
políticas clientelistas. Como primeira representação do território, a região era o cinturão de pobreza em 
torno da “cidade maravilhosa” (ROCHA, 2014). Entre 1984 e 1996, a região registrou média de 75 homicídios 
por 100 mil habitantes, valor muito superior ao calculado pelas Organização das Nações Unidas (ONU) para 
áreas com o mesmo patamar de população (50/100 mil habitantes). 

A espacialização das atividades industriais na Baixada foi fortemente influenciada pela disposição geográfica 
dos eixos rodoviário e ferroviário. A partir da expansão de indústrias em busca do baixo preço das terras, 
afastadas do núcleo central, com acesso aos principais eixos de transporte (ferroviário e rodoviário), farta 
disponibilidade de água e abundância de mão-de-obra com baixa organização sindical, etc. 

A possibilidade de ocupação de grandes espaços a preços baixos, somados ao 
espraiamento do tecido urbano induzido pelas vias de circulação implementadas até 
então, tais como a Avenida Brasil (BR-101), Avenida Washington Luiz (BR-040) e 
Avenida Presidente Dutra (BR-116), serviram para posicionar estrategicamente a 
Baixada aos principais mercados consumidores do país e pontos de escoamento. Não 
obstante, o papel do Estado também foi fundamental para a “industrialização” em 
municípios da Baixada, viabilizando ou participando diretamente da instalação de 
áreas industriais, constituindo essas áreas como parte de espaço de produção no 
contexto fluminense. Neste quesito destacamos algumas indústrias que se 
instalaram na Baixada, obedecendo a essa conjuntura. (SILVEIRA, 2008, pág.5) 

Contudo, apesar da considerável atração de indústrias a região, o processo de ocupação não foi 
acompanhado de planejamento urbano. Como resultado, sobretudo Nova Iguaçu e Duque de Caxias, a região 
tem como característica escassez de benefícios urbanísticos como, esgotamento sanitário, cobertura 
asfáltica, tratamento de água, etc. evidenciando o papel marginalizado de ocupação da periferia na dinâmica 
socioeconômica. Processo este que origina a primeira representação4 hegemônica da Baixada que serviu para 
legitimar o status quo no cenário político regional, alimentando dialeticamente outras demandas no campo 
econômico (ROCHA, 2014). A pobreza urbana, miséria social foi comumente personificada e reificada em 
discursos políticos cuja a menção permitiu um (re)arranjo de poder. Posto que, a partir do discurso, o sujeito 
como representante da Baixada, forma de “capital específico”, viabilizou a políticos da região personificar a 
região e desfrutar de uma carreira política.  Logo, personagens como José Camilo dos Santos (o Zito) e Jorge 

                                                             
4 (ZIZEK, 2013 pág.16) [...]da mesma maneira que, para Marx, a esfera da troca oblitera (torna invisível) seu processo de produção, a 
troca linguística oblitera o processo textual que engendra o significado: em uma má percepção fetichista espontânea, vivenciamos o 
significado de uma palavra ou ato como algo que é propriedade direta da coisa ou processo designado, isto é, negligenciamos o 
campo complexo das práticas discursivas que produzem seu significado.  
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Gama usufruíram a partir destes artifícios, explorando o “ativismo popular”, condicionando uma geografia 
política própria capaz de influenciar diretamente na seletividade espacial de ações políticas (BARRETO,2006). 

A Baixada se transveste em território. Sua enunciação, busca de sua legitimidade, e 
as disputas eleitorais em torno de suas potencialidades conferem a esta área uma 
visibilidade política. Após anos de 1990, essa visibilidade ganhou maior solidez, 
diante das confluências de eventos que propiciaram tê-la como um mote de 
intervenção a ser negociada politicamente. (ROCHA, 2014, pág.83) 

Todavia, especialmente a partir de 2004, a região começa a ganhar novos sentidos a partir da evocação do 
caráter regional nas campanhas políticas direcionando este agora como local do progresso e 
desenvolvimento. A liderança de Lindberg Farias do Partido dos Trabalhadores (PT) como “importante voz” 
na política dos municípios conjuntos da Baixada, revela agentes na intencionalidade de cooptar o território. 
A rede de acesso no campo político, na época o PT com usufruto do Governo Federal, conferia a Lindberg 
posição de prestígio especialmente, pelo cenário de disputa dos investimentos públicos relacionados ao 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

A associação entre a personificação do político e a imagem territorial não é nova na 
Baixada, porém, em questões amplas, a articulação de Lindberg apresenta-se como 
singular por situar a Baixada no seio de uma nova representação conferindo-lhe o 
status de território na potencialização de usos de seus recursos simbólicos e matérias 
na geografia dos votos. (ROCHA, 2014, pág.102) 

Entretanto, apesar da figura do senador Lindberg Faria, da Associação de Prefeitos da Baixa, a Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), é importante ressaltar o papel de dominação do território 
que o capital é capaz e como este por consequência “se urbaniza”. Apesar dos agentes locais terem 
capacidade de influenciar em certo grau, (ROCHA, 2014), as estratégias e seletividade espacial das políticas 
públicas, principalmente em anunciar a Baixada como território uniforme, escondendo suas diferenças, na 
busca da atração de investimentos à região, tem na escala nacional e global os elos mais fortes. 

A construção do Arco Metropolitano é um bom exemplo de como o governo do 
Estado vem atuando em prática e representação. Além de se beneficiar com a 
representação e prática de transformação do território, atraindo ganhos de prestígio 
quanto a execução de obras, permite com essa construção as condições para ação 
de agentes que atuam no campo econômico. Aponta-se que grande parte da nova 
dinâmica econômica que é proposta para Baixada Fluminense se articulam às 
potencialidades logísticas que o traçado deste Arco Metropolitano permitirá. 
(ROCHA, 2014, pág.114) 

Logo, transfigurar os sentidos de representação e das transformações territoriais nos municípios da Baixada 
não é apenas um processo endógeno, a “urbanização do capital” na busca de novos espaços de produção e 
consumo, tanto no início da ocupação dessa região como recentemente, impõe suas estratégias na 
apropriação do território. Ratificar através do discurso e da força os novos investimentos impõem novas 
lógicas a região, como atesta Rocha (2014), Nova Iguaçu e Queimados viram seus Planos Diretores alterados 
assim como da lei e do uso do solo por conta da “legalidade” de novos empreendimentos. 

...a representação serve de moeda fiduciária (RAFFESTIN, 1997), acompanha a 
especulação e valorização do solo urbano, onde os agentes imobiliários destacados 
reafirmam seus territórios. A Baixada do desenvolvimento econômico é território 
onde novos empreendimentos imobiliários podem surgir e com rápido retorno 
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financeiro. O diálogo entre o território e sua representação são claros e evidentes 
quando pensamos que a “representação do progresso” não reside apenas nos 
anúncios, mas, ganham correspondências na materialização destes 
empreendimentos nestes municípios. (ROCHA, 2014, pág.158) 

Harvey complementa a argumentação: 

No momento, tudo o que precisamos saber é que as vantagens de localização para 
determinados lotes de terra podem ser alteradas pela ação humana. Isso significa 
que a ação do próprio capital pode criar relações espaciais. Os atributos espaciais 
dos valores de uso podem então ser levados de volta ao reino da análise como 
qualidades socialmente criadas e por isso, como um tema ajustado e apropriado para 
uma investigação plena em relação a operação da lei do valor. (HARVEY, 2014, 
pág.440) 

Para melhor compreensão da totalidade das relações, destaco análise parcial de dois grandes investimentos 
que sustentaram as justificativas da materialização do projeto após tantos impasses quanto ao início das 
obras, o COMPERJ localizado no município de Itaboraí, e o Porto de Itaguaí. Ambos projetos se correlacionam 
na intenção de dinamizar a economia do Estado do Rio de Janeiro tendo como base a produção de extração 
de petróleo.  

O COMPERJ despontou como o maior empreendimento individual da história da Petrobrás com previsão, em 
2012, de R$15 bilhões de investimento. Para a estatal o projeto teria a capacidade de gerar cerca de 200 mil 
empregos diretos, indiretos e além dos efeitos de renda em âmbito nacional. O projeto integra-se ao Plano 
de Negócios da Petrobrás 2010-2014 no segmento de refino, transporte e comercialização. Segundo Brito 
(2011), o aumento do consumo de alguns combustíveis no país, como óleo diesel e querosene de aviação 
(QVA) levaram a Petrobrás alterações do projeto original do COMPERJ, revertendo em sua duplicação; com 
duas refinarias, cada uma com capacidade para processar 165 mil barris diários de petróleo pesado. Por outro 
lado, o projeto consiste não apenas na produção de matérias-primas, mas, também de combustíveis. Tendo 
ainda, o intuito em estimular a instalação de outras indústrias de bens de consumo na região pela influência 
do polo. O Brasil por exportar óleo cru pesado e importar significativa quantidade de óleo leve reservava ao 
polo fator estratégico para o crescimento econômico da região com impactos significativos na economia 
brasileira. Sobral (2012), salienta o peso da atividade petrolífera no Valor Adicionado Bruto (VAB) na 
economia do Estado. O avanço desta atividade determinou a redução parcial do peso dos Serviços no VAB 
do Estado, embora, continue expressivo (2 ̸ 3 do total). Segundo o autor5, a participação relativa dos serviços 
passou de 79,6% para 68%, enquanto a participação relativa da indústria passou de 1,2% para 15,4%6, 

                                                             
5 Conforme Brito (2011), cálculos da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) salientavam que o COMPERJ 
aumentaria em R$10 bilhões o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado do Rio de Janeiro. O estudo incluía a geração de lucros e tributos 
com a produção e o refino de 150 mil barris de petróleo por dia que seria viabilizado na primeira fase do projeto. Logo, a iniciativa 
da Petrobrás com o COMPERJ no município de Itaboraí imporia grandes impactos para a economias das cidades que fazem parte do 
Consórcio Intermunicipal do Leste Fluminense (Conleste), contido pelos municípios de Cachoeira de Macacu, Casimiro de Abreu, 
Guapimirim, Itaboraí, Maricá, Niterói, Magé, Rio Bonito, São Gonçalo, Tanguá e Silva Jardim. Ainda de acordo com a FIRJAN, no 
relatório Decisão Rio – Investimentos 2010 – 2012, a intenção da Petrobrás em injetar aproximadamente R$77 bilhões na região, 
sendo R$18 bilhões na implantação do COMPERJ, estes investimentos como o maior feito pela estatal. O Leste Fluminense receberá 
a maior parte dos investimentos com 12,3%, seguido pela região Norte com 10,3% em função do Complexo Portuário do Açu, em 
função do Complexo Portuário do Açu, em São João da Barra. 
6 Contudo, é importante assinalar que apesar do peso da indústria extrativa no VAB no Estado determina-se cuidado para não 
relacionar o processo de instalação deste considerável projeto com otimismos equivocados. Considera-se também avaliar a trajetória 
da Indústria no Estado, em que aponta um cenário quase semi-estagnação da indústria de transformação. Sobretudo uma dificuldade 
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salientando que quase a totalidade da indústria extrativa no Estado do Rio de Janeiro refere-se à atividade 
petrolífera. 

De acordo com o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) de 2007, a escolha da localização do polo teve como 
justificativa tanto a disponibilidade e facilidades da região, no qual envolvia o futuro Arco Metropolitano que 
viabilizaria a ligação entre o projeto até o Porto de Itaguaí. O COMPERJ disponibilizaria tanto ao município 
de Itaboraí quanto aos municípios adjacentes maior competitividade para cadeia produtiva, inclusão social, 
geração de empregos, etc. Conforme o relatório, o complexo não apenas proporcionaria renovação 
econômica, como também ambiental. Para mais, o projeto incluía um Corredor Ecológico que teria o plantio 
de quatro milhões de mudas. De acordo com o relatório o COMPERJ garantiria atender aos princípios do 
desenvolvimento sustentável e da responsabilidade social. Portanto, o projeto além de disposto pelo 
discurso envolto de justificativas econômicas, tem em si o discurso de desenvolvimento, modernização, 
desenvolvimento sustentável e responsabilidade social difundidas pelo site da Petrobrás, folhetins, Estado, 
mídia e por ONGs que atuam no local. Contudo, segundo representantes do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) afirmam que a escolha foi indesejável do ponto de vista ambiental pois o Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) realizado pela Petrobrás foi superficial dada a magnitude do COMPERJ. Em 
comparação a Campos dos Goytacazes, Itaguaí, próxima ao complexo, uma Unidade de Conservação (UC) de 
uso sustentável no raio de 10km, a APA de Mangaratiba, e quatro UCs no raio de 20km, a APA estadual de 
Gericinó-Mendanha, o Parque Estadual da Pedra Branca, a Reserva Biológica e Arqueológica Estadual de 
Guaratiba e a Floresta Nacional Mário Xavier, já Campos possui apenas uma UC no raio de 20km, a Estação 
Ecológica de Guaxindiba. Tendo como base justificativas como proximidade com a matéria-prima e 
dinamização da economia, critérios esses favoreceriam a escolha pelo município de Campos dos Goytacazes, 
especificamente o distrito de Travesão. 

Não se trata aqui de críticas relacionadas ao investimento na Indústria de extração, mas, atentar na 
necessidade de um acompanhamento de políticas públicas ligadas aos seus efeitos secundários e, sobretudo, 
políticas públicas direcionadas as Indústrias de Transformação presentes no território do Estado do Rio de 
Janeiro. Pois é importante salientar as restrições de potencialidades endógenas ligadas a exploração de 
recursos naturais.  A ampliação relativa do peso dos recursos naturais torna as receitas de exportação mais 
voláteis, associada ao ciclo de preço desses produtos, commodities, o que consequentemente “contamina” 
a trajetória da taxa de câmbio. A incerteza a respeito da taxa de câmbio prejudicaria os setores exportadores 
e os investidores estrangeiros por elevar o risco de suas operações (CAGNIN E CINTRA, 2008).  

Na Baía de Sepetiba, na cidade de Itaguaí 70km distante do município do Rio de Janeiro, temos o palco de 
instalação do Porto de Itaguaí. Como uma das engrenagens centrais de suporte para extração de petróleo e 
gás relacionados à expectativa do Pré-Sal. A infraestrutura portuária, e todo o complexo fixado ao redor dos 
portos, assume papel chave como espaço de fluxo de capitais transnacionais. Isso envolve nova e rápida 
reconfiguração dos territórios com impactos diretos sobre a vida, economia e cultura das populações ali 
estabelecidas. Destaca-se ainda a riqueza ambiental da região; composta por cinco unidades de conservação 
das quais terão que conviver com empreendimentos como o Polo Siderúrgico, Província Portuária e, claro, o 
Arco Metropolitano. A região já tem sido reconhecida como “zona de sacrifício” pela superposição de 
empreendimentos e instalações responsáveis pela produção de graves danos e riscos ambientais. Além dos 

                                                             
de acionar devidamente potencialidades ocultas da gama de recursos ociosos e latentes no território, ou seja, o aproveitamento 
restrito de vantagens competitivas dispostas no território, dispersa-se vantagens competitivas que poderiam ser acionadas a partir 
de encadeamentos produtivos mais virtuosos. 
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impactos ambientais, o avanço destes grandes projetos se faz da característica inseparável da economia do 
Estado, com lógicas de exclusão social, marginalização social de populações tradicionais empobrecidas, 
criminalização da resistência e militarização.  

Esse complexo ainda se articula e divide o espaço com um polo industrial que abriga empresas como 
Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA), Gerdau, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
e a Nuclebrás Equipamentos Pesados (NUCLEP). Os projetos de industrialização da Baía de Sepetiba tiveram 
seu início ainda no período do regime militar. No entanto, os planos de hoje atualizam aspirações para 
atender à integração às cadeias globais de commodities, destinando a região pelas vontades de uma elite de 
compradores potenciais, de capitais nacionais e internacionais, visitantes e turistas. Logo, a Baía de Sepetiba 
voltada para sua nova “vocação”, a de global. 

A integração do Estado do Rio de Janeiro ao World Energy Cities Partnership (WECP), parceria mundial de 
cidades de energia, em que governos municipais integram uma rede internacional de serviços e recursos de 
apoio à indústria trazem nesta rede consigo interações direta (lobby) entre empresas internacionais e 
autoridades locais das cidades participantes. Contudo, Cordovano (2007) atenta pelas vicissitudes do modelo 
de crescimento comandado pela transnacionalização entre conglomerados privados, crescente interligação 
nos circuitos financeiros que tem como marca a progressiva concentração de renda produzindo 
transformações na própria transformação do Estado nas economias periféricas, definindo novas marcos para 
a problemática do desenvolvimento. 

Devemos reconhecer que a concorrência, forma predominante de relações 
mercantis na Grã-Bretanha do século XIX, deixou de ocupar tal posição, não só ali 
como em todos os outros pontos do mundo capitalista. Hoje, a unidade econômica 
típica na sociedade capitalista não é a firma pequena que fabrica uma fração 
desprezível de uma produção homogênea, para um mercado anônimo, mas a 
empresa em grande escala, à qual cabe uma parcela significativa da produção de 
uma indústria, ou mesmo de várias indústrias, capaz de controlar seus preços, o 
volume de sua produção e os tipos e volumes dos seus investimentos. A unidade 
econômica típica, em outras palavras, tem os atributos que foram outrora 
considerados como exclusivo dos monopólios. É impossível, portanto, portanto, 
ignorar o monopólio ao construirmos nosso modelo da economia, e continuar 
tratando a concorrência como o caso geral: numa tentativa de compreender o 
capitalismo em sua fase monopolista, não nos podemos abstrair do monopólio ou 
introduzi-lo como um simples fator modificante – devemos colocá-lo no centro 

mesmo do esforço analítico. (BARAN & SWEEZY, 1974, pág.15) 

Logo, a integração da Baía de Sepetiba pelo complexo portuário coloca este território em dinâmicas não só 
transnacionais, mas, direcionada a campos de decisões distantes e dicotômicas. O elemento dominante é a 
grande empresa organizada a partir de corporações gigantescas que são maximizadoras do lucro e da 
acumulação. Ademais, Mészáros (2016), atenta ao caráter do capitalismo monopolista ser pouco provido de 
planejamento quanto seu predecessor, o competitivo. 

 (...) a grande expansão imperialista que temporariamente deslocou a contradição, a 
competição pelo domínio e a colisão entre interesses antagônicos assumiram escala 
e intensidade muito maiores. Resultam em poucas décadas, nas devastadoras 
desumanidades de duas guerras mundiais, em incontáveis guerras menores e no 
clímax totalmente “não planejado” de toda essa expansão, decididamente 
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imprevisto e potencialmente catastrófico, levando a humanidade à beira da 
autoaniquilação. (MÉSZÁROS, 2016, pág.240)  

Pautado por um cenário otimista do período estava a crença da ocupação de toda retroárea do porto por 
empreendimentos relacionados à vocação do complexo industrial-portuário com efeitos endógenos no 
alcance de outros municípios próximos e interligados pelo Arco Metropolitano. O porto é público e 
administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro, porém, dentro da estrutura além do cais de uso 
público arrendado para particulares, integra-se um terminal privado, Porto Sudeste, e um projeto de 
expansão com um terminal conjunto da Gerdau, CSN e Petrobrás, além da construção de um estaleiro de 
submarinos. 

Nessa mesma linha, em 2007, o Zoneamento Ecológico-Econômico do Rio de Janeiro 
(ZEE/RJ-2007) habilitou Itaguaí e a Ilha da Madeira a receberem o complexo 
industrial-portuário da Usiminas/Ingá, o Porto Sudeste LLX/MMX-EBX e o Programa 
de Desenvolvimento de Submarinos Nucleares (Prosub-EBN). Esses 
empreendimentos passaram a ser sustentados pelo tripé: solução para passivos 
ambientais; fonte de desenvolvimento da região; e defesa de interesses e segurança 
nacional. Nos últimos trinta anos, o Brasil tem feito um esforço combinado entre 
ações diplomáticas, investimento em pesquisa nas ciências do mar e 
empreendimentos com o objetivo de fortalecer a capacidade militar frente aos 
desafios de segurança e defesa na área de influência do Atlântico Sul. Isso reforça os 
planos de consolidação do país como potência econômica no cenário internacional 
– estratégia que, em grande medida, depende da exploração dos recursos do mar 
(PACS, 2015, pág.61) 

As configurações do Porto de Itaguaí contam com condições naturais admiráveis como canal de acesso 
natural de aproximadamente 20 metros de profundidade, cais de 14,5 metros e 40 km da restinga de 
Marambaia, atuando como barreira natural que dispõem condições para navios de grande porte. De acordo 
com PACS (2015), é o último atracadouro ao sul do Brasil antes dos contrafortes da Serra do Mar, sendo 
barreiras significativas à distribuição das cargas para o interior. Outra característica estratégica, 
especialmente para atração de indústrias, é a sua grande área plana no entorno, apta também em abrigar 
contêineres, além da sua localização privilegiada, próxima a centros produtores como Rio de Janeiro, São 
Paulo e Minas Gerais, facilitando o embarque de minérios (e chapas de aço), bem como granéis sólidos e 
cargas conteinerizadas (inclusive de grãos). 

O projeto inicial da estatal de petróleo, divulgado em 2009, previa a construção de 
três terminais portuários em um terreno de 10 milhões de metros quadrados da 
empresa na Baía de Sepetiba. Enquanto um dos terminais serviria exclusivamente 
como centro de suprimento do Pré-Sal, movimentando desde mantimentos para os 
embarcados nas plataformas até peças de reposição das plataformas, outro terminal 
seria polo de armazenamento, mistura e exportação de petróleo. Neste caso, seria 
manipulado tanto o óleo do Pré-Sal, quanto parte da produção da Bacia de Campos. 
O terceiro terminal ainda não tinha uso definido, não estando definido se 
movimentaria resinas sólidas ou coque proveniente do Comperj (PACS, 2015, pág.70) 

Entretanto, ainda que as expectativas de um “eldorado” presente na região, é preciso atentar que os 
megaempreendimentos planejados para a Baía de Sepetiba originados dos investimentos em portos, 
ferrovias, rodovias, minerodutos e outras infraestruturas, estes vêm alterando de forma radical o destino dos 
territórios, dos ecossistemas e das populações. Os grandes projetos extrativos, do agronegócio e da indústria 
de energia, têm em seus investimentos lógicas impactantes que subordinam as condições de vida locais a 

8476



 

lógicas econômicas externas à região. Os novos fluxos relacionados aos interesses privados, nacionais e 
internacionais, proclamado como “desenvolvimento”, tem em seu corolário a negação da riqueza ambiental 
e cultural dos territórios nos quais estes se instalam.  

 

 

Figura 02: Mapa Síntese das Propostas do Plano Diretor do Arco Metropolitano. Fonte: Plano Diretor Estratégico de 
Desenvolvimento Sustentável da Região do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, 2011. 

A implantação do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro se sobrepondo a nove municípios na região da 
Baixada Fluminense, ocupa a posição de grande vetor, especialmente pelo projeto integrar complexos 
industriais nas duas pontas, transformando tanto a região da Baía de Sepetiba quanto a Baía de Guanabara 
num eixo logístico estratégico. O projeto é a estrutura que permite a integração física para que Sepetiba atue 
estrategicamente como porto concentrador de cargas (hub port) e o Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro (COMPERJ) como indutor de Indústrias extrativas e de transformação ligada ao setor petrolífero. 
Nesta tomada, defensores do Arco Metropolitano alegam que o mesmo gerará muitas oportunidades para a 
economia do Rio de Janeiro como maior arrecadação de ICMS, maior movimentação portuária e geração de 
maiores oportunidades de corretagem. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) 
salientava o Arco Metropolitano como o grande fator de atração de empresas para o entorno da Baía de 
Sepetiba e da Baía de Guanabara, sobretudo para aquelas empresas ligadas à cadeia de petróleo e gás, às 
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indústrias química e petroquímica e aos serviços de apoio logístico. A análise dos Planos Diretores dos 
municípios comprovava que em quase todos os casos o projeto despontava como potencialidade para o 
desenvolvimento econômico municipal com as administrações municipais adotando uma postura de 
incentivo às obras do Arco ou com apoio de incentivo de forma a viabilizar sua construção ou adotando 
postura omissa7 sem colocar condicionantes para a ocupação no entorno do projeto (RIBEIRO, 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em estudo desde a década de 1970, no Plano Estadual Rodoviário (PRE) de 1974 já figurava como RJ-109, sob 
a denominação de Arco Rodoviário, o projeto sofreu inúmeras modificações tanto em sua concepção física 
quanto aos agentes do âmbito privado ou público. Sua nomeação tem em sua origem à finalidade da obra 
fazer conexão entre a BR-101 Norte e a BR-101 Sul, para evitar a passagem de veículos de grande porte nas 
vias urbanas da região metropolitana. Cabe ressaltar tanto a fluididade dos agentes dispostos no projeto, 
seja no repasse ao âmbito privado ou para uma composição composta a partir da liderança do Estado, como 
também os constantes adiamentos no início das obras, pois apesar de criar grandes expectativas e pautado 
por fortes lideranças, apenas no dia 1° de julho de 2014 tem seu primeiro trecho inaugurado e sua total 
conclusão em meados de 2016. Os seus 145km de extensão, o maior empreendimento viário do PAC no 
Estado do Rio de Janeiro, desponta acima de tudo como representação no território das intencionalidades 
de agentes dominantes de poder dos campos econômico e político. Sendo assim, apesar dos fins descritos 
no Plano Diretor do projeto, cabe ainda análise crítica do processo, dado que a escala abrange a região 
metropolitana. Como descrito por Wopereis, Capillé e Mattos (2012), o Arco Metropolitano tem consigo não 
apenas o sentido de conexão e transporte, mas, impactos ambientais, sociais, morfológicos, simbólicos, 
econômicos e políticos. A análise crítica das intencionalidades possibilita o enfoque também em torno de 
questões relacionadas tanto no espaço (metropolitano, local, político, físico, psicológico e simbólico) como 
no tempo (o presente, projeção, projeto, ou seja, a história) para a compreensão da totalidade das relações. 

O Plano Diretor do Arco Metropolitano é um estudo técnico que não consegue incorporar as tenções e 
interesses locais. Desta forma as determinações do Plano Diretor do projeto não são compatíveis com os 
usos propostos pelos Planos Diretos dos municípios envolvidos pelo projeto, evidencia-se também que os 
Planos Diretores dos municípios ou não citam ou não demarcam o Arco no seus textos e mapas (RIBEIRO, 
2015). 

Logo, adverte-se que os municípios na intenção de se beneficiar dos investimentos do Governo Federal não 
atentam para os possíveis impactos negativos e um acompanhamento relevante de um órgão institucional 
consonante a escala do projeto. O Plano Diretor do Arco Metropolitano delega aos municípios a resolução 
dos possíveis problemas, em uma região que tem como marca a baixa articulação institucional e produtiva 

                                                             
7 Como ainda salienta Ribeiro (2015), a omissão pode ter como causa dois fatores. O primeiro uma falta de informações 
sobre o real projeto, visto que existe um descompasso entre sua anunciação e a revelação do Plano Diretor do Arco 
Metropolitano do Rio de Janeiro. O segundo seria de forma intencional em criar brechas deixando lacunas intencionais 
para viabilizar manobras nas normas urbanas. 
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entre os municípios8. O Arco Metropolitano como objeto, tende a transmitir seus efeitos para muito além 
destes limites.  

A construção desta via rodoviária emerge como exemplo de como investimentos públicos atuam como 
prática e representação da relação dicotômica entre a esfera pública e privada. Em conjunto aos 
contratempos da estrutura administrativa, pois, o projeto rompe com as fronteiras administrativas 
municipais e nos força a ver essencialmente sua totalidade. O objeto em questão não é imobilizado, este, 
acima de tudo, tem sua relação com o território e os eventos ao longo do tempo. Não se pretende negar a 
importância de grandes investimentos no espaço urbano, ao contrário, a intenção é atentar para a 
importância dos seus atenuantes e do controle estatal sobre a produção do espaço. A ausência de políticas 
públicas em simetria com os montantes dos recursos aplicados, dispõe aos municípios envoltos aos mais 
diversos resultados. A paisagem urbana neste caso, tem sido construída por ações de agentes que tiram 
proveito de incentivos criados pelo Estado, envolvem estes territórios em escalas à parte de sua capacidade 
de decisões regulatórias. 
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RESUMO:	  
Este	  trabalho	  tem	  como	  objetivo	  tecer	  possíveis	  relações	  entre	  formas	  de	  ativismo	  no	  espaço	  urbano	  e	  aspectos	  das	  
práticas	   urbanísticas	   atuais	   (Farias	   Filho,	   2010).	   Pergunta-‐se	   em	   que	   medida	   o	   recente	   ciclo	   de	   protesto	   (Tarrow,	  
1995)	   que	   teve	   o	   espaço	   urbano	   como	   fonte	   e	   foco	   das	   mobilizações	   –	   como	   observado	   por	   diversos	   autores	   –	  
colocou	  em	  circulação	  certo	  "repertório	  de	  confronto"	  (Tilly,	  2005)	  e,	  mesmo	  com	  o	  fim	  do	  ciclo	  de	  desenvolvimento	  
da	  produção	  urbana	  no	  país	  (Farias	  Filho,	  2014),	  não	  se	  dispersaram	  as	  ações	  coletivas	  produzidas	  pelos	  ativistas.	  O	  
título	   faz	   alusão	   à	   noção	   de	   "interregno"	   proposta	   por	   Gramsci	   (1991):	   uma	   situação	   entre	   mundos,	   em	   que	   um	  
processo	  não	   terminou	  e	  outro	  ainda	  está	  por	  ser	   formado,	  e	  se	   refere	  ao	  período	  de	  crise	  pelo	  qual	  passam	  atual	  
políticas	  urbanas	  no	  país.	  A	  partir	  de	  uma	  análise	   teórico-‐empírica,	  o	  objetivo	  é	   situar	  os	   repertórios	  em	  constante	  
tensão	  com	  as	  práticas	  urbanísticas,	  revelando	  os	  princípios	  e	  práticas	  apresentadas	  em	  seus	  planos	  e	  projetos.	  
PALAVRAS-‐CHAVE:	  ativismo	  urbano;	  repertório	  de	  confronto;	  crise;	  práticas	  urbanísticas.	  	  

ABSTRACT:	  
This	  paper	  aims	  to	  weave	  possible	   relationships	  between	   forms	  of	  activism	   in	  urban	  space	  and	  aspects	  of	  urbanistic	  
practices	  nowadays	  (Farias	  Filho,	  2010).	  The	  aim	  is	  to	  see	  to	  what	  extent	  the	  recent	  protest	  cycle	  (Tarrow,	  1995)	  that	  
had	  urban	  space	  as	  the	  source	  and	  focus	  of	  mobilizations	  transformed	  and	  expanded	  certain	  "repertoire	  of	  contention"	  
(Tilly,	   2008).	   Even	  with	   the	   end	   of	   the	   developmental	   cycle	   of	   urban	   production	   in	   the	   country	   (Farias	   Filho,	   2014),	  
collective	  mobilizations	  did	  not	  disperse	  and	  activists	  produced	  manifestations	  related	  to	  urban	  space.	  The	  title	  alludes	  
to	  the	  notion	  of	  "interregnum"	  as	  proposed	  by	  Gramsci	  (1991):	  a	  situation	  between	  worlds,	  in	  which	  one	  process	  has	  
not	  ended	  and	  another	   is	  yet	  to	  be	  formed,	  and	  refers	  to	  the	  period	  of	  crisis	   through	  which	  they	  pass	  current	  urban	  
policies	  in	  the	  country.	  From	  a	  theoretical-‐empirical	  analysis,	  the	  aim	  is	  to	  situate	  the	  repertories	  in	  constant	  tension	  
with	  urbanistic	  practices,	  revealing	  the	  principles	  and	  practices	  presented	  in	  its	  plans	  and	  projects	  
KEYWORDS:	  urban	  activism;	  repertoire;	  paper;	  model;	  architecture.	  	  	  

RESUMEN:	  
Este	  trabajo	  tiene	  como	  objetivo	  entretejer	  las	  posibles	  relaciones	  entre	  las	  formas	  de	  activismo	  en	  el	  espacio	  urbano	  y	  
los	   aspectos	   de	   las	   prácticas	   urbanísticas	   en	   la	   actualidad	   (Farias	   Filho,	   2010).	   El	   objetivo	   es	   ver	   en	   qué	  medida	   el	  
reciente	  ciclo	  de	  protesta	  (Tarrow,	  1995)	  que	  tuvo	  el	  espacio	  urbano	  como	  fuente	  y	  foco	  de	  movilizaciones,	  ha	  puesto	  
en	  circulación	  cierto	  "repertorio	  de	  disputas"	  (Tilly,	  2008)	  .	  Incluso	  con	  el	  final	  del	  ciclo	  de	  desarrollo	  de	  la	  producción	  
urbana	   en	   el	   país	   (Farias	   Filho,	   2014),	   las	   movilizaciones	   colectivas	   no	   se	   dispersaron	   y	   los	   activistas	   produjeron	  
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manifestaciones	  relacionadas	  con	  el	  espacio	  urbano.	  El	  título	  alude	  a	  la	  noción	  de	  "interregno"	  propuesta	  por	  Gramsci	  
(1991):	  una	  situación	  entre	  mundos,	  en	  la	  cual	  un	  proceso	  no	  ha	  terminado	  y	  otro	  aún	  no	  se	  ha	  formado,	  y	  se	  refiere	  al	  
período	  de	   crisis	   por	   el	   cual	   pasan	   corriente	  políticas	  urbanas	  en	  el	   país.	  A	  partir	   de	  un	  análisis	   teórico-‐empírico,	   el	  
objetivo	  es	  situar	  los	  repertorios	  en	  tensión	  constante	  con	  las	  prácticas	  urbanísticas,	  	  
PALABRAS-‐CLAVE:	  directrices,	  sumisión,	  artículo,	  modelo,	  arquitectura.	  
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INTRODUÇÃO	  

Metrópoles	  brasileiras	   foram	  alvo	  de	  projetos	  urbanos	  vultosos	  na	  última	  década.	  Amplas	  denominações	  
como	   renovação	   e	   reabilitação	   de	   áreas	   degradadas,	   especialmente	   centrais,	   urbanização	   de	  
assentamentos	  precários	  e	   inserção	  de	  favelas	  no	  tecido	  formal,	  endossaram	  ações	  de	  caráter	  variado.	  O	  
Programa	   de	   Aceleração	   do	   Crescimento	   (PAC)	   fez	   da	   cidade	   seu	   principal	   vetor	   de	   investimento,	   entre	  
2007	   e	   2014.	   O	   montante	   dava	   a	   dimensão	   discursiva	   dos	   consecutivos	   mandatos	   do	   Partido	   dos	  
Trabalhadores	  (PT)	  na	  esfera	  federal,	  de	  caráter	  social	  abrangente	  e	  distributivo.	  Entretanto,	  generalizações	  
de	  toda	  ordem	  parecem	  reduziram	  a	  efetividade	  destes	  empreendimentos	  (Barreira,	  2013).	  As	  vozes	  que	  se	  
ouviam	  em	  reuniões	  e	  protestos	  de	  ativistas	  urbanos	  apontavam	  tais	  desacordos,	  colocando	  em	  dúvida	  o	  
desenvolvimentismo	   resultante	   do	   alinhamento	   entre	   poder	   executivo	   nacional	   e	   as	   instâncias	   locais	   de	  
governo.	   A	   oportunidade	   para	   mobilização	   estava	   desenhada	   e	   o	   ativismo	   posto	   em	   marcha	   procurou	  
novas	   formas	   de	   narrar	   esse	   desacordo,	   oferendo	   horizontes	   possíveis	   para	   a	   prática	   política.	   As	   vozes	  
dissonantes	  que	  dão	  corpo	  às	  ações	  ativistas,	   revelam	  a	  evidente	  desagregação	  dos	  projetos	  urbanísticos	  
que	  confrontam.	  	  

Mesmo	  os	  grandes	  eventos	  esportivos	  de	  2014	  e	  2016	  –	  Copa	  do	  Mundo	  e	  Olimpíadas	  –	  não	  lograram	  fazer	  
com	   que	   os	   benefícios	   das	   transformações	   fossem	   duradouros.	   Esse	   cenário	   se	   desdobra	   com	   o	   fim	   da	  
agenda	  desenvolvimentistas,	  reorientações	  nos	  programas	  públicos,	  resultaram	  em	  novas	  políticas	  para	  o	  
território.	  No	   plano	   político,	   a	   interrupção	   do	   quarto	  mandado	  do	   Partido	   dos	   Trabalhadores	   no	   âmbito	  
federal,	   acirrou	   a	   crise	   política	   que	   se	   desenhava	   no	   país	   com	  manifestações	   diversas	   desde	   a	   segunda	  
década	  do	  século	  XXI,	  e	  cujo	  ponto	  crítico	  foram	  as	  manifestações	  de	  junho	  de	  2013.	  Com	  o	  fim	  do	  PAC	  e	  as	  
metas	   urbanas	   suspensas,	   a	   urgência	   dos	   coletivos	   urbanos	   parece	   ter	   se	   direcionado	   para	   temas	  
estruturantes	   da	   sociedade:	   as	   ameaças	   democráticas;	   as	   rupturas	   nos	   investimentos	   públicos	   e	   o	  
direcionamento	   de	   recursos;	   o	   racismo	   estrutural	   e	   violento.	   Parece	   haver,	   como	   o	   título	   sugere,	   um	  
interregno,	  tal	  qual	  proposto	  por	  Gramsci	  (1991)	  para	  discutir	  amplo	  espectro	  de	  questões	  sociais,	  políticas	  
e	  jurídicas	  da	  ordem.	  	  

A	   ordem	   e	   o	   contexto	   aos	   quais	   Gramsci	   se	   refere	   são	   outros,	  mas	   talvez	   sirva	   para	   refletir	   sobre	   uma	  
transição	  ainda	  sem	  formas	  no	  corpo	  do	  ativismo	  urbano	  na	  cidade,	  e	  do	  próprio	  urbanismo	  no	  conjunto	  de	  
suas	  práticas	  (Farias	  Filho,	  2010).	  Segundo	  Gramsci	  (1991,	  p.276)	  “A	  crise	  consiste	  precisamente	  no	  fato	  de	  
que	  o	  velho	  está	  morrendo	  e	  o	  novo	  ainda	  não	  pode	  nascer.	  Nesse	  interregno,	  uma	  grande	  variedade	  de	  
sintomas	  mórbidos	  aparece”.	  Nesse	  campo	   indefinido	  de	  possibilidades,	  nesse	   interregno	  de	  propostas	  e	  
projetos,	  em	  que	  sintomas	  contraditórios	  se	  manifestam	  no	  espaço	  público,	  propõe	  aqui	  buscar	  indícios	  da	  
condição	   metropolitana	   sugerida	   pelo	   interregno	   a	   partir	   das	   ações	   e	   lutas	   que	   foram	  mobilizadas	   nos	  
últimos	  anos	  com	  tema	  preponderantemente	  urbano.	  A	  partir	  do	  repertório	  de	   lutas,	  que	  parece	  ganhar	  
novas	   táticas	   e	   temas	   de	   conflito.	   A	   ordem	   urbanística	   fundada	   no	   desenvolvimentismo	   e	   expansão	   do	  
investimento	   ainda	   não	   ganhou	   nova	   agenda	   clara,	   esvaziada	   por	   turbulências	   políticas	   e	   reorientações	  
sociais	   severas.	   Com	   isso,	   lutas	   sociais	   se	   diversificam,	   se	   bifurcam	   continuamente	   para	   se	   solidarizar	   e	  
amalgamar	  em	  lutas	  de	  maior	  escopo	  e	  base	  social	  assentada,	  por	  exemplo.	  	  

Na	   esteira	   do	   pensamento	   de	   Henri	   Lefebvre,	   pode-‐se	   situar	   que	   Insurgências	   contestatórias	   são	  
fenômenos	  urbanos	  por	   excelência.	  Ao	  experimentarmos	  a	   condição	   contemporânea	  da	   cidade,	  que	  nos	  
escapa	   em	   sua	   fugidia	   complexidade,	   este	   interregno	   pode	   ser	   justamente	   a	   formação	   vaporosa	   e	  
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indefinida,	  algo	  movediça	  que	  se	  forja	  na	  acomodação	  dos	  fragmentos	  da	  crise	  urbana.	  Nesse	  sentido,	  as	  
ações	  do	  ativismo	  urbano	   como	   força	  política,	   pode	   ser	   indicativas	  dos	  movimentos	  presentes	  na	  esfera	  
urbana.	  	  

Este	   trabalho	   focaliza	   os	   processos	   de	   mobilização	   para	   argumentar	   que,	   embora	   tenham	   rareado	   as	  
intervenções	  no	  espaço,	  os	  repertórios	  de	  confronto	  se	  adensaram	  em	  certos	  termos	  a	  partir	  do	  ciclo	  de	  
protesto	  desencadeados	  na	  última	  década.	  Apresenta-‐se	  brevemente	  desdobramentos	  de	  experiências	  que	  
formaram	   um	   repertório	   de	   confronto	   no	   recente	   ciclo	   de	   protestos	   que	   tomou	   as	   ruas	   com	   pautas	  
atreladas	  às	  práticas	  urbanísticas,	  recurso	  que	  me	  permitirá	  atrelar	  este	  argumento	  a	  uma	  narrativa	  teórico	  
empírica.	  Metodologicamente,	  como	  em	  qualquer	  proposição	  teórica,	  as	  questões	  aqui	   levantadas	   foram	  
construídas	  num	  tempo	  histórico	  específico,	  mas	  cujo	  aspecto	  transitório,	  requer	  refletir	  de	  forma	  aberta	  e	  
tateante,	  sem	  fechar	  em	  noções	  ou	  enunciados	  a	  trajetória	  proposta.	  	  

ATIVISMOS	  NA	  METRÓPOLE:	  LEITURA	  DA	  ÚLTIMA	  DÉCADA	  

A	   ação	   coletiva	   dos	   ativismos	   sociais	   na	   cidade	   apresentam	   conotações	   e	   efeitos	   diversos.	   As	   ideias	  
formuladas	   diante	   do	  quadro	  de	   lutas	   dos	   anos	   1960,	  marcado	  pela	   diversidade	  na	   agenda	   e	   forma	  dos	  
protestos,	  resultaram	  no	  grande	  adensamento	  teórico	  em	  correntes	  da	  sociologia	  da	  década	  seguinte.	  Este	  
período	   é	  marcado	   por	   uma	   difusão	   de	   pautas	   nas	   democracias	   capitalistas,	   pois	   os	   embates	   já	   não	   se	  
referiam	   apenas	   às	   questões	   distributivas	   e	   de	   classe,	   mas	   aos	   modos	   de	   vida	   de	   diferentes	   grupos	   e	  
segmentos	   sociais	   (ALONSO,	   2009).	   Em	   tal	   conjuntura,	   nos	   ativismos,	   as	   lutas	   menores,	   expressões	  
populares	   manifestas	   no	   espaço	   público,	   são	   privilegiadas,	   e	   as	   grandes	   estruturas	   não	   dão	   conta	   do	  
complexo	  arco	  de	  questões	  enfrentados	  no	  cotidiano	  das	  metrópoles.	  	  

Acompanhados	   por	   Tarrow	   e	   McAdam,	   Tilly	   (2009:	   17),	   podemos	   pensar	   o	   “confronto	   político”	   nesses	  
espaços	  como	  algo	  que	  se	  situa	  entre	  movimentos	  sociais	  e	  ações	  coletivas,	  “um	  vasto	  e	  crescente	  conjunto	  
de	   histórias	   políticas	   agrupadas	   principalmente	   por	   tempo	   e	   lugar”.	   A	   partir	   disso	   e	   focando	   o	   ativismo	  
na/sobre	  a	  cidade,	  pode-‐se	  dizer	  que	  o	  engajamento	  coletivo	  em	  escalas	  menores	  tem	  tanta	   importância	  
na	   transformação	  urbana	  como	  as	  mobilizações	  de	  maior	  escopo.	  Em	  metrópoles	  brasileiras,	  emerge	  um	  
ativismo	  formado	  por	  coletivos	  urbanos.	  	  

Na	  última	  década,	  os	  temas	  urbanos	  ganharam	  corpo	  no	  espaço	  das	  cidades.	  No	  panorama	  amplo,	  Harvey	  
(2012)	  procurou	  compreender	  como	  novas	  coletividades	  se	  somaram	  a	  movimentos	  sociais	  históricos	  em	  
lutas	  anticapitalistas,	  e	  fizeram	  isso	  ocupando	  espaços	  simbólicos	  de	  metrópoles.	  Para	  o	  autor,	  as	  fissuras	  
do	   sistema	   político	   se	   evidenciam	   nas	   cidades.	   Em	   economias	   avançadas	   do	   capitalismo,	   os	   ganhos	   se	  
realizam	  no	  desenvolvimento	  de	  projetos	  que	  em	  muitos	  casos	  ampliam	  a	  segmentação	  e	  fragmentam	  as	  
cidades	  (HARVEY,	  2012,	  p.15).	  Nas	  elaborações	  surgidas	  no	  calor	  da	  hora,	  Junho	  de	  2013	  ficou	  assinalado	  
como	  caso	  exemplar	  nesse	  quesito,	  pois	  a	  pauta	  não	  se	  dirigia	  apenas	  ao	  aumento	  da	   tarifa,	   como	   ficou	  
expresso	  nos	  slogans	  em	  circulação	  à	  época,	  mas	  aos	  gastos	  exorbitantes	  com	  equipamentos	  urbanos	  que,	  
argumentava-‐se,	  trariam	  poucos	  benefícios	  futuros	  ao	  conjunto	  da	  população	  –	  o	  que	  veio	  a	  se	  confirmar	  
em	  muitos	  casos	  –,	  além	  das	  remoções	  forçadas	  de	  populações	  pobres	  para	  abrir	  terreno	  às	  novas	  cidades	  
que	  se	  desenhavam.	  Tudo	  isso	  já	  foi	  muito	  repetido,	  reprisar	  essa	  leitura	  contribui	  apenas	  para	  tentar	  ver	  
sinais	  do	  que	  pode	  estar	  em	  formação	  no	  presente.	  	  

O	  ativismo	  urbano	  formado	  na	  última	  década	  em	  metrópoles	  brasileiras	  não	  possui	  delimitação	  precisa	  de	  
aspectos.	   Mas	   pode-‐se	   dizer	   que	   é	   um	   tipo	   de	   ativismo	   não	   apenas	   reativo,	   mas	   que	   pode	   surgir	   das	  
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próprias	   experiências	   dos	   atores,	   desenhando	   uma	   trama	   de	   conteúdos	   variados.	   Suas	   ações	   podem	   se	  
referir	  a	   situações	  particulares	   (por	  exemplo:	  um	  projeto	  urbano	  ou	  a	   transformação	  de	  um	   lugar,	   como	  
uma	  praça)	  ou	  termos	  amplos	  como	  autonomia/	  emancipação	  coletiva,	  cultura	  urbana	  e	   identidade.	  Tais	  
transformações	   levaram	  à	   ideia	   de	   um	   “novo	   ativismo”	   iniciado	  na	  década	  de	   1990,	   fenômeno	  de	  difícil	  
conceituação	  mas	  que	  “[...]	  tem	  construído	  um	  campo	  político	  com	  fronteiras	  indefinidas,	  tendencialmente	  
antagônico	  à	  cidade	  neoliberal”	  (RIBEIRO,	  2006:	  28).	  

Num	  sentido	  amplo,	  são	  contrários	  à	  apropriação	  privada	  dos	  bens	  públicos;	  particularmente,	  contrários	  às	  
políticas	  desenvolvimentistas	  orientadas	  para	  o	  beneficiamento	  desproporcional	  de	   setores	  privados,	  e	  o	  
padrão	  discriminatório	  da	  distribuição	  de	   recursos	  que	   transforma	  os	   grandes	   centros	  urbanos	  em	  polos	  
atrativos,	  mas	  sem	  beneficiar	  o	  conjunto	  da	  população.	  A	  esse	  respeito,	  muitos	  dos	  projetos	  encerrados	  no	  
âmbito	  do	  PAC	   fizeram	  surgir	   centralidades	  orientadas	  para	  atração	  de	   capital.	  Movimentos	  de	  oposição	  
surgiram	  diante	  dos	  aspectos	  negativos	  dessa	  nova	  política	  de	  desenvolvimento	  urbano	  e	  da	  concomitante	  
deterioração	   dos	   serviços	   nas	   cidades	   alvo	   desses	   projetos.	   Também	   militam	   por	   projetos	   urbanos	  
específicos,	   localizados,	   como	   a	   transformação	   de	   um	   bairro	   ou	   trecho	   urbano	   –	   para	   ficar	   em	   três	  
exemplos:	  Projeto	  Nova	  Luz,	  em	  Santa	  Ifigênia;	  Projeto	  Novo	  Recife,	  Cais	  Estelita;	  Projetos	  para	  as	  favelas	  
da	   Rocinha,	   no	   Rio	   de	   Janeiro.	   Tais	   situações	   favoreceram	   	   um	   conjunto	   hegemônico	   de	   práticas	  
urbanísticas,	   forjando	  uma	  nova	  estrutura	  política	  que	  colocou	  a	  matriz	  urbana	  em	  disputa	  pela	  ação	  de	  
novos	  atores	  (RIBEIRO,	  2006).	  

Mayer	   (2013,	  p.12)	  afirma	  que	  o	  “urbanismo	  neoliberal”,	  que	   integra	  as	  práticas	  e	  normas	  gradualmente	  
inscritas	  nas	  ações	  de	  governo	  ao	  longo	  da	  década	  de	  1990,	  influenciando	  políticas	  institucionais	  e	  estilos	  
de	  gestão,	  é	  o	  grande	  antagonista	  nesse	  processo.	  Alguns	  pontos	  destacados	  pela	  autora	  caracterizam	  esta	  
prática	   urbanística:	   (a)	   atenuação	   dos	   marcos	   regulatórios	   em	   face	   ao	   livre	   mercado,	   o	   que	   leva	  
investidores	   globais	   a	   desempenhar	   papel	   central	   no	   direcionamento	   de	   recursos	   para	   o	   desenho	   e	  
planejamento	  das	   cidades;	   (b)	   ausência	  de	  políticas	  públicas	   e	   subsídios	  para	  habitação,	   o	  que	  prejudica	  
grupos	  vulneráveis	  e	  acirra	  a	  gentrificação;	  (c)	  O	  aumento	  da	  competição	  entre	  centros	  urbanos,	  o	  que	  gera	  
desigualdades	  no	  interior	  de	  espaços	  urbanos	  e	  entre	  cidades;	  (d)	  deslocamento	  de	  um	  grande	  contingente	  
de	   trabalhadores	   fabris	  para	  cidades	  periféricas	  ou	  periferias	  urbanas,	  o	  que	   torna	  as	   cidades	   liberais	  do	  
primeiro	  mundo	  o	  paraíso	  para	  os	  ricos,	  e	  um	  inferno	  para	  a	  mão-‐de-‐obra	  precarizada.	  

No	   entanto,	   talvez	   esta	   liberalização	   tenha	   acorrido	   no	   país	   com	   variações	   e	   nuanças.	   As	   normas	   e	  
regulações	   ao	   exercício	   de	   empreiteiras	   foram	   atenuadas,	   visando	   o	   incremento	   das	   infraestruturas	   e	  
equipamentos	  urbanos;	  por	  outro	  lado	  houve	  aporte	  financeiro	  considerável	  nos	  recursos	  públicos	  para	  o	  
desenho	  urbano,	  com	  programas	  de	  grande	  porte	  pretensamente	  voltados	  para	  diminuir	  as	  disparidades	  
sociais	  manifestas	  no	  espaço	  –	  caso	  do	  Programa	  Minha	  Casa,	  Minha	  Vida,	  alvo	  de	  resistências	  por	  parte	  de	  
estudiosos	   e	   movimentos	   sociais.	   Com	   efeito,	   vemos	   se	   expandir	   em	   muitas	   metrópoles	   brasileiras	  
aspectos	  de	  uma	  urbanização	  especulativa,	  extrativista	  e	  predatória	   (ARANTES,	  2013).	  Contrariamente	  ao	  
que	  se	  tentou	  forjar	  com	  os	  movimentos	  democráticos	  e	  populares	  da	  Reforma	  Urbana,	  os	  instrumentos	  de	  
regulação	  aplicados	  às	  cidades	  muitas	  vezes	  facilitaram	  a	  apropriação	  dos	  benefícios	  públicos,	  como	  ocorre,	  
por	  exemplo,	  nas	  várias	  formas	  de	  PPPs	  –	  Parcerias	  Público-‐Privadas	  –	  de	  Operações	  urbanas	  Consorciadas.	  
Em	  várias	  partes	  do	  país,	  resistências	  organizadas	  se	  uniram	  contra	  este	  fenômeno,	  calcadas	  na	  defesa	  dos	  
bens	   comuns,	   dos	   espaços	   públicos;	   contra	   a	   gentrificação	   dos	   espaços,	   sempre	   estimuladas	   pela	  
associação	  entre	  Estado-‐Capital.	  
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Nestas	   divergências,	   coletivos	   investem	   no	   ativismo	   como	   proposição	   de	   um	   espaço	   público	   em	   que	   a	  
diferença	  é	  mediada	  pelo	  dissenso	  (MOUFFE,	  2014),	  pois,	  nas	  diferenças	  irreconciliáveis	  da	  vida	  pública,	  o	  
efeito	  pode	  ser	  a	  ideia	  de	  que	  não	  existem	  alternativas	  à	  crise	  atual.	  Pela	  ação	  ativista,	  desestabiliza-‐se	  os	  
modos	   automáticos	   de	   assimilação	   da	   vida	   urbana,	   das	   relações	   passivas	   ou	   subordinadas.	   Antes	   de	  
reiterar	   o	   presente	   e	   a	   percepção	   funcionalista	   do	   mundo,	   o	   ativismo	   ação	   se	   desenvolve	   por	   ações	  
inseridas	   contra	   a	   “passividade	   frente	   à	   torrente	   das	   representações	   dominantes	   da	   vida	   coletiva	   que	  
alimentam	  o	  senso	  comum”	  (RIBEIRO,	  2012,	  p.	  62).	  	  

Esse	   senso	   comum	   alude	   aos	   consensos	   programados	   nas	   recentes	   práticas	   urbanísticas	   (FARIAS	   FILHO,	  
2010)	   que	   se	   acomodaram	   no	   curso	   do	   desenvolvimentismo:	   momento	   determinado	   por	   princípios,	  
métodos,	  técnicas	  e	  meios	  de	  representação	  em	  cidades	  alvo	  de	  Operações	  Consorciadas	  como	  o	  Projeto	  
Nova	  Luz.	  Soluções	  que	  primam	  pela	  parcialidade,	  como	  aporte	  de	  capital	  para	  o	  mercado	  e	  como	  abertura	  
de	  fronteiras	  e	  condições	  propícias	  a	  sua	  expansão.	  	  

Deve-‐se	   frisar	   que,	   não	   só	   os	   entendimentos	   acerca	   do	   universo	   abarcado	   nas	   práticas	   ativistas	  mostra	  
inúmeras	   digressões,	   como	   as	   próprias	   noções	   a	   seu	   respeito	   e	   suas	   categorias	   aparecem	   nuançadas,	  
variando	  quanto	   ao	   tema,	   à	   forma	  de	  organização	  dos	   grupos	   e	   ao	   repertório	   de	   ações	   –	   para	   ficar	   nos	  
pontos	  mais	   relevantes.	  Ainda:	  na	  última	  década,	   lutas	  por	  moradia	  e	  mobilidade	   se	  misturam	  a	  defesas	  
locais	   e	  disputas	  pelos	  espaços	  públicos,	  potencializando	  uma	   leitura	  a	   respeito	  do	  espaço	  urbano	   como	  
lugar	   de	   condensação	   das	   lutas	   emancipatórias.	   Sem	   pretensão	   de	   dar	   conta	   dessa	   questão	   por	   demais	  
intricada,	   destaco	   duas	   facetas	   que	   suscitam:	   [a]	   o	   caráter	   multidimensional	   e	   difuso	   desse	   ativismo	  
urbano,	   isto	  é:	   a	  quantidade	  de	   temas	  aos	  quais	   remetem-‐se;	   [b]	   a	  diversidade	  de	  práticas	   empregadas.	  
Embora	   esses	   condicionantes	   analíticos	   não	   sejam	   pautados	   por	   aspectos	   rígidos,	   oferecem	   parâmetros	  
para	   pensar	   este	   quadro	   de	   lutas	   e	   suas	   transformações,	   responsáveis	   por	   delinear	   novos	   contornos	   às	  
teorias	  sobre	  a	  ação	  no	  espaço	  urbano.	  

Quanto	  ao	  primeiro	  ponto,	  essa	  diversidade	  despertou	  esforços	  intelectuais	  em	  diferentes	  disciplinas	  que	  
se	   dedicaram	   a	   tentar	   entender	   o	   problema.	   Além	   da	   sociologia,	   estudos	   na	   geografia	   humana,	   na	  
antropologia	  e	  na	  arquitetura	  e	  urbanismo	  partiram	  de	  variadas	  referências	  teórico-‐analíticas	  para	  tratar	  de	  
um	   tipo	   de	   ativismo	   na	   cidade	   com	   núcleos	   políticos	   dispersos,	   contornos	   ambíguos	   e	   identidade	   fluída	  
(ALONSO,	   2009).	   Todos	   esses	   movimentos	   transformaram	   a	   “topografia	   dos	   protestos”	   (MAYER,	   2006),	  
revelando	  fenômenos	  que,	  quando	  observados	  de	  distâncias	  variadas,	  evocam	  percepções	  muito	  distintas.	  
Como	   são	   diversas	   as	   associações	   referidas	   ao	   tema,	   procurou-‐se	   focalizar	   aqui	   aspectos	   que	  
correspondem	   à	   forma	   dos	   protestos,	   isto	   é,	   ao	   “repertório	   de	   confronto”	   (TILLY,	   2005)	   apropriado	   e	  
moldado	  por	  ativistas	  no	  curso	  de	   suas	  ações	  políticas.	  A	  noção	   sobre	  as	   formas	  organizativas	  e	  de	  ação	  
contribui	   a	   respeito	   dos	   valores	   encampados	   na	   arena	   política,	   contribui,	   com	   isso,	   para	   entender	   que	  
princípios	  das	  práticas	  urbanísticas	  são	  confrontados	  por	  estes	  atores.	  	  

O	  REPERTÓRIO	  DE	  CONFRONTOS	  NA	  CIDADE	  	  

O	   ativismo	   que	   desponta	   nas	   metrópoles	   brasileiras,	   em	   muitos	   casos,	   confrontam	   ideias	   e	   projetos	  
urbanos	   nas	   ruas.	  O	   repertório	   de	   ação	   destes	   ativistas	   são	   conduzidos	   para	   propor	   espaços	   capazes	   de	  
reunir	  um	  conjunto	  difuso	  de	  singularidades,	  colocando-‐as	  em	  contraste	  com	  a	  cena	  urbana.	  Espaços	  onde	  
as	   trocas	   possam	   forjar	   novas	   formas	   colaborativas.	   O	   que	   os	   ativistas	   compartilham	   funciona	   como	  
contraponto	  à	  neoliberalização	  dos	  hábitos,	  entendida	  aqui	  como	  conjunto	  de	  experiências	  que	  migra	  das	  
dimensões	   produtivas	   para	   domínios	   campos	   da	   vida	   social	   (LAVAL;	   DARDOT,	   2016).	   São	   movidos	   por	  
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princípios	  e	  práticas	  horizontais	  autônomas,	  potencialmente	  capazes	  de	  escapar	  ao	  poder	  instituído,	  dado	  
seu	  caráter	  relativamente	  instável	  e	  mutante.	  

As	   insurgências	   contra	   o	  modo	   de	   vida	   proposto	   nestes	  modelos	   de	   cidade	   podem	   ser	   tanto	   explosivas	  
(como	   manifestações)	   ou	   prolongadas	   (como	   as	   ocupações	   em	   edifícios).	   Nos	   dois	   casos,	   conjugam-‐se	  
identidades	   esboçadas	   por	   valores	   e	   por	   percepções	   coletivas,	   resultantes	   das	   ações	   organizadas	   e	  
espontâneas	  que	  nascem	  na	  conquista	  do	  território,	  sejam	  isoladas	  ou	  de	  multidão	  (RIBEIRO,	  2006).	  Esses	  
movimentos	  de	  contestação	   fazem	  uso	  de	   táticas	  que	  muitas	  vezes	   implicam	  em	  ressignificação	  do	   lugar	  
pela	  manipulação	  estratégica,	  a	  subversão	  e	  a	  transgressão	  da	  vida	  cotidiana,	  além	  das	  relações	  sociais	  que	  
representam,	   na	   cidade	   e	   além	   dela	   (MAYER,	   2006).	   Também	   a	   mobilidade	   dos	   atores	   –	   ativistas	   se	  
movendo	  entre	  fronteiras	  para	  ocupar	  espaços	  –	  é	  uma	  de	  suas	  estratégias	  políticas	  mais	  destacadas.	  

Nos	  espaços	  públicos,	  ativistas	  adotam	  padrões	  de	  ocupação	  que	  desafiam	  os	  símbolos	   impregnados	  nas	  
mensagem	   do	   poder	   corporativo:	   empreendedorismo,	   segurança,	   limpeza,	   dentre	   outros.	   São	   ações	  
radicais	   e	   imaginativas	   na	   cidade,	  muitas	   vezes	   formas	   curtas	   de	   protesto	   que	   privilegiam	   a	   criatividade	  
mais	  do	  que	  formas	  de	  resistência	  e,	  com	  isso,	  mantém	  uma	  posição	  ambígua	  entre	  protesto	  e	  festividade	  
(MAYER,	  2006,	  p.	  97).	  	  

Entretanto,	   essa	   trajetória	   não	   se	   faz	   sem	   contradições.	   A	   potencialidade	   na	   geração	   de	   territórios	  mais	  
autônomos	   e	   democráticos	   pode	   muitas	   vezes	   gerar	   a	   gentrificação	   de	   regiões	   degradadas,	   em	   áreas	  
submetidas	   a	   um	   projeto	   urbano	   que	   a	   qualifique	   (RENA;	   BERQUÓ,	   2014).	   Em	   diversas	   cidades	   da	  
economia	   global,	   projetos	   destinados	   à	   transformação	   de	   áreas	   centrais,	   por	   exemplo,	   expulsaram	  
moradores	  e,	  com	  isso,	  ampliam	  as	  áreas	  de	  interesse	  para	  o	  mercado	  imobiliário,	  incentivando	  o	  turismo	  e	  
atraindo	  investimento	  (SMITH,	  1996).	  Também	  deve-‐se	  ter	  em	  vista	  a	  forma	  como	  respeito	  da	  forma	  como	  
os	   termos	   circulam	   entre	   população	   local	   e	   especialistas,	   em	   especial,	   urbanistas.	   São	   questões	   que	  
desafiam	   a	   flexibilidade	   e	   horizontalidade	   propostas	   pelos	   grupos,	   exigindo	   observar	   os	   casos	   em	  
particularidade,	  sem	  fixar	  princípios	  e	  regras	  de	  ação,	  por	  isso	  optou-‐se	  aqui,	  a	  exemplo	  de	  outros	  autores,	  
por	  contornar	  o	  entendimento	  a	  partir	  da	  forma	  como	  atuam.	  	  

É	  pouco	  possível	  abarcar	  os	  repertórios	  desses	  grupos	  num	  longo	  intervalo	  espaço-‐temporal.	  Muito	  menos	  
chegar	  a	  uma	  teoria	  do	  confronto	  político	  em	  qualquer	  esfera.	  Mas	  pode-‐se	  apontar	  como	  sintomas	  dessa	  
complexidade	   surgida	   no	   início	   do	   século	   XXI:	   o	   numeroso	   conjunto	   de	   análises	   dirigidas	   à	   retórica	   dos	  
ativistas	   e	   suas	   diferentes	   narrativas	   (POLLETA,	   2006);	   as	   identidades	   fluidas	   que	   se	   produzem	   na	   luta	  
política	  (McDONALD,	  2002);	  além	  da	  performatividade	  do	  corpo	  nos	  rituais	  da	  ação	  (BUTLER	  e	  ATHANASIOU,	  
2013).	  É	  significativo	  também	  atentar	  para	  práticas	  de	  atores	  não	  mobilizados	  e	  dispersos,	  além	  daquelas	  
que	   pertencem	   aos	   ativismos	   sociais.	   As	   fronteiras	   entre	   políticas	   institucionais	   e	   não	   institucionais	   são	  
difíceis	  de	  serem	  traçadas,	  podendo	  os	  próprios	  ativistas,	  no	  curso	  de	  sua	  luta,	  criarem	  novos	  espaços	  de	  
ação,	  reunindo	  “desafiantes”	  (TILLY,	  2005)	  no	  curso	  do	  processo	  contencioso.	  	  

A	   noção	   aqui	   empregada	   para	   tratar	   da	   forma	   do	   protesto	   deriva	   de	   Charles	   Tilly,	   que	   afasta-‐se	   das	  
explicações	   calcadas	  nos	  processos	   culturais	  de	   longa	  duração,	   estruturais,	   buscando	  assinalar	   as	   formas	  
especificamente	  políticas	  de	  agir.	  Segundo	  Alonso	  (2012),	  a	  noção	  de	  repertório	  é	  emprestada	  por	  Tilly	  da	  
música	   para	   designar	   um	   conjunto	   limitado	   nas	   formas	   de	   fazer	   política	   num	   período	   histórico	  
determinado.	  A	   lógica	  volátil	  das	  conjunturas	  políticas	  demandaria	  escolhas	  contínuas,	  que	  se	  modificam	  
em	   face	   às	   ameaças	   e	   repressões	   (ALONSO,	   2012).	  O	   repertório	   se	  molda	  nas	  possibilidades	  de	   ação	  no	  
curso	  dos	  conflitos	  políticos.	  	  
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No	   processo	   demarcação	   conceitual,	   o	   “repertório	   de	   ação	   coletiva”	   se	   converte	   em	   “repertório	   de	  
confronto”,	  ampliando	  os	  matizes	  da	  ação	  ao	  propor	  que	  as	  interações	  dos	  conjuntos	  de	  atores	  em	  conflito	  
são	   mais	   importantes	   que	   de	   atores	   isolados.	   Assim,	   “repertórios	   de	   ação	   coletiva	   designam	   não	  
performances	   individuais,	   mas	  meios	   de	   interação	   entre	   pares	   de	   grandes	   conjuntos	   de	   atores.”	   (TILLY,	  
1995:27).	   A	   partir	   desse	   argumento,	   interpretações	   variadas	   tentaram	   dar	   conta	   da	   formação	   de	  
movimentos	   urbanos	   recentes	   formados	   no	   contágio	   das	   interações	   conflituosas,	   cujo	   andamento	  
interacionista	  deriva	  também	  das	  tecnologias	  da	  informação	  e	  comunicação.	  	  	  

Os	   “desafiantes”	   (TILLY,	  2005)	   se	  encontram	   fora	  da	   situação	  de	  poder	  e	  desafiam	  a	  autoridade	  dos	  que	  
conduzem	   os	   projetos	   urbanos.	   Nesse	   sentido,	   não	   operam	   nas	   brechas	   dos	  mecanismos	   institucionais,	  
antes	   procuram	   se	   colocar	   em	   posição	   contrastante	   ao	   sistema	   que	   questionam.	   Pelas	   formas	   de	   fazer	  
política,	   inflou-‐se	  a	   língua	  e	  os	  modos	  de	  circulação	  das	  palavras	  no	  âmbito	  reivindicatório.	  As	  ocupações	  
de	  edifícios,	  de	  aspecto	  estratégico	  que	  ganha	  corpo	  nos	  Estados	  Unidos	  do	  Século	  XX,	  assimila	  variações	  
referidas	  ao	  tempo	  e	  forma	  de	  mobilização.	  Não	  são	  conduzidas	  apenas	  pelos	  expropriados	  urbanos,	  pois	  
incluem	  sujeitos	  com	  diferentes	  percepções	  das	  iniquidades	  presentes	  nos	  processos	  de	  urbanização.	  Com	  
isso,	   atores	   provenientes	   de	   bases	   sociais	   diversificadas	   procuram	   revelar	   essas	   demandas,	   infiltrar	  
gradualmente	  uma	  resposta	  difusa	  e	  abrangente	  aos	  projetos	  hegemônicos.	  Formam	  um	  ativismo	  de	  difícil	  
conceituação	  (RIBEIRO,	  2000).	  	  

Nesse	   campo	   há	   variações:	   bandeiras	   definidas,	   organização	   estável	   e	   vertical,	   fazem	   parte	   de	   uma	  
estrutura	  que	  privilegia	  estratégias	  e	  ações	  conduzidas	  simultaneamente	  na	  esfera	  pública	  e	  em	  instâncias	  
representativas.	   O	   repertório	   horizontal,	   autonomista,	   preenche	   os	   requisitos	   de	   disputa	   desse	   ativismo	  
sem	  base	  social	  definida,	  articulando	  valores	  que	  vão	  da	  ausência	  de	  hierarquias	  ao	  compartilhamento	  de	  
espaços.	   O	   Trabalhadores	   Sem-‐Teto	   e	   Representações	   indígenas	   procuram	   combinar	   ações	   visíveis	   às	  
reuniões	   com	   representantes	   nas	   esferas	   do	   executivo	   e	   legislativo.	  Movimentos	   como	   o	   Baixo	   Centro,	  
atuante	  em	  São	  Paulo,	  são	  exemplares	  no	  que	  diz	  respeito	  à	  dimensão	  autônoma	  e	  descentralizada,	  cujo	  
propósito	   é	   fazer	   com	   que	   ações	   pontuais	   ganhem	   corpo	   e	   se	   tornem	   independentes.	   Não	   se	   trata	   de	  
manifestações	  populares,	  de	  massa;	  mas	  de	  ações	  coletivas	  que	  somadas	  podem	  influenciar	  em	  diferentes	  
graus	  o	  curso	  de	  projetos	  e	  ações	  urbanas.	  	  	  

Os	  manifestantes	   tendem	   a	   se	   apropriar	   de	   estruturas	   de	  mobilização	   preexistentes,	   como	   os	   coletivos	  
urbanos.	  As	  práticas	  manifestas	  por	  atores	  hegemônicos	  pode	  se	   transformar,	  mas	  não	  é	   suficiente	  para	  
dissipar	   a	   mobilização,	   mas	   tendem	   a	   modificar	   seus	   enunciados.	   Princípios	   como	   solidariedade,	  
articulações	  horizontais	  e	  descentralizadas	  se	  mantém,	  mas	  referindo-‐se	  agora	  a	  outras	  bandeiras.	  	  

Também	   o	   aspecto	   identitário	   se	  mostra	   em	   fluida	   continuidade,	   como	   a	   performance	   se	  mostra	   chave	  
explicativa	   para	   a	   compreensão	   do	   fenômenos	   aqui	   tratado.	   Para	   se	   referir	   aos	   aparatos	   autoritários	   e	  
paternalistas	  de	  controle	  a	  apropriação	  da	  espacialidade,	  afetividade	  e	  outros	  aspectos	  relacionais	  da	  vida	  
coletiva,	  Butler	  e	  Athanasiou	  (2013)	  encaram	  o	  que	  denominam	  “regimes	  contemporâneos	  de	  biopolítica”	  
e	   as	   formas	   de	   resistência	   que	   surgem	   da	   “despossessão”.	   Com	   este	   termo,	   oferecem	   um	   meio	   para	  
expressar	   experiências	   contrárias	   a	   perda	   de	   raízes,	   destruição	   de	   lugares	   e	   de	   laços	   sociais,	   incitando	  
identidades	   ‘autênticas’	   e	   esforços	   por	   autodeterminação.	   Os	   corpos	   excluídos	   desses	   processo	  
empreendem	   esforços	   para	   constituir	   novas	   práticas	   que	   produzem	   uma	   certa	   inteligibilidade	   das	  
contradições	   em	   que	   se	   situam	   são	   coletividades	   que	   refutam	   permanecer	   nos	   lugares	   a	   que	   foram	  
destinadas,	   atuando	   contra	   os	   aspectos	   normativos	   das	   hegemonias.	   A	   “performatividade”,	   no	   âmbito	  
político,	  estaria	  assim	  associada	  a	  um	  esforço	  por	  confrontar	  as	  normas,	  mobilizando	  um	  certo	  conjunto	  de	  
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percepções	  para	  trazer	  ao	  plano	  da	  linguagem	  e	  da	  expressão	  coletiva	  algo	  de	  visível	  no	  ambiente	  de	  lutas	  
(BUTLER	  e	  ATHANASIOU,	  2013).	  

Identifica-‐se	  também	  nesse	  ativismo	  urbano	  a	  indistinção	  entre	  arte,	  política	  e	  cotidiano,	  contribuindo	  para	  
o	   do	   aspecto	   festivo	   que	   evolve	  muitas	   de	   suas	   ações.	   Para	   Evers	   (1984,	   p.	   14),	  muitos	   grupos	   ativistas	  
“estão	   diretamente	   envolvidos	   em	   atividades	   culturais	   (no	   sentido	  mais	   amplo);	   outros	   lançam	  mão	   da	  
música,	   teatro,	   dança,	   poesia	   e	   outras	   manifestações	   culturais	   para	   divulgar	   seus	   objetivos”.	   Assim,	  
apontam	  para	  um	  tipo	  de	  protesto	  que	  se	  populariza	  e	   se	  efetiva	  na	   interação	  diversa	  entre	  atores,	  não	  
privilegiando	  a	  separação	  entre	  bases	  sociais,	  buscando	  amparo	  na	  identidade	  mais	  do	  que	  na	  estrutura	  de	  
classes	  ou	  nos	  vínculos	  de	  longa	  duração.	  Este	  talvez	  seja	  fator	  que	  favoreça	  a	  flexibilidade	  em	  manejar	  o	  
repertório	  produzido,	  adaptando-‐o	  a	  situações	  diversas	  de	  lutas	  e	  conflitos	  territoriais.	  	  	  	  	  	  	  	  

O	  INTERREGNO:	  NOVOS	  HORIZONTES	  PARA	  A	  LUTA	  URBANA?	  	  

O	  que	  está	  se	  buscando	  elaborar	  aqui	  é	  que	  as	  formas	  de	  protesto	  no	  espaço	  público	  podem	  ganhar	  corpo	  
e	  serem	  assimiladas	  diferencialmente	  em	  contextos	  diversos.	  Referem-‐se	  a	  conteúdos	  indeterminados	  pois	  
são	   produzidas	   na	   esfera	   urbana,	   forjadas	   na	   essência	   da	   diferença	   e	   do	   conflito	   que	   animam	  o	   espaço	  
urbano.	  Ocupações	  de	  espaços,	  por	  exemplo,	  não	  são	  novidade	  no	  repertório	  dos	  ativismos	  na	  cidade	  ou	  
dos	  movimentos	  sociais.	   Inscrevem	  de	  forma	  contundente	  as	  demandas	  de	  um	  grupo	  ou	  segmento	  social	  
na	   cena	   pública,	   apontando	   outras	   possibilidades	   de	   uso	   e	   experiência,	   ou	   reclamando	   direitos	  
fundamentais.	   A	   luta	   pelo	   Parque	   Augusta	   é	   exemplo	   do	   primeiro	   caso,	   pois	   procura	   questionar	   um	  
complexo	  de	  torres	  conjugado	  a	  um	  parque	  privado.	  Também	  organizações	  políticas	  como	  o	  Baixo-‐Centro,	  
reivindicam	  que	  instrumentos	  como	  Operação	  Urbana	  Consorciada	  sejam	  indutores	  do	  desenho	  urbano	  em	  
que	  é	  um	   instrumento	  que	  efetivamente	  estipule	  parâmetros	  e	  determine	  conjuntamente	  as	   regras	  para	  
uso	  e	  construção	  de	  agentes	  privados	  em	  espaços	  de	  interesse	  coletivo,	  o	  que	  contrasta	  com	  a	  situação	  da	  
região	   central	   de	   São	   Paulo,	   onde	   os	   conflitos	   revelam	   que	   estes	   mecanismos	   servem	   apenas	   para	  
beneficiar	  um	  segmento	  empresarial.	  	  

A	   respeito	   do	   segundo	   tema,	   pode-‐se	   citar	   ocupação	   de	   edifícios	   ociosos	   (públicos	   ou	   privados)	   por	  
associações	  de	  moradias	  e	  assentadas	  no	  princípio	  da	  autogestão	  –	  uma	  das	  evidências	  mais	  palpáveis	  do	  
desacordo	  entre	  sociedade	  e	  as	  propostas	  urbanas	  por	  parte	  do	  Estado.	  A	   luta	  de	  acesso	  à	  moradia	  para	  
uma	   população	   urbana	   pauperizada	   e	   marginalizada,	   que	   procura	   vínculos	   e	   institui	   participação	   ativa	  
como	  proteção	  comunitária	  de	  seus	  interesses.	  Geram	  incomodo	  ao	  poder	  público	  e	  às	  ordens	  vigentes,	  em	  
especial	  aos	  proprietários	  de	  terrenos	  e	  imóveis.	  São	  raras	  as	  decisões	  que	  privilegiam	  os	  ocupantes,	  apesar	  
do	   fato	   de	   que	   a	   função	   social	   da	   propriedade	   está	   prevista	   na	   Constituição	   e	   é	   um	  dos	   princípios	  mais	  
caros	  ao	  Estatuto	  da	  Cidade.	  	  

As	  contradições	  que	  resultaram	  neste	  quadro	  de	  lutas	  foram	  alçadas	  a	  nova	  perspectiva.	  A	  crise	  política	  e	  
econômica	  substituiu	  enunciados	  dos	  programas	  federais	  e	  resultou	  em	  recuo	  da	  atividade	  econômica,	  com	  
menor	  intensidade	  no	  âmbito	  da	  construção	  civil	  e	   incertezas	  no	  horizonte	  do	  mercado1.	  Também	  não	  se	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Dados	  do	  Instituto	  Brasileiro	  de	  Geografia	  e	  Estatística,	  IBGE,	  apontam	  para	  recuo	  no	  setor	  de	  construção	  no	  primeiro	  trimestre	  
de	  2017,	  com	  queda	  de	  8,7%,	  comparado	  com	  o	  ano	  anterior,	  que	  resultou	  no	  corte	  de	  quase	  300	  mil	  vagas.	  Ver:	  www.ibge.gov.br.	  
Em	  estudos	  recentes	  há	  discussão	  sobre	  o	  planejamento	  e	  as	  obras	  públicas	  como	  elementos	  de	  políticas	  anticíclicas,	  
materializadas	  como	  necessidade	  econômica	  mais	  do	  que	  aspecto	  relacionado	  ao	  melhor	  processo	  de	  projeto	  e	  planejamento	  
urbano	  (SILVA;	  EAGLER,	  2015).	  	  
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deve	   desconsiderar	   que	   coletivos	   envolvidos	   em	   situações	   contenciosas	   impuseram	   recuos	   no	   curso	   de	  
projetos	  urbanos,	  caso	  do	  Movimento	  Ocupe	  Estelita,	  que	  trouxe	   implicações	   legais	  para	  a	  produção	  das	  
torres	  na	  Baia	  do	  Pina.	  Mas	  os	   conflitos	  urbanos	  encontram-‐se	  hoje	   redimensionados.	  As	   ações	   ativistas	  
passaram	  a	  tangenciar	  problemas	  que	  se	  manifestam	  na	  cidade,	  referindo-‐se	  à	  dimensão	  urbana	  mais	  que	  
a	  projetos	  específicos.:	  “Que	  lutas	  cabem	  no	  cais?”	  é	  o	  slogan	  do	  Movimento	  Ocupe	  Estelita	  em	  uma	  das	  
páginas	  do	  grupo.	  Com	   isso	   revelam	  que,	  mais	  do	  que	  aspecto	  estratégico	   local	  e	  circunstanciado,	  a	   luta	  
por	   justiça	   no	   espaço	   urbano	   tem	   visibilidade	   e	   repercussão	   suficientes	   para	   repensar	   as	   formas	  
discriminatórias	  de	  política.	  Nas	  páginas	  do	  grupo	  na	  internet,	  milita-‐se	  em	  apoio	  a	  Rafael	  Braga,	  o	  jovem	  
negro	  que	  por	  anos	  foi	  único	  preso	  das	  manifestações	  de	  junho	  de	  2013.	  A	  rede	  coletiva	  soma-‐se	  também	  
ao	  Movimento	  dos	  Trabalhadores	  Sem	  Teto,	  MTST	  –	  Pernambuco,	  em	  apoio	  à	  Ocupação	  Marielle	  Franco,	  
em	  edifício	  na	  região	  Central	  de	  Recife.	  	  

Além	  dos	  slogans	  e	  bandeiras	  difusas	  o	  próprio	  comportamento	  no	  espaço	  é	  indicativo	  da	  abrangência	  de	  
sentidos	  que	  estas	  lutas	  produzem.	  Os	  deslocamentos	  pelos	  espaços	  públicos	  também	  são	  práticas	  críticas	  
empregadas	  pelos	  ativistas.	  Marchas,	  caminhadas	  e	  passeatas	  já	  integram	  o	  repertório	  clássico	  das	  formas	  
de	   protesto,	   forma	   de	   reivindicar	   se	   inscreve	   no	   âmbito	   dos	   movimentos	   sociais	   sendo	   uma	   fonte	  
representativa	  dos	   conteúdos	  políticos	  que	   se	   encontram	  em	  disputa	  nas	   cidades.	  O	   caráter	   crítico	  ou	   a	  
potência	  presente	  no	  gesto	  de	  caminhar	  pelo	  espaço	  público	  –	  ou	  uma	  determinada	  forma	  de	  fazê-‐lo	  –	  tem	  
sido	  amplamente	  explorada	  no	  campo	  do	  ativismo	  de	  caráter	  crítico	  ao	  urbano.	  	  

Há	  um	  deslocamento	  simbólico	  das	  disputas.	  Pautas	  mais	  abrangentes	  amplificam	  o	  inventário	  propositivo	  
destes	  grupos.	  A	  energia	  do	  ativismo	  se	  condensa	  em	  experiências	  variadas	  e	  passou	  a	  tangenciar	  questões	  
identitárias	   e	   distributivas	   que	   implicam	   na	   extrema	   desigualdade	   característica	   da	   sociedade	   brasileira.	  
Analiticamente,	  recorremos	  a	  Routledge	  e	  Cumbers	  (2009,	  p.89,	  tradução	  do	  autor)	  para	  considerar	  que	  o	  
deslocamento	   dos	   ativistas	   no	   espaço	   urbano	   e	   nas	   pautas	   que	   levantam	   permitem	   produzir	   “[...]	  
espacialidades	   de	   convergências	   parciais	  mais	   do	   que	   nas	   totalidades,	   cujas	   redes	   tênues	   de	   interações	  
estão	   em	   hibridação	   constante,	   e	   cujas	   experiências	   estão	   sempre	   sendo	   revistas	   e	   conectadas	   em	  
diferentes	  contextos	  coletivos”.	  É	  algo	  semelhante	  ao	  que	  Jacques	  (2012)	  associa	  aos	  “errantes	  urbanos”,	  
que	   em	   suas	   práticas	   propõem	  desvios	   nas	   experiências	   de	   cidade	   e	   apontam	  para	   o	   horizonte	   onde	   se	  
valorize	   o	   reconhecimento	   da	   alteridade,	   tão	   rara	   em	   tempos	   do	   que	   a	   própria	   autora	   denomina	  
“urbanismo	   hegemônico”.	   Opera-‐se	   um	   deslocamento	   de	   sentido	   em	   que	   os	   gestos	   e	   formas	   críticas	   à	  
cidade	  e	  ao	  urbanismo	  no	  âmbito	  “oficial”	  e	  regulador	  se	  mostram	  embaralhados.	  	  

Essas	  formas	  de	  ativismo	  urbano	  condensam	  um	  espaço	  da	  ação	  em	  que	  se	  privilegia	  o	  distanciamento	  das	  
naturalizações	   enredadas	   em	   determinados	   universos	   da	   prática	   urbanística.	   Ajudam	   a	   refletir	   sobre	   a	  
possibilidade	  dos	  espaços	  públicos	  que	  rejeitam	  apropriação	   imediata	  e,	  sobretudo,	  convidam	  as	  pessoas	  
fazer	   uso	   deles	   a	   partir	   de	   suas	   inclinações.	   Contribuem	  para	   criar	   relações	   nos	   lugares	   e	   neles	   intervir,	  
inspirados	  pelas	   possibilidades	  que	   suscitam.	   Por	   outro	   lado,	   revelam	   também	  a	  pluralidade	  de	   atores	   e	  
princípios	  que	   configuram	  a	  prática	  urbanística	  no	  presente	  em	  andamento,	   as	   transformações	  de	   longo	  
prazo	  sustentadas	  pelo	  arranjo	  Estado-‐Capital	  Privado	  parecem	  marcadas	  por	  hesitações	  e	  impasses.	  	  

No	   interstício	   dessa	   linha	   temporal,	   condensam-‐se	   no	   urbano	   formas	   organizadas	   de	   luta	   no	   território,	  
calcadas	  em	  princípios	  emancipatórios	  reunidos	  no	  curso	  de	   lutas	  que	  tinham	  por	  propósito	  questionar	  e	  
influir	   num	   quadro	   de	   urbanização	   desigual,	   mas	   também	   societário	   e	   político.	   A	   energia	   desse	   “novo	  
ativismo”	  se	  mantém	  mobilizada,	  deixando	  aberta,	  pois,	  a	  questão	  sobre	  suas	  direções	  futuras:	  se	  poderão	  
enfrentar	   com	   maior	   energia	   os	   instrumentos	   e	   métodos	   que	   derivam	   da	   prática	   de	   teor	  
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desenvolvimentista-‐extrativista	   que	   vigorou	   em	   tempos	   recentes;	   ou	   se	   poderão	   contribuir	   com	   novas	  
especulações	  sobre	  teorias	  urbanas	  e	  programas	  de	  intervenção	  no	  espaço.	  	  

Seja	   como	   for,	   essas	   formas	   de	   ativismo	   mostram	   que	   o	   processo	   de	   urbanização	   é	   intrinsicamente	  
atrelado	   a	   sua	   própria	   marcha.	   O	   espaço	   metropolitano	   se	   configura	   como	   lugar	   da	   flutuação	   por	  
excelência,	   onde	   “[...]	   uma	   multidão	   pode	   se	   reunir,	   objetos	   amontoarem-‐se,	   uma	   festa	   ocorrer,	   um	  
acontecimento,	  aterrorizante	  ou	  agradável,	  sobrevir”,	  pois,	  embora	  nossas	  metrópoles	  estejam	  sujeitas	  às	  
“arbitrariedades	   das	   unidades	   prescritas”,	   também	  é	   lugar	   da	   contradição	   –	  multifuncional	   e	   polivalente	  
onde	   grupos	   tomam	   seus	   espaços	   através	   de	   atos	   e	   construções	   expressivas	   (LEFEBVRE,	   2002,	   p.122).	   A	  
cidade	   é	   lugar	   onde	   se	   medem	   essas	   forças,	   onde	   o	   encadeamento	   de	   arranjos	   precedentes	   forma	  
variantes	  diversas	  de	  experiências	  e	  ações	  coletivas.	  	  

CONCLUSÃO	  	  

O	  que	  pudemos	  observar	   no	   artigo	   é	   que	  muitas	   das	   intervenções	   urbanas	   de	   hoje	   fazem	   convergir	   um	  
repertório	  de	  confronto	  no	  corpo	  de	  outras	  lutas	  políticas,	  tornando	  tarefa	  difícil	  compreender	  seus	  limites.	  
No	   estudo	   sobre	   ativismo	   e	   cidade,	   os	   repertórios	   clássicos	   de	   ação	   estão	   associados,	   de	   forma	   mais	  
recorrente,	   às	   explicações	   que	   tentam	   dar	   conta	   dos	   processos	   e	   condicionamentos	   estruturais	   do	  
protesto,	  quer	  dizer,	  dos	  nexos	  entre	   lutas	  populares	  e	  as	  contradições	  decorrentes	  da	  produção	  urbana.	  
No	   caso	   presente,	   há	   uma	   miríade	   de	   questões	   ainda	   embaralhadas,	   sem	   que	   as	   direções	   da	   prática	  
urbanística	  estejam	  claramente	  configuradas.	  	  	  

Nesse	   cenário,	   a	   ideia	   de	   interregno	   contribui	   para	   pensar	   as	   persistências	   que	   se	   relacionam	   a	  
determinada	  forma	  de	  urbanismo	  e	  permanece	  ressoando	  em	  outras	  épocas.	  A	  situação	  crítica	  que	  ora	  se	  
apresenta	  talvez	  permita	  constatar	  lacunas,	  ver	  aquilo	  que	  escapa	  aos	  discursos	  e	  às	  lógicas.	  Com	  efeito,	  as	  
ações	   ativistas	   na	   cidade	   são	   índices	   dos	   acordos	   e	   divergências	   presentes	   na	   trajetória	   do	   pensamento	  
urbanístico.	  Estar	  atento	  a	  estas	  ordens	  é	  considerar	  as	  varáveis	  que	  influenciam	  tendências	  e	  elaborações	  
projetuais,	   sendo	   fundamental	   compreender	   a	   disseminação	   de	   ideias	   críticas	   por	   meio	   de	   práticas	  
encampadas	  pelas	  vozes	  dissonantes.	  	  	  

	  
	   	  

8493



	  

REFERÊNCIAS:	  	  

ALONSO,	  Angela.	  As	  teorias	  dos	  movimentos	  sociais:	  um	  balanço	  do	  debate.	  Lua	  Nova,	   	  São	  Paulo,	  n.	  76,	  pp.	  49-‐86,	  
2009.	  	  	  

_____________.	  Repertório	  segundo	  Charles	  Tilly:	  a	  história	  de	  um	  conceito.	  Sociologia	  &	  antropologia,	  v.	  02	  n.	  03,	  
pp.	  21-‐41,	  2012.	  

ARANTES,	  P.	  A	  Anti-‐Reforma	  Urbana	  Brasileira	  e	  um	  novo	  ciclo	  de	  lutas	  nas	  cidades.	  São	  Paulo:	  Editora	  Caio	  Prado	  Jr,	  
2014.	  

BARREIRA,	   Marcos.	   Cidade	   Olímpica:	   sobre	   o	   nexo	   entre	   reestruturação	   urbana	   e	   violência	   na	   cidade	   do	   Rio	   de	  
Janeiro.	  In	  BRITO,	  F.	  et.	  al.	  (orgs.)	  Até	  o	  último	  Homem:	  visões	  cariocas	  da	  administração	  armada	  da	  vida	  social.	  São	  
Paulo:	  Boi-‐tempo,	  2013,	  pp.	  129-‐168.	  

BUTLER,	  Judith;	  ATHANASIOU,	  Athena.	  Dispossession:	  The	  Performative	  in	  the	  Political.	  Cambridge:	  Polity,	  2013.	  

EVERS,	  Tilman.	  Identidade,	  a	  Face	  Oculta	  dos	  Novos	  Movimentos	  Sociais.	  Novos	  Estudos	  Cebrap.	  vol.	  2,	  n°	  4.	  1984.	  

FARIAS	  FILHO,	  José.	  A.	  A	  Prática	  Urbanística	  Pertence	  ao	  Lugar.	  O	  urbanismo	  da	  cidade	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  na	  segunda	  
metade	  do	  século	  XX..	  In:	  Anais	  do	  XI	  Seminário	  da	  História	  da	  Cidade	  e	  do	  Urbanismo.	  Vitória:	  UFES,	  2010.	  v.	  1.	  p.	  
01-‐21.	  

_________________.	  A	  Prática	  Urbanística	  no	  Nacional-‐Desenvolvimentismo:	  ve-‐lhos	  ensinamentos	  para	  o	  presente	  
em	   andamento..	   In:	   XV	   Encontro	   Nacional	   da	   ANPUR,	   2013,	   Recife.	   Anais	   do	   XV	   ENANPUR	   -‐	   Desenvolvimento,	  
Planejamento	  e	  Governança.	  Recife:	  ANPUR,	  2013.	  v.	  1.	  

GRAMSCI,	  Antonio.	  Selections	  of	  the	  Prison	  Notebooks.	  Nova	  Iorque:	  International	  Publishers,	  [1971]	  1991.	  	  

HARVEY,	  David.	  Rebel	  Cities.	  From	  the	  Right	  to	  the	  City	  to	  the	  Urban	  Revolution.	  Nova	  Iorque:	  Verso,	  2012.	  

LAVAL,	  Cristian;	  DARDOT,	  Pierre.	  A	  nova	  razão	  do	  mundo:	  ensaio	  sobre	  a	  sociedade	  neoliberal.	  São	  Paulo:	  Boitempo,	  
2016.	  

McDONALD,	   Kevin.	   From	   Solidarity	   to	   Fluidarity:	   Social	   movements	   beyond	   ‘collective	   identity’	   –	   the	   case	   of	  
globalization	  conflicts.	  Social	  Movement	  Studies:	  Journal	  of	  Social,	  Cultural	  and	  Political	  Protest,	  v.	  1,	  n.	  2,	  2002,	  pp.	  
109-‐128.	  

MOUFFE,	  Chantal.	  Agonistique:	  penser	  politiquement	  le	  monde.	  Paris:	  Beaux-‐arts	  de	  Paris	  éditions,	  2014	  

POLLETA,	  Francesca.	  It	  was	  like	  a	  fever:	  storytelling	  in	  protest	  and	  politics.	  Chicago:	  Chicago	  University	  Press,	  2006.	  

RENA,	  Natacha;	  BERQUÓ,	  Paula.	  As	  Ocupações	  culturais	  em	  BH:	  biopotência	  estética	  e	  performativa	  da	  multidão.	  In:	  
CAVA,	  Bruno;	  COCCO,	  Giuseppe.	  Amanhã	  vai	  ser	  maior.	  São	  Paulo:	  Annablume,	  2014.	  

RIBEIRO,	   Ana	   Clara	   Torres.	   Faces	   ativas	   do	   urbano:	   mutações	   num	   contexto	   de	   imobilismos.	   CLACSO,	   Consejo	  
Latinoamericano	   de	   Ciencias	   Sociales,	   pp.235-‐250,	   2000.	   Disponível	   em:	   bibliotecavirtu-‐
al.clacso.org.ar/clacso/gt/20100930072320/13ribeiro.pdf,	  acesso	  em	  10/01/2015.	  

8494



	  

___________.	   A	   cidade	   neoliberal:	   crise	   societária	   e	   caminhos	   da	   ação.	   In	  OSAL,	   Observatório	   Social	   de	   América	  
Latina.	  Ano	  VII	  no.	  21	  set-‐dez	  2006,	  pp.23-‐32.	  

_____________.	  Homens	  Lentos,	  Opacidades	  e	  Rugosidades.	  In:	  Redobra,	  Ano	  3,	  número	  9.	  Salvador:	  EDUFBA,	  2012.	  

ROUTLEDGE,	   P.;	   CUMBERS.	   A.	   Global	   Justice	   Networks:	   Geographies	   of	   Transnational	   Solidarity.	   Manchester:	  
Manchester	  University	  Press,	  2009.	  

SILVA,	  Heitor	  Ney	  Mathias	  da,	  EGLER,	  Tâmara	  Tania	  Cohen.	  O	  urbano	  subordinado:	  o	  PAC	  nas	  favelas	  do	  Complexo	  do	  
Alemão.	  XVI	  ENANPUR.	  Belo	  Horizonte,	  2015.	  

SMITH,	  Neil.	  The	  New	  Urban	  Frontier:	  Gentrification	  and	  the	  Revanchist	  City.	  Nova	  Iorque:	  Routledge,	  1996.	  

TARROW,	   S.	   Cycles	   of	   Collective	   Action:	   Between	  Moments	   of	   Madness	   and	   the	   Repertoire	   of	   Contention.	   Social	  
Science	  History,	  n.	  17:	  2,	  1993.	  281-‐307.	  

TILLY,	  Charles.	  Contentious	  performances.	  Cambridge:	  Cambridge	  University	  Press,	  2008.	  

TILLY,	  C.	  Tarrow,	  Sidney	  &	  McAdam,	  Doug.	  Para	  mapear	  o	  confronto	  político.	  Lua	  Nova,	  2009,	  76,	  p.	  11-‐48.	  

TILLY,	  Nome;	  SOBRENOME,	  Nome.	  “Contentious	   	   repertoires	   	   in	   	  Great	   	  Britain,	   	  1758-‐1834.	   	   In:	   	  TRAUGOTT,	   	  Mark	  	  
(org.).	  	  Repertoires	  	  and	  	  cycles	  	  of	  	  collective	  	  action.	  	  Durham,	  	  NC:	  	  Duke	  	  University	  	  Press,	  	  1995,	  	  p.	  	  15-‐42	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

8495



 
 

A “CIDADE GLOBAL” E O MERCADO IMOBILIÁRIO: ANÁLISE DA 
PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA RESIDENCIAL NO QUADRANTE SUDOESTE DE 

SÃO PAULO DE 2008 A 2017 
 

THE "GLOBAL CITY" AND THE REAL ESTATE MARKET: ANALYSIS OF RESIDENTIAL REAL ESTATE 
PRODUCTION IN THE SOUTHWEST QUADRANT OF SÃO PAULO FROM 2008 TO 2017 

 

LA "CIUDAD GLOBAL" Y EL MERCADO INMOBILIARIO: ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN INMOBILIARIA 
RESIDENCIAL EN EL CUADRANTE SUDOESTE DE SÃO PAULO DE 2008 A 2017  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

ALMEIDA, Isabela Baracat de 
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo da FAU Mackenzie 

 isabela.baracat@gmail.com  

RIGHI, Roberto 
Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor da FAU Mackenzie e do PPG FAU Mackenzie 

roberto.righi@mackenzie.br  

 
 
 
 
 

 
 

  

8496



 
 
 

A “CIDADE GLOBAL” E O MERCADO IMOBILIÁRIO: ANÁLISE DA 
PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA RESIDENCIAL NO QUADRANTE SUDOESTE DE 

SÃO PAULO DE 2008 A 2017 
 

THE "GLOBAL CITY" AND THE REAL ESTATE MARKET: ANALYSIS OF RESIDENTIAL REAL ESTATE 
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LA "CIUDAD GLOBAL" Y EL MERCADO INMOBILIARIO: ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN INMOBILIARIA 
RESIDENCIAL EN EL CUADRANTE SUDOESTE DE SÃO PAULO DE 2008 A 2017   

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA  

RESUMO: 
Como importante agente da economia e geração de empregos, o mercado imobiliário atua como célula impactante na 
morfologia urbana. A cidade de São Paulo foi palco de uma eloquente produção imobiliária na última década, que, 
mesmo tendo abrangência em todo território, teve importante concentração no quadrante sudoeste. Essa “nova 
centralidade” detém a população de mais alta renda da cidade e desdobra o eixo de negócios das grandes empresas, 
situadas em modernos edifícios corporativos e altamente tecnológicos, em meio à shopping centers, casas de 
espetáculos e parques. Essa nova centralidade, por deter as principais características buscadas pelos agentes 
imobiliários, tem relevante representatividade para o setor. A temporalidade definida representa um momento de 
profunda mudança na economia brasileira e, principalmente, no setor de incorporação. Recortar o período e evidenciar 
as produções imobiliárias trará uma leitura da transformação morfológica e financeira do local em função da nova 
centralidade, ainda que concebida de forma política e econômica. 
PALAVRAS-CHAVE: mercado imobiliário; cidade de São Paulo; quadrante sudoeste; dinâmica imobiliária; produção do 
espaço urbano. 

ABSTRACT: 
As an important agent of the economy and job creation, the real estate market acts as an impacting cell in urban 
morphology. The city of São Paulo was the scene of an eloquent real estate production in the last decade, which, although 
having a wide range of territory, had an important concentration in the southwest quadrant. This "new centrality" holds 
the highest-income population in the city and unfolds the core business of large corporations, located in modern, high-
tech corporate buildings amid shopping malls, concert halls and parks. This new centrality, because of the main 
characteristics sought by the real estate agents, has relevant representativeness for the sector. The defined temporality 
represents a moment of profound change in the Brazilian economy and, especially, in the incorporation sector. Cutting 
the period and highlighting the real estate productions will bring a reading of morphological and financial 
transformation of the place in function of the new centrality, although conceived in a political and economic way. 

KEYWORDS: real estate market; sao paulo city; southwest quadrant; real estate dynamics; production of urban space; 
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RESUMEN: 
Como importante agente de la economía y generación de empleos, el mercado inmobiliario actúa como célula 
impactante en la morfología urbana. La ciudad de São Paulo fue escenario de una elocuente producción inmobiliaria en 
la última década, que, aun teniendo alcance en todo territorio, tuvo una importante concentración en el cuadrante 
suroeste. Esta "nueva centralidad" detiene la población de más altos ingresos de la ciudad y desdobla el eje de negocios 
de las grandes empresas, situadas en modernos edificios corporativos y altamente tecnológicos, en medio de centros 
comerciales, casas de espectáculos y parques. Esta nueva centralidad, por tener las principales características buscadas 
por los agentes inmobiliarios, tiene relevante representatividad para el sector. La temporalidad definida representa un 
momento de profundo cambio en la economía brasileña y, principalmente, en el sector de incorporación. Recortar el 
período y evidenciar las producciones inmobiliarias traerá una lectura de la transformación morfológica y financiera del 
local en función de la nueva centralidad, aunque concebida de forma política y económica. 
PALABRAS-CLAVE: mercado inmobiliario; la ciudad de sao paulo; cuadrante sudoeste; dinámica de bienes raíces; 
producción de espacio urbano; 
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INTRODUÇÃO 

A cidade de São Paulo recebeu no período entre 2009 e 2017 mais de 1900 novos empreendimentos 
residenciais. Essa informação traz consigo a reflexão da articulação que o território sofre, seja em questão 
da ocupação de novos espaços ou a transferência para eles, isto é, transformar uma área pré-existente em 
um novo contexto de cidade. Novas construções surgiram, outras deixaram de existir para dar lugar às novas, 
sendo tais fatos atrelados à uma produção intensa e decorrente de aspectos econômicos e financeiros 
sofridos pelo setor e agente imobiliário. 

Para o construtor ou incorporador, o período de intensa produção esteve atrelado à novas oportunidades de 
implantação dentro da cidade, de enxergar novas possibilidades mercadológicas e traçar um plano de 
expansão para determinado vetor. Já para o comprador, pode-se imaginar a mudança para um imóvel maior 
ou menor em decorrência da alteração da composição familiar, e, principalmente, o contexto financeiro em 
que se encontrava. O incorporador utiliza dessas ferramentas e as articula de forma a atrair o comprador, e 
a aproveitar o momento político e econômico do país, engatando à uma estratégia de convencimento ao 
identificar as necessidades e os equipamentos necessários, seja de lazer ou não, para o cliente. 

Evidenciar a produção privada residencial e vertical se dá pela relevância nas dinâmicas urbanas da cidade, 
atuando de forma direta na demografia espacial e na área de ocupação de um lote. Tais características desse 
produto imobiliário articulam de forma direta no funcionamento do espaço e do seu entorno, impactando 
na demografia, no fluxo de pessoas e nos deslocamentos, seja via transporte privado ou público. Essa 
produção imobiliária está diretamente ligada às transformações e crescimentos que a cidade de São Paulo 
sofreu durante o século XX, que entre suas ressonâncias teve como consequência o aquecimento da 
economia e, no setor imobiliário, a alavancagem das principais empresas. A cidade de São Paulo se coloca 
como foco principal de atuação das empresas de mercado imobiliário. 

O quadrante sudoeste da capital paulistana, mais especificamente o eixo às margens do rio pinheiros é palco 
da recente paisagem do poder na capital, onde desde os anos 1970 vem se concentrando as torres de 
escritórios, o símbolo da globalização das empresas, que tem se multiplicado mais recentemente. O presente 
trabalho tem como objetivo articular a chamada “cidade global” e a produção residencial na porção sudoeste 
da cidade de São Paulo. Como se comportou, a partir do estabelecimento da imagem globalizada da região, 
os lançamentos imobiliários residenciais e como os seus agentes tem atuado. Para tal explanação, serão 
utilizadas bases teóricas sobre a ocupação da região, atreladas ao Cadastro de Lançamentos Imobiliários 
fornecido pela Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio, a Embraesp. 

A NOVA CENTRALIDADE PAULISTANA 

Percorrendo o eixo da Marginal do rio Pinheiros nos deparamos com um novo skyline de cidade. O corredor 
de torres envidraçadas emerge numa paisagem curiosa a beira do rio, sendo delimitado pela segunda via 
expressa mais importante da capital, e pódio para as sedes das mais importantes empresas implantadas ou 
filiadas no Brasil. A forma urbana, isto é, a materialidade e a expressão simbólica, são os elementos que 
evidenciam a paisagem do poder1 (FIX, 2007). 

                                                           
1 Mariana Fix cita Sharon Zuchin para explanar a paisagem não somente no sentido usual, mas como um conjunto de práticas 

materiais e sociais. FIX, Mariana. São Paulo cidade global: fundamentos financeiros de uma miragem. São Paulo: Boitempo, 2007. 
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Essa “nova centralidade”, advinda da migração do centro econômico da avenida Paulista para a o eixo da 
Marginal Pinheiros é ligada à “globalização” da cidade de São Paulo, num processo de “formação de um 
sistema econômico globalmente integrado”2 que estaria moldando o contexto urbano local a esse conceito, 
aliado à força midiática nessa promoção, assim como mercadológica e também política (FERREIRA, 2003). 

A partir dos anos 1970 a região começou a se desenvolver no quesito empresarial, época de inauguração do 
Centro Empresarial São Paulo, hoje ocupado por grandes expoentes dos negócios multinacionais. Começava-
se a apontar os novos edifícios na avenida Luís Carlos Berrini, via paralela à Marginal do rio Pinheiros, 
desenvolvidos pelo escritório Bratke Collet (FIX, 2001). Tal escritório adaptou as necessidades espaciais, de 
mudanças e flexibilizações, das grandes empresas projetando edifícios com planta livre de mais de 500 
metros quadrados. Mariana Fix cita Carlos Bratke ao apontar que a facilidade de acesso, a possiblidade de 
expansão em função do zoneamento e a ausência de indústrias na região, facilitando as desapropriações, 
foram os fatores que o levaram a investir no local. 

A migração dos escritórios das empresas da avenida Paulista para a nova região permitia a ocupação de 
edifícios novos, mais amplos e tecnológicos. Os anos 1990 transformaram os primeiros prédios da Berrini em 
ultrapassados, trazendo a necessidade de se obter uma área de laje ainda maior e com mais vagas para 
estacionamento de veículos, além de redes de infraestrutura adequadas (FIX, 2001). 

Entre os empreendimentos mais avançados estão o da Birmann, uma incorporadora 
brasileira que formou uma joint venture com a norte-americana Turner Construction 
Corporation, uma das maiores construtoras do mundo, responsável por obras como o 
Madison Square Garden e o Lincoln Center, em Nova York. No edifício Birmann 21, por 
exemplo, localizado na Marginal Pinheiros, próximo à ponte Eusébio Matoso, foram 
utilizadas algumas das inovações [...]. Cada um dos trinta pavimentos tem uma área útil 
entre 750 e 1250 metros quadrados. (FIX, 2001, p. 16) 

A região se tornaria polo dos centros comerciais e empresariais, que não recebiam apenas edifícios de 
escritórios, mas um leque de equipamentos voltados às atividades empresariais, com centros de convenções, 
hotéis, shopping centers, casas de espetáculo e restaurante, tendo como um dos empreendimentos mais 
significativos o World Trade Center (FIX, 2001). O complexo pertencente ao grupo internacional, WTC 
Association, com outras unidades implantadas no mundo, tinha como objetivo fomentar a 
“internacionalização dos negócios”. 

Os empreendimentos imobiliários representam a força dos interesses privados na apropriação das riquezas 
produzidas, revelando um caráter especulativo que se apropria da falta de uma política urbana eficaz 
(WISSENBACH, 2008). O chamado quadrante sudoeste da cidade de São Paulo sediou intervenções públicas 
que acabaram por valorizar áreas antes degradas, transferir a população que ali residia e se tornar o chamariz 
para lançamentos imobiliários comerciais e residenciais. As duas intervenções que fizeram emergir a “nova 
centralidade”, trazendo consigo um mercado ávido por expansão, foram o prolongamento da avenida Faria 
Lima e a abertura da via expressa Água Espraiada. Ambas operações foram fruto de parcerias público-
privadas, aquelas em que o Estado, por não haver condições de financiamento para obras urbanas, regula ou 

                                                           
2 João Sette Whitaker Ferreira cita Sakia Sassen ao evidenciar que de acordo com analises de dados estatísticos tal sistema estaria 

moldando a cidade de São Paulo a uma “cidade global”. FERREIRA, João S. W. São Paulo: o mito da cidade Global. Tese de doutorado. 
USP, FAU. São Paulo, 2003 
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estabelece normas para a instauração de infraestrutura por parte da iniciativa privada (FIX, 2001). Uma 
associação entre o Estado e o setor privado seria o melhor caminho para a ordenação urbana e adequação 
às “novas demandas da economia global” (FIX apud BORJA e CASTELLS). 

A operação urbana consorciada é definida como 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 valorização ambiental. (SOMEKH, 2008) 

As Leis 11.732, de 1995, e a 13.260, de 2001, foram instituídas pelo poder público, aliado à iniciativa privada, 
objetivando a reestruturação de um setor na região sudoeste da cidade de São Paulo. As leis previam a 
renovação do espaço com mais qualidade de vida, o qual seria feita por meio da regulamentação e controle 
do mercado imobiliário (PESSOA; BÓGUS, 2008). 

[...] um 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. (PESSOA; BÓGUS apud Estatuto da Cidade3) 

Sendo um instrumento legal para intervenção de espaços e ampliação de infraestrutura urbana, visando a 
intensificação do uso e ocupação do solo, o mecanismo de apropria da parceria entre o poder público e 
iniciativa privada. Para tanto, para se atrair o setor privado, é preciso traçar uma estratégia capaz de ser 
atrativa aos seus interesses. Embora o Estatuto da Cidade e a Constituição Federal, art. 182 e 183, promulgam 
que a legislação urbanística deva alcançar a cidadania garantindo a função social e o bem-estar dos 
habitantes, os projetos de renovação urbana acabam se voltando aos interesses privados, seja do mercado 
imobiliário, fundiário ou financeiro (PESSOA; BÓGUS, 2008). As Operações Urbanas Faria Lima e Água 
Espraiada tiverem grande destaque pela produção e valorização imobiliária causada ao quadrante sudoeste 
da cidade de São Paulo. 

 

                                                           
3 Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho de 2001, Art. 32 § 1º. 
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Figura 1 - Localização Operação Urbana Faria Lima4 

 

 
Figura 2 - Localização Operação Urbana Água Espraiada5 

 

A Operação Urbana Consorciada Faria Lima foi aprovada em 1995 e contemplava uma área de 650 hectares 
entre a avenida Faria Lima e a Marginal Pinheiros. O projeto visava, com prioridade, aliviar o fluxo viário na 
porção sudoeste da cidade por meio da ampliação da avenida Faria Lima com adequação de infraestrutura 
urbana e desapropriações de trechos da área, bem como a reurbanização do Largo da Batata e a urbanização 
de favelas localizadas no perímetro (PMSP, 2010). Já aprovada em 2001, a Operação Urbana Consorciada 

                                                           
4 Localização do perímetro da Operação Urbana Faria Lima. Fonte: Gestão Urbana SP, Prefeitura de São Paulo. 
5 Localização do perímetro da Operação Urbana Água Espraiada. Fonte: Gestão Urbana SP, Prefeitura de São Paulo. 
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Água Espraiada tinha como principais diretrizes a revitalização da região por meio de intervenções no sistema 
viário, transporte coletivo, habitação social e criação de espaços público. Tais intervenções compreenderiam, 
dentre outras, a construção da ponte Otavio Frias Filho, a Ponte Estaiada, de conjuntos habitacionais 
destinados à população que seria atingida pelas obras, o prolongamento de vias como a avenida Jornalista 
Roberto Marinho e a Chucri Zaidan, bem como o incremento no transporte coletivo, que incluía o Metrô 
(PMSP, 2010). As regiões compreendidas por Operações Urbanas possuem direito adicional de construção, 
os chamados CEPACs – Certificado de Potencial Adicional de Construção – que permitem que as áreas do 
perímetro sejam negociadas em direito de construção (m²) (SOMEKH, 2008). O CEPAC é um título mobiliário, 
negociado pela Bolsa de Valores e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, atrelado a uma 
única operação urbana e aos projetos decorrentes dela, sendo utilizado para pagamentos de projetos, 
desapropriações ou obras previstas no Programa de Investimentos da mesma (PESSOA; BÓGUS, 2008). 

 

 
Figura 3 - Setores e parâmetros de ocupação na Operação Urbana Faria Lima6 

 

                                                           
6 Mapa indicativo pertencente ao Caderno Gestão Urbana – Operação Urbana Faria Lima, SP Urbanismo. 
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Figura 4 - Setores e Parâmetros de ocupação na Operação Urbana Água Espraiada7 

 

O deslocamento da centralidade de negócios para essa região da cidade ocasiona também na intensa 
produção imobiliária residencial. O perímetro aqui estudado compreende uma determinada região localizada 
na porção sudoeste da capital, definido pelos distritos administrativos que concentram a população com alto 
poder de renda e número de lançamentos imobiliários expressivos, sendo eles: Alto de Pinheiros, Butantã, 
Campo Belo, Itaim Bibi, Jardim Paulista, Moema, Morumbi, Pinheiros, Santo Amaro, Saúde, Vila Andrade, Vila 
Mariana e Vila Sônia. Tal perímetro também resulta na concentração de implantação de novos produtos 
imobiliários, justamente pelo claro impacto de poder financeiro. Os distritos foram estabelecidos em 19928 
a partir de estudos elaborados tendo em conta fatores demográficos, físico territoriais, econômicos, político-
administrativos e urbanísticos. A Prefeitura de São Paulo conta com 96 distritos administrativos distribuídos 
em 32 subprefeituras. 

 
                                                           
7 Os parâmetros de ocupação são definidos por setores dentro da Operação Urbana. Fonte: Operação Urbana Consorciada – 
Caderno Gestão Urbana, SP Urbanismo. 
8 Os distritos administrativos foram estabelecidos pela Lei nº 11.220/1992, tendo o seu último ajuste feito em julho de 2015. 
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Figura 5 - Distritos administrativos da PMSP localizados na ferramenta Google Maps9 

 

A PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA NA PORÇÃO SUDOESTE 

Conforme já citado, apenas entre os anos de 2009 e 2017 foram lançados 1962 empreendimentos 
imobiliários10 na cidade de São Paulo, sendo 683 apenas no perímetro de recorte para essa pesquisa, 
representando uma média de 34% sobre o total. A expressividade da região no âmbito imobiliário pode ser 
ainda mais evidenciada quando relacionamos esse percentual de lançamentos em toda a cidade com 
concentração em 13 distritos, que representam apenas 13% de sua totalidade. Já quando se analisa em área 
territorial, vê-se concentração da produção imobiliária acima citada em apenas 8% da porção geográfica da 
cidade de São Paulo, tendo 126,7 km² compreendidos em 1521,11 km² de sua área total11. 

 

                                                           
9 Distritos administrativos da Prefeitura Municipal de São Paulo. Fonte: MDC – Mapa Digital da Cidade, PMSP, 2012. 
10 Considera-se para esta análise os empreendimentos lançados em endereços únicos. Dessa forma, não foram segmentados por 
etapas de aprovação, lançamento ou torres individuais. Fonte: Relatórios anuais Embraesp com edição pela autora. 
11 Somatória dos dados demográficos dos distritos pertencentes às Prefeituras Regionais. Fonte: PMSP, Prefeituras Regionais. 
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Figura 6 - Demarcação do recorte de distritos para estudo12 

 

 

 
Figura 7 - Lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo13 

                                                           
12 Demarcação dos distritos administrativos para estudo. Fonte: Portal GeoSampa, PMSP, com edição da autora. 
13 Lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo. Fonte: Relatórios anuais Embraesp, editado pela autora. 
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Figura 8 - Lançamentos imobiliários no perímetro recortado14 

 

 
Figura 9 - Lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo e perímetro recortado15 

 

Na figura 10 é possível notar um comparativo entre os valores de metragem quadrada lançada entre os 
empreendimentos da cidade de São Paulo e o perímetro de estudo. Enquanto a média da cidade é de R$ 

                                                           
14 Lançamentos imobiliários no perímetro recortado para estudo. Fonte: Relatórios anuais Embraesp, editado pela autora. 
15 Comparativo entre os lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo e no recorte definido para estudo. Fonte: Relatórios 
anuais Embraesp, editado pela autora. 
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9.797,91, a do setor sudoeste é de R$ 12.275,7116. Quanto à metragem quadrada lançada, vemos a média de 
99 metros quadrados no perímetro de recorte contra 81 metros quadrados em produtos imobiliários 
lançados em toda a cidade17. 

 

 

 

 
Figura 10 - Comparativo do preço por metragem quadrada entre São Paulo e o perímetro de recorte18 

 

                                                           
16 Os valores foram extraídos da base de informações da Embraesp e atualizados de acordo com o IPCA – Índice de 

Preços ao Consumidor. 
17 As metragens foram extraídas da base de informações da Embraesp e editadas pela autora. 
18 Média anual do valor de lançamento por metro quadrado entre a cidade de São Paulo e o perímetro de estudo. As 

informações foram obtidas pelos relatórios anuais da Embraesp e editados pela autora. Os valores foram atualizados 

pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA. 
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Figura 11 - Comparativo tipologia de imóveis lançados na cidade de São Paulo e perímetro recortado19 

 

O setor imobiliário como um todo engloba um conjunto de atividades relacionadas a diferentes etapas do 
trabalho, indo desde a comercialização de materiais de construção até a compra do terreno e incorporação, 
lançamento imobiliário e comercialização das unidades. Um outro fator diretamente ligado é a participação 
do setor financeiro e bancário, que se apresentam em todos as fases do projeto e se estendem também após 
a sua conclusão (WISSENBACH, 2012). 

Como em toda atividade de produção do espaço construído, o alto custo e o longo período de consumo 
impõem um ciclo mais lento de realização dos investimentos e, portanto, condições especiais de circulação 
do capital (Harvey, 1980). Tal característica reforça os vínculos entre o setor imobiliário e o capital financeiro, 
na produção e no consumo dos imóveis, influenciando tanto o preço da terra como dos apartamentos. A 
imobilidade, por sua vez, significa que as características e os atributos de localização são indissociáveis do 
imóvel. Somando-se, portanto, a forte vinculação com o mercado financeiro e o peso dos atributos 
intangíveis na valoração de um imóvel e sua localização, a dinâmica dos preços nesse setor possui um forte 
caráter especulativo e sua produção está sujeita aos chamados “efeitos de demanda”. (WISSENBACH, 2012, 
p. 217) 

O dinamismo fez parte da rotina imobiliária nas últimas décadas, onde experimentou dos seus melhores 
momentos, acompanhando o ciclo econômico do país em alta e registrando crescimento e prosperidade, e 
também a desaceleração da economia brasileira. Concomitante ao período das Operações Urbanas, o 
mercado nacional contara com ampliações de possibilidades na área imobiliária e financeira com a aprovação 
da lei que instaurava o Sistema Financeiro Imobiliário – SFI (SILVA; CAMPOS, 2018). Tal sistema, dado pela 
Lei Federal nº 9.514 de 1997, permitia a criação de instrumentos de securitização imobiliária, isto é, a 

                                                           
19 Média anual da metragem quadrada lançada entre a cidade de São Paulo e o perímetro de estudo. Informações 

fornecidas pela Embraesp com edição da autora. 
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transformação de bens imóveis em títulos imobiliários. Os fatores acima citados convergiram para que o 
setor privado se transformasse num agente modificador para toda a cidade, em especial para a porção 
sudoeste, impactando diretamente na construção e transformação urbana. 

Após a crise americana de 2008, que tivera sua ressonância negativa em todo o mundo, a economia brasileira, 
juntamente com o mercado imobiliário, ainda apresentava sinais de prosperidade, possuindo uma economia 
estável e boas condições de empregabilidade, fatores decisivos na compra de um imóvel. Acompanhando a 
valorização do setor imobiliário, expandiu-se significativamente o crédito para aquisição de imóveis. Porém, 
a partir de 2013 a economia iniciou seu processo de declínio, agravado em 2015 pelo enfraquecimento da 
economia nacional e incertezas políticas, além do crédito escasso e juros altos. O limite para financiamento 
reduziu, obrigando o comprador a despender de uma entrada maior para a compra do imóvel. Diante de tal 
cenário, as incorporadoras reduziram o valor dos imóveis, numa tentativa de reduzir seus estoques, e 
diminuíram consideravelmente seu volume de lançamentos de novos produtos. 

ASPECTOS CONCLUSIVOS 

O presente trabalho tratou de alguns aspectos que corroboraram para a produção urbana na região 
recortava, onde foi possível evidenciar alguns fatores e revisões bibliográficas que levantaram e constataram 
a concentração de alta renda nos vetores oeste e sudeste da capital paulista. Hoje, a região se coloca como 
o eixo de negócios da cidade de São Paulo, com megaprojetos e sedes das grandes companhias nacionais e 
multinacionais, com seu elevado aluguel e prestígio agregados. A “globalização”, o modelo econômico de 
expansão de mercados, se coloca como o sinônimo da região, contribuindo para a valorização do território e 
setorização social. 

As políticas públicas, através da abertura de vias de tráfego, primeiramente, e, posteriormente, com as 
Operações Urbanas acabaram por incentivar ainda mais a produção imobiliária local. Também houve 
apropriação de parte dos valores cobrados por adicionais de construção, muito requeridos na região em 
destaque. Em contraponto, o setor imobiliário busca desfrutar de uma enorme demanda habitacional para 
ampliar sua atuação operacional, em busca dos possíveis consumidores, os quais fazem parte de uma parcela 
de população que detém acesso ao capital necessário. 

É possível verificar uma evidente transformação urbana na região sudoeste, caracterizada por grandes 
avenidas, modernos edifícios empresariais, marcos turísticos como o emblema da região, e, por fim, os 
prédios residenciais, que demarcam o público que lá circulará. Nota-se uma crescente valorização do metro 
quadrado dos imóveis, mesmo frente à recessão econômica do país, sinalizando uma produção imobiliária 
voltada a uma pequena parcela populacional oposta à outra, com numeração bem mais representativa e com 
dificuldades de acesso à moradia formal.  
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LA BANALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN URBANA: EL 
CASO DEL PROYECTO BELÉM PORTO FUTURO 

THE BANALIZATION OF THE URBAN REHABILITATION PROJECT: THE CASE OF THE BELÉM PORTO 
FUTURO PROJECT 

LA BANALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN URBANA: EL CASO DEL PROYECTO BELÉM 
PORTO FUTURO 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA  

RESUMO: 
A atividade portuária em Belém (PA) teve suas operações drasticamente reduzidas nos últimos anos, o que gerou a 
condição de subutilização da maior parte das áreas públicas sob responsabilidade da Companhia Docas do Pará (CDP), 
localizadas no entorno do centro histórico da cidade. Recentemente, foi apresentada uma proposta de intervenção na 
área pelo Governo Federal, chamada Belém Porto Futuro, que em termos de elaboração discursiva, toma como 
referência projetos da mesma natureza em outras cidades, como Rio de Janeiro e Barcelona. O presente artigo tem por 
intenção tecer uma análise crítica da proposta apresentada no projeto, esmiuçando em detalhes o que parecem ser, 
até agora, suas características mais contundentes: a ausência de uma discussão consistente o suficiente para resultar 
em um projeto interessante e economicamente viável, sua busca por refletir modelos importados (sem desenvolver de 
fato um processo que se assemelhe a esses modelos) e a escassez de informações disponibilizadas.  
PALAVRAS-CHAVE: Zona Portuária; Operação Urbana Consorciada; Reabilitação Urbana; Áreas centrais. 
 

ABSTRACT: 
The port activity in Belém (PA) has been drastically reduced in recent years, which has led to the underutilization of most 
of the public areas under the responsibility of Companhia Docas do Pará (CDP), located near the historic center of the 
city. Recently, a proposal for intervention in the area was made by the Federal Government, called Belém Porto Futuro, 
which in terms of discursive elaboration takes as reference projects of the same nature in other cities, such as Rio de 
Janeiro and Barcelona. The present article intends to provide a critical analysis of the proposal presented in the project, 
detailing what appear to be its most striking features so far: the absence of a discussion that is consistent enough to 
result in an interesting project and economically viable, their quest to reflect imported models (without developing a 
process that resembles these models) and the scarcity of information available. 
KEYWORDS: Portuary zone; Joint Urban Operations; Urban Rehabilitation; Central areas. 
 

RESUMEN: 
La actividad portuaria en Belém (PA) tuvo sus operaciones drásticamente reducidas en los últimos años, lo que generó 
la condición de infrautilización de la mayor parte de las áreas públicas bajo la responsabilidad de la Compañía Docas do 
Pará (CDP), ubicadas en el entorno del centro histórico de la ciudad. Recientemente, se presentó una propuesta de 
intervención en el área por el gobierno federal, llamada Belém Porto Futuro, que en términos de elaboración discursiva, 
toma como referencia proyectos de la misma naturaleza en otras ciudades, como Río de Janeiro y Barcelona. El presente 
artículo tiene por intención hacer un análisis crítico de la propuesta presentada en el proyecto, limpiando lo que parecen 
ser, hasta ahora, sus características más contundentes: la ausencia de una discusión consistente suficiente para resultar 
en un proyecto interesante y económicamente viable, su búsqueda por reflejar modelos importados y la escasez de 
informaciones disponibles. 
PALABRAS-CLAVE: Zona portuaria; Operaciones Urbanas Conjuntas; Rehabilitación urbana; Áreas centrales. 
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A REABILITAÇÃO DE ZONAS PORTUÁRIAS: ANTECEDENTES E CONTEMPORANEIDADE  

Durante séculos muitas cidades viveram em função do comércio e escoamento da produção possibilitados 
por seus portos marítimos ou fluviais. Segundo Nabil Bonduki (2010, p. 112), as áreas próximas aos portos 
exerceram um importante protagonismo na estruturação urbana dessas cidades por concentrarem os 
comércios, mercados, armazéns e alfândegas, contando ainda com todo um maquinário relacionado ao 
porto. 

A partir do séc. XX, no entanto, essas áreas entraram em um processo de obsolescência devido à promoção 
de outros sistemas de transporte (como o rodoviário) e à transformação técnica do próprio sistema 
portuário, que aos poucos foi abandonando os antigos armazéns e adotando o sistema de containers. Essas 
áreas passaram a ser objeto de planos urbanísticos com diferentes objetivos, por serem muito bem 
localizadas no tecido urbano, por contarem com grandes edifícios de interesse histórico, em geral ociosos, 
que isolavam o espaço público das frentes para a água. (BONDUKI, 2010, p. 112). Trata-se de áreas centrais 
com características específicas, que necessitam de processos de readequação e modernização de sua 
infraestrutura (muitas vezes para se adequar ao mercado). Podem também ser áreas abandonadas que 
necessitam de um planejamento de reocupação adequado às necessidades da população. 

Essa readequação com vistas ao mercado, sobretudo a partir da década de 1970, seguiu ênfase em uma 
política urbana consagrada ao crescimento econômico a qualquer custo, na qual um novo tipo de funcionário 
público surgiu: o planejador empreendedor. De acordo com Peter Hall “Cidades [...] eram máquinas de 
produzir riquezas; o primeiro e principal objetivo do planejamento devia ser de azeitar a máquina. O 
planejador foi-se confundindo cada vez mais com o seu tradicional adversário: o empreendedor”. (HALL, 
1988 apud ARANTES, 2000, p. 23). 

A fórmula que deu sustentação à gradual preocupação com a questão do crescimento econômico veio dos 
Estados Unidos, e com ela palavras-chave como “revitalização urbana”, “parceria” entre o setor público e a 
iniciativa privada, “urbanismo do espetáculo” e marketing urbano. Há a transferência e difusão do savoir 
faire das empresas privadas para as instituições governamentais (algo que se deu inicialmente nos Estados 
Unidos, com a Escola de Administração de Harvard, fortemente influenciada por correntes neoliberalistas 
que propagavam desburocratização e diminuição do Estado) e, em seguida, para as cidades. “A lógica da 
empresa privada (competividade, eficiência e acumulação do capital) apodera-se assim do planejamento 
urbano e regional”. (VAINER, 2000, p. 76). 

Não faltam exemplos de projetos de revitalização de zonas portuárias nas 3 últimas décadas: operações de 
cunho imobiliário privado, como a Docklands londrina, no rio Tâmisa; implantação de grandes eventos, 
combinada com empreendimentos imobiliários, como a transformação de áreas de apoio ao porto, junto ao 
rio Tejo, no espaço da Exposição Universal de 1998, em Lisboa; e a reincorporação da antiga área portuária 
e entorno em Puerto Madero, Buenos Aires, resultado de uma operação financiada pela implantação de 
empreendimentos imobiliários privados, que possibilitou a criação de espaços públicos destinados ao lazer. 

A célebre abertura de Barcelona para o mar, com a transformação da orla numa grande área pública, 
converteu a capital catalã em paradigma dentro deste tipo de revitalização urbana, muito devido ao grande 
aporte do governo Central mais os investimentos privados motivados pelas Olimpíadas de 1992. Com o plano 
“Barcelona 2000” procurou-se estabelecer uma meta que não finalizaria com as olimpíadas, mas que 
perduraria para além do evento, definindo Barcelona como centro europeu, uma cidade internacionalmente 
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competitiva. Para tanto, apostou-se fortemente no city marketing: desenvolvimento de uma imagem forte e 
positiva da cidade, explorando ao máximo o seu capital simbólico. De qualquer modo, cabe ressaltar que o 
aparente caso de sucesso também tem seu viés contraditório, como a pequena participação popular junto 
ao conselho gestor do plano, o processo de gentrificação que atingiu alguns bairros após as obras, e o fim de 
boa parte das parcerias após o fim do marketing motivado pelas Olimpíadas. Além disso, para Arantes (2000, 
p. 58), o sucesso, pelo menos no plano mais visível da empreitada, se deveu em grande parte pelos jogos 
olímpicos, o que tornou os chamados Grandes Eventos (como a Copa do Mundo e Exposições Universais) 
mais um componente essencial da fórmula. 

No Brasil, a mesma questão urbanística está presente em quase todas as cidades portuárias que passaram 
por processos semelhantes. Com uma localização extraordinária na maioria dos casos, essas áreas contam 
com muitos imóveis abandonados e em processo de degradação, mas que tem um alto valor para o mercado 
imobiliário. “De qualquer modo, pelos seus atributos urbanos e paisagísticos, torna-se recorrente nestas 
áreas o desenvolvimento de atividades voltadas para o turismo”. (BONDUKI, 2010, p. 113). 

Muitos projetos têm sido idealizados e alguns foram implementados – como no caso da Estação das Docas, 
em Belém, onde foram reformados antigos armazéns do porto para a implantação de um centro turístico; o 
Projeto do Polo Tecnológico Porto Digital e Operação Urbana Cais José Estelita, no Recife; a Operação Urbana 
Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. 

A fórmula econômico financeira adotada no Porto Maravilha envolveu a participação de um volume 
significativo de recursos públicos para se garantir o estímulo de atividades de desenvolvimento imobiliário 
no local proporcionados pela operação urbana, levando à concentração de investimentos em áreas 
específicas. De acordo com Pereira (2015), ao aportar as ações estratégicas de revitalização da zona portuária 
na valorização imobiliária, essa intervenção urbana fomentou um processo de gentrificação. O combustível 
para mover as engrenagens do Porto Maravilha é a venda dos Certificados do Potencial Adicional de 
Construção (Cepacs) pelo fundo da CEF, que comprou todos os títulos da prefeitura, em lote único, em 2011 
por R$ 3,5 bilhões. A compra usou recursos do FGTS, com a expectativa de revendê-los mais caros no 
mercado para empreendedores interessados em aumentar a quantidade de andares de seus imóveis na 
região. (AGÊNCIA PÚBLICA, 2018). 

Segundo o fluxo planejado, os Cepacs pagariam as empreiteiras, que se tornaram responsáveis não só por 
obras como também por serviços que no resto da cidade são realizados pela prefeitura, como a coleta de 
lixo. O problema é que foram poucos os compradores, e os Cepacs estão encalhados. O resultado foi que o 
fundo controlado pela CEF declarou em maio de 2016 iliquidez para pagar a parceria público-privada (PPP) 
com as empreiteiras. Em julho de 2017, após meses sem receber, a concessionária formada por essas 
empresas suspendeu as atividades na região. (AGÊNCIA PÚBLICA, 2018). 

O PROJETO BELÉM PORTO FUTURO: AGENTES ENVOLVIDOS, ESTRATÉGIA DISCURSIVA E 
CARACTERIZAÇÃO 

Passando à capital paraense, a partir dos anos 2000, várias intervenções pontuais propostas pela Prefeitura 
Municipal e pelo Governo do Estado foram executadas na orla fluvial de Belém. É identificada uma intenção 
comum a ambas, mesmo com a natureza distinta dos discursos político-ideológicos: “a produção de áreas de 
lazer, amenidades e consumo, via aproveitamento urbanístico, arquitetural e paisagístico” (XIMENES, 2004, 
p. 26). 
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Essas intervenções consistem sobretudo em ações que tem como objetivo abrir “janelas pro rio”, ou seja, 
criar espaços de lazer e contemplação para que a população tenha acesso à orla da cidade, e, por parte da 
Prefeitura principalmente, criar espaços de sociabilização (Ver-o-Rio, Portal da Amazônia). Por outro lado, 
nota-se nas intervenções promovidas pelo governo do Estado (Estação das Docas, complexo Feliz Lusitânia, 
Parque Mangal das Garças), “a intenção de instaurar um projeto culturalizante e de espetacularização da 
vida urbana, com intervenções segundo um modelo globalizado” (MOTTA, 2000 apud XIMENES, 2004, p. 26), 
orientadas à fomentação do turismo como vetor de desenvolvimento. 

No dia 14 de abril de 2016 foi lançado, pela Secretaria de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil, o projeto de revitalização da região portuária de Belém (Figura 1), intitulado Belém Porto 
Futuro. Idealizado pelo então Ministro-chefe da Secretaria Nacional de Portos do governo Dilma Rousseff, 
Helder Barbalho (PMDB-PA), o projeto pretende transformar a área operacional do porto, que contém os 
galpões de armazenamento, e retroáreas portuárias, composta por quadras não edificadas, no centro da 
cidade, pertencentes à Companhia Docas do Pará, em polo de desenvolvimento, por meio da recuperação 
da infraestrutura, atração de investimentos, oferta de serviços e geração de emprego e renda, e deve contar 
com investimentos públicos e privados (SEP, 2016). A intenção é promover a integração do Porto com a 
cidade, como já foi feito, por exemplo, em outras famosas obras de revitalização portuária, como Os já 
citados Porto Maravilha, no Rio de Janeiro e o Puerto Madero, em Buenos Aires. 

 
Figura 1: Imagem aérea da zona portuária de Belém 

Fonte: Google Maps, 2018 

Na figura 2 e no quadro 1 se pode notar que, segundo o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do 
Porto de Belém, as áreas em que estão inseridas o Projeto Belém Porto Futuro (identificadas pela cor rosa) 
estão há mais de dez anos sem operacionalização, se encontrando, portanto, ociosas e subutilizadas, se 
identificando a necessidade da mudança de destinação das mesmas. 
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Figura 2: Área operacional e retroáreas do Porto Organizado de Belém 

Fonte: Companhia Docas do Pará, 2016 
 

Quadro 1: Comparação entre as destinações atuais e as alterações propostas pela CDP nas áreas do porto e retroáreas portuárias 
Fonte: Companhia Docas do Pará, 2016 

 
 

 

DESTINAÇÃO (PDZ 2005)  DESTINAÇÃO (PDZ 2016) 

 1A – Terminal Público (Múltiplo Uso)  6B – ANO (Área Não Operacional) 
Mudança de Identificação (numeração) e de Destinação 

 
1B – Terminal Público de Contêiner 

 4A – Terminal de Contêiner   
Mudança de Nomenclatura – mantém a destinação 

 1C – Terminal Público de Contêiner  4B - Terminal de Contêiner   
Mudança de Nomenclatura – mantém a destinação 

 2 – Terminal de Granel Sólido - OCRIM  2 – Mantém a destinação 
 3 – Terminal de Passageiros  3 – Mantém a destinação 
 

4A – Terminal de Contêiner   
 5C - ANO (Área Não Operacional) 

Mudança de Identificação (numeração) e de Destinação 
 

4B - Terminal de Contêiner   
 5D - ANO (Área Não Operacional) 

Mudança de Identificação (numeração) e de Destinação 
 4C - Área de Apoio Operacional  5E - ANO (Área Não Operacional) 

Mudança de Identificação (numeração) e de Destinação 
 5A - ANO (Área Não Operacional)  5A - Mantém a destinação 
 5B - ANO (Área Não Operacional)  5B - Mantém a destinação 
 5C - ANO (Área Não Operacional)  Incorporada à 4B proposta 
 6A – REVAP – Estação das Docas  6A - Mantém a destinação 
 6B - REVAP – Ver-o-Rio  6C - Mantém a destinação 
 7A – Área de Administração e utilidades (Ed. Sede).  7A - Mantém a destinação 
 7B - Área de Administração e utilidades (Ed. Sede).  7B - Mantém a destinação  
 7C - Área de Administração e utilidades (ETA)  7C - Mantém a destinação 
 7D - Área de Administração e utilidades (ETA)  7D - Mantém a destinação 
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Além da área onde estão os armazéns, pertencem à Companhia de Docas do Pará, três quadras em frente ao 
porto, não edificadas e que estão subutilizadas, contando com uma área total de 11 hectares (área dos 
armazéns mais quadras vazias). Apesar de haver um projeto conceitual idealizado pela própria CDP em 2012 
(Figura 3), o aproveitamento dessas quadras não estava em discussão pelos órgãos governamentais até o 
surgimento do Projeto Belém Porto Futuro, e por isso os parâmetros que que se aplicam para o bairro não 
estavam pensados para a ocupação dessas quadras vazias. 

 
Figura 3: Proposta de reabilitação da retroárea portuária apresentada pela CDP em 2012 

Fonte: Companhia Docas do Pará, 2012 

O projeto apresentado pela CDP em 2012,  incluía além de uma área de praça a ocupação das 3 quadras 
vazias com diferentes equipamentos que contavam com até 3 pavimentos (cerca de 9 metros de altura). 

No dia 18 de abril de 2016, a Secretaria de Portos (SEP) divulgaria um vídeo publicitário em seu site. No vídeo, 
um homem, ao que parece ser um arquiteto e narrador do vídeo, desenha em uma lousa várias propostas.  
Partes significativas do vídeo estão transcritas a seguir: 

No ano em que a cidade completa 400 anos, a Secretaria de Portos da Presidência da 
República está devolvendo à população de Belém aquilo que ela mais precisa: espaço. Para 
crescer, para gerar empregos e incentivar o comércio, empresas e a cultura. É o projeto 
Belém Porto Futuro de revitalização da região portuária (...) Com o projeto Belém Porto 
Futuro a cidade que temos hoje vai ser cada vez mais a cidade que todos queremos, e não 
existe lugar melhor para começar do que a região do porto. O rio que viu a cidade nascer e 
crescer vai ver Belém renascer. Será requalificado uma área de aproximadamente 2 km, 
sem deixar de lado a preservação do meio ambiente (...) O projeto Porto Futuro vai ter 
consultas públicas para que você, a comunidade da região e empresários, empreendedores 
e investidores tenham a sua opinião e sugiram que tipo de empreendimento deve estar 
presente no projeto, por que ser cada vez mais democrático também está no futuro de 
Belém. E ser econômico também. Quando o projeto sair do papel, a maior parte dos 
investimentos terá sido privado, exatamente como em Barcelona, no Rio e em Boston, 
cidades que já tem projetos similares.1(SEP, 2016). 

                                                            
1 Informação verbal transcrita do vídeo de divulgação do projeto Belém Porto Futuro. Disponível em: 
<http://www.portosdobrasil.gov.br/porto-belem>. Acesso em: 20 abr. 2016. 
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Como pode-se apreender a partir destas primeiras informações as ambições do projeto Belém Porto Futuro 
não eram pequenas. Mais adiante poderemos constatar que o projeto conceitual apresentado no dia 11 de 
janeiro de 2017 perpassa por uma tomada de decisões que fizeram cair por terra e invalidaram grande parte 
do discurso apresentado neste primeiro vídeo, qual seja de fornecer uma proposta capaz de fomentar 
desenvolvimento econômico e social de forma arrojada, criativa e inclusiva. Prosseguir-se-á então a uma 
descrição cronológica dos acontecimentos que levaram à elaboração dos estudos de viabilidade, 
planejamento e projetos conceptivos, um processo que se iniciou em abril de 2016 e teve fim com o início 
das obras, em março de 2018. 

Pelo valor de R$ 3 milhões, pagos integralmente pelo Governo Federal, foram contratadas duas empresas de 
Brasília (DF), a Geo Lógica Consultoria Ambiental e a Giovanini Lettieri Arquitetura para a elaboração de um 
estudo técnico de viabilidade preliminar, que incluiria a projeção de demandas, a análise socioeconômica, 
ambiental e viária da área, entre outros, para a criação de um projeto conceitual. 

Concomitantemente estavam previstas consultas públicas com a participação da população de Belém para 
ouvir suas sugestões (uma espécie de audiência pública, sem o ser de fato, por contarem com um público e 
locais restritos). Essa fase, entre estudos da área e consultas públicas, correspondeu à primeira etapa do 
projeto e teve duração de aproximadamente 5 meses, resultando em um estudo básico que daria origem ao 
Processo de Manifestação Pública de Interesse (PMI). 

A primeira reunião participativa ocorreu no dia 18 de maio de 2016. Essa reunião tinha como intenção 
apresentar as fases do estudo e coletar opiniões de limitados segmentos da sociedade sobre a proposta. O 
responsável pela apresentação e condução do debate foi o arquiteto da Geo Lógica, Daniel Bueno. Estavam 
presentes representantes do Iphan, da Secretaria de Portos, do Sindicato dos Arrumadores do Porto, além 
de arquitetos e representantes do governo do estado. 

Na exposição do arquiteto , mais uma vez foram destacados como bons exemplos a se seguir no que diz 
respeito a requalificação de áreas portuárias: Puerto Madero (porto subutilizado, que foi desativado; 
requalificação urbana onde o patrimônio foi revitalizado, valorizado, modernizado; valorização do espaço 
que Buenos Aires necessitava), Porto Maravilha (novo espaço cultural e turístico; requalificação do espaço, 
para que a população tenha acesso à agua: rio ou mar) e Lisboa (criação de marcos: museus, residências, 
hotéis, lazer; mudança no perfil da região; criação de mercado de trabalho e receita pro estado com a 
valorização imobiliária). 

Nas palavras do arquiteto Daniel Bueno, 

Requalificar significa dar uma qualidade para aquele espaço, atrair novos investidores, e 
também a permanência dessa população. Dar à população qualidade de vida graças à 
requalificação sem retira-la de lá. No caso valorizar o espaço urbano, dar um novo atrativo 
a esse espaço, trazendo transporte coletivo de qualidade, enraizando essa área do porto 
para dentro da cidade, onde teria provavelmente escolas, postos de saúde, comércio de 
qualidade, ao mesmo tempo museus2. 

Percebe-se na fala do arquiteto uma certa preocupação com o processo de gentrificação que por ventura 
poderá atingir a área com a valorização dos imóveis nas adjacências da zona portuária que passará por obras 
                                                            
2 Informação verbal concedida pelo Arquiteto Daniel Bueno, na reunião participativa do dia 18 de maio de 2016. 
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de requalificação. É sabido notoriamente que este tipo de projeto, quase sempre, obriga a população 
residente na área a se mudar, mudando o perfil socioeconômico da vizinhança, causando a segregação do 
espaço e aumentando as desigualdades. Quais medidas poderiam ser tomadas no projeto para que não 
houvesse gentrificação nessa área? Ou melhor, estariam as lideranças que escabeceiam a iniciativa 
realmente preocupadas com este fator? 

Alguns participantes da reunião demostraram apreensão com o projeto. 

Doroteia (representante do IPHAN) esclareceu que o projeto parece configurar uma operação urbana e tinha 
dúvidas sobre como conectar o projeto ao patrimônio histórico da área de entorno (que está bem 
deteriorado). 

Iná Silveira (quadro técnico da Secretaria de Planejamento do Estado) perguntou sobre o envolvimento de 
outras secretarias do Governo do Estado e da Prefeitura de Belém no estudo e na audiência e salienta a 
necessidade de trabalhar com todos os atores e avaliar todas as iniciativas antigas que estão em andamento. 
Mostrou também preocupação com a legislação atual, que limita o gabarito máximo na área a 7 metros. 

Daniel Bueno esclareceu que quanto à legislação existente, o objetivo é modificar pouco ou nem mudar nada, 
como por exemplo o plano diretor, para que se possa viabilizar o projeto e evitar conflitos posteriores. 

A primeira oficina participativa ocorreu no dia 23 de junho de 2016. Nela, a representante da Geo Logica, a 
engenheira ambiental Célia Almeida, elucida as etapas do estudo de viabilidade técnica, econômica e 
ambiental (leva esse nome em todos os portos nos quais se pretende fazer revitalização). 1ª etapa: 
diagnostico. 2ª etapa: proposta de projeto de revitalização (estudo de projeção de demandas). Última etapa: 
relatório técnico definitivo e apresentação do projeto final de renovação. A oficina teve um número pequeno 
de participantes, com representantes da Universidade Federal do Pará, do Fórum Landi e do Sindicato dos 
Arrumadores do Porto. 

Célia pontuou que os objetivos do projeto são geração de emprego e renda, impulsionamento do turismo, 
aumento da receita para o porto, melhoramento da infraestrutura do entorno portuário, assim como a 
mitigação das demais externalidades negativas, com a recaracterização da área portuária, para que receba 
um tratamento visual único e o mais integrado possível com o entorno (patrimônio histórico). 

Foi então feita uma dinâmica de confecção de cartões pelos participantes da oficina, com algumas diretrizes 
e sugestões de uso do solo e equipamentos urbanos para a área em questão. Algumas ideias elencadas nos 
cartões gerados estão listadas a seguir: 

• Promover um concurso (o projeto básico vai apontar atividades que possam ser desenvolvidas, sem 
desenvolver os projetos arquitetônicos) 
• Livre acesso para a área, sem grades. 
• Desestimular o transporte rodoviário  
• Projeto em harmonia com o centro histórico  
• Modelo da Estação das Docas não é viável e nem a única alternativa de uso para os galpões  
• Criação de um centro cultural 
• Gerar fachadas ativas para diminuir a insegurança  
• Moradia de baixa verticalização, mais comércio e serviços 
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• Oferta de equipamentos sociais (segurança e saúde) 
• Não usar a área só para equipamentos culturais 
• Habitação de Interesse Social 
• Destinar áreas para parques públicos de lazer 
• Centro de cidadania ribeirinha-urbana 

No dia 11 de janeiro de 2017, na sede da Associação Comercial do Pará (ACP), o projeto conceitual foi 
apresentado pelo agora Ministro da Integração Nacional Helder Barbalho a empresários, representantes do 
poder público e sociedade civil, em pomposa audiência pública (apesar do uso do termo ser equivocado para 
o evento que ocorreu no dia 11). 

Foram tecidos longos discursos elogiosos à iniciativa de Helder como idealizador do projeto. 

Fábio Lúcio, presidente da Associação Comercial do Pará, elogiou a luta de Barbalho para realizar o projeto, 
e destaca a importância de envolver todos os agentes para que a proposta saia de fato do papel, pois ela 
fomentará geração de negócios, emprego e renda, tu o que, segundo ele, a sociedade paraense clama. 

Foi então apresentado um vídeo mostrando a maquete eletrônica do projeto conceitual, onde se 
deslumbram as transformações que atingirão as duas áreas de intervenção. No projeto para a zona portuária 
foram pensados, para as quadras desocupadas, equipamentos de praça (Figura 4), como playgrounds, 
academia ao ar livre, espaço para animais de estimação, praça de alimentação, um lago (Figura 5) entre 
outros. Para as áreas de galpões foram propostas um Mercado Municipal, Museu de Arte Moderna, Museu 
do Círio e escritórios, entre outros. Duas quadras transformaram-se em um imenso estacionamento (Figura 
6) com cerca de 470 vagas. Algumas imagens do vídeo de apresentação estão listadas a seguir: 

 
Figura 4: Parque do Futuro 

Fonte: BARBALHO, Helder. Projeto Belém Porto Futuro. Youtube, 11 jan. 2017. Disponível em < 
https://www.youtube.com/watch?v=E4Xx1EHDa3s >. Acesso em: 11 jan. 17. 
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Figura 5: Lago 

Fonte: BARBALHO, Helder. Projeto Belém Porto Futuro. Youtube, 11 jan. 2017. Disponível em < 
https://www.youtube.com/watch?v=E4Xx1EHDa3s >. Acesso em: 11 jan. 17. 

 
Figura 6: Estacionamento 

Fonte: BARBALHO, Helder. Projeto Belém Porto Futuro. Youtube, 11 jan. 2017. Disponível em < 
https://www.youtube.com/watch?v=E4Xx1EHDa3s >. Acesso em: 11 jan. 2017. 

AS CRÍTICAS AO PROJETO 

Uma característica que chama a atenção no Projeto Belém Porto Futuro são as referências que a proposta 
apresenta como casos de sucesso de intervenções urbanas que, no discurso, seriam de natureza semelhante 
à que está sendo concebido para a área portuária de Belém. Questiona-se então se o processo que está sendo 
desencadeado em Belém realmente guarda relação com essas outras experiências que são citadas como 
exemplo. 

Mesmo levando-se em consideração a escala reduzida, a tímida proposta apresentada em janeiro de 2017 
guarda pouquíssimas relações com projetos grandiosos como os vistos em Barcelona e Rio de Janeiro, tanto 
de desenho urbano quanto de proposta de equipamentos, e mesmo quando se leva em conta a análise 
econômica de sustentação financeira. Apresentado como solução que incorpora a iniciativa privada, há na 
verdade a priorização do investimento público em tudo. Não se propõe a criação de uma Zona de Operação 
Urbana, nem parâmetros específicos relacionados às características da área como entorno do centro 
histórico de Belém e com interesse à preservação. O ganho com as transformações possíveis nessas áreas, 
com concessões, parcerias público-privadas e venda de Certificados de Potencial Adicional de Construção, 
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dentro de uma lógica de operação urbana, poderia ser uma alternativa para a reabilitação da área.  Não há 
visíveis, ou quase nenhuma, intenção por parte dos idealizadores do projeto em criar parcerias com o 
mercado imobiliário para alavancar os investimentos privados na região, que, vale lembrar, situa-se no centro 
de Belém, enquanto que o papel da prefeitura de Belém na empreitada também permanece omisso. 

Relegar dois galpões para serem licitados para utilização por meio de concessão de uso para a iniciativa 
privada, para serem ocupados por escritórios, e mais alguns para atividades de entretenimento e comércio 
não parece ser suficiente para conferir viabilidade econômica de sustentação ao projeto. Estaria esta nova 
proposta fadada ao mesmo destino da Estação das Docas, que até hoje (quase vinte anos após sua 
inauguração) é sustentada pelo Governo do Estado do Pará? 

O projeto não guarda nenhuma relação com PMI, como propagado no início do processo, que é um 
procedimento administrativo consultivo por meio do qual a administração pública lança e conduz um edital 
de chamamento público para que os eventuais interessados sejam autorizados a apresentar estudos e 
projetos específicos, conforme diretrizes predefinidas, que sejam úteis à elaboração do edital de licitação 
pública e ao respectivo contrato. No entanto, a licitação foi feita em Regime Diferenciado de Contratações 
(RDC) - contratação integrada, em que a obra é contratada por inteiro e deve ser entregue à administração 
pública pronta para uso - permitido para as propostas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), um 
processo mais célere. 

Há também a desconexão do projeto com a prefeitura em termos de planejamento urbano, de como essa 
infraestrutura vai ser gerida depois de pronta. Colocando-se em pauta a criação de, majoritariamente, mais 
espaços públicos em Belém, que é uma cidade em que a preservação de espaços públicos, praças e 
logradouros se apresenta como uma dificuldade histórica, é um problema por si só. O Projeto Belém Porto 
Futuro apoia-se na perspectiva de relegar a responsabilidade de manutenção e gerenciamento dos espaços 
concebidos para o estado unicamente. Quando questionado sobre os custos de manutenção de uma praça 
como a que foi proposta (com um lago) para Prefeitura Municipal de Belém, no programa Argumento do dia 
16 de janeiro de 2017, Helder Barbalho respondeu que 

Nós temos certeza que é fundamental a interface com a prefeitura. Eu parto do princípio 
que o diálogo com a prefeitura é absolutamente determinante. A prefeitura tem que 
participar, a partir do momento que este equipamento estiver pronto. É responsabilidade 
da prefeitura poder interagir com um espaço público que está sendo entregue para o 
município.3 

Outro importante ponto observado no projeto: a extrema redundância da proposta, que não coloca em 
perspectiva as possibilidades que essa área apresenta, perdendo-se a oportunidade de se executar uma 
intervenção de qualidade no centro da cidade. A proposta para os galpões apresenta-se quase como uma 
extensão da Estação das Docas, apostando nos equipamentos culturais como âncora da reabilitação, com 
proposta de mais restaurantes, além de um mercado “gourmet”, que tem como público alvo turistas e 
usuários solventes (sendo que o mercado do Ver o Peso, principal ícone da cidade, encontra-se ao lado), e 
museus (já existem 11 museus em Belém, incluindo um Museu do Círio), além de mais praças e espaços 
públicos, sendo que as já existentes no local, como as praças Waldemar Henrique e Magalhães Barata se 

                                                            
3 Informação verbal concedida por Helder Barbalho em entrevista ao Programa Argumento do dia 16 de janeiro de 2017. 
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encontram em estado de degradação. A transformação de duas quadras em estacionamento também é 
absurda. Em uma área central, dar esta importância no projeto para o veículo particular é insensata. 

Como encarar o projeto em termos de planejamento para a cidade: não houve estudo prévio de impacto de 
vizinhança, não houve participação contundente da sociedade civil na concepção da proposta, não enfrenta 
a questões de uso do solo e gabarito (hoje limitado a apenas 7 metros), e os agentes envolvidos não estão 
articulados: o governo federal não está aliado ao o governo do estado, nem com a prefeitura do município, 
e apresenta mesmo com a iniciativa privada uma fraca conexão.  

FATOS RECENTES 

Com o inexorável desenrolar dos acontecimentos, sobretudo dada a proximidade das eleições (Helder 
Barbalho será candidato do PMDB ao governo do Estado), foi assinada, no dia 14 de março de 2018, a ordem 
de serviço que autoriza o início das obras da primeira etapa do Projeto Belém Porto Futuro, que consiste na 
construção da Praça do Futuro nas quadras não edificadas da retroárea portuária (Figura 7). 

Quanto ao projeto em si, algumas mudanças foram notadas no mais novo vídeo da maquete eletrônica, 
sendo as mais relevantes  a remodelada ponte sobre o lago, que adquire ares de arquitetura de grife, e, 
principalmente, o que foi denominada “pertinente preocupação com a segurança pública” nas palavras de 
Helder Barbalho, que será garantida com a instalação de posto policial, gradil ao redor de todo o parque e 
sistema de monitoramento por câmeras, tornando este mais um espaço público segregado. 

Quanto ao restante do projeto desta primeira etapa, há muito pouco a se acrescentar. Se resolve de uma 
forma extremamente pragmática, prometendo muito em sua escancarada publicidade (desenvolvimento 
econômico, cultura, lazer, emprego e renda) e entrega, de fato, uma coletânea de espaços banais:  um lago 
com uma ponte (que custará, segundo o orçamento previsto, cerca de R$4.678.828,00), espaço pet, praça 
de alimentação (com 3 quiosques) e dois bolsões de estacionamento contando com mais de 500 vagas. “O 
projeto urbano e o planejamento urbano têm sido usados como instrumentos de divulgação e promoção 
pessoais e político eleitoreiros de forma acentuada no Brasil nas últimas décadas”. (VARGAS, 2003). O 
processo que se vislumbra em Belém, lamentavelmente, não foge a essa máxima. 
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Figura 7: Placa anunciando a obra 

Fonte: Adailson Dantas, 2018 

 
Figura 8: Slogan do Projeto 

Fonte: BARBALHO, Helder. Projeto Belém Porto Futuro. Youtube, 14 mar. 2018. Disponível em < 
https://www.youtube.com/watch?v=E4Xx1EHDa3s >. Acesso em: 14 mar. 2018. 
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A CASA 1: HABITAÇÃO E DIÁLOGO ENTRE PÚBLICO E PRIVADO NA 
ACOLHIDA DE JOVENS LGBT 

CASA 1: HABITATION AND DISCOURSE BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE IN YOUNG LGBT'S HOUSING 
NEED  

LA CASA 1: HABITACIÓN Y DIÁLOGO ENTRE PÚBLICO Y PRIVADO EN LA ACOGIDA DE JÓVENES LGBT  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
A atual visibilidade das minorias sexuais e a revelação cada vez mais precoce da identidade para as famílias resultam 
muitas vezes em expulsão e na necessidade de moradia antes da emancipação financeira, fenômeno que tem 
fomentado o surgimento de soluções alternativas por parte da sociedade civil. Dessas alternativas, este artigo analisa a 
de maior repercussão: a Casa 1, república de acolhimento LGBT e Centro Cultural, resposta de moradia inédita em São 
Paulo e no Brasil. O projeto inovador traz também respostas inéditas do ponto de vista do programa e da organização 
espaciais. Observou-se um formato mais flexível do que os presentes nos equipamentos da rede socioassistencial da 
política pública, com aspectos positivos, mas também impasses sobretudo do ponto de vista financeiro. Recorre-se a 
pesquisas sobre homofobia familiar, população LGBT em situação de rua e à análise dos discursos produzidos pelos 
organizadores da Casa e argumenta-se o uso pela ONG de estratégias para a concretização do debate, criação do espaço 
e promoção de uma conscientização coletiva para o tema através da estreita ligação entre o público e privado, tornando 
a Casa 1 um novo lugar de referência em termos de de moradia, acolhimento e espacialidade, contribuindo por fim para 
a formação de um enclave LGBT na região. 
PALAVRAS-CHAVE: minorias sexuais; moradia; organizações da sociedade civil; espacialidade.  

ABSTRACT: 
The current visibility of sexual minorities and their "coming out" process to families in increasingly early age often result 
in expulsion and the need for housing before financial emancipation, a phenomenon that has fostered the emergence of 
alternative solutions by civil society. This paper shows the solution of greater repercussion in Brazil: the Casa 1 (House 
1), LGBT temporary housing and cultural center, unprecedented housing response in São Paulo and Brazil. The innovative 
project also brings answers from the point of view of space program and organization. Analysis showed a more flexible 
format than those present in the socio-welfare network of public policy, with positive aspects but also impasses due 
mainly from lack of financial resources. The paper uses research on familial homophobia, homeless LGBT population and 
by the analysis of the speeches produced by Casa 1 organizers argues the use of strategies by the NGO for the debate's 
realization, creation of space and promotion of a collective awareness to the theme through the connection between 
public and private. This make Casa 1 a new place of reference in terms of housing, shelter and spatiality, inclusive 
contributing to the formation of a LGBT enclave in the neighbourhood. 
KEYWORDS: sexual minorities; housing; civil society organizations; spatiality. 

RESUMEN: 
La actual visibilidad de las minorías sexuales y la revelación cada vez más precoz de la identidad para las familias resultan 
muchas veces en expulsión y en la necesidad de vivienda antes de la emancipación financiera, fenómeno que ha 
fomentado el surgimiento de soluciones alternativas por parte de la sociedad civil. Este artículo analiza la solucione de 
mayor repercusión: la Casa 1, república de acogida LGBT y Centro Cultural, respuesta de vivienda inédita en São Paulo y 
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Brasil. El proyecto innovador trae también respuestas inéditas desde el punto de vista del programa y de la organización 
espacial. Se observó un formato más flexible que los presentes en equipos la red socioasistencial de la política pública, 
con aspectos positivos pero también impasses, debido principalmente a la falta de recursos financieros. Se recurre a 
investigaciones sobre homofobia familiar, población LGBT en situación de calle y al análisis de los discursos producidos 
por los organizadores de la Casa y se argumenta el uso por la ONG de estrategias para la concreción del debate, creación 
del espacio y promoción de una concientización colectiva para el tema a través de la estrecha conexión entre el público 
y el privado, haciendo de la Casa 1 un nuevo lugar de referencia en términos de vivienda, acogida y espacialidad, 
contribuyendo al fin a la formación de un enclave LGBT en la región. 
PALABRAS-CLAVE: minorías sexuales, vivienda, organizaciones de la sociedad civil, espacialidad. 
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INTRODUÇÃO 

A atual e crescente visibilidade da temática LGBT1 na mídia e na academia tem mostrado processos que até 
há pouco eram ignorados. O movimento, que tomou forma mais organizada e política no Brasil a partir 
década de 1970, junto a outros movimentos sociais, passou por diversos desafios para se legitimar e alcançar 
mudanças concretas no que tange legislações específicas e apropriação dos espaços, além da segmentação 
de pautas visando atender as demandas de cada minoria sexual. O surgimento das redes sociais e sua 
apropriação pelos jovens LGBT, junto à busca de visibilidade do movimento – contrapondo a visão da 
“homossexualidade” ou das identidades de gênero como algo da esfera privada, sofrida em silêncio – criou 
um segmento jovem LGBT e passou a propiciar que pessoas se reconheçam como minorias sexuais cada vez 
mais jovens. Muitas vezes, em paralelo à afirmação da identidade sexual surge também um ambiente 
doméstico hostil, no qual quando a expulsão não é a primeira reação familiar, a convivência violenta faz com 
que a vida sob o mesmo teto se torne insuportável, processo que Schulman (2009) denomina homofobia 
familiar e que é replicado em outros níveis sociais como nas escolas e no mercado de trabalho resultando, 
além da saída do domicílio parental, em evasão escolar e pauperização destes jovens. Esta situação é 
agravada no contexto de violência física contra este público apontado nas pesquisas: o Brasil apresenta 
elevados índices de mortes de LGBTs, com 387 assassinatos e 58 suicídios em 20172 (GGB, 2017) e São Paulo 
lidera a lista, em números absolutos, dos estados em que mais LGBTs morrem. Sua capital, uma das cidades 
brasileiras mais atrativas a esse público teve, nos últimos 10 anos, uma média de uma vítima por semana 
procurando ou sendo encaminhada à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) para 
registrar uma queixa de crime motivada por homofobia, segundo O Mapa da Homofobia (2017). 

Do contexto de reconhecimento e afirmação pública de sexualidades cada vez mais cedo na vida dos jovens, 
homofobia familiar e vulnerabilidades dos jovens indivíduos LGBTs, emerge a necessidade de moradia desta 
população, que muitas vezes não consegue compatibilizar identidade sexual e vida familiar. Na cidade de São 
Paulo, assim como em algumas outras, políticas públicas específicas para acolhimento e emancipação da 
população LGBT em situação de vulnerabilidade têm sido implementadas nos últimos anos. A evidência do 
tema e sua receptividade pela sociedade civil têm levado à produção de soluções alternativas de moradia 
para LGBTs, em um programa novo em termos de política pública e espacialidade. A Casa 1 – república de 
acolhimento e centro cultural – no centro de São Paulo, é a solução de maior repercussão, e merece ser 
analisada por sua característica inovadora em termos de espacialidade; das relações público-privado 
constituídas e da contribuição do projeto para a temática dos comuns urbanos. 

A Casa 1 foi implantada como um equipamento social e de moradia. O presente artigo se propõe analisar 
este espaço e, principalmente, sua estratégia de inserção no território, observando suas motivações, sua 
rotina e os impactos não só para os jovens acolhidos mas para sua vizinhança e para o movimento LGBT. 
Verifica-se as relações do projeto com as redes sociais, com os equipamentos públicos de assistência social 
e de saúde e, sobretudo, com a iniciativa privada, responsável pela receita majoritária da ONG. Por fim, 
busca-se uma análise das possibilidades dessa experiência servir de laboratório para políticas públicas 
direcionadas à população LGBT em vulnerabilidade e criação de novas formas de moradia que considerem a 

                                                           
1 LGBT é uma sigla que designa lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Apesar de não englobar toda a diversidade sexual, 
é a sigla mais usual do movimento.  

2 O GGB (Grupo Gay da Bahia) é a mais antiga organização por direitos LGBT atuante no Brasil e divulga anualmente um relatório 
com as mortes com motivação LGBTfóbica no país a partir de notícias vinculadas na imprensa.  
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espacialidade, a inserção no território e estabelecimento de relações com o mesmo. Observa-se também, a 
partir da experiência da Casa 1, mudanças nas estratégias de comunicação do equipamento da rede pública 
mais parecido com ela: o Centro de Acolhida Especial Florescer. 

Para a realização deste estudo foram feitas visitas a campo em diferentes momentos. O primeiro contato 
com a instituição foi em 1º de julho de 2017, durante participação no evento "Abrindo uma casa de acolhida 
LGBT", uma palestra informal realizada por Iran Giusti, criador do projeto, e Bruno Oliveira, o coordenador 
do centro cultural, descrevendo sobretudo o processo de abertura da Casa para grupos interessados em criar 
uma iniciativa similar. Em 2018, outras visitas realizadas aos espaços da ONG foram durante uma entrevista 
com Bruno em janeiro, relativa às estratégias de inserção da Casa no território; participação em fevereiro da 
palestra de formação de voluntários para atuar na Casa; uma aula para turma da disciplina "lugares de 
memória e consciência" da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, ministrada por um dos autores 
junto a Bruno Oliveira em abril; e durante a experiência de um dos autores como voluntário na ONG em abril 
e maio. Foi realizado um levantamento arquitetônico e espacial da república de acolhida e do centro cultural, 
os dois equipamentos que compõem a Casa 1, e observados suas estratégias para estabelecer relação com a 
vizinhança e com os espaços e equipamentos públicos da região. Também foram analisados os materiais 
institucionais produzidos pela Casa 1 e por seus organizadores em seu website e redes sociais de janeiro de 
2017 a maio de 2018, além de reportagens feitas sobre a Casa e entrevistas com seus organizadores em 
diversos veículos de imprensa. De posse do material da verificação empírica, foi realizada a análise do 
discurso, atentando para a manutenção da iniciativa sua inserção no território e espacialidade.  

Este trabalho é estruturado a partir de uma contextualização da realidade dos jovens LGBTs e suas 
vulnerabilidades vivenciadas na situação de rua e nos equipamentos da rede socioassistencial existentes em 
São Paulo. Em seguida, a Casa 1 é apresentada tendo como enfoque seu papel na formação de uma memória 
coletiva no território como estratégia para ampliação do debate. Por fim, aborda-se a rotina, as dificuldades 
existentes, sobretudo de caráter financeiro, e os diferenciais apresentados pela inciativa, sobretudo suas 
características espaciais e relações com o espaço público que podem servir de laboratório para políticas 
públicas visando uma rede de apoio ao indivíduo LGBT no momento de ruptura de vínculos familiares. 

DA SAÍDA DE CASA À SITUAÇÃO DE RUA: AS ESPECIFICIDADES DO JOVEM LGBT, AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS E A MOBILIZAÇÃO CIVIL PARA O TEMA 

A relação entre o reconhecimento do jovem como minoria sexual, a saída de casa e a mobilização social para 
a questão pode ser explicada por alguns fatores. Ao abordar o movimento LGBT jovem no Brasil, Daniliauskas 
(2016), indica que a internet teve importante papel para o reconhecimento e aceitação da sexualidade em 
idade mais precoce do que nas gerações anteriores, assim como formação da identidade dos grupos jovens. 
Já Ferrari (2004) aponta uma nova relação da sexualidade com a identidade em que essas são sinônimos e já 
não fazem mais parte da esfera privada, assumindo uma feição social. Com a revelação da identidade, muitas 
vezes se inicia o fenômeno que Schulman (2009) denomina "homofobia familiar", em que os LGBTs são 
punidos de formas variadas – direta ou indiretamente –  e cujo impacto negativo na vida da vítima varia de 
acordo com outros sistemas de apoio que ela consiga acessar. Num contexto de crise econômica que nas 
últimas décadas tem aumentado o tempo de coabitação de jovens com a família, os jovens LGBT acabam 
indo no caminho inverso e saindo do domicílio mais cedo, grande parte das vezes antes de conquistar a 
independência financeira, e a necessidade moradia para esse público emerge, ganha exposição e deixa de 
ser uma demanda de atendimento restrito à esfera privada, adquirindo um caráter coletivo. 
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Tema pouco tratado no Brasil, a presença considerável de LGBTs entre a população em situação de rua é 
motivada, segundo pesquisas estrangeiras, principalmente por sua suscetibilidade serem expulsos ou 
fugirem de casa em uma idade mais precoce do que os heterossexuais. Garcia (2013), em sua pesquisa sobre 
a vulnerabilidade ao HIV/AIDS entre a população LGBT em situação de rua no centro de São Paulo, aponta 
que peculiaridades deste público observadas na bibliografia internacional tendem a se repetir no Brasil: 
histórico de violência física e sexual nas famílias de origem e posteriormente, quando estão nas ruas, sujeição 
ao abuso de álcool e outras substâncias, discriminação por parte de seus próprios colegas de rua e da polícia, 
maior propensão à troca de atividade sexual por subsistência financeira, maior vulnerabilidade à infecção 
pelo HIV. O autor evidencia ainda a presença de uma forma de sociabilidade nômade, associada ao 
afastamento de vínculos (com as instancias trabalho, família e escola), à vivência nas ruas e ao uso de 
substâncias psicoativas, bem como à resistência aos ideais de fixação presentes nas instituições. 

Em seu último censo de população em situação de rua, divulgado em 2015, a Prefeitura de São Paulo 
contabilizou 15.905 pessoas, a maioria concentrada na região Centro, sobretudo na subprefeitura da Sé. 
Desses, entre 5,3% e 8,9% são LGBTs, dado inédito que o próprio censo julga ser subnotificado. Corroborando 
com o exposto por Garcia (2013), esses indivíduos, se comparados com o restante da amostragem, tendem 
a ser mais jovens e com situação mais precária de vida (exercendo a mendicância ou atividades 
marginalizadas como prostituição, venda de drogas e roubos) e de saúde (com maior proporção de 
portadores de HIV e tuberculose), além de sofrerem mais agressões (PMSP, 2015).  

Pesquisas de Garcia (2013), Garcia et al (2010) e Salgado (2011) mostram que, além de conflitos com a família 
relativos à sexualidade serem determinantes para a situação de rua de parte significativa dos entrevistados, 
afetam também a trajetória profissional. Garcia (2013) aponta também a associação entre falta de moradia 
adequada e de acesso a bens de consumo com o aumento da vulnerabilidade ao HIV/AIDS e, a partir da 
infecção, dificuldades de tratamento relacionadas à falta de vinculação com os serviços de saúde e de local 
para a guarda da medicação antirretroviral, enquanto Salgado (2011) relata a dificuldade dos equipamentos 
e espaços de acolhida, principalmente os que recebem somente homens, de lidarem com as expressões de 
gênero e receberem homossexuais masculinos, "principalmente os mais efeminados, bem como as travestis 
e transexuais, obrigando-os muitas vezes a se destituir desde adereços até sendo cerceados em relação a 
atitudes e comportamentos supostamente femininos" (SALGADO, 2011, p. 70).  

A autora ainda aborda que muitos dos equipamentos e espaços da rede socioassistencial em São Paulo 
resultam de convênios do poder público com entidades privadas e ONGs, o que se torna um dificultador visto 
que a necessidade de fiscalização de sua atuação gera "'instrumentais' cada vez mais rígidos e burocráticos 
[...] no intuito de controlar, desde as verbas que são repassadas, até a qualidade de serviço que as 
organizações dispõem para a execução do trabalho socioassistencial" (SALGADO, 2011, p. 81-82). Já Garcia 
(2013) pondera que grande parte das políticas para a população de rua apresentam um ponto de vista de 
valorização da residência, da segurança e da permanência dos vínculos – como se estas pessoas tivessem 
sido desviadas – e são direcionadas para a "necessidade de ‘sedentarizá-las’ em torno da ideia de moradia e 
trabalho fixos" (GARCIA, 2013, p.1014), e conclui que é fundamental o reconhecimento do direito às 
especificidades nas relações com o espaço público e privado e de uma sociabilidade nômade das pessoas 
LGBT em situação de rua, bem como das vulnerabilidades sobretudo à violência e aos agravos da saúde. 

O poder público, em São Paulo, já observa a situação de vulnerabilidade de LGBTs há mais de uma década e 
promoveu alguns avanços como a capacitação, desde 2006, de agentes públicos para o encaminhamento de 
LGBTs ao serviço de acolhimento, além de conscientização de outros usuários a fim de evitar a discriminação, 
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com atenção às pessoas trans3 (PMSP, 2008). Na gestão 2012-2016, a Prefeitura inaugurou os chamados 
Centros de Cidadania LGBT, com auxílio psicológico e jurídico para quem está em situação de vulnerabilidade 
social ou sofreu algum tipo de violência, bem como o Centro de Acolhida Zaki Narchi, com espaço específico 
para receber e assistir LGBTs, e o Centro de Acolhida Especial Florescer, para mulheres trans; priorizou gays 
em situação de violência e travestis moradores de albergues na fila do programa social "Minha Casa Minha 
Vida" e criou o programa social Transcidadania, que disponibiliza bolsa auxílio para trans voltarem a estudar. 
Essa rede de espaços vem a responder demandas sociais muito recentes, constituindo uma nova tipologia de 
equipamento público, que merece ser problematizada do ponto de vista de sua espacialidade e das relações 
arquitetônicas e urbanas que podem propiciar. 

Nos últimos anos, diante da demanda por moradia para o público LGBT e das dificuldades encontradas nas 
modalidades apresentadas pelo poder público para seu atendimento, soluções de características muito 
distintas têm surgido na sociedade civil e, com a difusão proporcionada pelas redes sociais, alcança forte 
apelo social. Entre as iniciativas surgidas neste contexto estão a Casa Nem, no Rio de Janeiro, um casarão 
ocupado que funciona como centro de acolhida, em especial para trans; a plataforma virtual “Mona migs”, 
criada em Recife, em que qualquer pessoa pode oferecer abrigo para LGBTs expulsos de casa; e a Casa 1, 
foco de atenção deste artigo, que possui grande visibilidade e fomenta o surgimento de outros equipamentos 
e espaços semelhantes pelo Brasil.  

A CASA 1 E A ESPACIALIDADE COMO ESTRATÉGIA DE DEBATE E INTERVENÇÃO 

A Casa 1 é uma iniciativa do relações públicas e jornalista Iran Giusti que, notando a demanda de LGBTs sem 
moradia, resolveu recebê-los em seu apartamento ainda em 2015. Ao anunciar pelo Facebook, recebeu 
dezenas de pedidos e, enquanto passou meses acolhendo algumas pessoas, elaborou o projeto de 
acolhimento. Na urgência em executá-lo, lançou um financiamento coletivo pela internet (crowdfunding) que 
viabilizou o projeto ao arrecadar cerca de 112 mil reais. Assim, a Casa 1 foi inaugurada em 25 de janeiro de 
2017, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo, em um sobrado alugado no final de 2016 e que 
antes abrigava um bar em seu térreo e uma ocupação no andar superior. Desde então, seu andar superior 
tem sido residência de até 20 jovens por um tempo máximo de quatro meses e seu térreo, um espaço de 
cultura e assistência. 

O criador do projeto justifica a escolha da localização pelas características "de periferia" que esta região 
central possui, com cortiços, histórico de casos de racismo, tráfico de drogas, violência policial e presença de 
população em vulnerabilidade. A proximidade de regiões públicas e de lazer apropriadas pelos LGBTs como 
República, Largo do Arouche, Praça Roosevelt e rua Augusta também foram consideradas. Além de 
proporcionar um ponto de apoio na região àqueles que sofrem violência, sobretudo de motivação 
LGBTfóbica, a mobilidade urbana do território central é cara ao projeto de diversas formas: na rotina de 
serviços públicos acessados pelos moradores, na busca por ofertas de trabalho e no lazer, incluindo o acesso 
à cultura LGBT presente na região. 

Devendo tanto sua origem quanto sua promoção institucional às redes sociais, a ONG cria estratégias com o 
objetivo de materializar as relações e debates que acontecem virtualmente. Como exemplo, entre as 
recompensas usualmente oferecidas para os doadores do crowdfunding, a ONG ofereceu como maior delas 

                                                           
3 Neste artigo, transexuais e travestis serão agrupados no termo "trans". 
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a inscrição de seus nomes na fachada da casa. No cruzamento das ruas dos Bororós e Condessa de Joaquim, 
o sobrado foi recebendo aos poucos uma identidade difícil de não ser percebida pelos transeuntes: em misto 
de tijolos aparentes e uma pintura verde anteriores à implantação da ONG, sua fachada ganha movimento 
com centenas de nomes escritos (Figura 1), a calçada e portas com grafites coloridos e os três postes a sua 
frente tomados por lambe-lambe. Eventualmente, alguma atividade do centro cultural deixa marcas na 
fachada ou no entorno da casa, como por exemplo as ilustrações de conscientização ao HIV na fachada lateral 
(Figura 2) feitas em uma oficina de estêncil em parceria com o Grupo de Incentivo à Vida4 e a inscrição dos 
nomes de LGBTs que foram mortos no Brasil no período da inauguração da casa5 na porta da sala de 
atendimento (Figura 3). 

 

Figuras 1, 2 e 3: Respectivamente, os nomes na fachada e uma mesa com livros ao lado do acesso à biblioteca; mensagens de conscientização 
quanto ao HIV feitas na fachada durante oficina; e inscrição dos nomes de LGBTs mortos na porta da Sala de atendimento 

Fonte: Própria, 2018 

Em sua inauguração, a Casa 1 tinha um programa de espaços e atividades menor do atual. No andar superior, 
a moradia composta por cozinha, área de serviços, dois banheiros e um quarto único, até então com 
capacidade para 16 moradores em 8 camas beliches (hoje são 10 beliches). Também há uma sala 
administrativa que funciona como escritório e almoxarifado. No térreo, o equipamento cultural e assistencial 
é dividido em três espaços independentes e nomeados como tributo a ícones do movimento LGBT: a 
Biblioteca comunitária Caio Fernando Abreu, o espaço Claudia Wonder, dedicado ao atendimento da 
população de rua com entrega de itens de higiene pessoal e roupas, e a Sala de Exposições Vitor Angelo, 
onde era realizada a maioria das atividades do centro cultural. Esses espaços são abertos para a rua, 
estabelecendo uma ligação direta e, em razão do ambiente reduzido, a apropriação da calçada à frente da 
casa era constante, sendo comum inclusive a colocação de toldos, cadeiras e outros mobiliários (Figuras 4 e 
5). Segundo a organização, a ocupação do espaço público é sempre polêmica com parte da vizinhança, 
gerando reações diversas e alguns conflitos. 

                                                           
4 ONG que atua na promoção de direitos para pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

5 Foram inscritos os nomes divulgados pelo GGB (Grupo Gay da Bahia) no período de 25 de janeiro, inauguração da casa, a 21 de abril 
de 2017, dia da intervenção. 
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Figuras 4 e 5: Ocupação da calçada em frente à Casa em dois momentos: à esquerda, em feira de literatura realizada em 21 de junho de 2017, à 
direita, em frente à Biblioteca durante evento em 10 de setembro de 2017 

Fonte: Casa 1 (2017a; 2017b) 

Além do diálogo constante com as redes sociais, a busca por uma interação entre a Casa e seus usuários com 
moradores da região é permanente. Um exemplo claro deste fato pode ser identificado na decisão pela 
ampliação do centro cultural, que até então funcionava no térreo do sobrado e, em outubro de 2017, foi 
movido para uma nova unidade, o Galpão Casa 1. Além de proporcionar o aumento da capacidade de 
atividades realizadas e público recebido, a constituição do galpão representa uma iniciativa importante de 
separação dos usos de moradia e da programação cultural e ainda cria um fluxo de pessoas entre esses locais. 
De acordo com um dos organizadores, ao inaugurar o galpão na mesma vizinhança do sobrado - em lugar de 
aumentar o espaço de acolhida - buscou-se estabelecer um diálogo com a vizinhança e com a sociedade em 
geral através de um equipamento de interesse público capaz de provocar uma reflexão, tornando o território 
mais seguro para os moradores, o público que frequenta a Casa e LGBTs em geral. Esta decisão vai ao 
encontro do que Ferrari (2004) expõe ser um histórico caráter educacional do movimento LGBT, cujos 
sujeitos, a partir do conhecimento de si e do mundo, podem esclarecer a sociedade quanto à ideia da 
identidade, bem como a estratégia do movimento LGBT jovem apontada por Daniliauskas (2016, p. 126): não 
basta discutir discriminação entre LGBTs, mas para alcançar mudanças mais amplas deve-se envolver a 
população "heterossexual". 

O Galpão Casa 1 funciona em um espaço alugado que antes abrigava um teatro, na rua Adoniran Barbosa, a 
apenas 300 metros de distância do sobrado (Figura 6). Com a mudança do centro cultural para o Galpão, esse 
recebe intervenções artísticas, como a pintura de um mural colaborativo em sua fachada. Sua estrutura conta 
com um salão de atividades, ateliê e duas salas de aula no térreo e duas salas de atendimento aos moradores 
no mezanino. Há ainda banheiros, cozinha, um espaço administrativo e um quarto, onde agora mora o criador 
da iniciativa, Iran Giusti. A área de recuo frontal, separada da rua apenas por um gradil, também recebe 
atividades, é o acesso do público ao local e também a principal relação com os transeuntes que não deixam 
de reparar no piso vermelho e no grafite no muro lateral da construção (Figura 7). Em grandes eventos, os 
portões são mantidos abertos e a relação entre os espaços público e privado se estreita com os usuários 
tomando a rua. A utilização dos espaços é variada, desde aulas de ioga e línguas até exibição de filmes no 
quintal e encenações de peças de teatro. A programação é decidida por demandas que a organização percebe 
entre os moradores e entre os vizinhos, bem como provenientes de debates nas redes sociais e de 
acontecimentos contemporâneos (como por exemplo, uma semana de programação dedicada ao assassinato 
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da vereadora Marielle Franco), alcançando assim um público majoritariamente local nas atividades junto a 
participantes e atrações de características militantes.  

 
Figura 6: Mapa da região com os equipamentos da Casa 1 

Fonte: Google Earth (2018, modificado pelo autor) 

 
Figura 7: Vista do interior do Galpão para a rua. A presença dos três cachorros adotados pela Casa e de crianças da vizinhança são recorrentes na 

rotina do Centro Cultural 
Fonte: Própria, 2018 
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A atual divisão da Casa em acolhida e centro cultural cria então duas estruturas que funcionam das 10 horas 
da manhã às 10 da noite e movimentam um público na região. O galpão, centralizador de atividades, recebe 
voluntários, moradores, vizinhança e curiosos que procuram conhecer o trabalho da Casa. Já o 
sobrado/república de acolhida tem em seu espaço térreo uma estrutura de atendimento assistencial e 
cultural que depende basicamente dos voluntários de atendimento e possibilita um intercâmbio da 
população de rua e da vizinhança com moradores, voluntários e com as atividades realizadas no local. As 
portas de rolar, quando abertas não deixam restrições ao acesso e permitem a conexão entre espaço público 
e privado. A espacialidade e o tratamento estético (desenhos e detalhes nas paredes, organização dos 
objetos e roupas) ajudam a estabelecer esta relação e chamar atenção dos que passam pela rua, fazendo 
com que muitos parem, perguntem e entrem no local. O acesso ao núcleo de moradia do andar superior se 
dá por uma porta independente, conforme esquema da Figura 8. 

 
Figura 8: Croqui sem escala do térreo do sobrado. 

Fonte: Própria, 2018 

A Biblioteca Caio Fernando Abreu faz parte da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e possui uma 
política de portas abertas, em que as pessoas podem parar para ler, doar ou retirar livros sem necessidade 
de um cadastro complexo ou comprovante de residência. Além disso recebe semanalmente uma 
programação infantil coordenada por uma educadora, anteriormente voluntária, mas atualmente contratada 
por conta de um patrocínio com o aplicativo Hornet Brasil. Mesmo com a migração de quase toda a 
programação para o Galpão, a biblioteca continua sendo a principal interface do equipamento original da 
Casa com o espaço público, inclusive com a apropriação do mesmo por eventos relacionados a literatura. 

A Sala Vitor Angelo que, com a criação do galpão, se tornou um espaço multiuso, atualmente está cedida ao 
Transol, uma oficina de costureiras trans. Quando funcionando, o Transol também mantém sua porta aberta, 
em relação direta com o espaço público. 

Já a Sala de atendimento paliativo Claudia Wonder é mantida por voluntários que doam roupas e produtos 
de higiene pessoal, que são repassados à população em vulnerabilidade. Pessoas que passam em frente à 
Sala frequentemente a confundem com um brechó, entram e perguntam o preço das roupas. Como tática 
de intercâmbio, são convidados a conhecer o trabalho da Casa 1 e podem retirar uma peça de roupa sem 
custo, e frequentemente voltam depois com outras doações de roupas e livros. Já moradores de rua, 
albergues e ocupações podem retirar até quatro peças e frequentemente formam filas à frente da Casa 
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esperando o espaço abrir ou esperando sua vez de entrarem e escolherem suas peças. A região já possuía 
alguns espaços apropriados e equipamentos que atendem a população em situação de rua, como o refeitório 
Penaforte Mendes e a ocupação sob o viaduto Júlio de Mesquita Filho. 

Na acolhida, o formato de república representa um ganho quanto à resistência aos ideais de fixação da 
população LGBT em vulnerabilidade presentes nas pesquisas de Garcia sobre população LGBT em situação 
de rua, ao proporcionar um sentimento de pertencimento e coletividade para os moradores e ex-moradores. 
Assim, ao se tornar polo e referência tanto para o "segmento LGBT sem moradia" em todo o Brasil, quanto 
para a assistência à população em situação de rua no centro de São Paulo, a Casa 1 se torna um local, no 
sentido proposto por Halbwachs (2006), de memória coletiva extremamente dinâmico, apresentando 
diversos valores para diferentes grupos. Se, segundo o autor, não há memória coletiva que não se desenvolva 
num quadro espacial, o apego e apropriação rápidos dos moradores ao espaço em si e à situação da acolhida 
faz com que muitos busquem um local próximo para morar e continuem frequentando a Casa 1. Ainda como 
expõe Halbwachs, o lugar ocupado por um grupo não é igual a um quadro negro em que se escreve e apaga, 
mas o conjunto de materiais, exposições e pessoas em dinâmica contínua de conhecimento e convivência, 
em que "todas as ações do grupo podem se traduzir em termos espaciais e o lugar ocupado por ele é somente 
a reunião de todos os termos" (HALBWACHS, 2006, p. 133). As dinâmicas no espaço e nas redes se 
materializam e modificam constantemente a Casa, e cada experiência individual naquele ambiente, em que 
até o quarto é coletivo, gera reflexos no conhecimento da administração para poder lidar com essa e outras 
situações, no grupo de moradores atual e futuro e nos voluntários. 

Segundo Hartog (2014), com as novas configurações de patrimônio a partir dos anos 1980, os lugares passam 
a estar ligados ao território e à memória, e, portanto, à identidade, que é inquieta, sempre em busca de si 
própria. A implantação da república e do centro cultural na mesma vizinhança e o desejo de fazer um circuito 
com outras organizações e lugares de São Paulo, como recentes parcerias com o Teatro Oficina e com o 
Museu da Diversidade, indicam a produção de um "lugar de memória" com a valorização de um patrimônio 
local, tanto para a comunidade LGBT quanto para a população de São Paulo, associado à memória e território, 
operando na produção, no presente, de territoriedade e continuidade para os que vivem lá. Quando a Casa 
assume a função de realizar diversas atividades que agreguem valor ao espaço no imaginário da própria 
vizinhança, esta memória, "quer ela se manifeste como demanda, se afirme como dever ou se reivindique 
como direito, [...] vale, no mesmo movimento, como uma resposta ao presentismo6 e como um dos seus 
sintomas" (HARTOG, 2014, p. 245).  

Ao receber um local para capacitação e cultura, a vizinhança pode atender a suas próprias demandas, ganhar 
novos moradores e consumidores, receber eventos e atos de apropriação do espaço público, além de passar 
a conviver com o público LGBT, suas expressões próprias de gênero e estética, de certa forma protegidos por 
uma organização. No entanto, conflitos fazem parte do cotidiano da Casa, seja entre moradores, entre os 
moradores e a administração da Casa e com a vizinhança, estes últimos ligados geralmente, segundo os 
organizadores, à questão "estética" de certos moradores e frequentadores ou à ocupação do espaço público 
em eventos promovidos pela Casa. Outro ponto a se frisar é que o sobrado se torna um chamariz de 
moradores de rua, o que costuma causar antipatia da vizinhança, enquanto a localização do galpão numa rua 
estreita e residencial também tende a gerar conflitos na apropriação do espaço público. 

                                                           
6 O termo presentismo, proposto por Hartog, como a dominância do presente sobre as noções de passado ou futuro a partir do final 
do século XX, consegue explicar o desenvolvimento da Casa 1 a partir da sensação, pela sociedade, de urgência da demanda por 
moradia para o público LGBT. 
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A ROTINA NOS ESPAÇOS: DIFICULDADES E POSSIBILIDADES 

A Casa 1 pode ser entendida como um equipamento de atendimento qualitativo, que de forma empírica 
observa e absorve demandas dos moradores e da sociedade. Como forma de acolhimento, se apresenta 
como uma casa de passagem para pessoas em um momento muito específico. A faixa etária estabelecida 
para os moradores, de 18 a 25 anos, visa evitar um conflito entre gerações durante a convivência e assim 
conseguir focar nas demandas específicas de cada jovem que, em geral, saiu do domicílio parental 
recentemente, criando, nas palavras do Iran Giusti durante a formação de voluntários, "quase uma rede para 
evitar que esses jovens entrem numa situação de rua". Os organizadores afirmam que apesar de não existir 
um perfil de LGBT expulso de casa, existe um recorte que chega à Casa 1: "Quem vai chegar até a casa vai ser 
o jovem LGBT periférico, com baixo grau de escolaridade, majoritariamente negros e negras" (Giusti, durante 
a formação de voluntários, 2018). Uma mudança interessante apontada pela organização é que, se antes 
todos os pedidos de acolhida chegavam via rede social, hoje alguns são encaminhados por serviços da rede 
pública, como o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), UBS (Unidade Básica de 
Saúde) e CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) o que, de certa forma, estabelece uma relação mais estreita 
da ONG com estes equipamentos públicos. 

O atendimento aos moradores da casa tem duas frentes principais: de atendimento psicossocial e de 
assistência social, chamado de "governança", responsável pela gestão da rotina no espaço. As diferenças de 
vivências e repertório anterior criam diferenças na relação e dependência dos moradores com a autoridade 
da organização e é base de um trabalho qualitativo em que são observadas e tratadas as demandas 
individuais. A liberdade é grande: não há horários estipulados para entrada e saída, todos têm a chave do 
sobrado e são responsáveis por sua própria alimentação. Os organizadores relatam que trabalhos e 
equipamentos de assistência social à população de rua possuem, grande parte das vezes, um caráter de 
caridade e de agradecimento, algo que não funciona com os jovens da Casa, que consideram a organização 
uma prestadora de serviço e nem sempre seguem o estipulado. Pensando na responsabilidade da 
organização com a sociedade civil, foi criado então um sistema de 3 advertências que levam ao desligamento 
do jovem que não se adapta à instituição. 

O tempo de estadia máximo na casa, de apenas quatro meses, é de certo insuficiente para que alguns 
usuários do serviço possam adquirir uma "qualidade financeira", mas num momento de ruptura dos vínculos 
familiares, pode ser a diferença entre uma estruturação, mesmo que mínima para se manter na região, e um 
aprofundamento da vulnerabilidade e consequente situação de rua. Ainda assim, o apego à situação de 
acolhida, os laços com a Casa e a realidade financeira precária em que estão inseridos fazem com que muitos 
moradores apelidem o momento de saída da casa de "paredão", em referência à eliminação do programa 
Big Brother Brasil. Com a saída, estratégias foram criadas pela organização para evitar um rompimento de 
vínculos: todos são convidados a continuar fazendo as atividades e cursos oferecidos, e muitos até a seguir 
fazendo refeições e lavando roupas no local. Segundo os organizadores, a maioria dos ex-moradores passa a 
viver em quartos, pensões e cortiços na vizinhança e na rotina da Casa é possível observar diversos ex-
moradores interagindo com os atuais moradores, participando de alguma programação, pegando roupas na 
sala de atendimento ou buscando ajuda com algum dos coordenadores. Assim, a passagem pela casa pode 
ser considerada importante e positiva, uma rede de apoio, para muitos moradores: enquanto muitos vão 
morar na região ou em outros centros de acolhida e continuam frequentando e utilizando a estrutura da Casa 
e do centro cultural em seu tempo livre, para outros, a solução encontrada é retomar os laços familiares após 
uma maior estruturação psicológica. 
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É importante salientar que a separação entre o que é temporário e permanente é relativa nas dinâmicas da 
Casa. O equipamento de acolhida temporária acaba criando uma sociabilidade contínua entre os moradores, 
os coordenadores da Casa, voluntários e vizinhança e, ao passo que a maioria dos ex-moradores continua 
vivendo na região, são formados laços de pertencimento ao local e um referencial urbano para muitos, em 
especial para moradores que vieram de outras cidades, estados e países. Muitos moradores acabam também 
namorando ou casando com pessoas na vizinhança. Apesar de próxima a áreas apropriadas por LGBTs, a Casa 
1 não está geograficamente inserida nelas e cria também um enclave LGBT próprio na região, em relação não 
só a lazer e cultura, mas à moradia, uma vizinhança LGBT. Assim, a passagem temporária pelo espaço cria 
relações e referenciais urbanos permanentes, acrescidos de uma espacialidade que constrói uma relação 
permanente entre público, privado e comunitário. 

Os voluntários, pilares do funcionamento da ONG, passam por uma formação com o objetivo de mostrar um 
panorama da Casa e sua rotina, além do caráter educacional de "treiná-los" para lidar melhor com os 
moradores sem cometer gafes ou atitudes ofensivas, mesmo que não intencionais. Os voluntários ajudam 
também na ampliação da rede de relações da Casa, através de seus acessos a outros espaços e equipamentos. 

As principais dificuldades no funcionamento da instituição são relacionadas à falta de recursos financeiros 
fixos: mantido pelos voluntários, não há uma equipe de profissionais em tempo integral, impondo desafios 
ao trabalho continuado, apesar do esforço dos quatro organizadores que dispensam praticamente todo o 
seu tempo para a Casa 1. Em breve análise das redes sociais da Casa e dos organizadores, é possível observar 
pequenas campanhas de arrecadação direta para ajudar em imprevistos ou na manutenção do espaço. Cabe 
também uma discussão de quanto um projeto de grande porte consegue se sustentar sem ao menos um 
espaço próprio ou financiado pelo poder público: tanto o sobrado quanto o galpão são alugados e este custo 
consome cerca de 40% dos custos mensais da instituição, conforme mostra o gráfico (Figura 9) divulgado nas 
redes sociais da Casa. 

 
Figura 9: Gráfico de divisão dos gastos mensais da casa em janeiro-fevereiro de 2018 

Fonte: Casa 1 (2018b) 

Para atenuar essa situação, em 2017 a Casa 1 se associou a campanhas de grandes marcas que reforçaram a 
questão da diversidade. A Pepsico, detentora da marca Doritos, lançou uma edição especial do snack com a 
bandeira LGBT do arco-íris e a vinculou como recompensa numa campanha de crowdfunding revertido para 
a Casa; a marca de cerveja Skol, patrocinadora da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, também lançou 
uma edição da lata com a bandeira do arco-íris, o Festival Milkshake, voltado para o público LGBT, também 
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colaborou e juntas essas marcas renderam cerca de 220 mil reais para a ONG, alcançaram grande 
repercussão, e incentivaram diversas outras marcas e eventos a tentarem vincular seus nomes à Casa 1. Em 
2018, duas dessas campanhas foram reeditadas: a edição especial do Doritos, agora com receita convertida 
também para mais quatro organizações da sociedade civil que atuem com LGBT, e o festival Milkshake. Além 
das "campanhas" citadas, eventos com artistas apoiadores, doações de pessoas físicas, empresas e um 
crowdfunding recorrente (mensal), além de recursos próprios dos organizadores, mantêm a instituição em 
funcionamento.  

A organização destaca que, na implantação da iniciativa, críticas foram feitas dentro do movimento LGBT de 
que é responsabilidade do Estado prover esse tipo de assistência. Porém, a alta demanda e a dificuldade dos 
equipamentos da rede pública para as especificidades deste público tornam necessário um novo olhar para 
o tema. Ao esclarecer porque não tentaram obter algum financiamento público, relata que seu formato atual 
impossibilitaria o tipo de trabalho experimental da Casa, visto que contêm diversas regras e burocracias, 
como, por exemplo, metas de atendimento, horários de entrada e saída, proibição de se pernoitar fora da 
instituição e até normas para a gestão de conflitos que envolvem o acionamento da Polícia Militar. Esta 
burocracia é um dos impasses apontados por Salgado (2011) nos atuais serviços de acolhimento. A 
organização destaca, porém, que busca a participação em editais públicos para captação de recursos. 

Já se pode observar alguma troca de experiências dos equipamentos públicos a partir da experiência na Casa 
1. Além de serviços conhecerem e respeitarem o trabalho da Casa a ponto de indicar jovens moradores, uma 
mudança pode ser observada no CAE Florescer (Centro de Acolhida Especial para Mulheres Transexuais e 
Travestis). Gerido ONG filiada à rede socioassistencial, o Centro atende a até 30 mulheres trans por um 
período não definido, e passou, nos últimos anos, a ter um perfil ativo no facebook e forte divulgação de 
eventos. O próprio nome adotado na rede social, após um tempo, passou a ser Casa Florescer, e há um 
incentivo grande à abertura do espaço para setores da sociedade e para a vizinhança: festas, feijoadas, 
saraus, peças de teatro e parcerias com outras instituições como o Teatro Oficina. Diversos vídeos nas redes 
mostrando a rotina, o espaço físico, e interações das moradoras com outros setores da sociedade passam a 
imagem de abertura daquele equipamento à sociedade, em comportamento similar à Casa 1, como forma 
de buscar uma mudança de cultura. Ademais, o acesso mais fácil do Florescer a outros equipamentos e 
serviços da rede pública tornam as dinâmicas nesse espaço promissoras. Por fim, experiência na Casa 1 
fomenta o surgimento de outros modelos de iniciativa civil parecidos pelo país, que podem também 
contribuir até para a criação de novos editais para as redes públicas também nessas cidades. 

O debate proposto é a necessidade de os equipamentos prestadores de serviços possibilitarem o 
reconhecimento e o atendimento às diferenças apresentadas na realidade da população LGBT, 
proporcionando um tratamento mais qualitativo dos usuários do serviço e estabelecendo uma relação dessa 
parcela da população com o espaço público e com a sociedade. Nesse sentido, a Casa 1 tem se mostrado 
como um espaço permeado por soluções criativas que merecem ser reproduzidas em uma abrangência 
adequada à demanda. Ao se avaliar melhor os impactos causados na emancipação dos moradores e na 
mudança da cultura local, esta alternativa de acolhimento pode servir de laboratório para políticas públicas 
que repensem o modelo atual, se concentrando em oferecer um sistema de apoio como o citado por 
Schulman (2009), que pode ser a diferença entre a autonomia financeira e psicológica e a situação de rua. 

Uma vinculação às políticas públicas associada com a flexibilidade de um modelo como de república, a 
espacialidade e a territoriedade pode colaborar para uma maior inserção dessa população na sociedade e 
para uma rede de apoio de saúde física, psicológica e de empregabilidade. A proposta de um modelo que 
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pensa a coletividade dessa minoria sem focar na questão dos vínculos familiares proporciona uma visão 
alternativa para a emancipação desse público. Ademais, a implantação num território central, como um 
equipamento público de "portas abertas" com impacto positivo para a população, cria marcas de memória 
coletiva que fortalecem os vínculos locais, além de um referencial urbano e a formação de um enclave LGBT 
na cidade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

A existência de LGBTs sem moradia e suas especificidades tem levado à criação de algumas soluções 
alternativas, a partir do momento em que se observa uma burocratização e dificuldades nas modalidades 
apresentadas pelo poder público para o atendimento dessa população. A Casa 1 foca em um momento 
específico na vida do jovem LGBT, que pode ser decisivo entre sua autonomia e sua maior vulnerabilização, 
demanda presente no movimento LGBT jovem, mas que até então vinha sendo negligenciada pelas políticas 
públicas. Instalada numa região central, próxima a pontos previamente apropriados pela comunidade LGBT 
em São Paulo bem como a locais frequentados por pessoas em situação de rua (viadutos, refeitório que 
atende a população de rua e pontos de cadastro para centros de acolhida), a Casa se apresenta como um 
equipamento urbano que busca, além do direito à mobilidade urbana aos seus moradores, um impacto 
positivo na vizinhança (com biblioteca, centro cultural, atendimento à população de rua, numa área que era 
previamente um bar) ao mesmo passo que uma solução temporária de moradia e apoio para seus moradores 
alcançarem uma solução mais definitiva, que vem sendo para a maioria, segundo o fundador, a moradia em 
cortiços e repúblicas na região central, o que cria uma rede de sociabilidade LGBT nesta vizinhança. 

A Casa 1, em pouco mais de um ano de funcionamento, se apresenta como um lugar de referência, com 
estratégias próprias de construção de identidades, espacialidades, relações específicas entre o público, o 
privado e o comum, e evocação da memória coletiva para diferentes grupos. As ações desses grupos 
eventualmente se traduzem em termos espaciais na Casa, modificando a mesma a cada experiência 
individual naquele ambiente. No fim, acaba ainda movimentando o mercado na região a partir do momento 
em que se forma uma rede composta por ex-moradores que ao sair da casa procuram morar no seu entorno, 
voluntários, visitantes e participantes de suas atividades. 

As estratégias de funcionamento associadas ao formato de república, um ambiente jovem e familiar, 
apresentam avanços que possibilitam um sentimento de pertencimento, coletividade e apropriação do 
espaço. Porém esse modelo apresenta impasses, oriundos principalmente da falta de vinculação ao poder 
público, dependência financeira de seus organizadores e da iniciativa privada, e da restrição quanto aos perfis 
de moradores acolhidos, excluindo parte considerável dos LGBTs em situação de rua, além de portadores de 
necessidades especiais visto que o equipamento de acolhida não é acessível. 

Propõe-se, por fim, que o modelo de acolhimento desenvolvido pela Casa 1 contribua para o repensar do 
formato atual dos espaços dos serviços públicos para que eles não ofereçam apenas a acolhida, mas sim 
equipamentos capazes de garantir o apoio necessário para a independência dos moradores, a vinculação a 
outros espaços da rede pública de saúde e de empregabilidade, e de influenciar a vizinhança com uma 
proposta positiva de ocupação do público LGBT e de sua agenda no território.  
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A CASA É APENAS UMA MORADIA?: OS DIVERSOS USO DA CASA NO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAIXA-1 NA RMNATAL 

IS THE HOME JUST A DWELLING? : THE DIVERSE USES AT THE PROGRAMA MINHA CASA MINHA 
VIDA -  FAIXA 1 IN RMNATAL 

¿LA CASA ES APENAS UNA VIVIENDA?: LOS DIVERSOS USOS DE LA CASA EN EL PROGRAMA “MINHA 
CASA MINHA VIDA FAIXA-1” EN RMNATAL 

EIXO TEMÁTICO: Produção do espaço, ocupação, gestão e cidadania 

RESUMO: 

A casa é caracterizada como local de consumo e bem indispensável para a sobrevivência dos seres humanos, mas 
também pode vir a ser um local cuja adaptabilidade promove a produção e o bem-estar da família. Para a população de 
baixa renda, esse bem é oferecido no Brasil por meio de políticas habitacionais na qual a propriedade é legitimada. 
Entretanto, os programas habitacionais brasileiros a nível federal (Banco Nacional da Habitação e Programa Minha Casa 
Minha Vida) produzem um alto número de casas sem, previamente, compreender quais as reais necessidades de seus 
moradores. Assim, é nesse sentido que o Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 deve ser analisado, identificando 
se há mudanças de uso, ocupação ou reformas nas casas subsidiadas e obter uma explicação inicial sobre o que motivou 
essas transformações. Para atingir esse objetivo, foi realizada pesquisa bibliográfica e exploratória com idas a campo, 
além da análise dos 889 questionários aplicados na Região Metropolitana de Natal nos 23 empreendimentos entregues 
até o ano de 2016. Verificou-se, com este estudo, a mudança de uso como algo recorrente nos empreendimentos 
habitados por famílias de baixo rendimento – 0 a 3 salários mínimos.  

PALAVRAS-CHAVE: mudança de uso e ocupação; reformas; Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. 

ABSTRACT: 

A home is characterized as a place of consume and as essential to human being survival but can also be a place which 
adaptability promote family’s production and welfare. For the low-income population, this good in Brazil is offered 
through habitational policies that legitimates the property. However, the habitational programs at federal level (Banco 
Nacional da Habitação e Programa Minha Casa Minha Vida) produces a high level of houses without, previously, 
comprehend the real necessities of their residents. Is in that way that the Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1  
should be analyzed, identifying if there is a change in the use, occupation or reforms at the subsidized homes and obtain 
an initial explication in what motivate those transformations. To reach that goal, a bibliographic and exploratory 
research was made with field trips, and the analysis of 889 questionnaires at Natal’s metropolitan region in the 23 
initiatives delivered until 2016. It was verified, with that study, the changing of use as recurrent at the enterprises 
inhabited by low-income families – 0 to 3 minimum wages. 

KEYWORDS: Changing of use and occupation; reforms; Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1  
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RESUMEN: 

La casa es caracterizada como lugar de consumo y bien indispensable para la sobrevivencia de los seres humanos, pero 
también puede ser un lugar cuya adaptabilidad promueve la producción y el bienestar de la família. Para la población 
de pocos ingresos, este bien es ofrecido en Brasil por medio de políticas habitacionales en las cuales la propiedad es 
legitimada. Sin embargo, los programas habitacionales brasileños a nivel federal (Banco Nacional da Habitação y 
Programa Minha Casa Minha Vida) producen un gran número de casas sin, previamente, comprender cuales son las 
reales necesidades de sus habitantes. Siendo así, es en este sentido que el programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 
debe ser analizado, identificando se hay modificaciones de uso, ocupación o reformas en las casas subsidiadas y obtener 
una explicación inicial sobre lo que motivó estas transformaciones. Para alcanzar este objetivo, se hizo un estudio 
bibliográfico y exploratorio con idas a campo, ademas de el análisis de los 889 encuestas aplicadas en la Región 
Metropolitana de Natal en los 23 emprendimientos entregues hasta el año 2016. Se verificó, con este estudio, el cambio 
de uso como algo recorriente en los emprendimientos habitados por familias de bajo ingreso - 0 a 3 salarios mínimos. 

PALABRAS-CLAVE: Cambios de uso y ocupación; reformas; Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1. 
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INTRODUÇÃO 

A casa é caracterizada como local de consumo e bem indispensável para a sobrevivência dos seres humanos. 
Em um segundo momento, pode se tornar um local de apoio à produção. Nesse sentido, a habitação pode 
ser considerada como um ativo de diminuição da pobreza. A propriedade aparece enquanto um símbolo de 
segurança para os moradores transformarem e reformarem sua casa de acordo com suas necessidades 
básicas e cotidianas. A questão da propriedade é também, no cenário de instabilidade política, econômica e 
social brasileiro uma forma de controle da ordem social e dá suporte, até os dias atuais, as políticas 
habitacionais como os Institutos de Aposentadoria e Pensão, Fundo da Casa Popular, Banco Nacional de 
Habitação e Programa Minha Casa Minha Vida. Este último é hoje a referência brasileira quando se trata de 
política habitacional e será o objeto de análise desse estudo.  

As diferentes utilizações e transformações nas estruturas e uso das casas são uma realidade e aparecem nas 
duas maiores políticas habitacionais brasileiras (Banco Habitacional de Habitação e no Programa Minha Casa 
Minha Vida). No caso prático da Região Metropolitana de Natal (RMN), estudos desenvolvidos por Medeiros 
(2015) e pelo Núcleo Natal da Rede INCT/Observatório das Metrópoles (2015), demonstram essa presença 
na região. Desse modo, o presente artigo tem como objetivo identificar a existêcia de reformas e diferentes 
usos e ocupações do solo referentes as moradias subsidiadas pelo Programa numa tentativa inicial de 
compreender quais são essas mudanças e aquilo que pode vir a ser uma explicação para a transformação. 

Cabe destacar que esse artigo é fruto de um estudo ainda em andamento vinculado ao Grupo de Pesquisa 
Cidades Contemporâneas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para a obtenção dos resultados, 
a metodologia utilizada é composta por um banco de dados sobre o Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 
1 cuja as informações vêm sendo levantadas desde 2014, através de pesquisas bibliográfcas, análises 
documentais e exploratórias in loco. Os dados analisados neste trabalho são frutos da realização de 889 
entrevistas por questionários com a população moradora do PMCMV – Faixa 1 de todos os 23 
empreendimentos entregues até o ano de 2016. Por fim, verificou-se com esta investigação que a mudança 
de uso é algo recorrente nos empreendimentos habitados por famílias de baixo rendimento – 0 a 3 salários 
mínimos.  

A IMPORTÂNCIA DA CASA E A IDEOLOGIA DA CASA PRÓPRIA 

A casa é segundo Harvey (1980), Maricato (1986), Valença (2003) uma necessidade básica da classe 
trabalhadora e um bem fundamental para a reprodução da mesma. A habitação é, independente de classes 
e raças, é uma necessidade de subsistência dos seres humanos, não há quem dela prescinda. É nela o local 
do cotidiano e do privado onde as necessidades mais básicas dos homens e mulheres, como comer, 
descansar, dormir e conversar serão satisfeitas (VALENÇA, 2003). A casa, de acordo com Da Matta (1997) se 
apresenta também como um abrigo, o lugar seguro no qual seus moradores encontram-se protegidos do 
desconhecido e dos perigos da rua.  

A habitação é também uma forma de controle da classe trabalhadora pelo capital e sua classe dominante 
quando está relacionada a propriedade do imóvel e da terra. No momento em que o trabalhador passa a ser 
dono deste bem, ele se fideliza a dois dos princípios básicos da sociedade capitalista: a propriedade privada 
e acumulação. Esses princípios se apresentam sob duas formas, quais sejam: como há um grande depósito 
de dinheiro na propriedade habitacional, o seu proprietário tenta então preservar ou aumentar o valor da 
sua propriedade adquirida e; relacionada pela exploração dos trabalhadores proprietários sobre aqueles 
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despossuídos de propriedade através do arrendamento das propriedades, tornando-o, segundo Engels (2015 
[1872]), um capitalista. 

A utilização da casa pelo capital ainda aparece para manter a ordem social por ele considerada apropriada. 
Por meio da posse da moradia, controla-se e satisfaz a massa populacional, Harvey (1982, p.13) afirma, “um 
trabalhador hipotecado até o pescoço é, na maioria dos casos, um bastião da estabilidade social e os 
esquemas para promover a casa própria para a classe trabalhadora há muito tempo reconheceram esse fato 
básico”. Engels no seu artigo “Como a burguesia resolve a questão da moradia” escrito em 1872, já aponta a 
utilização da casa própria pelo capital como forma de suprir uma necessidade básica, inserir o trabalhador 
no sistema e propagar seus valores.  

Tendo em vista a necessidade habitacional enquanto necessidade de subsistência e a propriedade da casa 
como um modo de perpetuação do capital e da ordem social a ideologia da casa própria se instaura como 
uma solução para crises políticas, econômicas, sociais e, consequentemente, as habitacionais. Esta ideologia 
está pautada na ideia de que a casa própria é a única forma de resolver o problema da moradia. Como 
apresentado por Sax (p.63 apud Engels, 2009 [1872])  

“Há algo peculiar no anseio da posse fundiária inerente ao ser humano [...] Trata-se da 
sensação inconsciente da importância da realização econômica representada pela posse 
fundiária. Com ela, o ser humano adquire um esteio seguro; ele por assim dizer, fixa 
firmemente suas raízes e toda economia [!] tem nela sua base mais duradoura. Mas a força 
benéfica da posse fundiária vai muito além dessas vantagens materiais. Quem for feliz a 
ponto de chamar tal posse de sua, alcançou o patamar mais elevado imaginável da 
independência econômica; possui um território, no qual pode mandar e desmandar 
soberanamente; é seu próprio senhor, possui certo poder e um amparo seguro para o 
tempo da necessidade; sua autoestima melhora e. com esta, sua força moral. Daí a profunda 
importância da propriedade para a presente questão; [...] O trabalhador, hoje exposto sem 
defesa às vicissitudes da conjuntura e constantemente dependente do patrão, seria, por 
essa via, até certo ponto arrancado dessa situação precária; [...] estaria assegurando contra 
os perigos do desemprego ou invalidez pelo crédito real que estaria à sua deposição em 
consequência disso. Ele seria, desse modo, alçado da classe despossuída para a classe dos 
possuidores.” 

A ideia da posse privada da casa apontada ainda do século XIX, como algo além da necessidade do abrigo, 
mas como sinônimo de crescimento econômico e social que promove a inserção do trabalhador na sociedade 
capitalista, está presente atualmente. 

A ideologia da casa própria é então enraizada no imaginário popular como demonstra Bolaffi (1982) ao 
apresentar em seu texto “Habitação e urbanismo: o problema e o falso problema” uma pesquisa realizada 
em 1960 pelo Loyd A. Freem a qual destacava a obtenção da propriedade da casa como o principal objetivo 
da população brasileira e os motivos subjetivos e objetivos que respaldam esse desejo. Subjetivamente, a 
obtenção da moradia própria aparenta um crescimento econômico e social, ou seja, uma evidência de 
sucesso e uma melhor posição social (BOLAFFI, 1982). De acordo com Bourdieu (2013), a casa gera um tipo 
de identidade e, por meio de sua posse e localização, é possível identificar o local socialmente ocupado pelo 
proprietário. Mesmo que a casa não se localize nos melhores bairros, quando em comparação aqueles que 
não a possuem, já há um aparente crescimento na hierarquia social. Não se deve esquecer da sensação de 
segurança propiciada por esse bem em tempos de crise, principalmente em épocas de desemprego, pois, 
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sendo o morador o proprietário do imóvel, não há possibilidade de despejo (ARANTES, FIX, 2009; BOLAFFI, 
1982; BONDUKI, ROLNICK 1982). 

Objetivamente, a casa própria é também observada pela classe trabalhadora como uma estratégia de 
melhoria de renda e diminuição de custos. Ela, quando adquirida, torna-se um ativo direto ou indireto para 
de suprimento das necessidades referentes à força de trabalho. Ao pensar na velhice, esta aparece como 
uma precaução relacionada a ausência ou insuficiência da previdência social. A propriedade da casa oferece 
também a maior porcentagem na aquisição de créditos o que aumenta a possibilidade de aquisição de 
produtos a serem consumidos (ARANTES, FIX, 2009; BOLAFFI, 1982; BONDUKI, ROLNICK 1982). 

Nesse sentido, a ideologia da casa própria se expande no Brasil e corrobora com a produção de todas as 
políticas habitacionais brasileiras implementadas até os dias atuais, justificadas pela diminuição do déficit 
habitacional e aumento da qualidade de vida, entretanto, seus objetivos reais são, em sua maioria, a 
promoção dos princípios do capital e manutenção da ordem social em momentos de tensões sociais, 
econômicas e políticas. Assim, o próximo tópico abordará os principais programas habitacionais brasileiros e 
os interesses por trás deles. 

OS PRINCIPAIS PROGRAMAS HABITACIONAIS BRASILEIROS  

Ao analisar as políticas relacionadas a habitação implementadas pelo Estado brasileiro, observa-se que 
promoção habitacional estatal é marcada por uma produção privada de moradia. Esse tipo de produção é 
baseada na construção de casas alimentando a propriedade privada e excluindo, por exemplo, questões 
relacionadas ao aluguel. A difusão da propriedade privada da casa torna-se objetivo principal na agenda do 
Estado. 

No Brasil, os conflitos entre capital e trabalhadores pelo espaço se intensifica durante a industrialização. A 
partir da década 1940, o desenvolvimento do processo de urbanização causou, principalmente na cidade de 
São Paulo, um grande surto de especulação imobiliária e, consequentemente, o aumento dos alugueis, bem 
como o crescimento dos despejos dos trabalhadores que com seus salários não conseguiam pagar as taxas 
mensais referentes a moradia. Esses acontecimentos, conforme frisa Bonduki (1998), explicam o sentimento 
de segurança relacionado à casa própria, desfavorecendo os alugueis e favorecendo os processos de 
favelização e auto construção. O crescimento desses processos, a dificuldade de acesso a moradia por parte 
da população e a tentativa de manter a ordem social e obter o apoio da classe trabalhadora motivaram a 
intervenção estatal a partir da criação de políticas habitacionais. Os Institutos de Aposentadoria e Pensões 
(IAPs) foram tidos como a primeira política habitacional brasileira, entretanto, não possuíam apenas a função 
de construção habitacional. Lançado durante os anos 30, estava diretamente relacionado aos trabalhadores 
assalariados e suas categorias de trabalho. Os Institutos perdem força durante a década de 50 e são extintos 
em 1964 com a ditadura militar. 

A Fundação da Casa Popular (FCP) surge no Governo Dutra como o primeiro órgão federal criado para tratar 
exclusivamente do problema habitacional. O cenário referente a criação da FCP era de pós Segunda Guerra 
Mundial, de caos urbano decorrente do crescimento acelerado das cidades e de crise habitacional. A política 
da casa própria promovida por Dutra “conferiu à questão [habitacional] uma propriedade sem par no período 
populista, como forma de demonstrar sensibilidade social numa área explosiva e, de certa forma, compensar 
o conservadorismo de seu governo” (BONDUKI, 1998, p.117). Entretanto, a Fundação fracassa ao não se 
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tornar o órgão forte e detentor de recursos. A FCP, juntamente com os IAPS, é extinta com o surgimento do 
Banco Nacional da Habitação (BNH). 

Na década de 1960 nasce o Banco Nacional da Habitação (BNH) enquanto forma de obter apoio das massas 
de trabalhadores ao Golpe Militar de 1964 e desenvolver o ideário conservador das classes mais altas e da 
igreja católica concomitante ao combate das ideias comunistas (BONDUKI, 1998). O banco atuou por meio 
da construção de moradias para a classe de baixa e renda média, promoção equipamentos urbanos e 
recuperação do setor de construção civil de grandes obras. Entretanto, essa política intensificou a segregação 
socioespacial ao não abarcar, de forma efetiva, em seus subsídios, a população de baixa renda, construindo 
conjuntos que serviram de habitação apenas para a classe média e afastando mais ainda essa população das 
áreas “centrais”. Com a crise econômica e política da década de 1980, começam a aparecer as fragilidades 
do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o qual o BNH fazia parte, sendo esse extinto em 1986 juntamente 
com o término do regime ditatorial militar. Os anos de devastação econômica que acometeram o Brasil 
agravaram as condições urbanas da população principalmente nas regiões metropolitanas e durante o 
período de 1986 a 2009, segundo Valença (2001), há uma apatia em relação a política habitacional. 

Após 24 anos do fim do BNH, seu projeto hegemônico ainda deixa de herança algumas concepções sobre o 
formato de política habitacional a ser produzida no Brasil (CARDOSO, 2006) que hoje está sendo observada 
na segunda maior política habitacional já lançada no país, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 
Segundo Cardoso e Aragão (2011, p.): 

“[...] retoma-se neste momento argumentos semelhantes aos que originaram a experiência 
do BNH, também criado para impulsionar a economia por meio de efeitos multiplicadores 
e ampliar oportunidades de acesso ao trabalho formal para populações com baixa 
qualificação.” 

O novo programa, inicialmente, atendia a 3 faixas de renda divididas entre de 0 a 10 salários mínimos (0 a 5 
mil reais). Atualmente, após o término de sua segunda fase e início da terceira, adiciona-se a faixa 1,5, 
formando quatro faixas de renda que se dividem entre 0 a 9.000 reais da renda familiar.  

O PMCMV é uma parceria dos entes federativos com o mercado imobiliário e sua maior novidade é real 
tentativa de atender a faixa 1 a qual contém a população com renda de 0 a 3 salários mínimos. Por ser um 
programa diretamente ligado as empreiteiras - mercado imobiliário, ele se apresenta como uma política 
pública que expande as franjas das regiões metropolitanas e as periferias das cidades na procura por terras 
mais baratas e maior lucratividade, principalmente em relação aos empreendimentos da faixa 01. Dessa 
forma, a dinâmica mercantil das terras urbanas e periurbanas, encontrando frequentemente seus 
empreendimentos de baixa renda, ou seja, os de menores lucratividades, situados nas franjas das cidades ou 
de regiões metropolitanas desprovidos de infraestrutura (MARICATO, 2009; ROLNIK, 2009).  

O Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 01 tem seus projetos e escolhas de terrenos desenvolvidos pelo 
setor privado, ou seja, pelas empresas responsáveis pela construção dos empreendimentos. Essa forma de 
política é conhecida como uma produção “por oferta”, onde os responsáveis estatais apenas aprovam ou 
não os projetos criados e o terreno selecionado pelas construtoras (ARANTES e FIX, 2009). Dessa forma, como 
já apontado, em busca da maior lucratividade, os terrenos destinados a faixa de interesse social é, 
normalmente, construído em espaço pouco urbanizados e com carência de infraestruturas. Todavia, a 
tentativa de obter um maior ganho vai além da localização e encontra-se também no desenho dos projetos 
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arquitetônicos que se baseiam numa produção industrial e em massa sem se preocupar com as 
especificidades de cada família e questões simbólicas referentes a habitação.  

Nesse contexto da construção de casas e apartamentos para famílias de baixa renda em locais desprovidos 
de um entorno dotado de infraestruturas urbanas e moradias que muitas vezes não representam as 
necessidades físicas e simbólicas de seus residentes, há, no espaço no imóvel, transformações físicas de uso 
e ocupação do solo com o objetivo de atender as reais necessidades e desejos dos proprietários. A próxima 
seção trata das diversas formas de utilização da casa, sua mudança de uso e ocupação na tentativa de melhor 
compreender quais as razões por trás dessas transformações. 

A CASA E A SUA DIVERSIDADE DE USO E OCUPAÇÃO 

As casas e apartamentos subsidiados pelas políticas habitacionais brasileiras são em sua maioria, para não 
dizer em geral, ofertadas para o uso residencial, esquecendo-se que este bem tem inúmeras funções com 
destaque para a população de baixa renda. Moser (1996, 1998) e Katzman (1999) já destacavam a casa como 
bem indispensável para a população urbana de baixa haja vista sua função de diminuir a vulnerabilidade 
dessa classe pela utilização dessa como ativo socioeconômico. 

De acordo com Moser (1998, p. 32, tradução nossa) “a propriedade da casa é, de longe, o ativo produtivo 
mais importante do pobre urbano” e identifica três principais formas de utilização deste bem para suprir as 
necessidades cotidianas de sobrevivência da família: 1) aumento de renda familiar por meio de empresas 
domésticas; 2) aumento da renda por meio de aluguel e; 3) divisão do lote para a produção de moradias que 
abrigarão as famílias de seus familiares - coabitações. As duas primeiras formas de utilização da terra urbana 
são referentes à questão salarial e à tentativa de obter um aumento de renda através da propriedade. A 
propriedade promove um sentimento de segurança no qual incentiva o morador a investir em melhorias na 
habitação e produção de renda (MOSER, 1998) e essa situação não é diferente no Brasil. Como identificado 
por Katzman (1999, p. 341, tradução nossa),  

A condição de proprietário permite que o ativo moradia assuma funções muito diferentes 
nos processos de combinação e encadeamentos de ativos: a vivenda não é apenas um bem 
que permite satisfazer as necessidades habitacionais de uma família. Pode também ser 
transformada para atividades produtivas dentro da intimidade do lar, permite estratégias 
de incorporação e absorção de parentes, pessoas próximas e outras famílias, e pode gerar 
recursos financeiros quando usada como fonte de renda através do aluguel, total ou parcial, 
como garantia de crédito para a família, como respaldo hipotecário e como garantia a 
terceiros.” 

Dessa forma, a casa num primeiro momento caracteriza-se apenas para fins habitacionais, mas, num 
segundo, pode se transformar em fonte de renda (MARICATO, 1982). e local de diminuição de 
vulnerabilidades (MOSER, 1996, 1998). Como apontado pelos autores brasileiros Bonduki e Rolnik (1979) e 
Souza (2003), a moradia não apenas é um abrigo ou local de consumo, mas também lugar de suporte para 
atividades diárias ou até mesmo como local de produção de renda. 

É então, nos imóveis apropriado pela população de baixa renda que surgem os diversos usos e ocupações do 
ambiente de moradia tendo por objetivo a adequação desses espaços para as necessidades sociais, 
econômicas, físicas e até simbólicas desta parcela populacional. As transformações de uso e ocupação são 
traduzidas no espaço construído das casas e apartamentos. 
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A racionalização das produções habitacionais advindas do legado arquitetônico modernista é de grande 
influência para as transformações habitacionais, principalmente nos conjuntos habitacionais de baixa renda. 
O movimento modernista, no contexto do pós-guerra e no avanço das ideias comunistas, providenciou a 
construção de inúmeros conjuntos habitacionais na tentativa de propiciar aos trabalhadores inúmeras 
habitações de qualidade e com preços acessíveis (BONDUKI, 1998).  Entretanto, a técnica e a economia 
implementada nos projetos modernistas brasileiros se desvincularam dos princípios de transformação social 
e passaram a ser utilizadas pelos atores políticos desenvolvimentistas e empresas privadas para a economia 
na construção, lucratividade e manutenção da ordem social.  No Brasil, a industrialização e racionalização do 
setor de construção civil, aliado com o alto déficit habitacional juntamente com a necessidade de acalmar a 
população insatisfeita com a urbanização desenfreada resultou na construção de inúmeros conjuntos 
habitacionais por parte do Estado. Entretanto, visando um barateamento dos gastos em construção, estes 
conjuntos possuem centenas de imóveis com as mesmas tipologias para diferentes famílias, não satisfazendo 
suas diferentes necessidades.   

Ademais, a localização é outro fator de barateamento da construção desde que os empreendimentos estejam 
localizados em terrenos longe dos centros urbanos, mais especificamente das franjas das cidades – periferias. 
Normalmente, a má localização está atrelada a indisponibilidade de equipamentos urbanos, públicos ou 
privados, provocando no morador o interesse de transformação de seu imóvel em um local comercial ou de 
serviços.  Dessa forma, sob as condições de inacessibilidade a infraestruturas urbanas e equipamentos 
coletivos, os trabalhadores utilizam de suas casas como oportunidade para ascender socialmente e oferecer 
os serviços inexistentes nos conjuntos, criando diferentes usos e ocupações dos terrenos oferecidos por meio 
de programas habitacionais, com destaque para o Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. Todavia, os 
conjuntos construídos em localizações mais centrais também podem sofrer modificações de uso de acordo 
com a necessidade da família e oportunidades relacionadas ao entorno - tentativa de uma maior extração de 
renda (MEDEIROS, 2015). 

As mudanças de uso e ocupação e reforma dos imóveis proporcionados pelo Estado para a população de 
baixa renda está presente em várias das políticas habitacionais. Medeiros (2015) em sua pesquisa sobre os 
conjuntos da COHAB em Natal/RN identifica um a mudança de uso e ocupação do solo e as reformas 
produzidas nas casas entregues pelo BNH. Para a autora, as transformações residenciais estão vinculadas aos 
“[...] diferentes mercados propiciados na construção/reconstrução do ambiente construído” (2015, p. 217). 
Além disso, a mudança de uso e ocupação do solo também pode ter por objetivo suprir novas necessidades 
familiares como o aumento ou diminuição da família. 

Essas características também são observadas em empreendimentos mais novos produzidos a partir de 2009 
por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. No livro “Minha Casa Minha Vida... e a cidade?” 
organizado por Amore, Shimbo e Rufino (2015) formado por 6 avaliações de empreendimentos do PMCMV 
– Faixa 1 presentes em 6 regiões metropolitanas do Brasil, apontam a mudança de uso, reformas e repasses 
dos imóveis, demonstrando a necessidade de diferentes utilizações dos imóveis entregues pelo Programa. 
Algo interessante a se atentar é que a transformação do imóvel não se dá somente nos conjuntos de casa, 
dada sua flexibilidade de reconstrução e ampliação do ambiente já construído. Mas verifica-se também nos 
apartamentos, imóveis com uma maior rigidez para reformas e utilização do espaço. 

Assim, compreende-se que o processo de uso e ocupação do solo nos conjuntos habitacionais acompanham 
diretamente a dinâmica familiar como também as externalidades sociais e econômicas de forma a possibilitar 
a sobrevivência dos seus moradores, pois, apenas a propriedade da casa enquanto um bem exclusivamente 
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residencial e unifamiliar pode não suprir o que é preciso para viver. Nesse sentido, a próximo seção 
demonstra que na Região Metropolitana de Natal, durante os quase nove anos de Programa Minha Casa 
Minha Vida, identifica-se diferentes usos, ocupações e reformas dos imóveis verticais e horizontais.  

 

O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL E A MUDANÇA 
DE USO DA MORADIA:  

A Região Metropolitana de Natal, criada em 1997, através da Lei Complementar n° 152/1997 era composta 
inicialmente por seis municípios, a saber: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Macaíba 
e Ceará-Mirim. Ao longo dos vinte anos de existência da RMN, muitas foram as mudanças na região, a 
exemplo de hoje conter 14 municípios, sendo eles, por ordem de inclusão: Natal, Parnamirim, São Gonçalo 
do Amarante, Ceará Mirim, Macaíba, Extremoz, Nísia Floresta e São José de Mipibu, Monte Alegre, Vera Cruz, 
Maxaranguape, Arês e Goianinha (SILVA, 2017). A partir de 2011, foram entregues os primeiros 
empreendimentos financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida para a população de baixa renda.  

Atualmente, a RMN possui 51 conjuntos (entregues e não entregues) em 22 localidades diferentes. Para esta 
pesquisa, destacaremos apenas aqueles empreendimentos construídos entre os anos de 2011 a 2016, pois, 
como o objetivo é identificar as diferentes formas e utilização da casa e apartamentos nos conjuntos 
habitados pela faixa – 1, ou seja, as mudanças de uso e ocupação do solo que ocorre nos imóveis destinados 
a população de até três salários mínimos, é necessário que os moradores já tenham se apropriado do espaço 
de suas residências. O quadro a seguir identifica os conjuntos a serem analisados: 
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Municípios Empreendimentos Unidades Tipologia 

Ceará Mirim Residencial Fauna, Flora, Mar e Terra 1155 Casas 

Extremoz Jardins de Extremoz I, II, III e IV 790 Casas 

Macaíba 

Residencial Campinas 403 Casas 

Residencial Manoel Dias 540 Casas 

Residencial Minha Santa 500 Apartamento 

Monte Alegre 
Residencial Novo Monte 348 Casas 

Residencial Esperança 169 Casas 

Natal 
Residencial Vivendas do Planalto I, II, III e IV 896 Apartamentos 

Residencial São Pedro 200 Apartamentos 

Nísia Floresta 
Residencial Clovis Ferreira da Silva 199 Casas 

Alto da Floresta 184 Casas 

Parnamirim 

Residencial Nelson Monteiro 352 Apartamentos 

Residencial Waldemar Rolim 496 Apartamentos 

Condomínio Vida Nova 464 Apartamentos 
Residencial América I e II 992 Apartamentos 

Condomínio Terras do Engenho I e II 992 Apartamentos 

Condomínio Ilhas do Atlântico 496 Apartamentos 

Condomínio Ilhas do Caribe 496 Apartamentos 

São Gonçalo do Amarante 
Residencial São Gonçalo do Amarante 1200 Apartamentos 

Residencial Jomar Alecrim 305 Casas 

São José do Mipibu Residencial Monte Pascoal 161 Casas 
Quadro 01: Empreendimentos do PMCMV – Faixa 01 

Fonte: Fontenele, 2018. 

Para a análise dos empreendimentos listados acima, o Grupo de Pesquisa Cidades Contemporâneas – UFRN 
produziu um questionário, realizou a delimitação amostral do número de famílias a serem entrevistadas com 
ajuda do Departamento de Estatística e, por sorteio através da geração aleatórias de números pelo Excel 
delimitou as casas a serem visitadas. Dessa forma, foram realizadas 889 entrevistas por questionários. No 
questionário, três perguntas eram de extrema importância para essa pesquisa, a primeira “Quando realizou 
a última reforma na sua residência? Qual foi o propósito da reforma?”, a segunda “Uso da construção? (...) 
Residencial, (...) Comércio Formal, (...) Comércio Informal, (...) Misto e (...) Outros” e a terceira “Tipo de 
comércio e o que motivou a abrir o espaço comercial?”.  

É identificado na pesquisa que algumas casas dos empreendimentos tipo horizontais (casas) sofreram algum 
tipo de reforma, 190 casas das 382 escolhidas, sendo essas mais presentes nos empreendimentos mais 
antigos, aqueles entregues entre os anos de 2011 e 2013. Os principais motivos indicados pelos moradores 
quando questionados sobre os aspectos que levaram as mudanças físicas nas casas, percebe-se em primeiro 
lugar a ampliação (45%), em segundo a segurança e privacidade (37%) e em terceiro a implementação de 
comércio (9%). O empreendimento que chama atenção por possuir maior número de reformas é o 
Residencial Esperança, entregue no ano de 2013 e localizado no município de Monte Alegre, com 77% das 
casas transformadas em relação ao formato original. Nele está presente mudanças referentes a ampliação 
(60%) e segurança e privacidade (30%). Uma exceção a isso, é o Conjunto Novo Monte, também localizado 
em Monte Alegre e entregue no ano de 2015. Este conjunto, possui o segundo maior percentual de reformas 
(62%), sendo elas privacidade e segurança (61%), ampliação (22%) e comércio (11%). 
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Em relação aos imóveis de tipo vertical (apartamentos), nove dos catorze empreendimentos analisados 
sofreram reformas, dentre eles, os empreendimentos mais antigos - entre os anos de 2011 a 2013 foram os 
que mais sofreram algum tipo de reforma. Foram reformados 140 dos 507, as reformas realizadas nesses 
imóveis são referentes a troca de cerâmica e piso (54%), pintura (21%) e colocação de grades em portas e 
janelas (9%). O empreendimento que mais se destaca em relação ao número de reformas é o Condomínio 
Residencial América I, localizado em Parnamirim e entregue no ano de 2012, com 38% de apartamentos 
modificados. Percebe-se entre as duas tipologias as diferenças em relação aos tipos de reformas produzidas.  

 
  Figura 01: Localização dos empreendimentos do PMCMV- Faixa 1 

Fonte: Fontenele, 2018. 

Nos condomínios de casa, caracterizados pela sua maior facilidade de transformação da estrutura física do 
imóvel, identifica-se a possibilidade de ampliação e transformação do todo ou uma parte do imóvel em local 
comercial ou misto, podendo molda-lo de acordo com as necessidades da família. A segurança e privacidade 
aparece como o segundo aspecto mais importante para os moradores dos conjuntos horizontais e observa-
se no espaço construído através do aumento do muro, troca dos portões e/ ou instalação de grades.  
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Figura 02: Reforma de imóvel no Conjunto Clovis Ferreira da Silva 

Fonte: Fontenele, 2018 

Diante dos motivos dos conjuntos verticais, percebe-se a rigidez na flexibilidade física do imóvel, reduzindo 
a possibilidade da ampliação do mesmo ou transformações físicas que possam adaptar cômodos a outras 
funções. Nesse contexto, a maioria das reformas são relativas a mudanças que não transformam a estrutura 
do imóvel. Também, como nas casas, aparece, mesmo com menor frequência, a questão da segurança a qual 
é observada pela colocação de grades nas portas e janelas. As grades também podem servir para a 
comercialização de produtos por meio da mudança de uso de um cômodo.  

 

 
Figura 03: Colocação de grades no Residencial Terras do Engenho II  

Fonte: Fontenele, 2018 

Ao analisar as respostas pertinentes ao uso dos conjuntos construídos, observa-se em sua maioria o uso 
residencial. Todavia, há a presença de imóveis mistos e comerciais em diversas residências de ambas as 
tipologias. De acordo com os resultados dos questionários, oito dos dez empreendimentos horizontais 
apresentam uso misto com 26 casas ou comercial com 12. Os empreendimentos com maior transformação 
de uso aparecem como em relação aqueles com maior número de reformas, caracterizam-se pelos conjuntos 
mais antigos. O conjunto Jardins de Extremoz, entregue em 2011 e localizado no município de Extremoz, 
destaca-se entre aqueles com maior diversidade de uso, sendo 24% de casas modificados para uso comercial 
ou misto. As declarações dos entrevistados demonstram que a necessidade de um complemento na renda 
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familiar e o advento do desemprego foram os principais motivadores (70%) para que esses usassem o imóvel 
para além da moradia. O Conjunto Manoel Dias também merece ser destacado, em virtude de ser o segundo 
empreendimento com maior número de imóveis com usos além do residencial. Ele encontra-se no município 
de Macaíba e foi entregue no ano de 2012, possuindo 16% de casas com uso misto. Assim como no residencial 
Jardins de Extremoz, 100% dos moradores do residencial Manoel Dias declararam que a principal motivação 
para que a abertura de um comércio ou serviço foi a necessidade de complemento de renda e o desemprego.  
Ademais, ambos os conjuntos, foram construídos em terrenos com baixa integração ao tecido urbano tendo 
em vista os vários vazios urbanos ao redor do terreno. No entanto, após entrega das chaves aos moradores 
do condomínio Jardins de Extremoz, houve uma ocupação do seu entorno e, atualmente, este pode ser 
caracterizado como um conjunto bem integrado a malha urbana e dotado de serviços – principalmente 
aqueles oferecidos pelas casas subsidiadas. O Conjunto Manoel Dias, infelizmente, ainda não desenvolveu 
uma dinâmica imobiliária de ocupação de seu entorno, continuando “deslocado” do tecido urbano do 
município.  

 
Figura 04: Mudança de uso no Conjunto Manoel Dias e no Conjunto Jardins de Extremoz 

Fonte: Fontenele, 2018 

Com relação aos condomínios verticais, observa-se um fenômeno incomum quando comparamos ao uso dos 
apartamentos de classe média e alta, é verificado nos empreendimentos Faixa 01 do PMCMV a existência de 
uso misto e comercial. Segundo os dados propiciados pelo questionário, todos os treze condomínios verticais 
possuem essa característica. O Residencial São Pedro, construído em Natal e entregue no ano de 2016, é o 
condomínio com maior número de diferentes usos da moradia, possuindo 12% de imóveis com mais de um 
uso. Uma característica interessante deste residencial e que pode vir a ser uma explicação, segundo relatos 
de moradores, para o seu alto índice de utilização diversa da moradia, é o fato deste residencial ter sido feito 
sob demanda fechada, com o objetivo do reassentamento da “Favela do Maruim”, tendo, esses moradores, 
transpostos seus comércios do local de moradia anterior para a moradia atual. Ademais, a necessidade do 
aumento de renda e desemprego também estão presentes nas respostas. O condomínio Residencial Ilhas do 
Pacífico possui um total de 13% de imóveis com uso misto (10%) e comercial (3%). Ele foi entregue em 2013 
e está no localizado no município de Parnamirim. Embora esse esteja bem inserido na malha urbana da 
cidade de Parnamirim, os motivos que levaram a implementação de outros usos no apartamento não estão 
diretamente relacionados a dinâmica do entorno do condomínio e sim a necessidade do aumento da renda 
por parte das famílias que se aproveitam da falta de equipamentos comerciais na parte interna do 
empreendimento e oferecem esses serviços para os moradores.  
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Figura 05: Mudança de uso no apartamento do Residencial São Pedro 

Fonte: Fontenele, 2018 

De acordo com os dados acima analisados, as reformas estruturais nos imóveis aparecem principalmente nos 
empreendimentos horizontais, destacando-se aqueles mais antigos. Os empreendimentos verticais possuem 
mudanças, entretanto, por sua rigidez, elas caracterizam-se por reformas não estruturais. Percebe-se a 
mudança de uso e ocupação do solo como um processo influenciado por várias vertentes e que ocorre 
independentemente da flexibilidade do imóvel. Estão nelas inseridas a questão familiar, o entorno e a 
dinâmica interna dos empreendimentos. O aumento da renda se destaca como uma das principais funções 
da mudança de uso da residência, além disso, é importante atestar que os serviços e comércios oferecidos 
pelos residentes do PMCMV fazem parte, em sua maioria, aquilo que Santos (1979) denomina de circuito 
secundário, relacionadas as necessidades cotidianas e comércio informal. Nesse sentido, os moradores do 
Programa Minha Casa Faixa 1 utilizam-se de suas casas para adaptarem-nas as suas necessidades econômicas 
e sociais, transformando-as por meio de reformas ou através da alteração de utilização da residência.  

CONCLUSÃO 

De acordo com o apresentado, a moradia subsidiada pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 torna-
se para a popoulação de baixa renda não só um local de residência, mas, também como um local de produção 
e sobrevivência. Desse modo, os proprietários das casas se utilizam de diversas estratégias de transformação 
do local de residência na tentativa de suprir suas demandas. As casas e apartamentos também são 
transformados, independente da pouca flexibilidade de construção e reconstruções dos segundos. É nítido a 
utilização das casas e apartamentos para o oferecimento de serviços cotidianos referentes, lanchonetes, 
mercadinhos, salão de beleza, etc.  

As reformas e mudanças de uso dos imóveis respondem a diferentes dinamicas internas e externas as 
famílias. As primeiras se destacam nos empreendimentos mais antigos, demonstrando as diferentes 
necessidades que surgem ao longo dos anos com relação as famílias proprietárias. As reformas decorrentes 
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da “insegurança” – aumento do muro são para além disso, são também um sinal de prestígio, de crescimento 
econômico. 

As diversas transformações de uso podem ser consideradas um processo natural decorrente das novas 
dinâmicas trazidas pela urbanização dos conjuntos e pela precisão de adaptaçãos das famílias. Os 
empreendimentos horizontais tendem a ter uma mudança de uso e ocupação do solo com relação aos seus 
entornos e a malha urbana na qual ele faz parte. Os empreendimentos verticais, por serem normalmente 
rodeados por muros, tendem a sofrer maiores transformações relacionadas as dinamicas internas ao 
conjuntos e seus moradores.  

Observando a presença de mudanças nos diversos imóveis do PMCMV – Faixa 1, é válida a crítica ao desenho 
do programa que, no primeiro momento, não se adequa as reais necessidades dos beneficiários. Porém, 
mesmo assim, possibilita o acesso a população de baixa renda ao bem casa o qual possibilitando assim a 
melhoria de vida desta parcela populacional através do consumo do imóvel e transformação do imóvel. Deve 
ser lembrado que este artigo advém de um projeto de pesquisa vinculado ao Grupo de Pesquisa Cidades 
Contemporaneas/UFRN o qual ainda está em andamento, por esse motivo o objetivo deste trabalho é apenas 
identificar a existência de reformas e diferentes usos e ocupações do solo referentes as moradias subsidiadas 
pelo programa. Tendo feito isso, sugerimos para os próximos estudos um aprofundamento nas análises 
referentes as questões externas e internas as famílias cujo o resultado são as transformações das residências.  
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VIVIENDA: LOS CASOS DE TABOÃO DA SERRA-SP, FLORIANÓPOLIS-SC Y SÃO CARLOS-SP 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Os reflexos da exclusão socioespacial estão ligados aos modelos de expansão territorial nas paisagens urbanas 
brasileiras, apesar da busca pelo direito à cidade levada a cabo por movimentos e organizações sociais. O presente 
artigo aborda como a participação popular nas definições de políticas de habitação se relaciona com a qualidade e 
coesão urbana proporcionada por esses projetos. Tem como objetivo discutir como a articulação social se relaciona com 
a definição das políticas recentes de habitação no Brasil em termos qualitativos de seus projetos e potenciais. Para o 
aprofundamento desta análise foi elaborado um estudo comparativo de três situações distintas, com níveis de 
participação popular diferentes. Conclui-se que a coesão social tende a aumentar o sentimento de pertencimento e a 
identidade em relação ao espaço habitado, e por consequência propicia maior vitalidade e preservação. 
PALAVRAS-CHAVE: Produção do espaço urbano, políticas de habitação; movimentos sociais; participação. 

ABSTRACT: 
The reflexes of socio-spatial exclusion are linked to the models of territorial expansion in Brazilian urban landscapes, 
despite the search for the right to the city carried out by social movements and organizations. This article discusses how 
popular participation in the definitions of housing policies is related to the quality and urban cohesion provided by these 
projects. It aims to discuss how the social articulation is related to the definition of recent housing policies in Brazil in 
qualitative terms of its projects and potentials. In order to deepen this analysis, a comparative study of three different 
situations was developed, with different levels of popular participation. It is concluded that social cohesion tends to 
increase the sense of belonging and identity in relation to the inhabited space, and consequently provides greater vitality 
and preservation. 
KEYWORDS: Urban space production, housing policies; social movements; social participation. 

RESUMEN: 
Los reflejos de la exclusión socioespacial están ligados a los modelos de expansión territorial en los paisajes urbanos 
brasileños, apesar de la búsqueda por el derecho a la ciudad llevada a cabo por movimientos y organizaciones sociales. 
El presente artículo aborda cómo la participación popular en las definiciones de políticas de vivienda se relaciona con la 
calidad y cohesión urbana proporcionada por esos proyectos. Tiene como objetivo discutir cómo la articulación social se 
relaciona con la definición de las políticas recientes de vivienda en Brasil en términos cualitativos de sus proyectos y 
potenciales. Para la profundización de este análisis se elaboró un estudio comparativo de tres situaciones distintas, con 
niveles de participación popular diferentes. Se concluye que la cohesión social tiende a aumentar el sentimiento de 
pertenencia y la identidad en relación al espacio habitado, y por consiguiente propicia mayor vitalidad y preservación. 
PALABRAS-CLAVE: Producción del espacio urbano, políticas de vivienda; movimientos sociales; participaciónsocial. 
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INTRODUÇÃO  

Este artigo tem como tema central a amplitude e as limitações das políticas públicas contemporâneas 
brasileiras voltadas à habitação e como a participação popular pode equacionar aspectos nefastos da 
urbanização recente brasileira. 

Tendo em vista um país em que a falta de habitação de interesse social qualificada ainda constitui um 
profundo problema social e, ainda que as recentes políticas públicas tenham produzido uma grande 
quantidade de unidades habitacionais, a qualidade urbana dos projetos implantados é contestável. Verifica-
se a marginalização e o isolamento de grandes contingentes populacionais em conjuntos habitacionais 
implantados sob condições recorrente de monofuncionalidade, desertificação e abandono, afastados da vida 
urbana e de mobilidade deficitária. 

Conclui-se que a compatibilização das políticas públicas urbanas com o cotidiano e realidades locais e a 
participação direta dos movimentos e grupos sociais são essenciais para um projeto urbano qualificado. 
Ademais verifica-se a diferença que a organização social mais ou menos coesa implica na estruturação destes 
projetos urbanos: movimentos mais organizados em geral obtêm resultados mais efetivos e duradouros do 
que os grupos desarticulados. 

Para o desenvolvimento deste trabalho e obtenção destes resultados, foi empregada a metodologia de 
estudo de caso, especificamente em sua abordagem de estudo de casos múltiplos ou estudo comparativo, 
de forma a criar uma análise completa do fenômeno estudado. Para a pesquisa foram escolhidos como casos 
específicos de análise a atuação de movimentos sociais por moradia de um conjunto Minha Casa Minha Vida 
Entidades em Taboão da Serra-SP, de um conjunto Minha Casa Minha Vida FAR em São Carlos-SP e a 
ocupação “Amarildo” em Florianópolis – SC. O desenvolvimento da pesquisa partiu do método hipotético-
dedutivo, e através de análises documentais, pesquisas de campo, entrevistas, e observação, foi possível a 
formulação de um juízo qualitativo do objeto em estudo. 

Os dados obtidos foram então analisados a partir das hipóteses iniciais, que nortearam a coleta de dados e 
as estratégias de pesquisa. Ao final, a reflexão sobre os dados obtidos objetivou a explanação, verificar ou 
refutar a tese inicial, comparando casos e partindo para sua revisão repetidas vezes. A técnica de modelos 
lógicos também foi utilizada, comparando os eventos empíricos com as previsões teóricas por meio dos 
padrões de causa-efeito-causa-efeito. Além disso, a síntese de casos cruzados foi utilizada, onde se tratou 
cada caso individual como um estudo separado (YIN, 2005, p 157). 

O caráter inovador desta pesquisa reside na análise comparativa destas três experiências de abordagens 
distintas quanto ao acesso às políticas habitacionais recentes, relacionando experiências formais com 
movimentos organizados e desorganizados, bem como com um movimento de ocupação, à margem desse 
processo. A tese proposta é a de que a participação popular proporciona maior igualdade e equidade no 
acesso às políticas públicas, democratizando o direito à cidade. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

A cidade é o espaço geográfico complexo constituído de diversos agentes que interagem entre si (SANTOS, 
1993). No Brasil, em virtude da rápida industrialização no século XX, elas atraíram grande parte da população, 
que migraram do campo, buscando na cidade-industrial a oportunidade de trabalho e nova inserção social 
(ROLNIK, 2006). Os espaços que constituem as cidades garantem a diversidade e a escala da vida social, bem 
como a competição e a cooperação, características da vida humana contemporânea (MONTE-MOR, 2006). 

O processo de urbanização agravou os problemas sociais no Brasil; neste espaço em que o indivíduo está 
inserido, existem permanentemente desigualdades que se manifestam mediante os aspectos das suas 
moradias (MARICATO, 2000). 

A Constituição Federal Brasileira traz a moradia como direito social e, além disso, dispõe de um capítulo 
específico do texto constitucional denominado Política Urbana (BRASIL, 1988), resultado das mobilizações 
políticas e sociais que ocorreram a partir do final dos anos 1970 e nos anos 1980, buscando a definição no 
conceito da reforma urbana como uma nova ética social (CARVALHO, 2010). 

Esta garantia normativa permitiu o surgimento de outros ordenamentos e instituições que também tutelam 
sobre a temática urbana, estabelecendo diretrizes de cumprimento da norma constitucional. O Estatuto da 
Cidade, vigente a partir de 2001, regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição de 1988, unificando o 
tratamento dispensado às cidades (BRASIL, 2001). 

Em consonância a estas regulamentações, o Ministério das Cidades foi criado em 2003 tendo como área de 
competência a política de desenvolvimento urbano. Logo em seguida, mediante a Lei nº 11.124, em 2005 
foram criados o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, o Fundo Nacional de Habitação 
de Interesse Social – FNHIS com o objetivo de viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra 
urbanizada e à habitação digna e sustentável (BRASIL, 2005). 

Estas diretrizes propunham estimular uma melhoria na capacidade institucional para as organizações 
administrativas operarem planos de ordenação e infraestruturação do espaço urbano e constituição de 
políticas habitacionais. 

Dentre as diretrizes formuladas, a participação popular junto ao Estado deveria representar uma nova forma 
de expressão dos interesses da população e o alcance da gestão democrática das cidades. As políticas 
públicas seriam elaboradas, constituídas e executadas segundo a vontade da população dela usufrutuária. A 
aplicação dos ordenamentos e o funcionamento das instituições deveriam ser intermediadas pelas 
organizações administrativas, constituídas por conselhos que incluíssem a dialogicidade da população com o 
Poder Público. 

Trata-se de uma mudança cultural no tratamento das cidades e nas relações sociais que se estabelecem nela. 
Sendo assim, as articulações promovidas pela população, e nesta abordagem especificamente os 
movimentos sociais de moradia, não seriam limitados ao atendimento de parte da sociedade, mas seriam 
considerados como movimento de acesso à cidade e compreendido como causa de todos. 
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No entanto, apesar de todo o arcabouço jurídico buscando a promoção da equidade social verifica-se o 
descumprimento e a violação de direitos e garantias fundamentais. A desigualdade social fraciona o acesso 
à cidade, fazendo com que poucos, em detrimento de muitos, tenham direito às benesses da cidade.  

A proposta instituída é que a população participe da elaboração das políticas públicas, a fim de que estas se 
tornem a expressão da vontade popular. O que se vê a prática, no entanto, é que a participação popular, por 
vezes, não ocorre, e quando ocorre não representa a manifestação do interesse da coletividade e não reflete 
o interesse da população. 

A ocupação do território urbano segrega seus habitantes em razão da situação econômica e os impactos 
desta desigualdade social perpetuam-se ao longo dos anos (MARICATO, 2000). As cidades brasileiras 
carregam uma herança de desigualdade e segregação, oriundos de um Estado patrimonialista e clientelista 
(MARICATO, 2014).    

Ao tratar da análise das desigualdades sociais e da questão fundiária, Maricato (2014) explana sobre as leis 
urbanísticas e programas habitacionais dos últimos anos. A autora expõe os resultados preliminares de cada 
um deles e assertivamente propõe a reforma política como solução das demandas urbanas. O conjunto de 
leis que existem no Brasil que tutelam o espaço urbano é vasto (habitação, resíduos sólidos, drenagem, 
saneamento, mobilidade, etc). Leis que são elogiadas e prestigiadas em diversas partes do mundo. No 
entanto, trata-se de um país que nem todas as leis funcionam como deveriam (RIBEIRO, 2012).  

O objetivo desta pesquisa é analisar projetos e processos de obtenção de moradia, abordando a participação 
popular nas políticas habitacionais. Será abordada a participação popular nas políticas de acesso à moradia, 
através da análise comparativa de experiências em três cidades brasileira: São Carlos –SP, Taboão da Serra –
SP e Florianópolis –SC, lastreando-se nesses casos empíricos, nos normativos jurídicos e nas principais 
discussões acadêmicas. Deste modo, a presente pesquisa traz como debate a articulação da população, ou a 
falta dela, no embate às questões urbanísticas e como elas se desenvolveram em três experiências estudadas 
no sul e sudeste do Brasil. 

MTST EM TABOÃO DA SERRA-SP 

Taboão da Serra está situado no estado de São Paulo e integra a Região Metropolitana da capital. O município 
não possui população rural e sua estrutura econômica está fundamentada majoritariamente na indústria e 
comércio; o PIB per capita perfaz o montante de aproximadamente R$ 28.325,28 (IBGE, 2015). Possui 
população em torno de 244.528 habitantes (IBGE, 2010) distribuída em 20 km² de perímetro urbano, com 
densidade demográfica de aproximadamente 11 mil habitantes/km², o que resulta na intensa verticalização 
da área. Embora os empreendimentos analisados estejam situados em Taboão da Serra -SP, o movimento 
social que os viabilizou não está circunscrito apenas neste município, há, inclusive, outros núcleos em outras 
localidades. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) é um movimento de moradia urbana, 
formado em 1997, em São Paulo-SP, após a Marcha Nacional, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST), mobilizando trabalhadores que enfrentam problemas na provisão da moradia. O 
MTST é constituído por trabalhadores que não dispõe de meios para a aquisição da moradia sem o 
comprometimento de sua sobrevivência. 

Inicialmente, os trabalhadores se mobilizaram em protestos e manifestações, em seguida, passaram a atuar 
por meio de ocupações de áreas urbanas sem o cumprimento da função social. Em 2008, o MTST foi um dos 
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movimentos de moradia urbana que intensificou a proposta para que os movimentos sociais pudessem ter 
melhor acesso às políticas públicas de moradia. Vez que, programas como o Arrendamento Residencial (PAR) 
e Crédito Solidário (PCS) permitiam a participação de movimentos sociais, porém em menor escala diante da 
demanda habitacional (LAGO, 2012).  

A partir de 2009, com o programa Minha Casa Minha Vida, foi possível aos movimentos sociais de moradia 
participarem desta política pública, na modalidade Entidades. Contudo, a possibilidade de acesso não 
poderia ser incorporada através do movimento social em si, era necessária a constituição de associações ou 
cooperativas para a contratação do crédito imobiliário. Equiparando-se os movimentos sociais a formas 
jurídicas de formação e atuação. 

Para a contratação do MCMV-E o MTST se organizou através da Associação de Moradores Esperança de um 
Novo Milênio (AMENM) e apresentou a proposta de 384 unidades habitacionais. Foram organizados dois 
condomínios: o Condomínio João Cândido A (Figura 01) e o João Cândido B (Figura 02). Cada um deles possui 
192 unidades, distribuídas em três blocos, em oito pavimentos, com oito apartamentos por andar, de dois e 
três quartos, com áreas entre 54m² e 63m², respectivamente, sala, cozinha, área de serviço, banheiro e 
varanda. 

 

Figura 01:  Condomínio João Cândido A 
Fonte: Elaboração dos autores (2017) 
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Figura 02: Condomínio João Cândido B 
Fonte: Elaboração dos autores, 2017 

 

As unidades construídas tornaram-se um marco no MCMV-Entidades demonstrando a capacidade de 
organização, contratação e gestão dos empreendimentos. Os condomínios João Cândido A e B foram os 
primeiros contratados e concluídos na modalidade entidade com um número significativo de unidades 
construídas. Foram entregues às famílias beneficiadas no prazo de 24 meses. 

O terreno em que os condomínios foram construídos foi uma área doada pelo município de Taboão da Serra-
SP. A área localizada no bairro Jardim Salete pertencia a uma cooperativa habitacional, que decretou falência 
e foi desapropriada pelo município em decorrência das dívidas de tributos municipais. A área, desde 2005, 
foi classificada segundo o Plano Diretor do município como Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS 1 – que 
são áreas públicas ou privadas, ocupadas predominantemente por população de baixa renda, de interesse 
público na promoção da regularização urbanística e fundiária. (TABOÃO DA SERRA, 2012) 

O acompanhamento pré e pós-ocupacional dos condomínios João Cândido A e B foram realizados pela 
Associação de Moradores Esperança de um Novo Milênio – AMENM. Mesmo de posse das unidades 
habitacionais, os membros da Associação (integrantes do MTST) são convocados periodicamente a participar 
das mobilizações pró-moradia em outras áreas. As mobilizações e a participação de atos de ocupação são 
acompanhadas, ainda que na forma de apoio. Os integrantes do movimento social entendem que a obtenção 
da moradia não os impossibilita de se solidarizar e auxiliar na luta com os demais trabalhadores que não tem 
acesso a este direito (Figura 03). 
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Figura 03: Reunião do MTST 
Fonte: Elaboração dos autores, 2017 

O direito à moradia é a garantia de um mínimo de bem estar social, no qual o indivíduo terá um lugar para 
fixar residência, estar abrigado e protegido. Em todo o território nacional o MCMV-E foi a modalidade que 
recebeu a menor parcela de recursos para a contratação de unidades habitacionais, embora a qualidade das 
unidades e a quantidade de famílias beneficiadas, no caso de Taboão da Serra, tenha sido superior aos outros 
empreendimentos construídos na modalidade FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) que atende o 
mesmo perfil de contratantes (BRASIL, 2016). 

OCUPAÇÃO E ASSENTAMENTO COMUNA AMARILDO, EM FLORIANÓPOLIS -SC 

Florianópolis é capital do estado de Santa Catarina, possui cerca de 485.838 habitantes (IBGE, 2017) e é o 
município sede da sua região metropolitana. A região metropolitana de Florianópolis possui 22 municípios e 
cerca de 1.131.981 habitantes (IBGE, 2010). A capital de Santa Catarina tem um PIB de 17.328.527 e PIB per 
capita de 37.546,329 (IBGE, 2010). Desde a década de 70 Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu têm 
passado por um processo de conurbação, que se consolidou nos anos 2000. Essa conurbação se expressa na 
dependência socioeconômica entre os municípios, além de repercussões socioespaciais, como a fusão do 
tecido urbano. Os quatro municípios podem ser vistos como um “espaço intraurbano”, como se fosse uma 
única cidade (SUGAI, 2015, p 29). 

Com a dinâmica de competição entre as cidades, onde a gestão das cidades é assemelhada à gestão de 
empresas, Florianópolis foi propagandeada como uma cidade da “qualidade de vida” e desenvolvimento 
sustentável. (SUGAI, 2015, p. 24). Esse ideário de “cidade-empresa” traz consigo a concepção de que o 
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desenvolvimento da cidade é resultado da capacidade de gestão do governo local e que essa “prosperidade” 
poderia se disseminar a todas as camadas sociais, não compreendendo a pobreza e desigualdade social como 
algo estrutural. (SUGAI, 2015, p. 26) 

A venda da cidade é, necessariamente, a venda daqueles atributos específicos que 
constituem, de uma maneira ou de outra, insumos valorizados pelo capital transnacional: 
espaços para convenções e feiras, parques industriais e tecnológicos, oficinas de informação 
e assessoramento a investidores e empresários, torres de comunicação e comércio, 
segurança. (VAINER, 2000, p. 79) 

Nesse contexto de venda da cidade e em Florianópolis, numa área de expansão e especulação imobiliária 
(SUGAI, 2015), se insere a ocupação Amarildo de Souza. A “Ocupação Amarildo de Souza” é um movimento 
que surge em Florianópolis, Santa Catarina no ano de 2013, com a reivindicação de “Terra, Trabalho e Teto”. 
As pessoas envolvidas nesse processo são provenientes em parte de dissidentes do MST, parte de integrantes 
de outras ocupações da região metropolitana de Florianópolis, como Palmares e Contestado, assim como 
pessoas que encontravam grandes dívidas com aluguel, o que resulta num caráter urbano e rural da 
ocupação. A argumentação dos integrantes do movimento se centrava nos altos gastos com aluguel aliado 
aos baixos salários, à dificuldade de se viver na cidade, trabalhar e ter onde morar. O movimento era 
composto em sua maioria de famílias de comunidades da capital que viviam de aluguel, principalmente 
trabalhadores dos setores de comércio e serviços (CALHEIROS, 2017). O grupo traz, como projeto político, a 
proposta de um assentamento “rururbano”: um assentamento que mesclasse as lutas do campo e da cidade, 
com agrovilas em local urbanizado, almejando a produção para consumo próprio, combinado com o trabalho 
na cidade, servindo assim de moradia e local de trabalho. O nome dado à ocupação, Amarildo de Souza, é 
uma homenagem a Amarildo Dias de Souza, ajudante de pedreiro que morava na favela da Rocinha no Rio 
de Janeiro e foi assassinado pela polícia militar no ano de 2013 (CALHEIROS, 2017). 

Na luta por moradia e por terra para produzir, o movimento ocupa um terreno às margens da SC-401, na 
Vargem Pequena, em Florianópolis, SC, (Figura 04) no dia 16 de dezembro de 2013 (CALHEIROS, 2017). Essa 
localização se dá no caminho para as praias do norte de Florianópolis, como Jurerê Internacional, e área de 
expansão do setor de tecnologia, onde o Grupo Sapiens Parque vem construindo um parque empresarial de 
inovação tecnológica, apoiado pela Fundação CERTI – Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras 
(SILVA, 2011). 
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Figura 04: Ocupação no norte da Ilha. 
Fonte: Fotos aéreas da polícia ambiental - Diário Catarinense. (2014) 

O terreno ocupado era fonte de disputas, na época existia uma proposta de construção de um campo de 
golfe no local e suspeitas de grilagem de terra. O possível proprietário era um político e empresário 
catarinense, Artêmio Paludo. (CALHEIROS, 2017). 

Em seu auge, a ocupação, no terreno de 900 hectares, chegou a contar com 700 famílias. O terreno em 
questão foi fonte de diversos conflitos e em 15 de abril de 2014 as famílias tiveram que deixar o local, por 
ordem de despejo. Após a saída do terreno da SC-401 houve tentativas frustradas de ocupação de um outro 
terreno no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis e a realocação temporária em Palhoça, na Grande 
Florianópolis. Por fim, os “Amarildos”, como eram chamados, foram assentados em um terreno da Secretaria 
de Patrimônio da União (SPU) em Águas Mornas, município de 5.926 habitantes (IBGE, 2010) integrante da 
Grande Florianópolis, em 05 de junho de 2014. Passando a se chamar “Comuna Amarildo” (CALHEIROS, 
2017). (Figuras 05 e 06) 

 

8572



 

 

 

Figura 05: Mapa de localização da ocupação e seus deslocamentos subsequentes 
Fonte: elaborado pelos autores. 
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Figura 06: Linha do tempo da ocupação 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A mudança de local causou impacto no movimento. Águas Mornas é um município com características rurais, 
cerca de 40 km de distância de Florianópolis. Boa parte dos integrantes da Ocupação Amarildo eram de 
trabalhadores de Florianópolis, esse novo assentamento não contemplava a nova população, o que causou 
um abandono de boa parte dos integrantes do movimento. Além disso, o terreno não tinha as condições 
mínimas de infraestrutura, como água ou energia elétrica (CALHEIROS, 2017). Nesse primeiro ano estudantes 
de arquitetura e urbanismo de todo o Brasil participaram de um mutirão na Comuna Amarildo para a 
construção de um galpão comunitário e o Ateliê Modelo de Arquitetura – AMA (escritório modelo de 
arquitetura da UFSC) desenvolveu um projeto de extensão em conjunto à comunidade. As atividades 
estavam relacionadas ao Seminário Nacional de Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo – SeNEMAU 
2014. 

Os Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU’s) foram idealizados pela Federação Nacional de 
Estudantes de Arquitetura – FeNEA e buscam trabalhar com a tríade: ensino, pesquisa e extensão através da 
gestão estudantil e do trabalho com comunidades organizadas. Como atividade acadêmica, o EMAU é 
orientado por professores e adquire caráter de experimentação. Os EMAU’s trabalham principalmente com 
a extensão universitária, entendendo a necessidade de a universidade estar alinhada com demandas das 
comunidades. 

A partir de estudos teóricos e de experiências práticas de envolvimento com comunidades, buscou-se atingir 
um processo participativo na prática arquitetônica. Como aborda Peres: 

Por meio da participação direta com as comunidades no planejamento e construção do 
espaço habitacional e urbano, e utilizando-se do método de pesquisa-ação, busca-se 
construir um projeto pedagógico para a formação do estudante de arquitetura e urbanismo 
e de áreas afins ligadas ao ambiente construído e social. Como crítica da atividade de 
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extensão de cunho assistencialista, desenvolve-se uma atividade acadêmico-social em que 
as comunidades são protagonistas na leitura, concepção, projeto, construção e avaliação 
do uso de seu espaço comunitário, empregando-se diferentes métodos de participação [...]. 
(PERES, 2011, p. 319). 

Para alcançar o objetivo proposto, foram empregados diferentes métodos de participação. Entre as formas 
de abordagem e levantamento de dados, realizaram-se entrevistas e oficinas de percepção e reconhecimento 
do espaço, com visitas constantes à comunidade. O fato do movimento social ser bem articulado e 
organizado foi essencial para o desenvolvimento dos trabalhos de forma participativa, pois os moradores se 
envolveram ativamente do processo de concepção e de execução em forma de mutirão. 

O caso da Comuna Amarildo é um exemplo de atuação à margem do processo formal de moradia. O 
movimento de ocupação não fez parte de processos como o MCMV-E, buscando o direito à habitação através 
de uma ocupação e da autoconstrução. O processo institucional envolvido foi o de conquista da terra, 
mediado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).  

Em 16 de outubro de 2017 a área de 130 hectares, localizada em Águas Mornas é reconhecida como 
assentamento, como o nome Projeto de Desenvolvimento Sustentável – PDS, Comuna Amarildo de Souza 
(BRASIL, 2017, p. 3). Atualmente os integrantes trabalham com a produção de hortaliças orgânicas. (Figuras 
07 e 08). 

 

Figura 07: Assentamento em Águas Mornas. 
Fonte: acervo da Comuna Amarildo (2018) 
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Figura 08: Banca de venda de produtos do Assentamento Comuna Amarildo na Feira de Orgânicos do CCA - UFSC  
Fonte: acervo da Comuna Amarildo (2018) 

CONJUNTO HABITACIONAL MCMV DEPUTADO JOSÉ ZAVAGLIA E EDUARDO ABDELNUR - SÃO 
CARLOS/SP 

A cidade de São Carlos possui uma população estimada para 2017 de 246.088 habitantes segundo o IBGE e 
é a cidade mais populosa da mesorregião de Araraquara, que compreende seis cidades pequenas e duas de 
médio porte (São Carlos e Araraquara). O PIB per capita da cidade é estimado em 40.435,49 reais, muito 
embora a renda média dos trabalhadores formais seja de 3,4 salários mínimos. Recentemente sofre um 
adensamento populacional e um espraiamento territorial em função de empreendimentos de alto e baixo 
padrão, estendendo-se por vezes além dos limites da mancha urbana, muito embora possua lotes vazios 
diretamente conectados à sua região central. 

O desenho urbano e as “conexões” elaboradas para os empreendimentos aqui abordados colocam, contudo, 
uma grande porcentagem da população de baixa renda em áreas semi-urbanas onde o valor da terra é 
menor, distantes do centro (e consequentemente da vida urbana) que, pela morosidade do poder público, 
demoram a se tornar cidade de fato. 

Assim como exemplos da participação efetiva de grupos articulados ou de movimentos sociais atuantes na 
luta por moradia e direito a cidade, é fundamental entender a produção das políticas públicas em habitação, 
explanadas anteriormente. Para ilustrar a abordagem da participação por outro viés, traz-se o exemplo de 
dois conjuntos habitacionais credenciados pelo PMCMV na modalidade FAR, situados na região sul da cidade 
de São Carlos-SP.  Esta região é reflexo da expansão territorial da cidade em direção a regiões ainda não 
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urbanizadas, motivo pelo qual problemas urbanos são reforçados, como a já deficitária mobilidade urbana, 
conforme os mapas disponibilizados pelos anexos da lei do Plano Diretor Estratégico de São Carlos/SP (SÃO 
CARLOS, 2005), a realidade é que, nesses últimos treze anos, estas questões apenas se acentuaram. A 
concentração de atividades, equipamentos, comércios, serviços e trabalhos formais num centro urbano 
pouco adensado está em oposição ao adensamento populacional na periferia sul do município. 

O fenômeno urbano decorrente dessa somatória de fatores é recorrente na realidade urbana brasileira, e 
consiste num movimento pendular dos fluxos sociais urbanos, acentuado cada vez mais pelos bairros 
dormitório superadensados, implantados em áreas periféricas, enquanto áreas próximas ao centro se 
mantém rarefeitas. A periferia sul, onde se localiza o bairro Cidade Aracy e os conjuntos habitacionais 
Deputado José Zavaglia e Eduardo Abdelnur possuem poucas conexões e mobilidade deficitária em direção 
ao centro onde, como já mencionado, estão concentrados o trabalho formal e atividades comerciais. 

Essa configuração ilustra como é a produção da cidade contemporânea levada a cabo pelo capital financeiro. 
A mercantilização do território e a generalização da propriedade privada concretizada pelo Estado, a favor 
de uma política neoliberal é amplamente reconhecida na cidade de São Carlos, que apesar de ser 
relativamente pequena já reflete processos especulativos do uso do solo. 

Os conjuntos habitacionais Zavaglia e Abdelnur foram recentemente construídos e estão em vias de 
consolidação, sendo exemplos recorrentes da realidade urbana brasileira por se localizarem afastados da 
malha urbana e com pouca ou nenhuma estrutura. Por sua monofuncionalidade habitacional e 
distanciamento da vida urbana podem ser considerados como bolhas de habitação no meio rural, como 
ilustram as figuras 09 e 10. 
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Figura 09: Foto do conjunto habitacional Eduardo Abdelnur à partir de seu acesso pela rodovia Domingo Zanotta. 
Fonte: Acervo pessoal (Elaboração dos autores, 2017). 

 

 

Fiigura 10: Foto do conjunto habitacional Deputado José Zavaglia à partir do bairro Jardim Medeiros. 
Fonte: Acervo pessoal (Elaboração dos autores, 2017). 

 

As visitas a região, realizadas em maio de 2017, permitiram verificar a desertificação e monofuncionalidade 
generalizada, refletindo na falta de qualificação dos espaços residuais e institucionais, a falta de 
equipamentos e a não diversificação de usos. Grande parte por conta da otimização construtiva, esses 
aspectos demonstram como a serialização desenfreada em busca da minimização de gastos gera cenários 
urbanos social e urbanamente problemáticos. 

Outro aspecto igualmente problemático é a mobilidade deficitária, que complexifica o grande 
distanciamento que os conjuntos habitacionais precisam vencer para atingir regiões que comportem o 
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grande contingente de força de trabalho. Como o bairro não proporciona a atuação profissional da grande 
quantidade de habitantes, o fluxo diário em direção ao centro pela manhã e retornando a região durante a 
noite se intensifica, complexificando os fluxos do local, já prejudicados. 

 Como ilustram as fotos 11 e 12 abaixo, os espaços coletivos também não recebem a devida manutenção e 
não exibem a mesma vitalidade que outros espaços da cidade ou mesmo em relação aos exemplos 
anteriormente abordados. Vê-se, na verdade, que a falta do sentimento de pertencimento dos usuários em 
relação ao local influi negativamente quanto a sua preservação e vitalidade. 

 Pode-se atribuir este último aspecto a desarticulação social inicial, pela qual o conjunto teve início. Uma vez 
descolado das diversas realidades sociais que o compõe, o conjunto evolui de forma desorganizada e 
descontínua. Esse desenvolvimento conturbado preserva-o como um espaço de baixa qualidade espacial e 
paisagística. 

 

Figura 11: Foto de área de lazer do conjunto habitacional MCMV José Zavaglia. 
Fonte: Acervo pessoal (Elaboração dos autores, 2017). 
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Figura 12: Foto de habitação em processo autônomo de conversão em bar no mesmo conjunto. 
Fonte: Acervo pessoal (Elaboração dos autores, 2017). 

Nota-se, pela necessidade de miscigenação de usos e funções do espaço, que a autoconstrução transforma 
o local tanto em sua paisagem, na criação de pequenas áreas de lazer, como locais de trabalho, que emanam 
da própria unidade habitacional, ou expansões não planejadas. 

A autoconstrução que permeia o local, destituída de assessoria ou qualquer outro acompanhamento, 
contribui para que ele se torne novamente um entrave urbano pouco ou nada qualificado. Resume-se a 
iniciativa individual da sobrevivência em uma política pública urbana, resultando em conjuntos novamente 
“favelizados”. A qualidade arquitetônica inicialmente precária é realçada pela descontinuidade evolutiva das 
unidades individuais. 

A construção desta paisagem urbana (ou semi-urbana, neste caso) é sabotada pela própria política pública 
que a constituiu. Estes casos específicos ilustram como políticas públicas generalistas podem contribuir para 
o empobrecimento da paisagem urbana e para realçar problemas estruturais da sociedade brasileira. 

Estes exemplos nos mostram um fenômeno análogo no qual a busca pela quantidade imediata atropela 
questões de qualidade urbana e paisagística. Conforme afirma Menezes: 

[...] São notórias as dificuldades associadas à implementação de um eficaz sistema de 
planeamento urbano, nomeadamente quando de um crescimento descontrolado, rápido e 
desordenado do território e ao qual se relacionam um conjunto de fragilidades: falta de 
infraestruturas, marginalidade sócio urbanística, desigualdades na ocupação do espaço, 
(etc.) (MENEZES, 2015, p. 02) 
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Ambos os casos estão inscritos na mesma dinâmica urbana ditada por uma forte especulação, que tem como 
maior agente o capital imobiliário financeiro, que especula sobre o território, que já não pode mais ser 
considerado urbano ou rural. 

 Com isso verifica-se a tese de que o grau de articulação social e sua relação com as políticas urbanas refletem 
diretamente sobre a construção da paisagem. Observa-se que quanto maior o grau de articulação social, mais 
duradouros e consistentes tendem a ser os resultados dos projetos. 

 Faz-se necessário aprofundar o estudo sobre o assunto e incentivar a articulação social em todos os meios 
possíveis, em busca da construção de uma paisagem urbana do cotidiano, voltada para as pessoas em 
objetivo e projeto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos três trabalhos apresentados vimos exemplos de disputa e luta pela terra e moradia, porém por meio de 
diferentes caminhos. O caso de Taboão da Serra, através de um movimento organizado de luta por moradia, 
o MTST, conquistou unidades habitacionais, o caso da Comuna Amarildo, em Florianópolis, não conseguiu 
permanecer no local da ocupação, mas através do INCRA conseguiu terra para a efetivação de moradia e 
para a produção rural, já o caso dos conjuntos habitacionais Zavaglia e Abdelnur em São Carlos, não foram 
frutos de uma luta social articulada por um movimento específico, e, como tal, se mostrou como um exemplo 
do que é a produção de habitação genérica do MCMV FAR em nossas cidades.  

Nestes exemplos de projetos habitacionais recorrentes na realidade brasileira ligados ao MCMV FAR, aqui 
ilustrados pelos conjuntos Abdelnur e Zavaglia, é perceptível a padronização e banalização do cotidiano. 
Situados em regiões de valor territorial baixo, que em geral se localizam longe da vida urbana e sem 
articulação territorial, os conjuntos se iniciam sem participação social que não seja através do cadastro. 
Verifica-se empiricamente que essa falta de articulação social inicial dificulta que os moradores se envolvam 
com o espaço e entre eles mesmos. 

Disso decorre a falta de manutenção dos espaços coletivos, a expansão e refuncionalização desorganizada 
de unidades e a presença de poderes paralelos. Estes aspectos contribuem para que seja verificada a tese de 
que o grau de articulação e participação social se relacionam com projetos habitacionais com maior vitalidade 
urbana. Embora estes exijam maior tempo de implantação que empreendimentos genéricos e padronizados, 
tendem a ser mais bem aceitos por seus usuários e reduzirem problemas urbanos e sociais, aumentando o 
acesso à vida urbana de qualidade, como nos casos de Taboão da Serra e da Comuna Amarildo. 

Contudo, a grande necessidade pela quantidade imediata parece ser priorizada em detrimento de outros 
aspectos qualitativos, e políticas públicas compatíveis com o cotidiano e as diversas especificidades de um 
país como o Brasil não são contempladas (BONDUKI, 2014). A produção habitacional, portanto, corresponde 
a uma resposta imediata e de natureza econômica a problemas urbanos profundos, não atendendo as 
necessidades da população usufrutuária. Como afirma Zetlaoui-Léger: 

[...] uma vez que, nestes últimos quarenta anos, nunca parou de se produzir normas ou 
recomendações específicas, e tentar tornar mais racionais processos de programação e 
projeto, percebe-se muitas vezes uma incompatibilidade dos espaços construídos em 
relação às práticas cotidianas dos moradores ou usuários, que podem levar ao fracasso de 
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apropriação ou à degradação acelerada de certos lugares. (Zetlaoui-Léger, 2005, p. 6) 
[Tradução dos autores]1 

A médio e longo prazo, a falta de participação intensifica aspectos negativos da urbanização recente das cidades, como 
a necessidade de transporte individual, o adensamento dos bairros dormitórios e reforça o movimento pendular em 
direção ao centro pela manhã e em direção às periferias no fim do dia. 

Podemos verificar que a articulação da população organizada tem um impacto direto na conquista de 
direitos: no caso da Amarildo a conquista da terra, no caso de Taboão da Serra a qualidade significativa de 
unidades habitacionais e já o caso dos conjuntos Zavaglia e Abdelnur, a reprodução da precariedade urbana, 
devido a falta de organização da população. 

Para construir uma cidade mais democrática é necessário abrir mão da tecnocracia e dar espaço para que as 
pessoas que vivem a cidade possam fazer parte da construção desse projeto. Os técnicos fazem parte e tem 
um papel fundamental na coordenação e formação da população, mas cada vez mais a participação se torna 
um tema chave para construção de uma alternativa de maior inclusão social na construção das nossas 
cidades. 
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RESUMO:	
Este	artigo	tem	a	 intenção	de	abordar	o	uso	dos	espaços	públicos	pelos	movimentos	organizados	através	das	redes	
sociais	que	conduziram	milhares	de	pessoas	às	 ruas	durante	o	ano	de	2016	e	que	culminaram	no	 impeachment	da	
Presidenta	Dilma	Rousseff.	Parte	da	premissa	que	embora	a	organização	dessas	manifestações	tenha	ocorrido	através	
das	 redes	 sociais	 foi	 na	 apropriação	 do	 espaço	 público	 pelos	 respectivos	 grupos	 que	 elas	 se	 concretizaram.	 As	
manifestações	ocorreram	em	praticamente	todas	as	capitais	do	país	e	um	fato	curioso	foi	a	escolha	dos	lugares,	dos	
espaços	públicos,	pelos	grupos	que	apoiavam	a	permanência	da	Presidenta	de	um	lado,	e	por	outro	lado,	daqueles	que	
conclamavam	seu	afastamento.	O	primeiro	grupo	teve	seu	espaço	de	manifestação	associado	ao	centro	principal	das	
cidades	à	medida	que	os	grupos	que	exigiam	a	retirada	da	Presidenta	se	ocuparam	dos	espaços	identificados	com	a	
reprodução	do	capital	financeiro	e/ou	moradia	das	elites	que,	no	caso	do	litoral	brasileiro,	estariam	associadas	à	beira-
mar.	Para	atingir	seu	objetivo,	a	pesquisa	encontra-se	organizada	em	três	partes:	i)	a	estruturação	do	espaço	urbano	
brasileiro;	ii)	os	espaços	públicos	enquanto	espaço	de	manifestação	política;	iii)	as	manifestações	de	2016	e	o	uso	dos	
espaços	públicos	nas	cidades	de	São	Paulo,	Rio	de	Janeiro,	Recife	e	Salvador.	
PALAVRAS-CHAVE:	espaço	intraurbano;	segregação	socioespacial;	participação	popular;	golpe	de	2016.		

ABSTRACT:	
This	 article	 intends	 to	 address	 the	 use	 of	 public	 spaces	 by	 the	movements	 organized	 through	 social	 networks	 that	
conducted	thousands	of	people	to	the	streets	during	2016	and	which	peaked	at	the	impeachment	of	the	former	president	
Dilma	Rousseff.	It	stems	from	the	premise	that	although	the	organization	of	these	events	had	occurred	through	social	
media,	 it	was	 in	 the	appropriation	of	 the	public	 space	by	 the	 respective	groups	 that	 they	became	materialized.	 The	
manifestations	occurred	practically	in	every	capital	of	the	country	and	a	curious	point	on	one	hand	was	the	choice	of	
locations,	of	public	spaces,	by	the	groups	that	supported	the	permanence	of	the	President	and,	on	the	other	hand,	of	
those	who	called	for	her	departure.	The	first	group	had	their	manifestation	space	associated	to	the	city	center,	while	the	
groups	who	demanded	the	President's	withdrawal	had	occupied	the	spaces	identified	with	the	reproduction	of	financial	
capital	and/or	elites'	residence	which,	in	the	case	of	the	Brazilian	coast,	would	be	associated	to	the	seashore.	To	reach	
its	objective,	the	research	is	organized	in	three	parts:	i)	The	structuring	of	Brazilian	urban	space;	ii)	The	public	spaces	as	
a	place	for	political	expression;	iii)	The	manifestations	of	2016	and	the	use	of	public	spaces	in	the	cities	of	São	Paulo,	Rio	
de	Janeiro,	Recife	and	Salvador.	
KEYWORDS:	intra-urban	space;	sociospacial	segregation;	popular	participation;	2016	coup.				

RESUMEN:	
Este	artículo	tiene	la	intención	de	abordar	el	uso	de	los	espacios	públicos	por	los	movimientos	organizados	a	través	de	
las	 redes	 sociales	 que	 condujeron	 a	 miles	 de	 personas	 a	 las	 calles	 durante	 el	 año	 2016	 y	 que	 culminaron	 en	 el	
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impeachment	de	la	Presidenta	Dilma	Rousseff.	Parte	de	la	premisa	que	aunque	la	organización	de	esas	manifestaciones	
ocurrió	a	través	de	las	redes	sociales	fue	en	la	apropiación	del	espacio	público	por	los	respectivos	grupos	que	ellas	se	
concretizaron.	Las	manifestaciones	ocurrieron	en	prácticamente	todas	las	capitales	del	país	y	un	hecho	curioso	fue	la	
elección	de	los	lugares,	de	los	espacios	públicos,	por	los	grupos	que	apoyaban	la	permanencia	de	la	Presidenta	por	un	
lado,	 y	 por	 otro	 lado,	 de	 aquellos	 que	 llamaban	 su	 alejamiento.	 El	 primer	 grupo	 tuvo	 su	 espacio	 de	manifestación	
asociado	al	centro	principal	de	las	ciudades	a	medida	que	los	grupos	que	exigían	la	retirada	de	la	Presidenta	se	ocuparon	
de	los	espacios	 identificados	con	la	reproducción	del	capital	financiero	y	/	o	vivienda	de	las	élites	que,	en	el	caso	del	
litoral	 brasileño,	 estarían	 asociadas	 a	 la	 orilla	 del	 mar.	 Para	 alcanzar	 su	 objetivo,	 la	 investigación	 se	 encuentra	
organizada	en	tres	partes:	i)	 la	estructuración	del	espacio	urbano	brasileño;	ii)	 los	espacios	públicos	como	espacio	de	
manifestación	política;	iii)	las	manifestaciones	de	2016	y	el	uso	de	los	espacios	públicos	en	las	ciudades	de	São	Paulo,	Río	
de	Janeiro,	Recife	y	Salvador.	
PALABRAS-CLAVE:	espacio	intraurbano;	segregación	socioespacial;	participación	popular;	golpe	de	2016.	
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INTRODUÇÃO	

O	 objetivo	 central	 deste	 artigo	 é	 realizar	 uma	 análise	 sobre	 a	 ocupação	 dos	 espaços	 públicos	 pelos	
movimentos	sociais	nas	manifestações	políticas	durante	o	ano	de	2016	e	que	culminaram	com	a	deposição	
da	Presidenta	da	República	do	Brasil,	Dilma	Rousseff.	O	interesse	do	tema	é	identificar	por	que	um	lugar	e	
não	outro	foi	escolhido	para	as	manifestações	sob	à	luz	da	ideologia	do	espaço	urbano	a	fim	de	responder	a	
seguinte	pergunta:	como	pode	o	espaço	torna-se	um	instrumento	de	dominação?		

Partindo	dessas	considerações	iniciais,	o	presente	trabalho	pretende	investigar	até	que	ponto	os	processos	
de	 estruturação	 do	 espaço	 intraurbano	 de	 seis	metrópoles	 brasileiras:	 São	 Paulo,	 Rio	 de	 Janeiro,	 Recife,	
Salvador,	Belo	Horizonte	e	Porto	Alegre	foram	fundamentais	para	a	associação	do	uso	do	centro	principal	
pelas	manifestações	contra	o	impeachment	em	detrimento	do	uso	dos	subcentros	destinados	à	elite	para	as	
manifestações	a	favor	do	impeachment.	

As	 praças,	 parques	 e	 jardins,	 ruas	 e	 avenidas	 que	 conformam	 o	 espaço	 público	 na	 cidade	 tradicional,	
constituem	o	primeiro	 elemento	de	percepção	do	 lugar	 e	 é	 o	 espaço	historicamente	ocupado	pela	 ação	
política	coletiva	de	grupos	e	movimentos.	Para	Gohn	(2017),	desde	o	tempo	da	colonização	portuguesa,	são	
usuais	no	Brasil,	as	manifestações	de	movimentos	sociais	em	espaços	públicos,	mas	estes	ganharam	maior	
visibilidade	a	partir	da	década	de	1950.		Na	década	de	1970,	essas	lutas	construíram	novos	significados	na	
construção	da	cidadania	dos	brasileiros	e	que	contribuiu	para	o	processo	de	consolidação	da	democracia.	
Apenas	 três	momentos	históricos	no	país	 são	 lembrados	pelas	grandes	concentrações	de	 indignados:	em	
1992,	no	impeachment	do	ex-presidente	Collor	de	Melo;	em	1984,	no	“Movimento	Diretas	Já”,	no	período	
do	regime	militar,	em	luta	pelo	retorno	à	democracia;	e	nos	anos	de	1960,	nas	greves	e	paralizações	pré-
Golpe	Militar	e	a	“Passeata	dos	Cem	Mil”.		

E	a	partir	de	2013,	mais	uma	vez,	milhares	de	brasileiros	foram	às	ruas	e	destas	fizeram	uso	como	instrumento	
político.	Em	2013,	as	manifestações	ou	“Jornadas	de	Junho”	marcaram	uma	onda	de	protesto	nas	principais	
ruas	do	país.	É	inegável	afirmar	que	as	manifestações	que	culminaram	com	o	impedimento	da	presidente	da	
República,	em	2016,	nasceram	das	revoltas	e	rebeliões	que	sacudiram	o	Brasil	em	Junho	de	2013	e	que,	nesse	
momento,	tinha	a	questão	urbana	como	pauta	premente.	

As	jornadas	de	junho	de	2013	começaram	em	6	de	junho	com	uma	passeata	em	São	Paulo,	com	apenas	2	mil	
pessoas,	contra	o	aumento	das	 tarifas	no	 transporte	público,	convocadas	pelos	 jovens	do	Movimento	do	
Passe	Livre	(MPL)1,	foi	ampliada	até	atingir	mais	de	2	milhões	de	manifestantes	em	todo	país.	Os	protestos	
também	se	voltaram	contra	a	Copa	das	Confederações	FIFA	de	2013.	Desde	então	a	palavra	“rua”	tomou	
outro	significado.	Esse	espaço	público	urbano	ocupou	as	manchetes	dos	meios	de	comunicação	a	partir	de	
seu	uso	como	espaço	de	manifestação	política.	

Em	 2014,	 o	 país	 chegou	 dividido	 em	 uma	 campanha	 eleitoral	 para	 presidente	 e	 refletiu	 uma	 negação	 à	
política,	apresentada	cotidianamente	em	narrativa	midiática	onde	as	notícias	ganhavam	grande	repercussão	
com	reiteradas	associações	da	política	e	dos	políticos	com	corrupção,	ilegalidade,	traições	e	intrigas	(BENTS,	
2015).	Com	51,64%	dos	votos	válidos,	Dilma	Rousseff	(PT)	venceu	Aécio	Neves	(PSDB)	com	48,36%2.		Essa	foi	
																																																													
1	Movimento	do	Passe	Livre	(MPL)	-	fundado	em	uma	plenária	no	Fórum	Social	Mundial	em	2005,	em	Porto	Alegre,	o	MPF	ganhou	
destaque	ao	participar	da	organização,	em	2013,	dos	primeiros	protestos	em	São	Paulo	por	causa	do	aumento	da	tarifa	de	ônibus.		
2https://www.eleicoes2014.com.br/candidatos-presidente/.	Acesso	em	18/08/2017.	
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a	menor	margem	de	diferença	de	votos	em	um	segundo	turno	na	história	das	eleições	presidenciais	no	Brasil	
da	 redemocratização,	 assinalando	 uma	 divisão	 social	 e	 política.	 Analisar	 esses	 espaços	 a	 partir	 das	
identidades	dos	principais	grupos	participantes	e	o	repertório	de	suas	demandas	dará	significado	à	cultura	
política	desses	protestos	que	foram	decisivos	para	o	processo	que	resultou	no	impeachment,	em	2016,	da	
primeira	presidente	mulher	do	Brasil,	Dilma	Rousseff.	

Três	questões	motivadoras	levaram	à	investigação	aqui	apresentada:	como	se	dá	a	estruturação	do	espaço	
urbano	brasileiro?	Como	os	espaços	públicos	enquanto	espaço	de	manifestação	política	 foram	ocupados	
pelos	grupos	participantes?	Como	atuaram	esses	movimentos	nos	espaços	públicos	nas	manifestações	de	
2016	nas	cidades	do	São	Paulo,	Rio	de	Janeiro,	Recife	e	Salvador3?	

A	partir	da	análise	concreta	da	realidade	ancorado	na	dialética	das	contradições	sociais,	bem	como	utilizando	
o	método	hipotético	dedutivo	iremos	analisar	dados	que	permitirá	agrupar	sequências	de	fatos	e	eventos	de	
forma	cronológica,	de	espaço	e	atores	envolvidos	para	que	se	possa	interpretá-lo	no	contexto	do	processo	
político	 em	 curso,	 com	 o	 objetivo	 primordialmente	 espacial,	 pois	 iremos	 identificar	 as	 diferenças	 ou	
similitudes	 das	 localizações	 e	 suas	 dimensão	 simbólica	 tomando	 como	 estudo	 de	 caso	 as	 seis	 capitais	
supracitadas.		

A	ESTRUTURAÇÃO	DO	ESPAÇO	URBANO	BRASILEIRO	

A	compreensão	além	do	ambiente	acadêmico	no	qual	o	espaço	é	o	principal	produto	do	capitalismo	pois	não	
é	 dado	 pela	 natureza,	 mas	 produzido	 pelo	 trabalho	 humano	 ainda	 é	 pouco	 assimilado	 pela	 sociedade.	
Podemos	concluir	que	a	provisão	habitacional	no	capitalismo	passou	de	uma	situação	em	que	predominava	
a	busca	de	valores	de	uso	para	uma	situação	em	que	prevalecem	os	valores	de	troca	(HARVEY,	2014).	Em	
países	periféricos	como	o	Brasil,	a	imposição	da	“agenda	neoliberal”,	notadamente	nos	anos	1990,	acabou	
por	impulsionar	a	especulação	e	o	acúmulo	de	capital	acentuando	a	divisão	de	classes.		Para	Harvey	(1993),	
“o	domínio	do	espaço	sempre	foi	um	aspecto	vital	da	luta	de	classes”.	E,	conforme	Villaça,	nenhum	aspecto	
da	sociedade	brasileira	poderá	ser	explicado	e	compreendido	se	não	for	considerada	a	enorme	desigualdade	
econômica	e	de	poder	político	em	nossa	sociedade.	O	maior	problema	do	Brasil	não	é	a	pobreza,	mas	sim	a	
desigualdade	e	a	injustiça	a	ela	associada	(VILLAÇA,	2011,	p.	37).	

No	caso	das	metrópoles	brasileiras,	a	segregação	urbana	tem	uma	outra	característica:	o	enorme	desnível	
que	existe	entre	a	qualidade	do	espaço	urbano	dos	mais	ricos	e	o	dos	mais	pobres.	Dessa	forma,	os	espaços	
urbanos	se	constituem	a	partir	das	relações	de	poder	e	dominação	entre	classes	com	interesses	distintos	e	
inconciliáveis.	Milton	Santos	afirma	que	a	cidade	em	si,	como	relação	social	e	como	materialidade,	torna-se	
criadora	de	pobreza,	tanto	pelo	modelo	socioeconômico	de	que	é	suporte	como	por	sua	estrutura	física,	que	
faz	dos	habitantes	das	periferias	(e	dos	cortiços)	pessoas	ainda	mais	pobres	(SANTOS,	2002).	

O	espaço	modificado	-	público	e	privado	-	funciona	também	como	símbolo	de	status	ou	pertencimento	social.	
Henri	 Lefebvre,	 em	 seu	 livro	 Estado	 e	 Política	 define	 que	 o	 espaço	 é	 político	 e	 ideológico.	 É	 uma	
representação	literalmente	povoada	de	ideologia.	Existe	uma	ideologia	do	espaço.	O	espaço	não	é	um	objeto	
científico	 descartado	 por	 ideologia	 ou	 política,	 sempre	 foi	 político	 e	 estratégico	 (SOJA,	 1980,	 p210	 apud	
LEFEBVRE,	2008).	

																																																													
3	Foram	consideradas	para	esse	estudo,	as	duas	principais	capitais	da	região	sudeste	e	as	duas	principais	capitais	da	região	nordeste	
do	país,	em	termos	de	população	e	dinamização	econômica.	
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Nesse	jogo	de	interesses,	cabe	um	papel	estratégico	ao	Estado	capitalista.	Para		Harvey	(2005,	p.	79),	o	Estado	
não	 é	 um	 poder	 alheio	 à	 sociedade,	 mas	 um	 produto	 de	 seu	 desenvolvimento,	 originado	 a	 partir	 do	
reconhecimento	dos	antagonismos	da	sociedade,	portanto	é	necessário	para	moderar	o	conflito	e	mantê-lo	
nos	limites	da	ordem;	e	esse	poder,	nascido	da	sociedade,	mas	se	colocando	acima	dela	e,	progressivamente,	
alienando-se	dela,	é	o	Estado.	

Milton	Santos	(2006)	destaca,	ainda,	que	o	que	ocorre	num	lugar	influi	sobre	todos	os	demais.	O	melhor	é	
agir	sobre	o	que	age,	sobre	a	totalidade	dos	lugares,	isto	é,	a	própria	sociedade	considerada	como	um	todo,	
pois	a	localização	das	pessoas	no	território	é,	na	maioria	das	vezes,	independente	do	indivíduo,	produto	de	
uma	combinação	de	forças	de	mercado	e	decisões	de	governo.	O	domínio	do	espaço	sempre	foi	um	aspecto	
vital	da	luta	de	classes.	

Segundo	Lojkine	(1998,	apud	VILLAÇA,	2001)	é	possível	identificar	três	tipos	de	segregação	socioespacial:	i)	
oposição	 entre	 centro	 e	 periferia:	 as	 classes	 sociais	 mais	 ricas	 estabelecem-se	 nas	 áreas	 mais	 centrais,	
dotadas	de	infraestrutura	e	com	maiores	preços;	as	classes	pobres	ficam	relegadas	às	periferias,	distantes	e	
desprovidas	de	equipamentos	e	serviços;	ii)	separação	entre	as	áreas	ocupadas	por	residências	das	classes	
populares	e	por	residências	das	classes	mais	privilegiadas;	iii)	separação	entre	as	funções	urbanas,	como,	por	
exemplo,	comercial,	industrial,	residencial,	etc.		

A	estruturação	da	cidade	tem	traços	definidores	a	partir	do	conflito	de	classes	que	é	dominado	pelas	bases	
econômicas	e	políticas	nos	quase	se	manifestam	através	da	segregação.	Para	Villaça	(2001),	os	elementos	da	
estrutura	territorial	que	compõem	as	cidades	partem	do	reconhecimento	de	um	centro	principal,	tido	como	
a	maior	aglomeração	diversificada	de	empregos	ou	a	maior	aglomeração	de	comércio	e	serviços.	A	partir	
deste,	a	expansão	urbana	será	ditada	pelas	classes	sociais	de	alta	renda,	sempre	associadas	à	incorporação	
imobiliária,	que	escolhem	as	melhores	localizações	(e	menor	distância	do	centro)	para	se	instalarem.	Quando	
se	deslocam	para	“longe”	do	centro,	levam	consigo	seus	serviços	e	equipamentos,	criando	assim,	sub-centros	
da	elite.		

O	espaço	residual,	“o	outro	lado	da	cidade”	é	ocupado	pelas	camadas	populares,	que	não	obstante	possuem	
também	os	seus	sub-centros,	de	comércio	popular,	a	depender	da	extensão	territorial	da	cidade	em	questão.	
Curiosamente,	 quando	 o	 centro	 principal	 deixa	 de	 ser	 ocupado	 por	 sua	 elite,	 porque	 a	 dinâmica	 de	
acumulação	do	capital	permitiu	a	expansão	urbana,	ele	passa	a	ser	chamado	de	“centro	velho”	e	é	nesse	
momento	que	se	dá	a	sua	ocupação	pelas	camadas	populares,	seja	em	moradia,	seja	porque	o	comércio	vira	
‘popular”.	É	dentro	dessa	lógica	que	se	compreende	o	processo	de	segregação	urbana,	processo	segundo	o	
qual	diferentes	classes	ou	camadas	sociais	tendem	a	concentrar	cada	vez	mais	em	diferentes	regiões	gerais	
ou	 conjuntos	 de	 bairros	 da	 metrópole.	 O	 fenômeno	 da	 segregação,	 portanto,	 é	 fundamental	 para	 a	
compreensão	da	estrutura	espacial	intraurbana.	

OS	ESPAÇOS	PÚBLICOS	ENQUANTO	ESPAÇO	DE	MANIFESTAÇÃO	POLÍTICA	

Analisar	 as	 manifestações	 políticas	 no	 espaço	 público	 brasileiro,	 a	 priori,	 faz-se	 necessário	 abordar	 a	
literatura	acerca	de	um	campo	das	Ciências	Sociais,	denominado	“Sociologia	das	Manifestações”.	Uma	das	
definições	seria:	

Manifestar-se	 significa	 essencialmente	 ‘sair	 à	 rua’,	 ocupar	 um	 espaço	 público	 que	 seja	
visível	para	o	maior	número	de	pessoas	possível,	e	desfilar	por	ele.	Os	 lugares	concretos	

8590



	

onde	 se	 desenvolvem	 as	 manifestações	 têm	 também	 uma	 grande	 importância.	 Devem	
gozar	de	uma	grande	visibilidade	e,	além	disso,	estar	carregados	com	um	forte	conteúdo	
simbólico	(MORÁN,2005,	p.100).	

Outra	definição	sobre	os	atributos	das	manifestações,	é	dado	por	Favre	(1990,	apud	MAGALHÃES,	2013)	a	
propósito	do	lugar	das	manifestações	no	sistema	democrático:	

A	 manifestação	 seria	 então	 assim,	 de	 essência	 democrática,	 ou	 mais	 exatamente,	
participaria	 de	 um	 poder	 de	 expressão	 primordial	 dos	 governados.	 Nestas	 situações,	 a	
simples	participação	de	manifestantes	é	prova	da	força	de	suas	convicções	(FAVRE,	1990	
apud	MAGALHAES,	2013	p.	24)	

Chauí	(1988)	sugere	que	a	participação	em	eventos	coletivos,	em	espaços	públicos,	exerce	uma	função	de	
aprendizado	cidadão,	como	exercício	da	cidadania.	Para	Harvey	(2014),	a	cidade	deve	ser	um	produto	da	
relação	dos	desejos	de	seus	habitantes,	quando	tais	indivíduos	percebem	que	a	cidade	em	que	vivem	não	
corresponde	a	esses	desejos	e	suas	ideologias,	uma	possibilidade	de	promover	a	mudança	da	vida	urbana	é	
através	da	mobilização	social	e	política.	

É	sob	essa	perspectiva	de	participação	na	construção	e	transformação	da	cidade	que	Lefebvre	(2001)	propõe	
o	conceito	de	direito	à	cidade.	Esse	direito	diz	respeito,	assim,	do	acesso	e	uso	equitativo	daquela	cidade	pré-
existente,	 mas	 também	 à	 possibilidade	 de	 agir	 sobre	 ela	 de	 acordo	 com	 necessidades	 coletivas.	 Na	
configuração	 da	 cidade,	 o	 autor	 aponta	 que	 deve	 haver	 espaço	 para	 a	 atividade	 criadora,	 de	 obra,	 de	
informação,	 de	 simbolismo,	 de	 imaginário,	 de	 atividades	 lúdicas.	 Para	 ele,	 tais	 necessidades	 não	 são	
plenamente	satisfeitas	por	equipamentos	comerciais	e	culturais	que	oferecem	ao	sujeito	um	lugar	de	mera	
passividade.	Quando	tratamos	aqui	de	ocupação	do	espaço	público	estamos	também	dizendo	desse	tipo	de	
participação	ativa,	criativa	e	transformadora.		

Segundo	Pierre	Bourdieu	(2015),	esta	ligação	entre	espaço	social	e	espaço	físico	acaba	resultando	no	espaço	
social	reificado	ou	fisicamente	concretizado	que	se	apresenta	como	a	relação	entre	a	distribuição	dos	agentes	
e	a	distribuição	dos	bens	no	espaço.	É	a	partir	desta	relação	que	é	definido	o	valor	de	cada	diferente	região	
do	espaço	social	reificado.			

Dentro	deste	contexto,	as	resistências	e	as	disputas	pela	apropriação	do	espaço	se	desenvolvem	com	reflexos	
no	 âmbito	 simbólico.	 Os	 locais	 do	 espaço	 social	 reificado	 e	 os	 benefícios	 que	 eles	 proporcionam	 são	
resultantes	de	lutas	dentro	dos	diferentes	campos.	Estes	benefícios	podem	representar	ganhos	de	localização	
associados	 à	 proximidade	 com	 agentes	 ou	 bens	 raros	 e	 cobiçados	 ou	 ganhos	 de	 posição	 associados	 aos	
ganhos	 simbólicos	 de	 distinção.	 Nesta	 batalha	 travada	 entre	 diferentes	 agrupamentos	 sociais	 pela	
apropriação	do	espaço,	o	sucesso	depende	do	capital	acumulado	em	suas	diferentes	espécies	(BOURDIEU,	
2015),	ou	seja,	capital	econômico,	capital	cultural,	capital	social.		

De	uma	forma	geral,	pode-se	dizer	que	o	capital	econômico	está	relacionado	diretamente	com	a	condição	
financeira	do	 indivíduo,	com	a	sua	renda,	que	geralmente	passa	de	geração	a	geração,	através	do	capital	
social	das	relações	pessoais.	O	capital	cultural,	por	sua	vez,	diz	respeito	ao	conhecimento	acumulado	que	
tem	intima	relação	com	as	oportunidades	de	acesso	a	educação	formal	e	informal	que	o	indivíduo	teve	acesso	
ao	longo	de	sua	vida,	desde	a	primeira	infância.	“A	preponderância	do	capital	econômico	define	a	classe	alta,	
que	domina	e	explora	todas	as	outras,	enquanto	a	preponderância	do	capital	cultural	define	a	classe	média	
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e	 suas	 frações.	Mas	ambas	precisam	possuir,	 em	medida	variável,	 tato	os	dois	 capitais	principais	quanto	
algum	capital	social,	sob	o	risco	de	fracassar	na	competição	social”	(Souza,	2016).		

Sustenta-se	 que	 há	 uma	 íntima	 relação	 entre	 a	 natureza	 simbólica	 do	 capital	 e	 seu	 rebatimento	 na	
estruturação	 do	 espaço	 intraurbano	 (visto	 no	 tópico	 anterior),	 cabendo	 às	 classes	 mais	 privilegiadas,	
detentoras	de	capital	econômico	e	cultural,	terem	acesso	aos	melhores	espaços	na	dinâmica	intraurbana	em	
detrimento	 das	 classes	 menos	 privilegiadas,	 relegadas	 às	 periferias	 longínquas	 e	 às	 áreas	 centrais	
abandonadas	–	o	“centro	velho”	como	sustentaria	Flávio	Villaça	(2001).	O	uso	dos	espaços	públicos	pelas	
recentes	manifestações	políticas,	ao	nosso	ver,	também	expressaram	essa	dimensão	simbólica	do	uso	dos	
espaços,	ora	identificados	com	os	movimentos	a	favor	do	impeachment	–	e	ocupando	portanto	os	espaços	
públicos	que	os	representam,	ora	identificados	contra	o	impeachment	–	fazendo	uso	dos	centros	das	cidades,	
uma	 vez	 que	 o	 centro	 traz	 consigo	 a	 ideologia	 de	 pertencer	 a	 todos	 e	 este	 condizer	 com	 o	 ideário	 de	
pensamentos	progressistas,	o	que	passaremos	a	analisar	no	próximo	tópico.	

AS	MANIFESTAÇÕES	DE	2016	E	O	USO	DOS	ESPAÇOS	PÚBLICOS	EM	SÃO	PAULO,	RIO	DE	JANEIRO,	
SALVADOR	E	RECIFE	

As	expressivas	manifestações	pró-impeachment	ocorridas	entre	2014	e	2015,	e	que	levaram	às	ruas	milhares	
de	manifestantes	em	centenas	de	cidades,	contaram	com	a	presença	de	uma	profusão	de	organizações	com	
perfis	variados:	grupos	religiosos,	associações	profissionais,	associações	patronais,	centrais	sindicais,	partidos	
políticos	 e	movimentos	 sociais.	 Novos	 grupos	 como	 o	 Vem	Pra	 Rua4	 e	 o	Movimento	 Brasil	 Livre	 com	 as	
bandeiras	 do	 antipetismo5	 foram	 os	 que	 apresentaram	maior	 capacidade	 de	mobilização	 social	 e	maior	
visibilidade	nos	meios	de	informação	virtual.	

Quando	se	fala	de	movimentos	sociais	e	de	identidade	no	Brasil,	estes	são	estruturados	por	Maria	da	Glória	
Gohn	(2017)	em	clássicos,	novos	e	novíssimos.	Denomina	clássico	não	somente	por	que	são	mais	antigos,	
mas	também	porque	são	parte	da	trajetória	de	construção	da	classe	trabalhadora,	herdeiros	das	lutas	por	
melhores	condições	de	vida	e	trabalho.	A	maioria	deles	tem	a	mesma	forma	de	agir	do	século	XX,	as	relações	
sociais	são	mais	homogêneas,	verticalizadas;	as	articulações	e	comunicações	são	mais	dirigidas,	 fechadas,	
entre	pares.		

Os	novos,	criados	a	partir	do	final	dos	anos	1970,	na	atualidade	mantêm	o	perfil	de	movimento	de	luta	pela	
identidade	cultural.	Mas	esses	movimentos	alteram	as	práticas	cotidianas,	as	relações	diretas	/	face	a	face	/	
reuniões,	assembleias,	etc.,	articulam-se	em	redes,	junto	com	organizações	não	governamentais	-	ONGs,	e	
passaram	 a	 atuar	 focalizando	 muito	 nos	 processos	 participativos	 institucionalizados,	 criados	 após	 a	
Constituição	Federal	de	1988,	e	em	programas	e	projetos	de	parceria	criados	pela	administração	pública.		

Já	os	novíssimos	movimentos	e	grupos	são	diversificados	em	termos	de	referências,	cruzando	faixas	etárias,	
gostos,	 pertencimentos	 a	 grupos	 na	mídia	 social,	 adesão	 à	 luta	 de	 alguma	 “causa”,	 conjunto	de	 valores,	
ideologias	 motivadoras,	 etc.	 A	 forma	 do	 movimento	 deixou	 não	 ser	 só	 hegemônica	 como	 também	
aglutinadora	das	identidades.	Muitos	jovens	se	organizam	em	coletivos,	mas	não	querem	se	organizar	em	
movimentos	sociais.		

																																																													
4	Vem	Pra	Rua.	Novíssimo	grupo	político	que	surgiu	em	2015	e	se	destacou	com	pautas	contra	a	corrupção,	a	favor	da	operação	
Lava	jato	e	a	favor	de	privatizações.	
5	Antipetismo.	Grupos	contrário	ao	Partido	dos	Trabalhadores.	
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Qual	a	grande	diferença?	Os	coletivos	são	vistos	como	agrupamentos	fluídos,	fragmentados,	horizontais,	e	
muitos	têm	autonomia	e	a	horizontalidade	como	valores	e	princípios	básicos,	são	ativistas	e	não	militantes	
de	causas.	Ao	nosso	ver,	tais	movimentos	mais	se	identificam	(e	embora	não	se	reconheçam)	com	o	ideário	
neoliberal,	 uma	 vez	 que	 para	 se	 consolidar	 enquanto	 regime	 de	 acumulação,	 lançou	 mão	 do	 apoio	 à	
diversidade	de	pautas,	como	muito	bem	explicitado	por	Harvey	(2014)	ao	apresentar	a	crise	fiscal	de	Nova	
York	no	início	da	década	de	1970	como	balão	de	ensaio	para	a	mudança	de	regime	capitalista	fordista	para	
neoliberal.	A	diversidade	de	pautas,	exaltando	as	liberdades	individuais	tende	a	pulverizar	os	movimentos,	
tornando-os	 difusos	 e	 sem	 uma	 pauta	 única	 que	 possa	 agregar	 uma	 massa	 expressiva	 e,	 portanto,	
reivindicatória	 de	 seus	 direitos.	 E	 foi	 nesse	 contexto,	 que	 nos	 primeiros	meses	 do	 segundo	mandato	 da	
presidente	Dilma	Rousseff,	grupos	contra	e	a	favor	do	governo	voltaram	às	ruas.		

Os	indignados,	contrário	ao	governo,	se	reuniram	nos	dias	15	de	março,	12	de	abril,	16	de	agosto	e	13	de	
dezembro	de	2015.	E,	em	16	de	março	de	2016,	considerada	a	maior	da	história	do	país,	3,6	milhões	de	
manifestantes,	em	239	cidades,	foram	às	ruas	no	domingo	se	expressar	contrário	ao	governo	Dilma	Rousseff6.	
Já	os	manifestantes,	contrário	ao	impeachment	foram	às	ruas	nos	dias	13	de	março,	15	de	abril,	20	de	agosto	
e	16	de	dezembro	de	2015	e	18	de	março	de	2016.	Uma	data	símbolo	dessa	época	foi	no	domingo,	dia	17	de	
abril	de	2016,	quando	milhões	de	manifestantes,	tanto	a	favor	como	contra	o	governo,		acompanharam	em	
telões	 instalados	em	 locais	públicos	e	privados,	a	Câmara	Federal	aprovar	o	acolhimento	do	processo	de	
cassação	 da	 Presidenta	 eleita.	 O	 fator	 intrigante	 e	 não	menos	 importante	 refere-se	 aos	 dias	 e	 horários	
escolhidos	pelos	manifestantes,	sendo	clara	a	opção	dos	movimentos	favoráveis	à	continuidade	do	governo	
nos	 dias	 úteis	 e	 horários	 noturnos,	 enquanto	 os	 grupos	 que	 se	 opunham	 à	 permanência	 da	 Presidenta	
optaram	por	fins	de	semana	e	horários	diurnos.	

Cada	ação	para	ocupar	o	espaço	urbano	foi	planejada	pelos	organizadores,	a	partir	da	identificação	do	perfil	
do	manifestante,	de	como	seria	esse	trânsito	de	pessoas,	qual	o	melhor	local,	o	melhor	dia	e	o	melhor	horário	
para	ocorrer	o	encontro	das	manifestações.	Na	linha	da	simbologia	desses	espaços	e,	portanto,	das	classes	
que	 os	 representam,	 observou-se	 que	 as	 manifestações	 pró-impeachment	 foram	 conclamadas	 para	
ocorrerem	justamente	nos	espaços	frequentados	pelas	classes	de	média	e	de	alta	renda.	O	dia	de	domingo	
foi	escolhido	não	apenas	pela	cobertura	midiática	como	também	para	dar	a	possibilidade	da	classe	média	e	
a	classe	alta	participar	das	manifestações.	Foi	um	passeio	de	família,	um	domingo	ensolarado,	próximo	dos	
novos	centros	ou	nas	vias	litorâneas.	

Em	São	Paulo,	na	Avenida	Paulista,	o	maior	ato	registrado,	em	pleno	domingo	de	sol,	no	dia	13	de	março	de	
2016,	em	frente	ao	prédio	da	FIESP	–	Federação	das	Indústrias	do	Estado	de	São	Paulo,	local	que	representa	
o	 poder	 econômico	 do	 país,	 cerca	 de	 500	 mil	 pessoas,	 de	 acordo	 com	 o	 Datafolha7,	 participaram	 das	
manifestações	 na	 Paulista.	 A	 Polícia	Militar	 calcula	 público	 de	 1,4	milhão.	O	 hotel	Maksoud	 Plaza,	 a	 um	
quarteirão	 da	 Avenida	 Paulista,	 virou	 uma	 espécie	 de	 quartel	 general	 de	 diversos	 partidos	 nesta	 tarde.	
Parlamentares	da	oposição	ao	governo	federal	se	encontraram	ali	antes	de	seguir	para	o	ato8.	As	bandeiras	
se	concentraram	sob	o	tema	do	combate	à	corrupção,	em	defesa	da	operação	Lava	Jato	e	contra	o	Partido	
dos	Trabalhadores	-	PT,	outras	causas	como	grupos	a	favor	da	intervenção	militar	foram	protagonistas	das	
cenas	transmitidas	ao	vivo	pelos	principais	canais	de	televisão	nacional.	 Imagens	de	grupos	com	taças	de	
																																																													
6	http://especiais.g1.globo.com/politica/mapa-manifestacoes-no-brasil/18-03-2016/pro/.Acesso	em	23/07/2017.	
7	http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2015/03/1604284-47-foram-a-avenida-paulista-em-15-de-marco-protestar-
contra-a-corrupcao.shtml.	Acesso	em		27/09/2017.	
8	http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/03/manifestacao-de-13-de-marco-tem-adesao-macica-de-politicos.html.	Acesso	em	
27/09/2017 
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espumantes	brindando,	outros	abraçando	e	beijando	policiais	militares,	outros	com	os	bonecos	de	Dilma	e	
Lula	sendo	enforcados.	O	juiz	federal	Sérgio	Moro,	responsável	pela	Lava	Jato	na	primeira	instância	da	Justiça	
e	que	autorizou	o	depoimento	sob	condução	coercitiva	do	ex-presidente	Lula,	pediu	que	as	autoridades	e	os	
partidos	“ouçam	a	voz	das	ruas”.		

Deste	 relato,	 importante	observar	dois	objetos	simbólicos	da	região	da	Avenida	Paulista	que	por	si	 só,	 já	
representa	 a	 circulação	 do	 capital	 financeiro	 da	maior	 cidade	 do	 País	 em	 termos	 econômicos.	 Ocupar	 a	
Avenida	Paulista,	nesse	sentido,	significava	defender	o	que	ela	representa	para	a	manutenção	do	status	quo	
paulistano,	da	circulação	de	dinheiro	nas	mãos	de	quem	é	de	direito,	ou	seja,	da	classe	dominante.	Por	sua	
vez,	os	prédios	da	 FIESP	e	do	Hotel	Macksoud	Plaza	podem	ser	 vistos	 como	endereços	nobres	e	 caros	 à	
sociedade	detentora	de	capital	econômico,	cultural	e	social	paulistana.	

A	manifestação	no	Rio	de	Janeiro	ocupou	oito	quarteirões	da	Avenida	Atlântica,	o	que	significa	um	pouco	
mais	 de	 1,5	 quilômetros.	 De	 acordo	 com	 os	 organizadores	 do	 ato,	 cerca	 de	 1	milhão	 de	manifestantes	
participaram	do	protesto	que	se	concentrou	na	orla	de	Copacabana.	Ali	foi	protagonizado	uma	foto	símbolo	
do	momento	quando	um	casal	com	a	camisa	da	seleção	brasileira	e	um	cachorro	de	estimação	caminhavam	
à	 frente	e	atrás	a	empregada	doméstica	negra	 leva	o	 filho	do	casal	criando	uma	 imagem	síntese	sobre	a	
exploração	social	e	o	racismo	histórico	no	país.	Aqui	mais	uma	vez	se	observa	a	identificação	das	camadas	de	
alta	 renda	com	o	espaço	público	que	 lhe	é	cativo	e	 simbolicamente	construído	por	gerações	e	gerações,	
desde	a	 inauguração	do	Hotel	Copacabana	Palace	no	começo	do	século	passado.	É	na	orla	 sul	do	Rio	de	
Janeiro	que	reside	boa	parte	da	população	de	alta	renda	e	que	tem	na	praia	de	Copacabana	seu	lugar	de	
origem	 simbólica,	 representado	 pela	 queima	 de	 fogos	 do	 Reveillon	 de	 Copacabana,	 no	 qual	 o	 hotel	
Copacabana	 Palace	 é	 um	 dos	 protagonistas.	 Nesse	 caso	 também,	 portanto,	 protestar	 em	 Copacabana	
significava	brigar	pela	manutenção	dos	 capitais	 simbólicos	que	estavam	em	 jogo	a	partir	da	ascensão	de	
novos	grupos	sociais	que	passariam	a	disputar	o	capital	cultural,	lócus	de	origem	da	classe	média.	

No	Recife,	a	política	militar	não	divulgou	estimativas	oficiais,	mas	os	organizadores	dos	protestos	falaram	em	
150	 mil	 pessoas	 na	 capital	 pernambucana.	 A	 concentração	 se	 deu	 na	 Avenida	 Boa	 Viagem,	 área	 de	
concentração	de	parte	da	elite	recifense.	Em	Salvador,	o	público	foi	de	20	mil,	no	Farol	da	Barra,	também	na	
orla	da	cidade.	Para	ambas	as	cidades,	também	fica	notório	a	relação	simbólica	entre	a	beira-mar	e	os	espaços	
ocupados	pelas	camadas	de	alta	 renda,	 representados	pelos	edifícios	de	alto	valor	de	m2	e	por	sediarem	
eventos	frequentados	(e	televisionados)	pela	elite,	como	as	festas	de	réveillon,	tal	qual	ocorre	em	Rio	de	
Janeiro	(Copacabana)	e	São	Paulo	(Av.	Paulista).	

Já	as	manifestações	do	dia	31	de	março	de	2016,	uma	quinta-feira,	marcaram	os	52	anos	do	Golpe	de	1964,	
que	instaurou	o	regime	militar	no	Brasil,	convocada	como	Dia	Nacional	de	Mobilização	contra	o	Golpe	teve	
três	eixos	que	unificaram	os	grupos,	são	eles:	defesa	da	democracia,	contra	o	ajuste	fiscal	e	contra	a	reforma	
previdenciária.	Em	regra,	as	manifestações	contra	o	impeachment	foram	coordenadas	por	entidades	como	
a	Central	Única	dos	Trabalhadores	 (CUT),	Movimento	dos	Trabalhadores	Rurais	Sem	Terra	 (MST)	e	União	
Nacional	dos	Estudantes	(UNE)	no	qual	sustentam	a	importância	dos	atos	nos	dias	de	semana	no	final	do	
expediente	para	aproveitar	o	trabalhador	ou	estudante	na	saída	do	trabalho	ou	escola/faculdade.		
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Em	São	Paulo,	a	movimentação	começou	por	volta	das	16h,	na	Praça	da	Sé.	Cerca	de	30	movimentos	sociais,	
reuniram	40	mil	pessoas,	 segundo	o	Data	 Folha9.	Além	da	Praça	da	Sé,	os	manifestantes	 tomaram	a	 rua	
Benjamin	Constant.	Por	volta	das	19h,	o	Metrô	fechou	a	entrada	próxima	ao	Poupatempo	da	estação	Sé,	da	
Linha	1-Azul,	dificultando	o	acesso	à	manifestação.		No	Rio	de	Janeiro	(RJ),	o	Largo	da	Carioca	foi	tomado	
pelos	manifestantes.	A	organização	do	ato	fala	em	50	mil	pessoas	presentes.	A	PM	não	fez	uma	estimativa,	
mas	 informou	 que	 nenhuma	 ocorrência	 foi	 registrada.	 Artistas	 participaram	 da	manifestação,	 entre	 eles	
Chico	Buarque,	que	discursou	no	palco,	defendendo	a	integridade	da	presidente	Dilma.		

Em	Recife	(PE),	manifestantes	se	concentraram	na	praça	do	Derby,	área	central	da	cidade,	para	saírem	em	
caminhada	 pela	 avenida	 Conde	 da	 Boa	 Vista	 até	 a	 Praça	 da	 Independência,	 na	 Boa	 Vista,	 também	 área	
central.	Participaram	diversos	integrantes	de	movimentos	sociais,	entidades	estudantes	e	sindicais,	além	de	
partidos,	 como	 PT	 e	 PCdoB.	 Os	 manifestantes	 seguiram	 pela	 Ponte	 Duarte	 Coelho,	 pegando	 a	 Avenida	
Guararapes,	 em	 direção	 à	 Praça	 da	 Independência,	 onde	 líderes	 dos	movimentos	 discursaram,	 antes	 do	
encerramento	da	manifestação.	Segundo	a	organização,	90	mil	pessoas	participaram	do	ato.	Na	estimativa	
da	PM,	foram	6	mil.		

Em	Salvador	(BA),	por	volta	das	17h,	os	manifestantes	caminharam	da	Praça	da	Piedade,	centro	da	capital,	
até	o	Campo	da	Pólvora.	No	local,	há	um	monumento	em	memória	aos	mortos	e	às	pessoas	desaparecidas	
no	período	da	ditadura	militar.	No	meio	do	percurso,	o	grupo	parou	na	praça	do	Campo	Grande,	onde	foi	
feita	 uma	 vigília.	 A	 Polícia	 Militar	 diz	 que	 12	 mil	 pessoas	 participaram	 da	 manifestação.	 Segundo	 a	
organização,	foram	20	mil.10	

Em	comum	a	todas	essas	manifestações	está	a	opção	dos	centros	“antigos”	para	a	concentração	dos	atos.	
São	espaços	que	representam	simbolicamente	o	nascedouro	das	cidades,	onde	se	concentram	boa	parte	dos	
empregos	 e	para	onde	 converge	o	 transporte	público.	As	 áreas	 centrais	 também	 são	 identificadas	 como	
“populares”	pois	nela	circulam	as	mais	diversas	pessoas	em	busca	dos	mais	diferentes	comércios	oferecidos.	
Por	conta	da	dinâmica	imobiliária	e	de	reprodução	do	espaço,	a	partir	da	década	de	1970,	os	centros	foram	
abandonados	pela	burguesia	enquanto	lugar	de	moradia,	compra,	escritórios	liberais	e	diversão	(que	passou	
a	ser	nos	shopping	centers)	dando	lugar,	portanto,	ao	seu	uso	pelas	camadas	populares	(Villaça,	2001).	

Ideologicamente,	 portanto,	 os	 centros	 representam	 o	 espaço	 da	 maioria	 tendo	 sido	 identificado	 pelos	
movimentos	 contra	o	 impeachment	 como	 lócus	natural	 para	 as	manifestações.	Manifestações	 essas	 que	
lutavam	para	que	o	resultado	das	urnas	fosse	respeitado.	Uma	simbologia	muito	significativa	entre	o	espaço	
de	todos	(o	centro)	e	o	desejo	de	todos	(o	respeito	às	urnas).		

Perfil	dos	manifestantes	

Pesquisa	 feita	pelo	Datafolha11	 no	dia	 15	de	março	de	2016	nas	manifestações	 a	 favor	do	 impeachment	
retratou	o	perfil	dos	manifestantes	que	foram	à	avenida	Paulista	no	domingo.	Foram	entrevistados	2.262	
durante	o	ato.	Ao	serem	questionados	sobre	sua	ocupação,	12%	afirmaram	ser	empresários.	A	quantidade	
																																																													
9	Pesquisa	Datafolha.	http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2015/03/1604284-47-foram-a-avenida-paulista-em-15-de-
marco-protestar-contra-a-corrupcao.shtml.	Acesso	em	27/09/2017.	
10	https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/03/31/atos-pela-democracia-acontecem-no-aniversario-do-golpe-de-
64.htm.	Acesso	em	27/09/2017	
11	Datafolha.	http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2015/03/1604284-47-foram-a-avenida-paulista-em-15-de-marco-
protestar-contra-a-corrupcao.shtml.	Acesso	em	27/09/2017.	
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de	desempregados	na	avenida	foi	menor	do	que	na	população	geral.	Em	relação	à	renda	familiar,	metade	
dos	entrevistados	disse	que	está	entre	cinco	e	20	salários	mínimos.	A	pesquisa	também	mostrou	que	77%	
dos	manifestantes	 declararam	 que	 são	 da	 cor	 branca	 e	 que	 94%	 não	 participam	 de	 nenhum	 grupo	 que	
promoveu	o	ato.		

Como	 as	 pesquisas	 do	 Datafolha,	 	 as	 pesquisas	 da	 Fundação	 Perseu	 Abramo	 demonstraram	 que	 as	
mobilizações	contra	o	impeachment	têm	tido	um	perfil	demográfico	não	muito	diferente	das	manifestações	
anti-Dilma.	Constatou-se	o	mesmo	padrão	na	manifestação	anteriores.	No	tocante	a	escolaridade,	77%	dos	
manifestantes	tinham	formação	no	ensino	superior	(completa	ou	incompleta).	No	entanto,	no	quesito	renda,	
o	 padrão	 foi	 um	 pouco	 inferior	 das	manifestações	 anti-Dilma,	 com	 54,5%	 dos	manifestantes	 com	 renda	
familiar	entre	3	e	10	salários	mínimos	e,	no	tocante	a	cor,	34,9%	se	declararam	pretos	ou	pardos.	

Diante	do	perfil	dos	manifestantes	apresentado,	podemos	concluir	que	a	grande	massa	de	trabalhadores	
brasileiros,	a	naturalização	da	miséria	constituída	pelo	que	Jessé	Souza	chama	de	ralé	não	participou	mais	
uma	vez	da	vida	política	nacional,	não	estavam	nas	ruas,	não	protestaram	contra	os	baixos	salários,	contra	
serviços	públicos	de	má	qualidade	como	saúde,	educação	e	moradia.	Continuam	a	viver	à	margem	da	tomada	
de	decisão	política,	morando	nas	franjas	urbanas	e	se	submetendo	à	radical	exploração	do	capital.		

Por	outro	lado,	grupos	detentores	do	capital	econômico	e/ou	cultural	foram	ao	espaço	público	em	centenas	
de	cidades	do	Brasil	 lutar	pela	sua	 ideologia.	Essa	divisão	sócio	espacial,	derivada	da	divisão	perversa	das	
classes,	 característica	 da	 sociedade	 brasileira	 e	 de	 uma	 grande	 parte	 dos	 países	 subdesenvolvidos,	 que	
anteriormente	era	mais	claramente	visível	nos	espaços	privados,	agora	está	ocorrendo	em	espaços	públicos,	
através	de	manifestações	políticas	de	rua	contra	ou	a	favor	de	um	determinado	governo.	

	

CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

A	 ocupação	 dos	 espaços	 públicos	 pelos	 movimentos	 sociais	 durante	 o	 processo	 que	 conduziu	 ao	
impeachment	da	Presidenta	Dilma	evidenciou	uma	relação	simbólica	entre	a	natureza	dos	espaços	ocupados	
e	sua	relação	com	a	classe/propósito	de	seus	ocupantes.	Se	por	um	lado,	as	manifestações	pro-impeachment	
se	arregimentaram	na	Avenida	Paulista	e	orlas	ocupadas	pela	população	de	alta	renda	das	cidades	do	Rio	de	
Janeiro,	 Recife	 e	 Salvador,	 por	 outro,	 as	 manifestações	 contrários	 se	 ocuparam	 das	 áreas	 centrais.	 O	
simbolismo	por	detrás	da	escolha	desses	espaços	para	as	passeatas	fica	evidente	para	ambos	os	casos.	

A	avenida	Paulista	e	orlas	representam	o	espaço	de	circulação	do	capital	financeiro,	seja	de	negócios	(no	caso	
da	Avenida	Paulista),	seja	de	moradia	das	elites	(no	caso	das	orlas).	Nada	mais	simbólico	do	que	ocupar	tais	
espaços	para	“preservar”	os	privilégios	conquistados,	expressos	pelos	capitais	econômico	e	cultural	de	uma	
parcela	da	sociedade	que	se	vê	“ameaçada”	pela	mudança	na	estrutura	de	classes	ensaiada	pelos	Governos	
Lula	–	Dilma.		

Os	centros,	populares	por	excelência,	representam	a	resistência.	São	resilientes	por	natureza	a	despeito	do	
movimento	do	mercado	imobiliário	e	da	dinâmica	intraurbana	comandada	pelas	elites	que	sistematicamente	
vêm	abandonando	seus	centros	em	prol	da	ocupação	de	novas	áreas	levando	consigo	os	equipamentos	e	
serviços	que	lhe	são	caros.	Abandonados	pelas	elites,	o	centro	passa	a	ser	de	todos,	de	toda	a	população	que	
passa	 a	 usufruir	 de	 seus	 serviços,	 comércios	 e	 moradias	 populares.	 Pois	 é	 este	 espaço,	 portanto,	 que	
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representa	uma	ideia	democrática,	de	espaço	de	todos,	que	os	movimentos	que	desejam	que	a	democracia	
(e	 o	 que	 foi	 decidido	 pelas	 urnas)	 seja	 respeitada	 ocuparam	e	 fizeram	dele	 seu	 espaço	de	manifestação	
política.	Direita	de	um	lado,	esquerda	do	outro.	O	espaço	de	um	não	tem	nada	a	ver	com	o	espaço	do	outro.	
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LA INFORMALIDAD FRENTE A LOS MECANISMOS DE REGULACIÓN TERRITORIAL NO HEGEMONICOS 
Y ESTATALES: EL CASO DE LA OCUPACIÓN DE LA IZIDORA EN BELO HORIZONTE-MG  

PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O planejamento urbano neoliberal como uma ferramenta que deslegitima as ocupações informais, promove um 
desenvolvimento que privilegia o rentismo e a financeirização impedindo a emancipação e o acesso ao estado de bem-
estar social. Esquece de fomentar um espaço urbano mais igualitário ao utilizar mecanismos regulatórios que 
invisibilizam classes sociais menos abastardadas em detrimento de um falso desenvolvimento. Esse é o contexto atual 
das metrópoles brasileiras. Fruto de estudos e pesquisas realizadas na disciplina de SIG e Regulação Territorial – cursada 
na pós-graduação – e inserido nessa conjuntura supracitada, o presente artigo tem como objetivo entender o contexto 
da informalidade – como ponto positivo e como “fardo” – e sua relação com as práticas estatais e contra hegemônicas 
de regulação territorial utilizadas na cidade de Belo Horizonte. O estudo busca entender as intenções do estado na 
articulação das políticas habitacionais e de preservação ambiental como justificativa para a remoção de assentamentos 
precários, bem como as ferramentas utilizadas pela academia – nesse caso o Laboratório Indisciplinar-UFMG – na 
tentativa de visibilizar a ocupação da Izidora e promover maior articulação entre os moradores e os caminhos do 
planejamento urbano.  
PALAVRAS-CHAVE: informality; occupations; territorial regulation. 

ABSTRACT: 
Neoliberal urban planning as a tool that delegitimizes informal occupations promotes a development that favors 
renationalism and financialization, preventing emancipation and access to the state of social welfare. It forgets to foster 
a more egalitarian urban space by using regulatory mechanisms that make invisible classes less socially disadvantaged 
at the expense of false development. This is the current context of the Brazilian metropolis. As a result of studies and 
research carried out in the discipline of GIS and Territorial Regulation - carried out in the postgraduate course - and 
inserted in this conjuncture, the present article aims to understand the context of informality - as a positive and as a 
"burden "- and its relation with the state practices and against hegemonic territorial regulation used in the city of Belo 
Horizonte. The study seeks to understand the intentions of the state in the articulation of housing policies and 
environmental preservation as justification for the removal of precarious settlements, as well as the tools used by the 
academy - in this case the Laboratory Indisciplinar-UFMG - in an attempt to make visible the occupation of Izidora and 
promote greater articulation among the residents and the paths of urban planning. 
KEYWORDS: guidelines; submission; paper; model; architecture.   
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RESUMEN: 
La planificación urbana neoliberal como una herramienta que deslegitima las ocupaciones informales, promueve un 
desarrollo que privilegia el rentismo y la financierización impidiendo la emancipación y el acceso al estado de bienestar 
social. Se olvida de fomentar un espacio urbano más igualitario al utilizar mecanismos regulatorios que invisibilizan a 
las clases sociales menos abastadas en detrimento de un falso desarrollo. Este es el contexto actual de las metrópolis 
brasileñas. El presente artículo tiene como objetivo entender el contexto de la informalidad-como punto positivo y como 
"fardo" de los estudios e investigaciones realizadas en la disciplina de SIG y Regulación Territorial - cursada en el 
postgrado - e insertado en esa coyuntura supracitada, "Y su relación con las prácticas estatales y contra hegemónicas 
de regulación territorial utilizadas en la ciudad de Belo Horizonte. El estudio busca entender las intenciones del estado 
en la articulación de las políticas habitacionales y de preservación ambiental como justificación para la remoción de 
asentamientos precarios, así como las herramientas utilizadas por la academia - en ese caso el Laboratorio Indisciplinar-
UFMG - en el intento de visibilizar la ocupación de Izidora y promover mayor articulación entre los habitantes y los 
caminos de la planificación urbana. 
PALABRAS-CLAVE: informalidad; ocupaciones; regulación territorial. 
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INTRODUÇÃO 

Em meio aos modelos de cidades tecnológicas e sustentáveis conjecturados pelas práticas gestoras 
Neoliberais, onde a menor participação do estado acaba por ferir as garantias do contrato social e promover 
ainda mais segregação, é cada vez maior a presença da informalidade nos diversos espaços das cidades 
contemporâneas. Desta forma, se faz necessário a utilização de novos instrumentos para os processos de 
regulação urbana que permitam garantir a função social da cidade, a mitigação dos processos de segregação 
sócio espaciais e a provisão de qualidade de moradia nesses territórios. 

Como um recorte espacial, a situação fundiária de Belo Horizonte não se distancia do contexto nacional acima 
relacionado. A questão fundiária e os assentamentos informais na capital mineira ganharam projeção 
nacional, segundo Lourenço e Mayer (2016), principalmente após os conflitos entre o poder estatal associado 
ao capital e as ocupações da Rosa Leão, Esperança e Vitória, denominadas de Ocupação da Izidora.     

No contexto em que a provisão habitacional pública – associada principalmente ao Programa Minha Casa 
Minha Vida – serve como resposta estatal para promover remoções de ocupações irregulares e para viabilizar 
operações consorciadas, fica evidente a dificuldade em garantir um possível estado de bem-estar social. 
Constata-se a posse da terra como um ativo financeiro onde “o espaço na sua materialidade tem a 
capacidade de gerar rentabilidade para o capital financeiro, além de ter se transformado na principal garantia 
para se obter investimentos” (ROLNIK, 2016 p. 10) consolidando o processo de cerceamento dos direitos 
individuais sobre a terra urbanizada. 

É perceptível então a necessidade de se avaliar outras “opções práticas e políticas calçadas, essencialmente, 
pelo direito à moradia e à cidade” (NASCIMENTO, 2016, p. 145). Essas opções práticas, que dizem respeito 
às possibilidades de regulação fundiária em assentamentos informais para além da provisão habitacional em 
grandes conjuntos normalmente transitam entre a normatização tecnicista para regulação do espaço urbano 
– o que privilegia a promoção do mercado imobiliário e o capital – e as práticas insurgentes que subvertem 
a dominância do pensamento neoliberal na gestão das cidades. Esses dois extremos convergem quando há 
uma tentativa de se legitimar as lutas populares e os movimentos sociais através das práticas de 
mapeamento e levantamentos socioeconômicos realizados paralelamente aos pretendidos pelo estado.   

Neste artigo, opta-se por analisar, em uma primeira parte, o contexto da informalidade na cidade de Belo 
Horizonte levando em consideração seu processo de urbanização e as condições de moradia para as 
populações de baixa renda. Utiliza-se como aporte teórico principal a identificação dos fardos da 
informalidade – como uma forma exploratória – presentes na retórica de Fernandes (2011) e dos impactos 
das políticas de regularização fundiária no contexto da cidade informal com a colaboração da produção 
científica de Smolka (2003). 

No sentido de avaliar respostas aos problemas advindos da condição de informalidade, utilizará como estudo 
de caso, na segunda etapa, a condição da Ocupação do Izidora (2014) discutindo duas respostas aos 
problemas da condição de informalidade desses moradores urbanos.  

i. Mecanismos Estatais 
ii. Cartografias Emergentes (Grupo Indisciplinar e FRANZONI, 2016) 
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Por meio da discussão destes dois pontos – o fenômeno e as respostas a ele – busca-se entender as tangentes 
que se aproximam da reforma fundiária e que reconstroem a função social da cidade e as contribuições do 
SIG e da cartografia nessas novas práticas políticas em contrapartida as decisões estruturais do poder 
hegemônico, para mitigar o processo da informalidade, principalmente no que diz respeito a: 

i. Legitimação dos movimentos sociais calcados na condição da habitação informal; 
ii. Produção e divulgação da veracidade dos dados que dizem respeito ao planejamento urbano e 

regional. 

CONTEXTO DA INFORMALIDADE EM BELO HORIZONTE - MG 

O aparecimento dos assentamentos informais em Belo Horizonte ocorre concomitante ao processo de 
implantação de uma nova capital estadual brasileira pautada por uma forte segregação socioespacial e uma 
contínua tentativa de sobrepor às necessidades básicas dos moradores através de uma leitura da terra como 
ativo financeiro.  A evolução dessas leituras acerca do valor e da função da terra, que segue condicionada 
pelo processo de evolução da urbanização de uma metrópole, define o fenômeno crescente da informalidade 
cujas características evolutivas são comuns à Belo Horizonte e às grandes capitais nacionais. 

Segundo Conti (2004, p. 189) no caso específico de Belo Horizonte, a reunião dos moradores de vilas e favelas 
em movimentos sociais, no final dos anos setenta, está associada a dois elementos que operaram 
conjuntamente. As fortes chuvas dos anos 1978 e 1979, que proporcionaram uma quantidade significativa 
de desabrigados, constituído principalmente por famílias que viviam em áreas ocupadas ao longo de córregos 
e linhas de drenagem e o aumento do número de remoções forçadas, executadas pela Prefeitura através da 
Coordenação de Habitação de Interesse Social – Chisbel. 

O processo de redemocratização, pós ditadura, viabilizou a criação de canais de contato entre movimento 
social e poder público, de maneira que as reivindicações começaram a ser levadas em consideração como 
parte da agenda pública numa tentativa de um planejamento urbano mais participativo e que englobe os 
moradores de áreas informais nos processos decisórios. A partir desse momento, o poder público municipal 
começou a estudar a possibilidade de redefinir a legislação existente, “abrindo a via para o reconhecimento 
dos assentamentos ilegais como parte da cidade formal e para a elaboração de mecanismos de regularização 
fundiária que viabilizassem a titulação” (CONTI, 2004, p. 191). Titulação que deveria garantir a reafirmação 
do contrato social entre o poder estatal e os moradores desses assentamentos e que viabilizar elaboração 
pelo PLANBEL, nesse mesmo período, do documento “Diagnóstico das favelas na RMBH” a fim de fornecer 
propostas mais concretas de urbanização e titulação dos lotes nas favelas. 

Esses acontecimentos viabilizaram um possível reconhecimento, por parte das autoridades estatais, da 
representatividade e importância dos assentamentos informais para as dinâmicas da “Nova Ordem 
Socioespacial” (MENDONÇA et all, 2016, p. 01) e da necessidade da regularização fundiária, da posse da terra 
e das práticas de urbanização das favelas como ferramentas para garantia de qualidade de vida para os 
moradores. Essa nova ordem, inserida na metrópole liberal-periférica, apresenta algumas mudanças de 
ordem econômica e social salientadas por Mendonça et all. 

Em comum, o fato de que a cidade, valor de uso complexo necessário à realização do capital, 
ganha, ademais, a condição de insumo do próprio processo produtivo, através do circuito 
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de acumulação urbana produzido pela aliança entre os proprietários fundiários, os capitais 
promotor e produtivo imobiliários e o Estado. (MENDONÇA et all, 2016, p.03) 

Se por um lado o poder público em Belo Horizonte desempenhou papel importante na consolidação de um 
quadro de segregação através da distribuição direta dos lotes no início da ocupação da cidade, também atuou 
ao contrário dessa lógica, mesmo que de forma não intencional, na transformação da cidade como próprio 
insumo no circuito de acumulação urbana. No intuito de remover a população de baixa renda que ocupava 
áreas centrais da cidade e que eram de interesse do capital imobiliário, o poder público utilizou a enfiteuse 
para promover o reassentamento dessa população em um bairro da então zona suburbana que nos anos 70 
tinha pouca acessibilidade em relação ao centro da cidade, apesar da relativa proximidade.  

Trata-se do Instrumento Jurídico da Enfiteuse ou Aforamento, amplamente utilizado em 
outras cidades brasileiras para distribuir lotes aos diversos segmentos da população, e em 
Belo Horizonte utilizado no bairro Concórdia como forma de viabilizar o reassentamento da 
população operária, no início do século XX. Apesar dos números não serem muito 
significativos (1890 lotes em 77 quadras), a utilização desse instrumento representou a 
possibilidade de permanência desses grupos em um local que, se antes significava exclusão 
pela dificuldade de acesso e precariedade de infraestrutura, hoje desfruta de ótima 
localização em relação à área central de Belo Horizonte. FERRARI (2013, p.03) 

Essa condição de segregação socioespacial é característica marcante nos processos de urbanização nas 
cidades brasileiras e com a cidade de Belo Horizonte não foi diferente. Em uma tentativa de livrar o centro 
urbano – maior valor da terra e acesso a melhor infraestrutura – o poder estatal se utiliza de manobras ou 
regulamentações para mover a população de baixa renda e as ocupações informais para as zonas periféricas 
da cidade, onde o acesso a infraestrutura e o valor da terra é mais baixo. 

Segundo dados da Urbel, Belo Horizonte conta com 252 assentamentos informais – entre favelas, cortiços e 
conjuntos habitacionais –. Essa informação entra em confronto com os levantamentos do Censo 2010 pelo 
IBGE, que contabilizam apenas 152 aglomerados subnormais. De acordo com o IBGE, os aglomerados 
subnormais são grupos de 51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas por ausência de títulos de 
propriedade com irregularidade de vias de circulação, irregularidades no tamanho e forma do lote ou 
carências de serviços públicos essenciais. A utilização do termo, pelo IBGE, e das condições que caracterizam 
os aglomerados subnormais pode ser apontada como reducionista, tendo em vista que levam em 
consideração os setores censitários como delimitação territorial, o que acaba por definir zonas que não 
englobam a informalidade em sua totalidade.  

Como é possível observar no Mapa 01, em que se cruzam as informações do Censo 2010 IBGE com as 
disponibilizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte e pela Agência de Urbanismo URBEL, em um espaço de 2 
anos – entre 2010 e 2012 – a informalidade consolida-se de forma mais expressiva no território. Ocorre o 
surgimento de novos assentamentos, bem como a expansão dos anteriores através do processo de 
consolidação da informalidade   

8603



 

  
Figura 1 – Aglomerados Subnormais e Assentamentos Informais 

Fonte: Autor (2017) e Habitafor Apud Vieira (2013) 

Os assentamentos acima relacionados encontram-se distribuídos de forma pulverizada no território de Belo 
Horizonte. Esse arranjo confirma o processo de expansão urbana da cidade onde os bairros, anteriormente 
situados em zonas periféricas, hoje se localizam em áreas bem localizadas e com acesso a uma melhor 
infraestrutura urbana. Mesmo nessas circunstâncias, os assentamentos mais expressivos e consolidados 
estão localizados nas franjas da cidade e ainda remontam um processo urbano do século passado e a 
configuração centro-periferia, constituinte de nossa formação urbana. 

O FARDO DA INFORMALIDADE E A RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO 

Os assentamentos informais, os quais muitas vezes estão diluídos na malha urbana residencial – como 
também é possível observar na malha urbana da cidade de Belo Horizonte –, em uma análise mais geral, 
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podem ser uma solução espontânea para a promoção de moradia às classes menos abastardas. A ocupação, 
parcelamento e construção ilegais, frutos de um planejamento territorial excludente, torna-se uma opção 
para um possível questionamento do estado de direito e do próprio contrato social, mas constitui uma ideia 
que vem sendo refutada por Fernandes quando o mesmo afirma que: 

Ainda que os processos informais para obter acesso à terra tenham propiciado moradia a 
um grande número de pobres das cidades, em última análise, são um meio inadequado e 
ineficiente para atender à crescente necessidade de desenvolvimento sustentável de 
comunidades seguras na América Latina e no mundo. (FERNANDES, 2011, p.04)  

Tendo em vista a “imprecisão e multidimensionalidade da informalidade” consideradas por Fernandes 
(2011), é importante direcionar as análises para os contrapontos negativos da informalidade. Não apenas 
como uma segunda via, através do planejamento insurgente como um planejamento alternativo além das 
práticas sancionadas pelo Estado – também ressaltado por Miraftab (2016, p. 364) – para a garantia de 
cidadania aos pobres, mas também uma visão acerca da “informalidade exploratória”, também em diálogos 
de Mukhija e Sideris (2014), e do quão prejudicial é a informalidade para a cidade, para os moradores dos 
assentamentos e para a população urbana. 

Para Fernandes (2011, p.06), o fardo da informalidade pode se expressar de diversas formas e perpassar 
diferentes eixos do planejamento urbano e regional. Judicialmente, a insegurança na posse da terra e a falta 
de documentação não permite a garantia de estabilidade ao morador e o coloca em constante situação de 
ameaça pelo poder estatal e pelos donos dos terrenos ocupados, além de conduzir os moradores a uma 
condição de subcidadão para a logística do espaço urbano e do próprio capital. Em termos sociais, os 
residentes em assentamentos informais normalmente são privados do acesso aos serviços públicos e a 
infraestrutura, tendo em vista que esses elementos chegam tardiamente às ocupações informais da cidade, 
a qual Fernandes (2011, p.07) chama de uma espécie de “estigma social”. 

A questão urbano-ambiental, muito representativa quanto ao estudo de caso que virá a seguir – por se tratar 
de uma Zona de Proteção Ambiental –, reflete principalmente os impactos ambientais provocados pelos 
assentamentos. “As condições gerais de vida nesses assentamentos são precárias: ruas estreitas, ocupação 
densa, construção precária, dificuldade de acesso e circulação, falta de ventilação, falta de saneamento e 
falta de espaços públicos. ” (FERNANDES, 2011, p.07). 

De acordo com Fernandes (2011), politicamente a maior questão está na intenção, pelo próprio poder 
estatal, de perpetuar a informalidade através de práticas de clientelismo. Existe um interesse, por muitas 
vezes justificado por ideologias neoliberais – que defendem uma menor presença no estado na mitigação 
das mazelas sociais – em que o estado se exime da responsabilidade para com as condições sociais que ele 
mesmo fomenta, tornando esses moradores, em condição de informalidade, ainda mais vulneráveis.  

Esses elementos levantados por Fernandes principiam questionamentos e debates sobre o verdadeiro 
interesse dos governos em promover intervenções urbanas nesses assentamentos, já que são maiores os 
investimentos para a regulação fundiária, provisão de equipamentos e infraestruturas urbanas que para 
manter a informalidade no espaço urbano – hipótese também discutida por Smolka (2003) –. 

A viabilidade financeira na promoção de políticas urbanas que trabalhem a informalidade urbana nas cidades 
brasileiras também é objeto de estudo nos trabalhos produzidor por Smolka (2003), onde se insere a questão 
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da informalidade na agenda da política urbana e entende-se a informalidade não só como efeito da pobreza, 
mas também como causa.  

Segundo Smolka (2003, p. 04), “a pobreza não é suficiente para explicar a informalidade”, ao perceber que a 
ilegalidade/irregularidade não se aplica apenas a população pobre nas cidades. O alto preço da terra é que 
incapacita uma parcela da população que vive na informalidade de caminhar e “competir” no mercado 
imobiliário. 

Para tanto, examinam-se inicialmente a hipótese de que a ocupação irregular, seguida de 
sua (eventual) futura regularização através de programas públicos, constituiria o melhor 
dos mundos. Ou seja, na impossibilidade ou inconveniência de outra política, faça-se ‘vista 
grossa’ à forma como a população tem acesso ao solo e regularizem-se os assentamentos 
que se consolidam – ao final, para os cofres públicos sairia tudo mais barato, e melhor para 
a população beneficiada! Em suma, a regularização seria um mecanismo eficaz e até 
‘conveniente’ de provisão ou inserção na cidade. Uma postura dominante na prática, mas 
que poucos políticos admitiriam em público. (SMOLKA, 2003, p. 09) 

Desta forma, Smolka entende que o processo iniciado com base na invasão ou ocupação irregular do solo 
seguido de regulação urbana pode vir a ser uma solução mais plausível, financeiramente, do que as políticas 
urbanas convencionais – parcelamento do solo, zoneamento, análise de impacto ambiental e de vizinhando 
e provisão de infraestrutura urbana básica como saneamentos básico, sistema viário e iluminação pública, 
além da provisão de equipamentos urbanos. O desafio estaria na responsabilização do estado perante às 
necessidades urbanas dos moradores, na provisão de infraestrutura e equipamentos urbanos para as 
moradias informais, mas que traria um assentamento informal conectado a malha urbana e que ofereça 
habitabilidade positiva para a população. 

As ferramentas e mecanismos de legitimação da informalidade e de regulação fundiária serão resgatadas na 
segunda parte desse artigo, onde se colocará os mecanismos não estatais, avaliando as práticas urbanas 
promovidas pelas produções e pesquisas acadêmicas e pela livre iniciativa para a regulação urbana dos 
assentamentos informais, como contraponto às soluções estruturais propostas pelo estado para a ocupação 
do Izidora em Belo Horizonte – MG. 

OCUPAÇÃO DA IZIDORA EM BELO HORIZONTE 

A região do Isidoro, localizada no vetor norte da cidade de Belo Horizonte, é alvo de uma representativa 
disputa entre a apropriação do território pelo Estado-capital, mediada pela lógica privada e neoliberal, e 
outras formas insurgentes de produção do espaço – ocupações informais por direito à moradia digna –. 
Tendo em vista a perversão de instrumentos de política urbana, alavancada pelo mau uso da Operação 
Urbana do Isidoro (OUI), fica claro o investimento público para a construção de novos espaços de pobreza na 
região, sem infraestrutura urbana adequada, financiado, principalmente, pelo Programa Minha Casa Minha 
Vida através da construção de empreendimentos imobiliários e “a instalação de famílias removidas pelas 
obras de ampliação do Anel Rodoviário (Figura 2), no antigo sanatório existente no local, abrigo que está 
sendo chamado de Vila de Passagem” (FRANZONI et all, 2015, p.02). 
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Figura 2 – Cidade Administrativa (CAMG) e Futuro Rodoanel 
Fonte: Plano Urbano Ambiental da Região do Isidoro (2010) 

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o Vetor Norte é uma região que vem despertando interesse do 
mercado imobiliário em função de diversos investimentos, como a implantação da Cidade Administrativa 
(Figura 2), a Linha Verde e o Aeroporto de Confins. Para evitar a ocupação desordenada, a Prefeitura elaborou 
o Plano Urbano Ambiental da Região do Isidoro - grande área verde e permeável, uma das últimas não 
parceladas na capital. O objetivo geral desse planejamento é promover a proteção e recuperação ambiental 
da região por meio de um processo de ocupação ordenado e sustentável, além da preservação de nascentes, 
cursos d’água e áreas de vegetação. A área do Isidoro tem cerca de 10 milhões de m² cobertos por uma vasta 
camada de mata atlântica, configurando-a como uma reserva ambiental de grande importância para a região 
e com nascentes que alimentam as principais bacias que abastecem a cidade de Belo Horizonte.  

Essa lógica de desenvolvimento urbano, proposta em 2010, baseada na ocupação ordenada e sustentável 
até funcionaria caso a realidade de moradia e acesso à terra urbanizada em Belo Horizonte fosse para todos 
e existisse interesse em uma urbanização dos assentamentos informais e manutenção das lógicas atuais de 
ocupação do espaço urbano. Acontece que em maio de 2013, por meio de um movimento de apropriação 
do território, tem-se o início da Ocupação Rosa Leão – situada à noroeste da região do Isidoro – seguido pelas 
ocupações, em junho de 2013, da Vitória e Esperança objetivando moradias dignas e acesso às beneficies da 
cidade formal. 
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Figura 3 – Ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória 
Fonte: http://oucbh.indisciplinar.com/?page_id=861. 

Segundo Franzoni (2016), os Grandes Projetos Urbanos e as operações consorciadas, fomentados a partir de 
parcerias entre o Estado e o Capital Privado, preconizam algumas influências negativas para o urbano e para 
a população em condição de informalidade. 

A retomada do território do Isidoro por meio desse projeto urbanístico que envolve Estado 
e mercado numa parceria bilionária, busca a realização de grandes obras e de grandes 
projetos urbanos que, associados à manipulação perversa de instrumentos legais de política 
urbana (i) violam direitos de milhares de famílias que ocuparam a área para fins de moradia, 
atualmente ameaçadas de despejo; (ii) ameaçam a manutenção de comunidade quilombola 
remanescente na região e (iii) arriscam a preservação de uma dos maiores áreas verdes 
urbanas do mundo. (FRANZONI et all, 2016, p.04) 

Nestas circunstâncias, tanto é possível observar o “Fardo da Informalidade” (FERNANDES, 2011) no que diz 
respeito a relação entre a informalidade e as questões socioambientais, tendo em vista a ocupação de uma 
reserva ambientalmente importante para a região de Belo Horizonte, como também a prioridade dada pelo 
estado aos componentes imobiliários e ao retorno de capital após a construção de conjuntos habitacionais – 
financiados e ao modelo do Minha Casa Minha Vida –. Realidade essa que se viabiliza através de uma 
subversão das normatizações vigentes à revelia da qualidade de moradia e de espaço urbano para os 
moradores das ocupações informais. 

Essa realidade informa também alguns “Pontos Positivos da Informalidade” (MUKHIJA e SIDERIS, 2014) como 
o confronto da sociedade para com o planejamento formalmente construído, as ideologias neoliberais de 
mercado e da acumulação de capital pelo poder estatal. Essas ocupações também reconfiguram as relações 
centro-periferia, quando se torna necessária a criação de novas centralidade que respondam às suas 
necessidades, a construção de uma morfologia urbana mais heterogênea e principalmente por trazer à tona 
os mecanismos estatais que desconsideram o bem-estar social e desresponsabilizam o estado nesse processo 
socioespacial de provisão de moradia e terra urbanizada. 
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O INTERESSE PELA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E A LÓGICA ESTADO-CAPITAL 

“O conflito socioterritorial no Isidoro é também uma disputa pela apropriação da natureza” (FRANZONI, 
2015, p. 02). O interesse de preservação ambiental evidenciado pelas características da região foi oficializado 
por leis municipais que a demarcaram como Área de Diretrizes Especiais (ADE Isidoro, Lei Municipal 
9.959/2010) e determinaram usos restritos que se querem compatíveis com a sua proteção sustentável. 
Paralelo ao interesse público de proteção ambiental desse espaço, está o interesse do mercado imobiliário 
de se apropriar da última grande área não parcelada em Belo Horizonte, levando à instituição da segunda 
Operação Urbana para a área. Interesse este que encontra amparo e proteção legal, no emaranhado ambíguo 
de legislações que buscam combinar proteção ambiental, urbanização técnica e social, habitação social e 
obras de infraestrutura, para proveito do mercado imobiliário. 

A nova proposta prevê ampliar o número de edificações e aumentar a taxa de permeabilidade da região. De 
acordo com a legislação vigente e o Plano Urbano Ambiental (2010), estima-se que na área podem ser 
construídas 16,5 mil unidades habitacionais. Já com a operação urbana proposta, esse número alcançaria 72 
mil unidades. O potencial construtivo saltaria dos atuais 5 milhões de metros quadrados para 11,150 milhões 
de metros quadrados. Por outro lado, o percentual de área permeável exigida também aumentaria de 45%, 
de acordo com a lei vigente, para 65%. Essas ações respondem a três objetivos principais do Plano Urbano: 

i. Viabilizar a oferta de terrenos urbanizados para implantação de unidades habitacionais e 
atividades econômicas no município; 

ii. Assegurar que o processo de expansão urbana na região ocorra de modo sustentável, por meio 
da implantação de toda infraestrutura e equipamentos públicos e sociais que serão demandados 
pela população; 

iii. Implantar o sistema viário estruturante na região de modo a garantir corredores viários e de 
transporte coletivo integrados ao sistema existente. 

A operação urbana proposta prioriza, seguindo o modelo de expansão da cidade do Programa Minha Casa 
Minha Vida, basear suas soluções no déficit quantitativo habitacional em detrimento da qualidade da 
moradia, fator que responde parcialmente aos problemas de habitação nas metrópoles brasileiras. Tão 
importante quanto a quantidade de unidades habitacionais é a qualidade do espaço urbano em que está 
inserida, o acesso as infraestruturas e equipamentos urbanos e a garantia dessas moradias para a parcela da 
sociedade que realmente necessita.  

Para esse novo cenário, o Plano Urbano e Ambiental (2010) aponta como infraestrutura necessária 14 centros 
de saúde, 16 Unidades Municipais de Educação Infantil, 21 escolas de ensino fundamental, oito escolas de 
ensino médio, dois centros profissionalizantes, um terminal de integração de transporte, 17 terminais de 
embarque e desembarque de ônibus, dois espaços culturais, além de uma sede de administração regional 
que, seguindo uma lógica inversa, devem ser instalados após o assentamentos dessa parcela da população 
não assegurando as estruturas básicas imediatas para essas famílias. 

O financiamento da operação urbana será por conta dos nove proprietários da Região do Isidoro, com 
contrapartida da Prefeitura. A contribuição dos empreendedores poderá ser com recursos financeiros ou 
execução das obras de infraestrutura. O aporte do município é a elaboração dos projetos executivos das 
obras e a desapropriação para implantação do trecho da Via 540, fora da área do Isidoro. Outra premissa é 
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que pelo menos 10% dos imóveis deverão ser destinados ao Programa Minha Casa, Minha Vida, para a 
população que se enquadra na renda de zero a três salários mínimos. 

Identificando essa operação urbana como uma consolidação do sistema imobiliário associado ao Estado e 
uma nova tentativa de injeção financeira na construção civil, o Grupo de Pesquisa Indisciplinar, vinculado a 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, contrapõe esses três 
objetivos elencados identificando irregularidades, contribuições para o processo de guetização 
socioterritorial e flexibilizações estatais para a captura privada nas operações urbanas para a região do 
Isidoro. 

Segundo o Grupo Indisciplinar, a demanda da população que atualmente ocupa o Isidoro (Ocupação Rosa 
Leão, Vitória e Esperança) gira em torno de equipamentos e instalação de atividades econômicas com 
características de ocupações predominantemente residenciais. De acordo com a Lei Municipal 9959/210, que 
regulamenta a operação urbana do Isidoro, os lotes mínimos definidos para zonas comerciais são de 5000 e 
2000m², metragens que provavelmente se referem à grandes espaços comerciais – como centros comerciais, 
galerias, etc. – com escalas que não atendem as demandas locais, afasta a população da gestão do comércio 
e enfraquece a economia local ao colocar o grande empreendedor como gestor desses espaços. O próprio 
modelo de moradia do Minha Casa Minha vida, o qual não permite o uso misto nos conjuntos, inviabilizaria 
o objetivo da operação em promover comércios locais e desconectar a moradia do trabalho. 

Outra flexibilização da operação urbana questionada pelo Grupo Indisciplinar diz respeito ao entendimento 
de que a construção do sistema viário principal – que engloba a Rodovia 540 e a Norte sul – é obrigação do 
Estado, não podendo ser considerada, pelo parcelador, como uma contrapartida para a OUI (Figura 4). No 
processo de guetização socioterritorial, o parcelador, com essa flexibilização, se exime de contrapartidas que 
iriam beneficiar milhares de moradores que ocupariam aquela região.  

 
Figura 4 – Sistema Viário como Contrapartida 

Fonte: http://oucbh.indisciplinar.com/?page_id=861. 

As flexibilizações acima ressaltadas caracterizam as Operações Urbanas como uma forma de informalidade, 
visto que os interesses do poder privado e do capital acabam por sobrepor os interesses coletivos à revelia 
das normas vigentes. O Estado, como soberano, detém o poder de moldar o sistema em seu benefício e por 
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consequência abrir caminhos para os agentes imobiliários e o capital. Neste caso, a ocupação de terrenos em 
áreas ambientalmente representativas está associada diretamente a regularização fundiária, regularização 
essa que é entendida, pela grande maioria, como uma grande perda para a proteção dos ecossistemas 
urbanos (FREITAS, 2016, p.03). Cabe aqui a possibilidade – como levantado por Freitas (2016) – “(...) de 
planejar o território urbano de forma a entender, tanto os setores sociais envolvidos com o direito à moradia, 
como aqueles ligados à proteção ambiental. ” (FREITAS, 2016, p.03) em uma relação de complementaridade 
entre a proteção ambiental e a inclusão urbana. 

Analisado os mecanismos lançados mão pelo Estado para a região do Isidoro em termos de regulação urbana, 
parcelamento do solo e proteção ambiental, convém agora verificar quais outras formas de abordagem do 
espaço urbano e da informalidade podem ser utilizadas para a região, para as ocupações assentadas naquele 
território e para a manutenção da qualidade de vida dos moradores, que segue. 

AS CARTOGRAFIAS EMERGENTES E A LEGITIMAÇÃO DAS OCUPAÇÕES INFORMAIS 

Em contrapartida às questões anteriormente levantadas, é possível e necessária a inserção do espaço e da 
produção acadêmica nas lutas sociais e no confronto de ideias com as decisões do estado-capital. No caso da 
OUI, essas colaborações giram em torno da legitimação das ocupações da Izidora (Rosa Leão, Esperança e 
Vitória) e no reconhecimento destas formas de morar como novas formas de fazer cidade. Em Belo Horizonte 
essa contribuição dá-se a partir dos trabalhos do Grupo Indisciplinar, que atuam na articulação de 
pesquisadores com grupos que estão em condição de disputa e produção do espaço urbano.  

Segundo Franzoni (2016) a atuação do Grupo Indisciplinar no conflito socioterritorial da Izidora é uma frente 
de ação incorporada ao projeto Cartografias Emergentes, composto por mais cinco ações ativistas de 
investigação e pesquisa. Todas essas frentes correspondem a casos emblemáticos de lutas territoriais 
evolvendo Grandes Projetos de parceria público-privada e movimentos de resistências e insurgências 
populares na cidade de Belo Horizonte, junto às quais os pesquisadores do Grupo atuam, em maior ou menor 
grau, como colaboradores e militantes.  

As pesquisa-ações que alimentam o grupo são elementos cruciais para a colaboração na luta por moradia 
digna e reconhecimentos das ocupações como formas validas de apropriação do espaço urbano e se 
materializam através de denúncias e mobilização social/política/técnica/jurídica, ações de mídia e 
comunicação, tradução gráfica de temas complexos (memes, diagramas, textos ilustrados e linhas do tempo), 
produção de blogs, fanpages e mapeamento dos casos na Plataforma do Urbanismo Biopolítico. 

No caso específico do conflito socioterritorial da Izidora e no processo de guetização do mesmo, os 
mecanismos do Indisciplinar agiram para potencializar a denúncia de um Grande Projeto Urbano associado 
ao território das três ocupações ameaçadas de despejo, de forma que essa ação mitigasse os processos de 
remoção e despejos. Franzoni (2016, p.10) ressalta ainda a importância das parcerias entre a academia e os 
movimentos sociais (Brigadas Populares, Movimento de Lutas, Bairros e Favelas – MLB, Comissão Pastoral 
da Terra – CPT), grupos acadêmicos (Práxis-UFMG, Polos-UFMG, Escritório de Integração da PUC- MG) e 
outras organizações (Arquitetos Sem Fronteira – ASF, Coletivo Margarida Alves de Advocacia Popular), tendo 
como objetivo a denúncia dessa operação urbana e das flexibilizações ali presentes.  

Denominadas de Táticas Nodulares (FRANZONI, 2016, p.11), esses elementos de luta fazem parte de uma 
“inteligência cartográfica” em que se complementam ações de denúncia e ações de mídia e comunicação, 
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transversalmente conectando os espaços da rua e das redes. Como ação de denúncia, identificar e divulgar 
as irregularidades presentes na operação urbana do Isidoro (OUI) utilizando, neste caso, a promoção de aulas 
abertas ao público (Figura 5) como um processo elucidativo da condição urbana e transformando esses atores 
– os moradores das ocupações do Izidora – como parte importante do processo.  

 
Figura 5 – Slides do “Aulão Público” 

Fonte: Franzoni, 2016 

Além desse trabalho de mídia e divulgação, as atividades dos investigadores do Grupo frente ao movimento 
de luta e ao poder do Estado-capital se concentram:  

I. Na participação nas reuniões públicas da Mesa de Negociação – sempre divulgadas por streaming 
– e nos encontros para elaboração do seu decreto regulamentador;  

II. Nas conversas com os atores da rede Resiste Izidora para discussão e planejamento de ações 
conjuntas;  

III. Na investigação e estudo do universo jurídico urbanístico envolvendo o conflito, para além da 
discussão sobre a posse e propriedade dos terrenos em disputa.  

Além da manipulação e divulgação dos dados e análises, a cartografia tem papel importante no processo de 
luta e colaboração com as comunidades proposto pelo Grupo Indisciplinar. A elaboração de mapas e 
levantamentos espaciais legitima a ocupação e entende a validades dessas dinâmicas espaciais para o 
planejamento urbano nas grandes cidades (Figura 6).  
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Figura 6 – Ocupação Rosa Leão 

Fonte: Grupo Indisciplinar e Izabela Hendrix 

A principal plataforma de mapeamento do Indisciplinar, Urbanismo Biopolítico (UB), associa um conjunto de 
ferramentas de rede: wiki, blog, fanpage e crowdmap. O crowdmap, nessa plataforma, funciona como um 
mapa online e colaborativo que permite o georreferenciamento de grandes projetos neoliberais ou das 
resistências biopotentes, com associação a um questionário online de coletagem e organização de dados. 
(FRANZONI,2016, p.22) 

Essas “tecnologias-armas”, percebidas por meio da experiência militante da pesquisa Indisciplinar na Izidora, 
são ferramentas de luta que, combinadas, tramam – orquestram e costuram – dispositivos que podem 
potencializar a transformação da realidade com sentido de justiça espacial e como solução paralela às 
abordagens escolhidas pelo estado para reavaliar a urbanização de áreas ocupadas pela informalidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo se propôs a observar o contexto da informalidade na cidade de Belo Horizonte levando em 
consideração seu processo de urbanização e as condições de moradia para a população de baixa renda. A 
pesquisa realizada nos permite identificar, teórica e praticamente, quais as influências da informalidade nos 
processos de ocupação do espaço urbano sob duas óticas – os pontos negativos no “Fardo da informalidade” 
e os pontos positivos da informalidade como uma “Informalidade produtiva” – levando em consideração a 
abrangência do tema e a complexidade das relações entre sociedade, Estado e capital. 
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A investigação revelou ainda a utilização da proteção ambiental e do desenvolvimento sustentável como 
justificativa para viabilizar uma operação urbana na região do Isidoro em Belo Horizonte que, de forma 
restritiva, prioriza a lógica imobiliária à revelia do bem-estar social, da responsabilização do Estado e da 
garantia de cidadania para os indivíduos em condição de informalidade. Entendendo essas flexibilizações 
regulatórias das Operações urbanas como um tipo informalidade, a pesquisa alerta para um domínio, pelo 
Estado, dos processos que regulam a expansão das cidades. 

Destaca-se também os novos mecanismos de legitimação dos movimentos sociais e das ocupações, por parte 
da comunidade acadêmica e do Grupo Indisciplinar, para denunciar e identificar irregularidades nas decisões 
por parte do poder estatal. Ou seja, no reconhecimento da informalidade como uma nova forma de fazer 
cidade e na promoção de um planejamento urbano que leve em consideração as preexistências.  
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A OPOSIÇÃO ENTRE A CASA E A RUA NO BRASIL: AS PROJEÇÕES 
IMAGINÁRIAS DOS USUÁRIOS DA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA 

(RECIFE-PE) 

THE OPPOSITION BETWEEN THE HOUSE AND THE STREET IN BRAZIL:  THE IMAGINARY 
PROJECTIONS OF THE USERS OF THE CONDE DA BOA VISTA AVENUE (RECIFE-PE) 

LA OPOSICIÓN ENTRE LA CASA Y LA RUA EN BRASIL: LAS PROYECCIONES IMAGINARIAS DE LOS 
USUARIOS DE LA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA (RECIFE-PE) 

 EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA. 

RESUMO: 
O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a relação do brasileiro com o espaço público traçando um paralelo 
entre passado e presente buscando mostrar a aversão que sempre existiu por parte do cidadão brasileiro, de maneira 
geral, em fazer uso de espaços abertos. Essa reflexão está apoiada na afirmação de Leitão (2014) e DaMatta (1997) de 
que existe um histórico antagonismo entre o espaço privado (simbolizado como casa) e o espaço público (simbolizado 
como rua). Este artigo contemplou a forma de morar e viver nos tempos em que os engenhos de cana-de-açúcar eram 
a principal fonte econômica do país onde tudo acontecia em torno da Casa Grande e o espaço público não levado em 
tanta consideração. Com isto, a preferência por espaços privados e homogêneos prevalecente desde sempre no Brasil 
resulta até hoje em espaços públicos predominantemente desprezados tanto na forma estrutural como social. O 
objeto de estudo deste artigo, a Avenida Conde da Boa Vista (Recife – PE), retrata bem essa aversão pelo espaço 
público. Um local outrora nobre foi abandonado pelas classes mais favorecidas as quais migraram para outros bairros 
entre eles o ascendente bairro de Boa Viagem que oferecia a partir dos anos de 1980 o primeiro grande centro de 
compras indoor do Recife. Desta maneira, o referido artigo apresenta o resultado da pesquisa que buscou conhecer 
que projeções imaginárias são formadas entre os usuários da Avenida Conde da Boa Vista a respeito da mesma em 
busca de compreender o que motiva o seu mau uso como espaço público.                          
PALAVRAS-CHAVE: espaço público; espaço privado; projeções imaginárias.  

 
ABSTRACT:  
This article aims to reflect on the relationship between the Brazilian and the public space, drawing a parallel between 
past and present, seeking to show the aversion that has always existed on the part of the Brazilian citizen, in general, 
in making use of open spaces. This reflection is supported by Leitão (2014) and DaMatta (1997) that there is a 
historical antagonism between private space (symbolized as a house) and public space (symbolized as a street). This 
article contemplated the way of living and living in times when the sugar cane mills were the main economic source of 
the country where everything happened around the Casa Grande and the public space not taken into consideration. 
With this, the preference for private and homogeneous spaces that has always prevailed in Brazil is still to this day in 
public spaces that are predominantly neglected in both structural and social forms. The object of study of this article, 
Conde da Boa Vista Avenue (Recife - PE), portrays well this aversion for the public space. A place that in another noble 
era was abandoned by the most favored classes, which migrated to other districts, among them, the up market 
neighborhood of Boa Viagem, which offered, since the 1980s, the first large indoor shopping center in Recife. In this 
way, this article presents the result of the research that sought to know what imaginary projections are formed among 
the users of the  Conde da Boa Vista Avenue regarding the same in search of understanding what motivates its misuse 
as a public space. 
KEYWORDS: public space; private space; imaginary projections. 
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RESUMEN: 
El presente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la relación del brasileño con el espacio público trazando un 
paralelo entre pasado y presente buscando mostrar la aversión que siempre existió por parte del ciudadano brasileño, 
de manera general, en hacer uso de espacios abiertos. Esta reflexión está apoyada en la afirmación de Leitão (2014) y 
DaMatta (1997) de que existe un histórico antagonismo entre el espacio privado (simbolizado como casa) y el espacio 
público (simbolizado como calle). Este artículo contempló la forma de vivir y vivir en los tiempos en que los ingenios de 
caña de azúcar eran la principal fuente económica del país donde todo sucedía en torno a la Casa Grande y el espacio 
público no llevado en tanta consideración. Con esto, la preferencia por espacios privados y homogéneos prevaleciente 
desde siempre en Brasil resulta hasta hoy en espacios públicos predominantemente despreciados tanto en la forma 
estructural como social. El objeto de estudio de este artículo, la Avenida Conde da Boa Vista (Recife - PE), retrata bien 
esa aversión por el espacio público. Un lugar otrora noble fue abandonado por las clases más favorecidas que 
migraron a otros barrios entre ellos el ascendente barrio de Boa Viagem que ofrecía a partir de los años 1980 el primer 
gran centro de compras interior de Recife. De esta manera, el referido artículo presenta el resultado de la investigación 
que buscó conocer qué proyecciones imaginarias se forman entre los usuarios de la Avenida Conde de Boa Vista 
respecto de la misma en busca de comprender lo que motiva su mal uso como espacio público. 
PALABRAS CHAVE: espacio público; espacio privado; proyecciones imaginaries. 
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INTRODUÇÃO 

Há algumas décadas o abandono do espaço público nas grandes cidades tem se acentuado também pelo 
sentimento de insegurança das pessoas em relação a ele devido ao crescimento da violência. Porém a baixa 
frequência de pessoas nas praças, parques, avenidas entre outros espaços abertos acabam por alimentar 
esta mesma violência. Contudo, não devemos nos deter apenas nesta causa para entendermos a falta de 
importância que o espaço público tem para o brasileiro de forma geral, outro motivo muitíssimo antigo é o 
pensamento predominante entre as classes mais abastadas no país de que os locais abertos devem ser 
evitados. Há o distanciamento do espaço público não só por ele ser imaginado como local perigoso, mas 
também pelo desejo principalmente das classes de maior poder aquisitivo por frequentar locais 
homogêneos evitando “misturar-se” com pessoas consideradas diferentes de seu grupo social. Este fato 
traz como consequência a busca e a construção de locais fechados e “seletos”. Os principais símbolos nos 
tempos atuais destes tipos de locais excludentes são os Shoppings Centers e os condomínios residenciais 
fechados que no Recife crescem a cada ano. 

 Este artigo estuda os primeiros anos de vida urbana do país que nos fará encontrar uma histórica cisão 
entre casa (espaço privado) e rua (espaço público) onde tudo que era parte deste último tinha menor valor, 
como por exemplo, o escravo que fazia trabalhos na rua, se comparado com o escravo da casa-grande (Cf. 
Leitão, 2014, p.104). Esta cisão perdura até hoje como constataremos ao conhecermos o comportamento 
dos usuários da Avenida Conde da Boa Vista (objeto de estudo deste trabalho) e do processo que a fez 
perder sua importância dentro da cidade. A referida Avenida vem por muitos anos sendo esquecida e mal 
conservada tanto pelo poder público como pela própria população, porém neste trabalho o interesse se 
detém nas atitudes dos usuários. Desta forma, apresentaremos um resumo do resultado de pesquisa 
aplicada em três grupos de usuários: moradores do bairro da Boa Vista, transeuntes da Avenida Conde da 
Boa Vista e Trabalhadores do bairro da Boa Vista. A pesquisa investigou que projeções imaginárias são 
formadas a respeito da Avenida a partir de seu uso e lembranças relacionadas a mesma entendendo que 
essas projeções influenciam no comportamento dos usuários na Avenida. 

Traremos uma rápida explicação a respeito das projeções imaginárias para que fique claro como a pesquisa 
foi embasada e faremos uma reflexão sobre a Avenida Conde da Boa Vista para situar em que contexto ela 
se encontra. O presente artigo é derivado da dissertação de mestrado que investigou o tipo de elo afetivo 
existente entre pessoa e lugar a partir do conhecimento da produção imaginária coletiva sobre este mesmo 
lugar, tendo como objeto de estudo a Avenida Conde da Boa Vista (Recife – PE).  

A IMAGINAÇÃO SIMBÓLICA 

Armando Silva (2001) desenvolve um caminho metodológico para entender os imaginários simbólicos que 
são formados a partir da imagem que estes cidadãos constroem através da interação com suas cidades. 
Silva define imaginação simbólica apoiado em Durand (1968): 

A consciência dispõe de duas maneiras de representar o mundo. Uma direta, na qual a 
própria coisa parece apresentar-se ante o espírito, como na percepção ou na simples 
sensação. Outra indireta, quando por uma ou outra razão a coisa não pode apresentar-se 
em “carne e osso” à sensibilidade. Como, por exemplo, ao imaginarmos as paisagens de 
Marte [...]. Neste caso de consciência direta, o objeto ausente é representado diante dela 
(a consciência) mediante uma imagem, no sentido mais amplo do termo. Chaga-se então à 
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imaginação simbólica propriamente dita, quando o significado não puder se apresentar 
como uma coisa específica, enquanto tal, uma palavra exata ou uma descrição única, e o 
que se apresenta é mais que uma coisa, um sentido ou muitos que podem abarcar a 
expressão simbólica. (SILVA, 2001 apud DURAND, 1968, p.43, destaques meus). 

Silva (2001, p.24) diz que em uma cidade o físico produz efeitos sobre o simbólico e da mesma forma o 
simbólico afeta e conduz o uso social desta mesma cidade podendo modificar sua concepção. Com isso, 
entendemos que a aparência e situação de uma cidade produz na mente de seus cidadãos um conceito a 
seu respeito ao mesmo tempo em que aquilo que se fala dessa cidade (imaginário) influencia o 
comportamento dos seus cidadãos. Desta maneira, o autor afirma: “(...) na percepção da cidade há um 
processo de seleção e reconhecimento que vai construindo esse objeto simbólico chamado cidade; e que 
em todo símbolo ou simbolismo existe um componente imaginário” (Silva, 2001, p.47). 

Silva (2001) divide a parte teórica de sua obra em três partes: cidade vista; cidade marcada e cidade 
imaginada. Em cidade vista, o autor afirma que o seu desejo é entender como “a cidade é vista por seus 
cidadãos” (Silva, 2001, p.9), ou seja, como a imagem da cidade se constrói para seus cidadãos. Assim o 
autor explica “O ponto de vista marca tanto uma noção espacial, aquilo que reconheço porque vejo, quanto 
uma noção narrativa, o que eu conto porque conheço ou sei”. (Silva, 2001, p.10). 

Em cidade marcada, Silva reflete sobre Território como demarcação e reconhecimento de um lugar 
(localização). O autor fala sobre a importância de dominar e percorrer um território e afirma “Dominar o 
território é assumi-lo numa dimensão linguística e imaginária; ao passo que percorrê-lo, pisando-o e 
marcando-o de uma ou de outra forma, é dar-lhe entidade física (...)”. (Silva, 2001, p.16). Ao passo que o 
indivíduo percorre e domina um determinado território desenvolve como consequência um 
relacionamento com ele. Para Silva foi importante conhecer como os cidadãos participantes de sua 
pesquisa demarcavam e percorriam suas cidades para que este autor pudesse conhecer quais locais eles 
preferiam para lazer, que locais evitavam passar por considerar inseguros ou inadequados. Ou seja, 
conhecer a evocação e o uso da cidade através do entendimento de como seu território é demarcado e 
percorrido. 

Em cidade imaginada o autor discute o significado de imaginação simbólica. A imaginação simbólica é algo 
que não pode ser descrito apenas com um símbolo, ela precisa de interpretação, ela não pode ser resumida 
em uma única definição. Ainda dentro do capítulo Cidade Imaginada, Silva nos fala do “Fantasma Urbano” 
que é definido pelo autor da seguinte forma: 

Chamo fantasma urbano àquela presença indecifrável de uma marca simbólica na cidade, 
vivida como experiência coletiva, por todos os seus habitantes ou uma parte significativa 
deles, através da qual nasce ou se vive uma referência de caráter mais imaginário do que 
de comprovação empírica. (SILVA, 2001, p.55, destaque meu). 

Armando Silva chama de fantasmas urbanos as projeções fantasiosas que os cidadãos fazem em suas 
cidades a respeito de um local ou de um acontecimento. Como o autor afirma: ”Corresponde ao efeito 
imaginário sobre o acontecer cotidiano da cidade” (Silva, 2001, p.55). Silva explica que a produção 
fantasmal pode ser de três tipos “por força dos fatos, por razões culturais ou por memória cidadã” (Silva, 
2001, p.57).  

8620



 

Por produção fantasmal por força dos fatos podemos dar como exemplo uma determinada Avenida ter 
fama de perigosa por fatos ocorridos poucas vezes ou uma vez só, mas que gera uma imagem para as 
pessoas que por conta deste ocorrido o lugar seria perigoso e deve ser evitado. Por razões culturais 
podemos exemplificar com o pensamento que o bairro de Boa Viagem é o bairro ideal para se morar por 
ser próximo a praia e ao shopping Center. Até hoje muitas construtoras destacam essas duas 
"qualidades"quando querem vender novas unidades habitacionais neste lugar. Além disso, as pessoas 
imaginam adquirir status por morar em uma área nobre. E por último a memória cidadã pode-se citar o 
príncipe holandês Maurício de Nassau que é lembrado até os dias hoje como um excelente administrador 
pelo povo recifense e que foram tempos áureos em Pernambuco e muitos ainda falam no Recife que se o 
Brasil tivesse sido colonizado pela Holanda seria hoje em dia um país mais desenvolvido economicamente. 
Mesmo não tendo vivido na época do príncipe Mauricio, mesmo sem conhecer em detalhes como seu deu 
a colonização holandesa, esse pensamento circunda o imaginário de muitos cidadãos de Recife. 

Silva explica que “um bom conhecimento empírico do fato subestima a produção fantasmagórica” (Silva, 
2001, p.58). Conhecendo a verdade do fato dificilmente irá se criar um “fantasma” sobre aquele local ou 
sobre um acontecimento sobre a cidade. O “fantasma” segundo o autor sempre influencia no 
comportamento cidadão ou na percepção da cidade. Por fim, Silva nos apresenta um esquema explicando 
como acontece a “produção fantasmal”:  

 

 

 

  

Com os Círculos de Euler, Silva explica que a “produção fantasmal” acontece do encontro da ordem 
empírica com a ordem imaginária (conforme parte grifada no círculo) onde a primeira cede ou é 
transformada pelo imaginário. A ordem imaginária também pode ceder e se transformar em ordem 
empírica (Silva,2001, p. 59). Com isso, o autor explica que o “fantasma” apesar de ser imaginário vive como 
se fosse real, conforme os exemplos já citados anteriormente. 

Figura 1 : Reprodução dos Círculos de Euler.  

Fonte: Imaginários Urbanos (Silva, 2001,p.59) 
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A FORMAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO BRASILEIRO 

Em seu livro Quando o Ambiente é Hostil Lúcia Leitão (2014) nos fala dos primeiros anos da vida urbana 
brasileira. Com base na obra Sobrados e Mucambos de Gilberto Freyre, a autora mostra como o espaço 
público brasileiro sempre foi preterido pelas classes dominantes no Brasil. E assim afirma: 

[...] a vida brasileira se constituiu em torno da casa-grande num primeiro momento e do 
sobrado, que, no momento seguinte, lhe herda não apenas as funções, mas, sobretudo, o 
significado socioespacial. Coerente com essa circunstância, o ambiente construído que 
essa organização social gera também se dá a partir do espaço privado, num processo de 
negação da rua, do espaço público; consequentemente, de acordo com o argumento que 
se desenvolve ao logo deste ensaio (LEITÃO, 2014, p.31, destaques meus). 

A sociedade brasileira desde os seus primeiros anos de vida urbana tinha sua vida social voltada para 
dentro das casas, as pessoas procuravam sair pouco à rua, existia uma recusa em misturar-se com outras 
classes sociais. Esta atitude é qualificada pela autora como “pretensa fidalguia”, ou seja, o pensamento 
corrente era que pessoas distintas não deveriam se expor muito na rua. Sobre o nascimento da rua 
brasileira Leitão (2014) afirma: 

(...) a rua brasileira nasce feia, suja, escura, desprezível, destinada ao escravo num 
primeiro momento – e ao escravo menos prestigiado convém ressaltar, uma vez que, 
como registra Freyre em diversos momentos, os que frequentavam a rua exerciam 
funções ainda menos valorizadas do que o escravo que permanecia no interior do sobrado 
(LEITÃO, 2014, p. 104). 

Além disso, nosso país nasceu sob forte domínio patriarcal onde esses patriarcas mantinham controle sobre 
tudo e todos, eram “donos das terras, donos dos homens, donos das mulheres” (Leitão, 2014 p.58 Apud 
Freyre, 1936).  

Saindo dos engenhos para a cidade o pensamento dos senhores de engenho não se modificou, a 
arquitetura de suas novas residências, os sobrados, eram voltadas para dentro procurando evitar a rua, 
pois a viam como “lugar atemorizante, como espaço do anonimato, da perda do mando, do desprestígio, 
enfim” (Leitão, 2014, p.82). Saindo dos tempos dos engenhos e sobrados no Nordeste brasileiro e vindo 
para o século XX, onde encontramos o estudo de Caldeira (2003) sobre a forma de morar das classes 
paulistanas entre as décadas de 1970 e 1990, percebemos que apesar da forma de habitar (em edifícios e 
casas muradas) não ser a mesma, os desejos e pretensões continuam iguais, assim como o triste destino do 
espaço público de ser sempre preterido. Vejamos o que essa autora fala a respeito dos condomínios 
construídos nestas décadas: 

São propriedades privadas para uso coletivo e enfatizam o valor do que é privado e 
restrito ao mesmo tempo em que desvalorizam o que é público e aberto na cidade. São 
fisicamente demarcados e isolados por muros, grades, espaços vazios e detalhes 
arquitetônicos. São voltados para o ambiente interior e não em direção à rua, cuja vida 
pública rejeitam explicitamente. (CALDEIRA, 2003, p.258-259, grifos meus).  

O desejo por separar-se daqueles que consideram de classe inferior, de ter exclusividade, distinção e ficar 
longe dos “perigos da rua” permanecem iguais. Porque esses ambientes tendem a ser frequentados por 
uma classe homogênea, não se encontrando com os que são diferentes deles, mas com os seus iguais, ou 
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seja, com aqueles que possuem o mesmo nível social. Tais construções rompem a interação com a rua, pois 
não dependem muito do entorno, levando em consideração que o uso do veículo é o principal meio dos 
seus moradores e que muitos serviços hoje possuem entrega em domicílio o que permite que essas pessoas 
saiam menos de casa. Sobre os “enclaves fortificados” Caldeira (2003) comenta “Eles estão transformando 
a natureza do espaço público e a qualidade das interações públicas na cidade, que estão se tornando cada 
vez mais marcadas por suspeita e restrição” (Caldeira, 2003, p.259). 

 Voltamos para a obra Quando o ambiente é hostil que nos mostra a falta de interesse dos antigos senhores 
de engenho em ter interação com o espaço público da cidade, mantendo o mesmo pensamento dos 
tempos da casa-grande onde “o encontro com estranhos deveria ser evitado a todo custo” (Leitão, 2014, 
p.88). Desta forma, a autora explica como era a forma de construção do sobrado (a nova moradia dos 
antigos senhores de engenho, agora na cidade): 

(...) a arquitetura do sobrado-planta, volume, materiais, elementos construtivos - era em 
tudo compatível com a função de separação, de exclusão que o espaço de morar, herdado 
da casa-grande, deveria desempenhar na sociedade que via nascer o urbano no Brasil 
(LEITÃO, 2014, p.95). 

Quer dizer, tudo construído com a intenção de evitar a rua. E comparando com os tempos atuais 
encontramos a descrição de Caldeira (2003) sobre o famoso condomínio de luxo Alphaville: 

Construído numa área de 26km² que se espalha por dois municípios (Baruerí e Santana do 
Parnaíba), Alphaville é dividida em várias áreas residenciais muradas – cada uma 
enclausurada por muros de 3,5 m de altura e acessíveis apenas por uma entrada 
controlada -, um conjunto de edifícios de escritórios (centro empresarial) e um centro 
comercial ao redor de um shopping Center (centro comercial) (CALDEIRA, 2003, p.263, 
destaques meus).  

Desta forma, o desejo por distinção da elite dos tempos dos engenhos e sobrados retratados por Leitão 
(2014) continua vivo na elite de hoje. O problema parece não estar apenas no aumento da violência, mas 
em uma cultura de separação existente desde os primeiros anos de vida urbana no Brasil, onde os espaços 
devem ser os mais homogêneos possíveis. 

O crescimento da cidade de São Paulo tem como consequência uma maior aproximação entre ricos e 
pobres fazendo com que estes primeiros comecem a deixar o centro da cidade em busca de bairros 
distantes deste mesmo centro procurando assim construir moradias e equipamentos de lazer e compras 
que só permitem o uso de pessoas do mesmo nível social. Apesar de Caldeira (2003) ter seu estudo voltado 
para a cidade de São Paulo, podemos observar este mesmo movimento nas demais grandes cidades do 
Brasil e que isso não é um caso isolado da cidade de São Paulo.  

Caldeira (2003) aponta que não é só a elite paulistana que procura isolar-se do perigo e da violência 
subindo os seus muros. Os bairros de classe média e média baixa também sentem o aumento da violência 
na cidade e passam a mudar suas rotinas. Ao retratar os bairro de Sumaré (classe média) e Jardim das 
Camélias (classe média baixa) a autora mostra as mudanças ocorridas nas casas destes bairros após muitas 
casas serem assaltadas, os moradores passaram a subir os seus muros e evitar contato com estranhos. 
Fatos semelhantes aos que foram citados por Caldeira (2003) também acontecem, por exemplo, na cidade 
do Recife, onde os bairros de classe média e classe média baixa também procuram proteger-se da maneira 
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que podem e copiam modelos de condomínios isolados da rua como os condomínios de luxo existentes, 
por exemplo, no bairro de Boa Viagem. 

A OPOSIÇÃO ENTRE A “CASA” E A “RUA” NO BRASIL 

Holanda (1995) fala sobre cultura particularista do brasileiro. O autor explica que isso é motivado por nosso 
país ser fundamentado na família patriarcal autoritária que por ser constituída a partir de um vínculo tão 
forte, atingiu áreas que deveriam ser neutras como o Estado que não deve ter normas particularistas. 
Pensando nessa afirmação de Holanda podemos entender a dificuldade que o brasileiro possui em cumprir 
certas leis e regras, principalmente se elas lhe parecem incômodas, como por exemplo: não estacionar em 
local proibido, não fumar em ambientes fechados, finalizar uma festa em determinado horário de acordo 
com as normas de silêncio de um lugar, entre outros. O brasileiro de forma geral possui a sensação que 
pode burlar tais leis, fazer acordos com os agentes da lei de forma que não seja punido. É o que 
conhecemos tão bem por “jeitinho brasileiro”.  

De acordo com Holanda (1995) o Brasil oferece ao mundo ”o homem cordial”, somos mundialmente 
conhecidos pela hospitalidade e afabilidade no trato com os estrangeiros. Porém, o autor adverte que não 
se deve confundir essa cordialidade com civilidade e afirma “São antes de tudo expressões legítimas de um 
fundo emotivo extremamente rico e transbordante” (Holanda, 1995, p.147). Quer dizer, o brasileiro age de 
forma receptiva com estranhos por isso estar arraigado em sua personalidade e não exatamente por ser 
polido. Este autor ainda explica essa diferença ao falar que a polidez requer um ritual (formalidade) e o 
ritual não é algo apreciado pelo nosso povo. O autor explica: 

Nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o contrário da polidez. 
Ela pode iludir na aparência – e isso se explica pelo fato de a atitude polida consistir 
precisamente em uma espécie de mímica deliberada de manifestações que são 
espontâneas no ―homem cordial: é a forma natural e viva que se converteu em fórmula. 
Além disso, a polidez é, de algum modo, organização de defesa ante a sociedade. 
(HOLANDA, 1995, p.147). 

Se refletirmos sobre estas observações de Holanda (1995) a respeito do brasileiro poderemos entender 
muito do que sucede na vida urbana. Além de não termos um espaço público privilegiado, temos cidadãos 
que têm dificuldade em organizá-lo isso porque para estes cidadãos é complicado cumprir regras e 
respeitar leis que lhes pareçam incômodas ou desnecessárias. Eles só irão cumpri-las diante de fiscalização 
ou de uma real ameaça de punição.  

Darcy Ribeiro (1995) em sua obra O Povo Brasileiro aponta que as grandes cidades brasileiras receberam 
um enorme contingente de pessoas vindas do interior entre os anos 1940 e 1980, em busca de emprego e 
melhores condições de vida. Ocorre que nenhuma destas cidades tinha condições de receber tal 
contingente. Para o autor, a consequência do êxodo rural no Brasil naquele período foi “a mizerabilização 
da população urbana e uma pressão enorme na competição de empregos” (Ribeiro, 1995, p. 198). Dito isto, 
questiona-se: pode uma população miserável, sem acesso a educação, saúde, moradia digna e trabalho 
preocupar-se com a conservação do espaço público ou sequer ter consciência de sua importância? Temos 
não só uma elite que se isola e abandona o espaço público, temos também uma população pobre que 
herda esse espaço e não tem condições de conservá-lo e reivindicar melhorias para ele. 
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 Ainda falando sobre a obra O Povo Brasileiro, nela o autor mostra que as cidades brasileiras crescem, mas 
com uma população deixada ao abandono e com uma cultura arcaica. Ribeiro afirma “Dificulta, porém, 
uma verdadeira modernização, porque nenhum governo se ocupa efetivamente da educação popular e da 
sanidade” (Ribeiro, 1995, p.200). Quer dizer, não temos uma população de maneira geral consciente do seu 
papel de cidadã, ainda se caminha a passos lentos no que diz respeito à reivindicação por melhorias, quer 
no espaço público quer seja em outras áreas deficientes em nosso país.  

Roberto DaMatta (1997) nos mostra a clara cisão que o brasileiro sempre fez entre a casa e a rua. A 
começar pela bem definida divisão dentro da casa onde tudo tem o seu devido lugar, quem pode ou não 
entrar em certos cômodos e enfim a rua que é lugar marginal para nosso povo. Assim como Leitão (2014), 
DaMatta (1997) também dirá que a rua era nos tempos coloniais e do império o lugar do escravo, do 
marginal e do moleque. O autor mostra através de metáforas usadas por nós brasileiros que a rua é vista 
como lugar ruim, do abandono e do anonimato, onde a lei é a do “cada um por si”. Na rua encontra-se a 
solidão, a indiferença e a individualidade. DaMatta assim nos mostra: 

Mas a gramática brasileira social da casa brasileira não fica nisso. Ela transborda em 
algumas expressões relacionais - que exprimem a ligação dramática da casa com a rua - 
como "vá para a rua!" ou "vá para o olho da rua!" Estas expressões denotam o 
rompimento violento com um grupo social, com o consequente isolamento do indivíduo, 
agora situando-se diante do mundo "do olho da rua", isto é, de um ponto de vista 
totalmente impessoal e desumano. Do mesmo modo, se diz "estou (ou fiquei) na rua da 
amargura" para designar a solidão ou a ausência de solidariedade de um dado grupo 
social. Metáforas e símbolos onde a casa é contrastada com a rua são, pois, abundantes 
numa sociedade onde casa é concebida não apenas como um espaço que pode abrigar 
iguais (como é o caso da família norte-americana) e está sujeita às normas vigentes na rua, 
mas como uma área especial: onde não existem indivíduos e todos são pessoas, isto é, 
todos que habitam uma casa brasileira se relacionam entre si por meio de laços de 
sangue, idade, sexo e vínculos de hospitalidade e simpatia que permitem fazer da casa 
uma metáfora da própria sociedade brasileira. (DAMATTA, 1997, p.53, grifos meus). 

Na cultura brasileira casa e rua se opõem, não se misturam e não se completam. Ou se está dentro de um 
grupo, um círculo dentro “da casa” onde se tem sua função, seu reconhecimento ou se está fora “na rua” 
no anonimato e marginalidade. Desta explicação podemos também trazer a expressão tão usada por nós 
brasileiros quando reconhecemos alguém como intimo “fulano é de casa” e ao mesmo tempo nos faz 
interpretar que quem “é da rua” não deve ser tão considerado como “dos nossos”. Não há diálogo entre 
rua e casa para o brasileiro. Desta forma, Roberto DaMatta (1997) afirmará que a casa e a rua, no Brasil, 
são “inimigas”.  

Assim como a rua tem suas metáforas a casa também as tem, além de várias palavras que surgem a partir 
da palavra “casa”. DaMatta (1997) mostra que palavras como “casamento”, “casadouro” e “casal” vêm da 
palavra “casa” e como até no meio profissional não nos livramos por completo da intimidade da casa ao 
chamarmos o proprietário da empresa em que trabalhamos de “patrão” palavra que tem a mesma raiz que 
a palavra “pai”. E outras expressões trazidas pelo autor mostram o contrário da individualidade, 
marginalidade e solidão como “estar em casa” e “sentir-se” em casa apontadas por DaMatta como 
situações “(...) onde as relações são harmoniosas e as disputas devem ser evitadas” (DaMatta, 1997, p. 52). 
DaMatta mostra o perigo do pensamento de que na rua todos são anônimos entregues à própria sorte pois 
com isto se esquecem os princípios da cidadania: 
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Mas falar que “cada um por si” equivale a abrir mão de um controle social rígido que de 
certo modo garante a pacificação dos ânimos e provê a ordem das coisas. Trata-se de um 
ditado que apresenta o individualismo e os direitos individuais negativos, ou pelo menos 
perigosos, próximos do conflito aberto (DAMATTA, 1997, p.55). 

Se o pensamento vigente é o da rua como local do “cada um por si” isso vai estimular a insegurança e a 
violência. Já que nas ruas não podemos buscar a defesa em conjunto e sim apenas a autodefesa. É 
justamente o contrário do que prega Jacobs (2007) ao falar da necessidade dos “olhos para a rua” a fim de 
manter a segurança desta. Esse pensamento de Jacobs é compreendido como pessoas que se entendem 
por cidadãs e com isso sentem-se no dever e no direito de intervir em situações ocorridas na rua. Situações 
estas que possam vir a prejudicar a ordem e a segurança da rua e que também possam atingir outras 
pessoas que estão transitando por essas ruas. Apesar de Jacobs (2007) referir-se a cidades norte-
americanas, a sua proposta pode ser pensada para outras cidades do mundo incluindo as cidades 
brasileiras. 

Ainda falando sobre a presença dos “olhos para a rua” citada por Jacobs (2007) a preocupação não está em 
proteger e ajudar somente a sua própria casa e aqueles que são “de casa”, mas, existe o cuidado com a rua 
e também com os desconhecidos que podem estar em perigo nela. Os indivíduos que fazem este tipo de 
vigilância dos “olhos para rua” entendem que as demais pessoas que estão circulando nas ruas são tão 
cidadãs quanto eles mesmos, ou seja, as vê como iguais. Diferente da forma que o brasileiro diferencia as 
pessoas, onde existem o seu círculo (família, amigos, associados) o qual ele sente-se no dever de proteger e 
os que estão fora destes círculos são apenas indivíduos (desconhecidos) aos quais não precisam preocupar-
se em dar proteção. Ou seja, existe uma dificuldade do brasileiro em entender a responsabilidade que ele 
tem sobre o espaço público, que justamente por ser público pertence a todos. Entenda-se aqui que não se 
quer dizer que o povo do Brasil não é solidário com o seu próximo, não é esta questão que se coloca aqui, 
mas o senso de responsabilidade cidadã em favor da manutenção da segurança e conservação do espaço 
público. Com o que foi apresentado no parágrafo anterior, podemos também transportar esse pensamento 
para como a forma que o brasileiro vê o espaço público. Se o nosso povo se preocupa apenas com o que 
está dentro de casa, logo o espaço público (rua) não é visto como algo a ser bem cuidado ou respeitado, 
pois não é entendido como propriedade sua, é visto como algo que apenas o governo deve se 
responsabilizar e cuidar. Sobre isso DaMatta descreve como a rua é vista pelo brasileiro como “Terra que 
pertence ao “governo” ou ao “povo” e que está sempre repleta de fluidez e movimento. A rua é local 
perigoso” (DaMatta, 1997, p.57).  

Partindo do que foi dito neste tópico até o momento, podemos identificar no imaginário brasileiro dois 
“fantasmas urbanos” ambos produzidos pela força cultural1. Neste caso, os “fantasmas urbanos” são 
identificados como as ideias de que o espaço público é “perigoso” e “não é lugar de gente de bem” e por 
isso deve ser evitado. Sobre isso Silva (2001) afirma: 

Será fantasmagórica qualquer cena que represente uma produção social do fantasma. O 
cenário de fundo corresponderá à cidade e sua realização, como ente fantasioso que afeta 
uma conduta cidadã; corresponde ao efeito imaginário sobre o acontecer cotidiano da 
cidade. (SILVA, 2001, p.55, destaques meus). 

                                                             
1 Definição de produção fantasmal e seus tipos foram explanados no item Imaginação Simbólica. 
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Quer dizer, a “produção fantasmal” incide no comportamento dos indivíduos dentro do cotidiano no lugar 
onde vivem. A “produção fantasmal” os fará agir de acordo com ela, tendo-a como uma verdade. 
Acreditando que o “fantasma” do perigo está presente o tempo todo, as pessoas evitarão ficar em 
determinados espaços públicos por sempre ter a sensação de que serão assaltadas ou sofrerão algum tipo 
de violência. Ou ainda irão evitar determinados espaços por os acharem locais que têm pessoas que “não 
são de bem” ou são diferentes demais delas. Como Silva afirma os fantasmas “reativam comportamentos 
indecifráveis unidos a fantasias, delírios ou neuroses dos seres humanos” (Silva, 2001, p.54).  

Obviamente o comportamento atual não é idêntico aos tempos dos engenhos, mas o que se quer dizer é 
que a conduta de evitar o espaço público pelos motivos ditos foi herdada das gerações passadas no Brasil. 
Como Silva atesta “Esses fantasmas rondam, se transformam e vivem o processo de urbanização” (Silva, 
2001, p.59). Não se quer dizer aqui que não há espaços públicos frequentados no Brasil e que todas as 
pessoas vivem trancadas dentro de casa sem sair. Mas estamos mostrando um comportamento que existe 
de forma geral nas grandes cidades brasileiras e que até hoje é alimentado tanto pela forma de construir 
como pela forma de viver das pessoas que têm uma preferência por espaços fechados, espaços que em 
seus imaginários lhes dão segurança e distinção. 

Sabe-se que os problemas do espaço público brasileiro passam por questões como a violência, a falta de 
segurança pública, as diferenças sociais existentes que geram uma população marginalizada que acaba 
morando na rua, entre outras questões. Mas aqui se questiona se esse desejo de distinção e visão 
predominantemente negativa do espaço público gerada desde os tempos da casa-grande e vividos até hoje 
conforme já apresentado, não acabaram por colaborar significativamente com os mesmos problemas que 
se acabou de mencionar. Ou seja, os fantasmas urbanos da distinção e do medo da rua influenciaram e 
influenciam até hoje a forma de viver nas grandes cidades brasileiras. 

A AVENIDA CONDE DA BOA VISTA 

 

 

 
  

Figura 2: Foto panorâmica da Avenida Conde 
da Boa Vista sentido Avenida Guararapes. 

Fonte: A autora/2007 
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A Avenida Conde da Boa Vista é uma das principais avenidas da cidade do Recife e faz parte do tradicional 
centro da cidade juntamente com a Avenida Guararapes. Estas duas avenidas, que são ligadas pela ponte 
Duarte Coelho, eram um dos importantes sinais da modernidade que chegava ao Recife na primeira 
metade do século XX, modernidade que era ansiada pelos cidadãos desejosos em ver a modificação de um 
Recife com rosto ainda colonial no século XX (Cf. Pontual, 2001, p.80). Desta forma, a Avenida Conde da 
Boa Vista compunha um dos cartões postais da cidade, abrigando colégios tradicionais como o Marista, 
edifícios modernos projetados por importantes arquitetos de época entre eles o Edifício Pirapama e lojas 
de departamento como a já extinta Mesbla que faz parte da memória dos mais antigos. A Avenida também 
era um lugar muito apreciado aos passeios sendo esses incentivados pelas lojas de compras e lanchonetes 
que nela se estabeleceram fazendo um conjunto com as outras ruas e avenidas comerciais do Centro do 
Recife.  

Porém, diversos acontecimentos fizeram com que o Centro do Recife assim como a Avenida Conde da Boa 
Vista fossem pouco a pouco sendo abandonados pelo poder público e pela própria sociedade. Novas 
centralidades surgiram junto com novas formas de morar. O conceito de compras também se modifica com 
a chegada dos shoppings centers que apesar de não causar a extinção das compras nas lojas de rua, seu 
impacto na forma de comprar do cidadão recifense é inegável, já que os locais fechados para compras 
passam a ser mais valorizados do que as lojas de contato direto com rua. Desta forma, o shopping Center 
passa a ser escolhido como o melhor local para se fazer compras, um lugar que oferece tudo que se precisa 
sem sair de dentro dele. Além disso, forma-se o conceito entre as pessoas de que o shopping center é um 
lugar que lhes atribui distinção. A insegurança também tem grande papel influenciador na desvalorização 
da Avenida Conde da Boa Vista. Apesar de ser um problema antigo, a insegurança tem se intensificado 
atualmente por diversos fatores sociais e político-administrativos que terminam por também influenciar o 
imaginário das pessoas que se acreditam somente seguras em espaços fechados. 

Além do que foi falado até aqui, também é preciso citar que o mercado imobiliário contribui bastante para 
o abandono do Centro do Recife a partir do momento que cria novas tendências de habitação que 
obviamente lhes é mais rentável do que reformar prédios e imóveis antigos. Conforme afirmam Bernardino 
e Lacerda (2015):  

Os imóveis deste centro, sobretudo os de uso habitacional, passam ainda por processos de 
depreciação fictícia na medida em que as inovações imobiliárias produzidas pelo mercado 
ora suprem demandas por novas estruturas de morar, ora criam e remodelam as 
expectativas habitacionais de parte da população. (BERNARDINO & LACERDA, 2015, p.11)  

Então, para a elite não é mais interessante morar ou ter negócios no centro do Recife porque este não 
pode mais confirmar seus status, o centro é agora residual, é o espaço que não se quer mais. Com essa 
situação, o centro do Recife tornou-se um local evitado por pessoas de classes mais abastadas, ficando 
condenado a própria sorte com seu valor histórico ignorado e sem ter a chance de ser novamente um local 
valorizado com novos investimentos e estímulo ao uso de seus espaços. Este abandono gera uma 
desvalorização não só física, mas simbólica do centro do Recife. A Avenida Conde da Boa Vista retrata 
então o que já foi apresentado anteriormente neste artigo: um local abandonado pelas classes mais 
abastadas e entregue a outras classes com menor poder aquisitivo que parecem não possuir conhecimento 
e consciência suficientes para deixar o espaço limpo e conservado e nem exigir do poder público melhorias 
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no local2. Nas figuras 3 e 4 poderemos ver um pouco do abandono, degradação e desorganização que 
afetam a citada Avenida. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                             
2 Conferir item A oposição entre a “casa”e a “rua” no Brasil 

Figura 3: Todas os pontos de ônibus da Avenida Conde da Boa Vista encontram-se desta forma, 
mal conservados pela população e sem manutenção do poder público. Fonte: Chico 

Peixoto/Leia Já Imagens (2017) 

Figura 4: Presença desordenada de ambulantes nas calçadas torna o trajeto 
dos pedestres difícil.  Fonte: Aldo Carneiro/Pernambuco Press (2017) 
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RESULTADOS DA PESQUISA: 

Os procedimentos metodológicos deste trabalho são baseados nos que foram usados por Armando Silva e 
apresentado em sua obra Imaginários Urbanos (2001). Nesta pesquisa Silva procura conhecer as projeções 
imaginárias dos moradores das cidades de São Paulo e Bogotá (Colômbia) através da investigação das 
categorias de análise evocação da cidade e uso da cidade. Ao pesquisar essas categorias Silva deseja saber 
“(...) como os cidadãos recordam, usam e conhecem suas cidades” (Silva, 2001, p.86), entre estas 
representações estão escalas cromáticas (procura saber dos entrevistados com que cor eles associam suas 
cidades) e olfativas (que cheiros os entrevistados associam a certos pontos de suas cidades), lembranças de 
acontecimentos marcantes ou dramáticos na vida da cidade entre outros. Desta forma, baseado nessas 
categorias de análise desenvolvemos um questionário adaptado a realidade da Avenida Conde da Boa 
Vista. 

Elegemos três grupos a serem entrevistados: trabalhadores, moradores e usuários. Sabemos que existem 
outros grupos que fazem uso da Avenida, porém consideramos estes os mais importantes e também por 
não haver outra mão de obra senão a da autora desta pesquisa que aplicou todos os questionários ficou 
inviável eleger outros grupos. Foram entrevistadas 30 pessoas de cada grupo, totalizando 90 entrevistados 
nesta pesquisa. O número de 30 pessoas por grupo foi considerado um número razoável para obtermos 
resultado para a pesquisa e também tendo em vista que os trabalhadores e moradores do lugar foram 
contatados por indicação de terceiros, uma vez que as empresas e os edifícios do bairro não permitem a 
entrada de estranhos sem prévia identificação. A respeito de trabalhadores e moradores, expandimos a 
pesquisa para aqueles que trabalham e moram no bairro da Boa Vista, pois não conseguimos ter acesso a 
pessoas onde todas morassem e trabalhassem exatamente na Avenida Conde da Boa Vista, mas foi um 
ponto indispensável na pesquisa que o entrevistado fizesse uso da referida Avenida. 

Não será possível apresentar aqui gráficos expostos na pesquisa já que para cada pergunta em cada grupo 
foi exibido um gráfico e isso seria bastante extenso levando em consideração também que o questionário 
contém 13 perguntas no total. Desta forma, apresentaremos o resumo do resultado de cada grupo. As 
conversas informais com os entrevistados também foram consideradas como complemento da 
interpretação dos resultados. 

Grupo 1 - Trabalhadores: 

Durante a aplicação dos questionários, em conversa informal e que foi posteriormente confirmada nos 
questionários percebemos que a maioria dos trabalhadores não possui desejo de permanecer por mais 
tempo no bairro e na Avenida Conde da Boa Vista após o término do expediente de trabalho. A maior 
preocupação deles é com seu bem estar ao chegar e sair da Avenida, isso foi identificado quando vimos que 
as principais necessidades relacionadas a estrutura da Avenida para eles estão majoritariamente ligadas à 
segurança, iluminação e qualidade dos pontos de ônibus. Também percebemos que eles possuem um 
sentimento angústia em relação à Avenida Conde da Boa Vista, eles sentem-se incomodados com a 
agitação no local, a presença numerosa de ambulantes e a falta de espaço nas calçadas para transitar. 
Apesar de não terem informado no questionário, em conversa informal eles passaram essas percepções. 
Quando procuram algum local na Avenida para lazer, majoritariamente o local escolhido é o Shopping 
Center Boa Vista. Boa parte dos entrevistados deste grupo afirmou não ter lembranças ligadas à Avenida e 
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aqueles que afirmaram possuir algum tipo de lembrança em grande parte tinham lembranças de cunho 
negativo. 

Grupo 2 – Moradores: 

O morador possui um vínculo mais próximo com a Avenida Conde da Boa Vista, sem deixar de reconhecer 
seus problemas sendo, porém, menos duro nas críticas em comparação aos grupos de trabalhadores e 
usuários. Suas lembranças relacionadas à Avenida estão muito ligadas a acontecimentos pessoais e 
passados, como o tempo em que estudavam em alguma escola da Avenida ou passeios que faziam nos 
finais de semana. Os entrevistados expressam gostar de morar no Bairro da Boa Vista e de morar próximo à 
Avenida Conde da Boa Vista porque estes lugares conforme muitos afirmaram, lhes oferecem tudo o que 
precisam. Porém, no imaginário de muitos o Bairro de Boa Viagem é o lugar ideal para se morar, isso foi 
expresso durante a pesquisa de diversas formas. Este grupo anseia por uma Avenida melhor, mais 
agradável que lhes ofereça oportunidade de “estar” nela de forma segura e harmoniosa.  

Grupo 3 – Usuários: 

O grupo de usuários possui uma percepção mais aguçada em relação aos problemas e necessidades 
estruturais Avenida Conde da Boa Vista em comparação com os outros dois grupos entrevistados. Sua 
relação com a Avenida é predominantemente positiva, porém tem um vínculo menor do que os moradores 
e maior que os trabalhadores sendo então um grupo intermediário em relação à disponibilidade de fazer 
uso do referido espaço. Suas lembranças (evocações) em relação à Avenida Conde da Boa Vista quando 
classificadas de forma positiva não estão ligadas diretamente a fatos pessoais (passeios com a família ou 
amigos, por exemplo) e sim a acontecimentos externos como as diversas passeatas de cunho político que 
tradicionalmente acontecem neste local. Apesar de ser o único grupo que citou ter sofrido assaltos no local, 
este mesmo grupo não evita o uso da Avenida, ao contrário do grupo de trabalhadores entrevistados que 
mesmo não tendo sofrido algum tipo de violência no local acreditam que a referida Avenida é um local 
perigoso. 

O que há em comum entre os três grupos pesquisados: 

Os três grupos têm em comum a “produção fantasmagórica” que mostra o espaço público (neste caso as 
demais avenidas do Recife, não só a Avenida Conde da Boa Vista) como lugar perigoso e violento e em 
outro momento como lugar residual, pertencente a pessoas marginalizadas. Isso foi constatado nas 
perguntas relacionadas à qual Avenida era a mais perigosa da cidade do Recife e a causa que levava a 
avenida escolhida a ser considerada a mais perigosa para o entrevistado. Essa percepção também se deu na 
pergunta referente à quais as necessidades mais urgentes para a Avenida Conde da Boa Vista, onde o grupo 
que não citou ter sofrido violência na Avenida foi o que mais apontou a necessidade de aumentar a 
segurança no referido local. Desta forma, as respostas dos entrevistados mostraram que não havia uma 
experiência de violência da grande maioria com o local apontado como perigoso, assim como também as 
causas que os fazia enxergarem a avenida indicada como perigosa eram em muitos casos frutos de histórias 
contadas por terceiros, notícias dos meios de comunicação ou de sua própria imaginação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É importante deixar claro que este trabalho não teve a intenção de afirmar que existe repugnância total por 
parte do brasileiro ao espaço público, o que existe é a preferência desde sempre pelo espaço privado, por 
enxergar “a rua” como um lugar inseguro e que não permite a homogeneidade que espaços fechados com 
fins definidos como, por exemplo, os condomínios fechados permitem. E por conta desses fatores o espaço 
público termina por ficar em segundo plano. 

De fato, o centro do Recife, incluindo a Avenida Conde da Boa Vista, não passa por um bom momento, 
tanto em questão de organização como de segurança, além da falta de investimentos entre outras 
necessidades. Desta forma este trabalho teve o propósito de mostrar a visão que as pessoas têm a respeito 
da Avenida Conde da Boa Vista e a partir dessa visão captada, pensar na forma de incluir todos os cidadãos 
que fazem uso da referida avenida em sua manutenção e conservação (medidas educativas e de 
engajamento). Obviamente isso não pode ser uma ação isolada. Se o poder público não investe em 
melhorias para a Avenida não há como as pessoas sentirem-se estimuladas a participarem de um processo 
educativo onde o poder público não é o primeiro a dar o exemplo. 

O caminho para a melhoria da Avenida Conde da Boa Vista assim como os demais espaços públicos no 
Recife passa por uma conscientização da população sobre o valor que a mesmo tem. Além disso, é preciso 
ouvir as pessoas em suas necessidades, conhecer sua visão sobre o local com a finalidade de humanizar o 
referido espaço tornando-o receptivo e um lugar para todos. 
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RESUMO: 
A partir de uma análise morfotipológica, o presente trabalho se propõe a contribuir para o entendimento 
formal das doze praças do Conjunto Habitacional Nova Marambaia I, situado em Belém-PA; para tanto, 
foram elaborados estudos fundamentados na investigação de alguns critérios como a morfologia interna, 
a configuração da arquitetura arbórea, a volumetria das copas das árvores e a existência de equipamentos 
de esporte e lazer (quadras e playgrounds). O artigo é composto por um breve referencial teórico seguido 
da análise dos elementos componentes das praças, a partir dos critérios finalizado com uma apresentação 
sucinta acerca do diagnóstico decorrente. 
Palavras-chave: praça; morfologia; tipologia, Conjunto Nova Marambaia I. 
 
 

ABSTRACT: 
Based on a morpho-typological analysis, the present work intends to contribute to the formal 
understanding of the twelve squares of the Housing Set Nova Marambaia I, located in Belém-PA; for this 
purpose, studies based on the investigation of some criteria such as internal morphology, the configuration 
of the tree architecture, the volumetry of treetops and the existence of sports and leisure equipment (courts 
and playgrounds) were elaborated. The article is composed of a brief theoretical reference followed by the 
analysis of the component elements of the squares, from the finalized criteria with a succinct presentation 
about the resulting diagnosis. 
Keywords: square; morphology; typology, Conjunto Nova Marambaia I. 

 
 
RESUMEN: 
A partir de un análisis morfotipológico, el presente trabajo se propone a contribuir para el 
entendimiento formal de las doce plazas del Conjunto Habitacional Nova Marambaia I, situado en 
Belém-PA; para ello, se elaboraron estudios fundamentados en la investigación de algunos criterios 
como la morfología interna, la configuración de la arquitectura arbórea, la volumetría de las copas 
de los árboles y la existencia de equipos de deporte y ocio (cuadras y patios). El artículo se compone  
de un breve referencial teórico seguido del análisis de los elementos componentes de las plazas, a 
partir de los criterios finalizados con una presentación sucinta acerca del diagnóstico resultante. 
Palabras clave: plaza; morfología; tipología, Conjunto Nueva Marambaia I. 
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INTRODUÇÃO 

Dentre os elementos constitutivos do tecido urbano, a praça e a rua, como bens comuns que são, 
possuem fundamental importância no desempenho da função estruturante do parcelamento 
qualificando espaços intra-urbanos no que concerne ao direito à cidade. No caso do Conjunto Nova 
Marambaia I, objeto deste estudo, a praça assume uma certa particularidade, uma vez que, 
circundada por quatro quadras, se constitui como elemento central de módulos, os quais, em 
número de doze, formam o assentamento do referido conjunto; tal característica evidencia a 
importância destes espaços livres públicos, como princípio orientador do empreendimento, sendo, 
portanto, de grande importância conhecer as particularidades formais destes elementos, para o 
entendimento do conjunto. 

Em função disso, o presente estudo propõe-se a caracterizar, através de critérios morfológicos e 
tipológicos, as 12 praças do Conjunto Nova Marambaia I, considerando sua estrutura formal e seus 
elementos internos, tanto naturais, quanto construídos. Após a análise e síntese dos dados 
estudados, formula-se a caracterização geral das praças, de modo a revelar semelhanças e 
particularidades entre estas, resultando num corpo de conhecimento mais detalhado acerca das 
características formais do objeto de estudo, bem como de casos semelhantes. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Definida como unidade urbanística pertencente à esfera pública e considerada por alguns como 
espaços fundamentais para a vida urbana, a praça constitui-se como local multifuncional, dotado 
de funções sociais e ambientais diversas e traduz–se, através de suas especificidades, como espaço 
singular na construção da paisagem urbana. Em épocas passadas, fora utilizada como espaço onde 
habitualmente as pessoas se reuniam com intuitos diversos, onde aconteciam as mais variadas 
atividades comerciais - desde a troca de produtos até a venda de cativos - concomitantemente às 
reuniões políticas e religiosas, até o cumprimento de execuções de condenados à morte. 

Ao longo da história, o mundo foi se tornando mais complexo, as cidades foram evoluindo e as 
praças assumindo novas configurações, usos e apropriações. Atualmente, inúmeras praças 
mantêm o status de espaço público de encontro e lazer, outras, todavia, devido principalmente ao 
surgimento de novas alternativas de entretenimentos como a televisão, o rádio e mais 
recentemente a internet e também devido ao descaso do poder público quanto à segurança e a 
manutenção, alguns desses logradouros perderam tal condição de uso, sendo transformadas em 
vazios inóspitos no interior da malha urbana. 

A estrutura formal da praça contribui para o uso relacionado a certas atividades definidas ou à 
multiplicidade de funções, variáveis conforme os contextos urbanos nos quais estão inseridas. 
Segundo observações de Macedo (2012), no Brasil atual, muitas das chamadas “praças-jardim”, 
com extensas áreas gramadas, canteiros floridos, lagos, chafarizes e gazebos, tão utilizadas, 
principalmente na primeira metade do século XX para passeios nos finais de tarde, encontrar 
amigos e/ ou assistir à apresentações de serenatas ao ar livre, já caíram numa relativa 
obsolescência; a praça contemporânea, geralmente planejada para o atendimento de programas 
diversos que contemplam desde áreas recreativas voltados ao lazer infantil e ao esporte até áreas 
com equipamentos para a realização de exercícios físicos, as intituladas “academias de ginástica 
ao ar livre” respondem a novas demandas sociais provenientes de realidades de vivência bem 
diferentes daquelas do período citado. 
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Estes logradouros, juntamente com as ruas, se configuram como os espaços comuns mais 
frequentemente encontrados nas cidades, sendo, portanto, fundamentais no contexto formal 
urbano. Se caracterizam pela pluralidade morfológica e pela diversidade de elementos que 
apresentam, o que as diferenciam dos demais espaços livres, fato ocorrente devido “[...] 
exclusivamente a variedade funcional existente em cada logradouro e as formas distintas de sua 
produção” (Macedo, 2010, pg. 186); portanto, sua disposição formal varia de acordo com a 
inventividade do seu autor e com a demanda social. Neste sentido, o seu contexto formal se 
constitui na somatória não apenas do seu traçado, mas também da multiplicidade das formas dos 
seus elementos constituintes, da disposição destes no espaço e da associação que estes mantém 
entre si, fator significativo que as particulariza em relação aos demais logradouros públicos e que 
permitem percepções diferenciadas da paisagem. Além disso, a inexistência de certos elementos 
na configuração espacial de tais logradouros pode revelar-se como a consequência de intenções 
individuais ou coletivas objetivando a restrição de certos usos, propiciando, amiúde, em conflitos 
locais. Verifica-se destarte, a significância do contexto formal das praças no ambiente citadino, seja 
em relação à questão espacial, funcional e também aquela relativa à percepção que cada indivíduo 
tem sobre a paisagem urbana; por conseguinte, a compreensão acerca destes espaços perpassa 
pelo estudo das suas formas e da tipologia dos diversos elementos constituintes. 

Genericamente, apesar de estar atrelada a conceitos diversos, a forma se constitui comumente, 
como a aparência exterior de uma porção material, isto é, como a determinação configurativa de 
um objeto apreendido pela visão e sua inter-relação a outros elementos constituintes ou a fatores 
que fazem parte do contexto onde este se encontra como o volume, a geometria, o espaço, a 
função, etc. No campo arquitetônico, a forma não é um elemento isolado, uma vez que “[...] para 
toda forma há uma outra, ou outras, com as quais se dá bem, e que lhe são complementares” 
(Stroeter, 1986, pg.53); tal enunciado pode ser estendido ao universo urbano, já que este se 
constitui como um complexo de formas variadas, dentre as quais, as arquitetônicas. Neste 
contexto, a forma urbana é definida por Lamas (2004, pg. 44) como o “[...] aspecto da realidade ou 
modo como se organizam os elementos morfológicos que constituem e definem o espaço urbano, 
relativamente à materialização dos aspectos de organização funcional e quantitativa e dos 
aspectos qualitativos e figurativos”. A compreensão da forma também perpassa pela morfologia, 
cujo campo de domínio abrange áreas relativas a conhecimentos diversos como a botânica e a 
linguística; no que se refere à ciência urbanística, a morfologia estuda a forma da cidade e de seus 
elementos, produzidos ao longo da história e sempre em constante transformação, além das inter-
relações e dos processos sociais que os geraram. 

No universo das estruturas urbanas, verifica-se, em meio à diversidade das formas presentes, a 
importância da redução desta à determinadas categorias ditas tipológicas; neste sentido, Amorim 
& Tangari (2006, pg. 62) afirmam que “[...] a forma urbana é interdependente da forma construtiva 
e trabalhar a forma urbana é também determinar tipologias”; verifica-se, deste modo, a 
significância dos tipos como categoria a ser analisada, conjuntamente à análise morfológica, 
todavia, vale ressaltar que “[...] nenhum tipo se identifica com uma forma, mesmo sendo todas as 
formas (...) redutíveis a tipos” (Rossi,1995, pg.27). Destarte, o estudo do tipo, considerado como o 
“[...]objeto exemplar que permite representar com economia uma vasta população” (Panerai, 
2006, pg. 110) permite também diferenciar categorias de objetos ou fatos. Portanto, o termo 
tipologia se constitui etimologicamente, como o estudo dos tipos, sendo que no contexto urbano, 
a análise tipológica, “[...] pode ser aplicada a conjuntos de objetos muito diferentes em uma 
mesma cidade.” Panerai (2006, pg. 127). 
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O BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO – BNH 

No período dos governos militares, de 1964 a 1986, desenvolveu-se a atuação do Banco Nacional 
de Habitação - BNH, como resposta à crise habitacional resultante do acelerado processo de 
urbanização do país. Através desta ação, o governo buscava simultaneamente obter o apoio das 
camadas populares e estimular o desenvolvimento da construção civil, por meio de uma política  
permanente  de  financiamento  de  grandes  empreendimentos habitacionais. Bonduki (2008, pg 
73) destaca a seguinte declaração, atribuída a Sandra Cavalcanti, primeira presidente do BNH: “[...] 
a casa própria faz do trabalhador um conservador que defende o direito de propriedade”. A citação 
demonstra o quanto a política de financiamento da casa própria estava fortemente atrelada ao 
arcabouço ideológico do período, de modo a contribuir para o afastamento do ideário comunista. 
Naturalmente, em concordância com esta opção ideológica, os esforços da política habitacional do 
governo foram majoritariamente concentrados no financiamento da casa própria, o que, no 
entendimento de Bonduki (2011) constituiu um equívoco, na medida em que a gestão do BNH, ao 
ser conduzida de forma autoritária, vetava a participação popular e o controle social, ignorando 
oportunidades de diálogo, e de amadurecimento de outras formas de viabilização de moradia, que 
pudessem abranger maior número de famílias, através de um volume similar de investimentos. 

A atuação do BNH no segmento habitacional brasileiro foi marcada pela implantação de 
empreendimentos padronizados, criando um repertório limitado de soluções projetuais, tanto em 
nível das edificações, quanto do parcelamento urbanístico. Tais soluções, de inspiração 
modernista, desconsideravam as particularidades regionais e priorizavam a prevalência do uso 
residencial sobre os demais, além da abundância de espaços livres, os quais, conforme Benvenga 
(2011), chegam a representar, em alguns casos, até 75% da área total do empreendimento. 
Segundo Benvenga (2011), a adoção desta tipologia padrão de empreendimentos habitacionais foi 
responsável pela associação do BNH, pela população em geral, à ideia de esquemas espaciais pré-
definidos, baseados em fatores recorrentes nos projetos do período e que reforçam tal percepção, 
dos quais a autora destaca quatro: 

a) Empreendimentos imobiliários de grande porte, com no mínimo 500 unidades habitacionais. 

b) Localização periférica, distante do centro ou em antigos vazios urbanos com porte avantajado. 

c) Uso de fórmulas limitadas de projeto, tanto urbanísticas quanto arquitetônicas. 

d) Monofuncionalidade urbana – predominância habitacional. 

Na concepção de Bonduki (2011), não obstante as críticas recorrentes ao BNH, tais como a 
padronização e baixa qualidade dos empreendimentos, o sistema por ele criado representou a 
única experiência concreta de uma Política Nacional de Habitação no país, tendo, portanto, 
importância inegável, especialmente no campo econômico, visto que foi capaz de impulsionar o 
setor da construção civil e que propiciou ampla geração de empregos. 

ATUAÇÃO DO BNH EM BELÉM 

No caso de Belém, a política habitacional do BNH estava aliada à estratégia de integração da 
Amazônia ao território nacional, resguardando-o contra o avanço das ideologias de esquerda, 
através de sua urbanização e da consolidação de Belém enquanto uma metrópole regional. A partir 
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de então se inicia a ocupação de terras além do chamado Cinturão Institucional1 da cidade, seja na 

forma de conjuntos habitacionais viabilizados com incentivo governamental, seja através das 

ocupações irregulares por parte da população de baixa renda.  

Segundo Trindade Jr. (2016), a estratégia inicial do governo tratava-se de instalar os conjuntos 
habitacionais a fim de suprir a carência das camadas populares por moradia. No entanto, os altos 
custos com transporte impostos pela longa distância destes empreendimentos ao centro da 
cidade, em conjunto com a escassez de espaços de comércio e lazer e de equipamentos públicos, 
tornou inviável a ocupação destas áreas pela população de baixa renda, cuja alternativa restante 
foi a autoconstrução de moradias em áreas de baixada, mais próximas ao centro da cidade. Deste 
modo, os conjuntos habitacionais da área de expansão foram ocupados pela população de classe 
média. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

Considerando os conceitos propostos por Lamas (2004) e a partir de observações realizadas em 
mapas, gráficos e fotografias, foi realizada a análise morfológica  das  praças,  apresentando  as  
considerações encontradas. Para a identificação da arquitetura arbórea, foi utilizado o método de 
classificação de formas de copa proposto por Macedo (1990). 

O trabalho de análise tipológica desta questão seguiu o método criado por Panerai (2006) cuja 
proposta ressalta quatro fases: a primeira diz respeito a delimitação do corpus, ou seja, a definição 
da zona e dos objetos a serem estudados e a seleção dos níveis de leitura, o autor observa a 
importância, nessa etapa, de decidir se a análise considerará um detalhamento minucioso dos 
objetos ou se a análise será uma representação de amostras selecionadas previamente. 

A segunda fase corresponde a classificação prévia através de observações minuciosas segundo 
regras de análise estabelecidos pelo investigador. 

A fase seguinte equivale a elaboração dos tipos, ou seja, à construção dos objetos teóricos que 
somam a essência de uma variedade de objetos, tornando-se um parâmetro para o entendimento 
destes como abordado anteriormente.  

A última fase corresponde à tipologia, a qual refere-se à criação de um sistema que reúne o 
conjunto dos tipos, evidenciando suas semelhanças e diferenças e ressaltando os elementos 
formadores e suas relações. Para facilitar os estudos, foi elaborada uma tabela, sintetizando os 
critérios analíticos para a classificação tipológica. 

ESTUDO DE CASO: O CONJUNTO NOVA MARAMBAIA I 

Em 1965 é criada a Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB, uma Empresa Estadual 
de Economia Mista, vinculada ao BNH e destinada a executar a política habitacional no estado. Em 
1966 foi iniciada a implantação do Conjunto Nova Marambaia I, contando com 834 unidades e 
sendo o primeiro conjunto habitacional deste perfil em Belém, cuja área de implantação é 
apresentada na figura 01: 

                                                           
1  O Cinturão Institucional consiste em uma porção de terras doada a instituições federais de ensino e pesquisa, situadas 
no limite entre a Primeira e a Segunda Légua Patrimonial, e que acabaram por se constituir como uma barreira física à 
expansão da cidade. 
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Figura 01: Implantação do Conjunto Nova Marambaia I  

Fonte: O Pará na Administração Alacid Nunes (1966-1971) 

O Conjunto Nova Marambaia I, pertencente ao bairro da Marambaia, na capital belenense está 
localizado à nordeste da primeira légua patrimonial do município, na dita “área de expansão” e 
próximo à saída da cidade; o recorte é adjacente ao início da rodovia Augusto Montenegro, com 
quem limita-se pelo lado frontal, estendendo-se ao longo da rua da Marinha, com quem limita-se 
lateralmente, conforme a figura 02: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 02: Localização do conjunto Nova Marambaia I  

Fonte: Camila Cruz – adaptado de COHAB (2010). 

O conjunto foi implantado no bairro da Marambaia, que à época figurava apenas como dormitório 
para sua reduzida população, constituída, em sua maioria, por operários, pequenos comerciantes 
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e funcionários públicos, que trabalhavam no centro da cidade e retornavam ao fim do dia, apenas 
para o descanso. O relato de Penteado (1968) atesta a precariedade do bairro nesse período: 

O bairro da Marambaia demonstra, pela sua estrutura, a espontaneidade de sua 
evolução, baseada em alguns caminhos tortuosos. Suas ruas são, por isso, 
estreitas e desalinhadas, ao longo das janelas, geminadas ou não, quase todas 
“barracas”, atestam a pobreza de sua população.” (PENTEADO, 1968, p. 350-351) 

A ocupação inicial do bairro deu-se no entorno da feira do entroncamento e da Av. Dalva, área 
conhecida como “Marambaia Velha”, sendo o antigo núcleo do bairro.  A área de ocupação mais 
recente, constituída pelos conjuntos habitacionais, e áreas de ocupação irregular ficou conhecida 
como “Nova Marambaia”. 

A implantação do Conjunto Nova Marambaia I estimulou a ocupação das áreas de expansão da 
cidade, havendo posteriormente a construção de novos conjuntos de perfil semelhante e mesmo 
objetivo inicial, como os conjuntos Médici I e II, Mendara I e II, Euclides Figueiredo, e, do mesmo 
modo, não foi possível sua consolidação como espaço de moradia das camadas populares, 
acabando por tornar-se conjuntos de classe média. 

Análise Morfológica das Praças 

O conjunto é organizado por um total de 12 módulos, implantados em sítio plano e estruturados 
cada um por uma praça centralizada adjacente à quatro quadras com  lotes  constituídos  por  
edificações  predominantemente residenciais, além de outras, onde funcionam alguns tipos de 
serviços (educação e comércio). A figura 03 ilustra a relação figura-fundo do arranjo morfológico 
do conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 03: Relação de figura-fundo do conjunto Nova Marambaia I 

Fonte: Camila Cruz – adaptado de COHAB (2010). 

 

Percebe-se no mapa de figura e fundo (figura 03), que existe uma proporção equilibrada entre a 
área ocupada pelos espaços livres (onde prevalece a área das praças) e a área ocupada pelos 
espaços privados deduzindo-se que há uma quantidade significativa de áreas públicas destinadas 
ao convívio e recreação da população local. 
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Considerando o traçado das vias na conformação de cada praça, o padrão morfológico identificado 
é o da praça quadrada limitada por quatro vias (figura 04), característica que evidencia, nesta 
análise inicial, apenas um tipo existente. 

 
Figura 04: Numeração das praças do conjunto Nova Marambaia I  

Fonte: Camila Cruz – adaptado de COHAB (2010). 

Quanto à configuração formal interna, as praças possuem traçados diferenciados, algumas com 
desenhos mais elaborados e outras com traçados informais. Considerando a diversificação do 
ordenamento e da linearidade dos passeios, a disposição dos canteiros e dos equipamentos de 
esporte e de recreação infantil, foram identificados três traçados desiguais: o simétrico ortogonal 
(praças 04, 05, 08, 09 e 11), o assimétrico ortogonal (praças 02,03, 06 e 07) e o assimétrico orgânico 
(10 e 12). 

Após a análise da configuração das praças em planta, conclui-se que, em cada uma delas, a área de 
canteiros prevalece sobre a área de passeios os quais são constituídos de material cimentício 
apresentando dois tipos de traçado: o reto, que permite, segundo Macedo (2010) percursos diretos 
e os curvilíneos que permitem percursos lentos. Algumas praças apresentam, além do passeio 
pavimentado circundante, apenas um outro que dá acesso à quadra esportiva (praças 03, 07, 09 e 
11), motivando assim, o caminhar no interior dos canteiros. Estes, ora formados por áreas com 
vegetação rasteira tipo grama ou capim, ora por áreas com solo desnudo, abrigam espécies 
arbóreas de portes diferenciados. 

Quanto aos tipos vegetais encontrados, constatou-se a predominância de espécies arbóreas sobre 
outras de menor porte; em relação aquelas e considerando os critérios de volume e ramagem 
apresentados na figura 05, foram identificadas as seguintes formas: globular, domo, cônica, 
cilíndrica, leque, informal, regular e irregular; alguns desses elementos vegetais se encontram 
dispostos isoladamente, porém, a maioria deles se encontram agrupados e misturados entre si 
formando massas compactas de folhagem. Quando dispostos ao longo dos caminhos, as árvores 
exercem “um papel estruturador de planos horizontais e verticais, paredes, pisos e coberturas. 
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Figura 05: Esquemas metodológicos para caracterização arquitetura arbórea 
Fonte: Macedo (1990) 

Quanto à configuração formal resultante dos conjuntos de espaços vegetados, utilizou-se imagem 
de satélite extraída da ferramenta Google Earth, que conduz à dedução que de acordo com o plano 
horizontal (figura 06) que em algumas praças existe a predominância de espaços verdes sobre 
espaços vazios (praças 01, 02, 05, 06, 09 e 12) e em outras (praças 03, 04, 06, 07, 10 e 11) ocorre o 
inverso; considerando o plano vertical, verifica-se no primeiro caso citado, a existência de áreas 
bosqueadas e de alamedas e no segundo caso, a existência de clareiras, revelando diferentes 
formas nos dois níveis mencionados e graus irregulares de luminosidade ao longo dos trajetos de 
cada praça. A existência de locais sombreados possibilita a reunião de pessoas que utilizam esses 
espaços para encontros, contemplação e passagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 06: Imagem de satélite da área do Conjunto Nova Marambaia I, demonstrando a configuração de cheios e vazios. 
Fonte: Google (2013) 

A maioria das praças possuem quadras esportivas construídas em concreto e delimitadas por 
muretas ou alambrados; percebe-se que a quadra, por suas dimensões expressivas, corresponde a 
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um dos principais elementos estruturadores da construção da paisagem local; subtende-se, a partir 
de observações realizadas em planta, que algumas praças (03, 05, 07, 08, 09 e 11) tiveram o traçado 
de seus passeios, orientado a partir da disposição das quadras resultando numa configuração 
extremamente restrita a qual destina-se unicamente ao acesso das mesmas. 

As praças 01, 03 e 10 possuem equipamentos de recreação infantil fabricados em madeira e metal, 
sendo que em apenas duas delas esses equipamentos encontram-se em bom estado de 
conservação. Observa-se que na praça 10 o playground destaca-se visualmente tanto quanto a 
quadra na configuração formal da referida praça. 

Outros elementos, além dos retratados, concorrem para a estruturação formal das praças em 
questão, dentre estes: Bancos construídos em concreto no formato reto e curvo alguns distribuídos 
aleatoriamente no interior das praças e outros disposto ao longo dos passeios; observação 
importante se faz em relação às praças 07, 11 e 12 por não possuírem bancos no seu interior. Além 
desses elementos destacam-se as lixeiras fabricadas com material plástico distribuídas 
esporadicamente em algumas praças e postes de iluminação construídos em estrutura metálica ou 
em concreto estão espalhados em pontos diversos. A tabela 01, apresentada abaixo, inclui critérios 
de interesse de ambas as categorias de análise: a morfológica e a tipológica, oferecendo 
embasamento para os referidos estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabela 01: Critérios para classificação morfotipológica das praças 
Fonte: Camila Cruz – adaptado de COHAB (2010) 
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Análise Tipológica 

Segundo o método de análise tipológica proposto por Panerai (1999), foram definidas como objeto 
de estudo as doze praças do conjunto Nova Marambaia I e seus elementos internos. 

Os critérios adotados foram divididos em dois níveis diferentes conforme a sua expressividade para 
a percepção da paisagem, sendo os que mais se sobressaem: o traçado dos passeios e a 
composição volumétrica dos espaços, entre cheios e vazios. Estes, portanto, embasaram a 
definição dos tipos, enquanto o terceiro critério, relacionado à presença ou não de equipamentos 
de esporte e lazer, dentre os quais delimitamos os playgrounds e quadras esportivas, foram 
utilizados como referência para a delimitação dos subtipos. 

Um dos critérios adotados foi o padrão de traçado dos passeios, sendo divididos em: traçado 
simétrico ortogonal, traçado assimétrico ortogonal e traçado assimétrico orgânico. A proposta 
inicial de classificação contemplava ainda o padrão de traçado simétrico orgânico, porém, não 
foram identificadas praças que pudessem ser enquadradas nesta categoria, razão pela qual, esta 
não foi considerada no resultado final. 

Outro critério adotado foi a predominância visual de espaços cheios (verdes) ou vazios na 
volumetria geral da praça, a partir da percepção enquanto observador durante as visitas in loco. 
Ressalta-se que, segundo o procedimento adotado, os espaços cheios são representados pela 
presença de vegetação, cuja influência por vezes ultrapassa, no espaço aéreo, a projeção das áreas 
de canteiros, sobrepondo-se às áreas pavimentadas, as quais geralmente constituem-se em 
espaços “vazios” no interior da praça. 

Os critérios de análise foram dispostos na tabela 01. Mediante o cruzamento das informações 
referentes aos critérios de traçado e volumetria, foi possível a identificação de seis tipos, 
procedendo-se em seguida o reconhecimento dos subtipos, e, por fim, a classificação das praças 
conforme sua associação às características de cada categoria, conforme expresso abaixo: 

1. Tipo 01: traçado simétrico ortogonal e predominância de espaços vazios. 

a) Suptipo 01a: Apresenta a particularidade de não apresentar quaisquer equipamentos esportivos 
ou de recreação infantil. Apenas a praça 04 enquadra-se neste subtipo. 

b) Suptipo 01b: Este subtipo se diferencia do primeiro por possuir quadra esportiva, 
compreendendo as praças 08 e 11. 

2. Tipo 02: apenas a praça 10 se enquadrou neste tipo, caracterizado pelo traçado assimétrico 
orgânico, predominância de espaços vazios e presença de playground e quadra esportiva. 

3. Tipo 03: neste tipo prevalecem o traçado assimétrico ortogonal e os espaços vazios, 
enquadrando-se nesta categoria as praças 03 e 07. 

4. Tipo 04: traçado simétrico ortogonal, predominância de espaços cheios e presença de 
equipamentos esportivos. As praças 05 e 09 pertencem a este tipo. 

5. Tipo 05: traçado assimétrico orgânico, predominância de espaços cheios e presença de 
equipamentos esportivos, sendo que a praça 12 foi a única a se enquadrar neste tipo. 
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6. Tipo 06: Traçado assimétrico ortogonal, predominância de espaços cheios. 

Subtipo 06 a: As praças 01 e 06 pertencem a este subtipo, contando com a presença de 
equipamentos de lazer. 

Subtipo 06 b: A praça 02 enquadra-se neste grupo, não possuindo equipamentos de lazer. 

Diante do cruzamento das informações acerca dos tipos, pode-se dizer que dentre as doze praças, 
dez possuem traçado ortogonal, sendo 5 simétricas e 5 assimétricas, enquanto que as demais 
possuem traçado assimétrico orgânico. Em relação à volumetria, percebe-se que metade das 
praças apresentam predominância de espaços cheios, enquanto que nas demais prevalecem os 
espaços vazios. 

No que se refere aos equipamentos esportivos e de recreação, pode-se observar que dez praças 
possuem quadras de esportes, enquanto que apenas as praças 01, 03 e 10 possuem playground, e 
as praças 02 e 04 não possuem qualquer desses equipamentos. 

É notável, portanto, a importância da quadra como elemento estruturador da configuração da 
maioria das praças, influenciando na disposição  dos  passeios,  que  apresentam-se  bastante  
racionais  e simplificados, uma vez que destinam-se em sua maioria a conduzir o usuário de 
determinados pontos da praça até a quadra, conforme destacado anteriormente na análise 
morfológica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A vegetação arbórea desempenha um relevante papel sócio-ambiental na área do conjunto e em 
suas adjacências, devido exercerem influência sobre o microclima local, proporcionarem sombra, 
contribuírem para a redução do impacto das águas pluviais, e, consequentemente para a 
diminuição da intensidade de enchentes, proporcionarem uma melhoria estética ao conjunto, 
propiciarem a sensação de bem estar, melhorando as condições psicológicas, físicas e mentais dos 
usuários do espaço e possibilitarem a existência e a diversidade da avifauna, por fornecerem aos 
pássaros local para abrigo, alimentação e nidificação. 

Diante das análises realizadas, conclui-se que a quantidade de quadras existentes no conjunto é 
excessiva, resultando na subutilização de praças inteiras ou de parte delas. Observa-se ainda a 
repetição de usos relacionados às quadras em contraposição à carência de equipamentos 
importantes, como os playgrounds, as academias de ginástica ao ar livre e as hortas comunitárias, 
que seriam alternativas de uso mais condizentes com as demandas da população local. 

Outro importante fator a ser considerado é a manutenção das praças, visto que o estado precário 
de conservação de algumas delas, funciona como uma barreira ao seu pleno uso e apropriação por 
parte dos usuários. Observação importante se faz em relação à praça 12, que foi revitalizada no 
ano de 2015, e que passou a ser motivo de atrito entre alguns moradores que procuram 
condicionar o uso da quadra ao pagamento de taxas (destinadas à manutenção desse espaço), o 
que caracteriza, de certa forma, a privatização do espaço público. 
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LA PRODUCCIÓN MERCANTIL DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA. EL PORTO NOVO RECIFE-PE Y LAS 

ESTRATEGIAS DE REGENERACIÓN DE AREAS CENTRALES Y WATERFRONTS 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

 

RESUMO: 

Este artigo procura refletir acerca da produção do espaço urbano contemporâneo dentro do contexto de 
crise da acumulação capitalista e enfraquecimento do setor produtivo industrial. Evidenciamos as estratégias 
de planejamento urbano que aliadas à economia de mercado especializam trechos da cidade para atividades 
de lazer, turismo e inovação tecnológica. Focaremos nas áreas de waterfronts, sobretudo antigas zonas 
portuárias e industriais vacantes, questionando as diretrizes destas intervenções e as dinâmicas urbanas 
geradas. O estudo de caso concentra-se no Projeto Porto Novo Recife, destacando a articulação entre 
agentes sociais e instituições, durante o momento de produção do espaço. Analisamos as relações deste 
Projeto com estratégias outras, nacionais e internacionais, buscando compreender as dinâmicas de produção 
do espaço frente a estes novos modelos.  

PALAVRAS CHAVES: Produção do espaço; intervenções urbanas; waterfront; planejamento urbano; Recife. 

 

ABSTRACT: 

This article seeks to reflect on the production of contemporary urban space within the context of the crisis of 
capitalist accumulation and weakening of the industrial productive sector. We show urban planning strategies 
that, together with the market economy, specialize stretches of the city for leisure activities, tourism and 
technological innovation. We will focus on the areas of waterfronts, especially old vacant port and industrial 
zones, questioning the guidelines of these interventions and the urban dynamics generated. The case study 
focuses on the Porto Novo Recife Project, highlighting the articulation between social agents and institutions 
during the time of space production. We analyze the relations of this Project with other strategies, national 
and international, seeking to understand the dynamics of space production in front of these new models. 
KEYWORDS: Production of the space; Urban intervection; Waterfront; urban planning; Recife. 
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RESUMEN: 
Este artículo busca reflexionar sobre el espacio urbano contemporáneo en el contexto de la acumulación y 
expansión capitalista del sistema de producción industrial. Hemos mostrado que las estrategias de 
planificación urbana, aliadas a la economía de mercado, se especializan en datos de seguridad para 
actividades de ocio, turismo e innovación tecnológica. Vamos a concentrarnos en áreas de orilla marítima, 
por encima de nuestras antiguas áreas portuarias e industrias desocupadas, cuestionando los 
direccionamientos de esas intervenciones y las dinámicas urbanas generadas.  El estudio de caso de centra 
en el Proyecto Porto Novo Recife, destacando la articulación entre agentes e instituciones sociales, durante o 
tiempo de producción del espacio. Analizamos la relación del Proyecto con otras estrategias, nacionales e 
internacionales, buscando integrar la dinámica de la producción del espacio frente a esos nuevos modelos. 
 
PALABRAS-CLAVE: Producción del espacio; intervenciones urbanas; línea de costa; planificación urbana; 
Recife. 
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INTRODUÇÃO 

Constatamos, desde a década de 1990, a consolidação de uma nova concepção de cidade e de planejamento 
urbano que se impõe em vários lugares do mundo. As operações contemporâneas de produção dos espaços 
públicos, em especial, parecem seguir um processo de estandardização que, muitas vezes, dificulta 
diferenciarmos um novo espaço público de outro. Tem-se a impressão de estar diante das mesmas soluções 
projetuais: reconversão de vazios industriais em espaços culturais, transformações das margens de antigos 
portos em lugares conviviais, revalorização de antigos centros e a utilização de soluções arquitetônicas e 
tecnológicas semelhantes, são alguns dos “cenários impostos” de reestruturação urbana. Estimula-se a 
ocupação e refuncionalização de territórios vazios ou subutilizados cujas posições estratégicas no tecido 
urbano da cidade e a presença de uma rede de infraestrutura em seu entorno imediato os destacam pelo 
potencial simbólico  

As cidades ganharam um protagonismo maior e continuaram como espaços relevantes economicamente, 
apesar da globalização do capital e da revolução das comunicações e dos transportes. Por outro lado, os 
novos modelos de acumulação promoveram uma desconexão entre economia, sociedade e território 
levando os governos municipais, em especial, a enfrentarem a necessidade de administrarem as 
aglomerações urbanas sem a capacidade de gerirem a economia. No Brasil, nos anos 1990, os avanços no 
sentido de uma reforma urbana empreendidos por diversos setores da sociedade apresentam grandes 
descontinuidades. A não aplicação do Estatuto da Cidade e dos instrumentos dos planos diretores, muitas 
vezes “alterados” ao sabor dos interesses de grupos políticos e privados locais, acentuaram as dificuldades 
de alavancar o debate e a atuação política rumo à novas formas de governabilidade que restituam a função 
social da cidade e ampliem o direito à cidade, na expressão de Lefebvre (2013). 

Evidencia-se um processo denominado por Francesc Munoz (2008) de “urbanizalização”, que se estende aos 
processos de produção inscritos no contexto já amplamente documentado do neoliberalismo das políticas 
urbanas. Estas formas de estandardização dos espaços e dos processos de produção urbana se acompanham 
de novas categorias urbanísticas a exemplo de “cidades inteligentes”, “cidades sustentáveis”, “cidades 
criativas” conforme destaca a  revista Les Annales de la recherche urbaine nº 113 (2017) quando lança uma 
chamada de artigos para uma edição especial, La ville standardisée, e convida profissionais e acadêmicos à 
reflexão sobre estes processos de fabricação das cidades contemporâneas questionando se estaríamos 
diante de um retorno aos modelos urbanísticos e quais seriam, então, as suas características e efeitos 
concretos.  

No que se refere ao Brasil, identificamos que essas novas dinâmicas se articulam em um contexto em que as 
cidades passaram a ser locais privilegiados de jogos de interesses econômicos/tecnológicos e alvos de 
transformações de suas paisagens culturais.  Estaria em curso “uma nova geografia e uma arquitetura 
produtiva que tem redes e nós e qualifica e desqualifica espaços em função de fluxos mundializados” 
(CARVALHO, 2006, p.06). As consequências destes processos impactam, em especial, na morfologia dos 
territórios, nas sociabilidades, na organização e funcionamento das cidades, na qualidade de vida urbana, 
nas desigualdades e nas mobilizações políticas e sociais. 

Evidencia-se, neste sentido, a busca pela inserção das cidades brasileiras no que se convencionou chamar de 
mercantilização dos espaços urbanos ou mercado mundial de cidades. O fundamento desta lógica de 
produção dos espaços é o investimento em atividades ligadas ao terciário avançado, financeirização dos 
processos e produtos vinculados aos espaços urbanos, assim como o reforço de elementos que ativem em 
cada cidade sua vocação, uma marca (branding), um “diferencial” em reação às demais cidades que possa 
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ser usado como um elemento de marketing e competividade. A cidade é, assim, qualificada como mercadoria 
a partir dos insumos que detém e que são valorizados pelo capital transnacional. 

Gestores e empreendedores, enquanto agentes produtores dos espaços urbanos, tem construído e difundido 
tais “brandings” em torno das cidades, remetendo às suas belezas, à cultura, ao lazer, aos esportes, aos 
grandes eventos internacionais esportivos, culturais e ecológicos. Assim também são promovidas 
determinadas áreas /bairros/trechos urbanos das cidades por estes mesmos potenciais, atratores de 
investimentos e de moradores e usuários específicos. As áreas alvo destas políticas urbanas são, justamente, 
aquelas com maior visibilidade, historicidade e que agregam potencial morfológico e equipamentos para 
alavancar o turismo, a cultura e o lazer, sob o argumento de serem capazes de atrair investimentos nacionais 
e internacionais, assim como um público “qualificado”, apto a consumir. Evidenciam-se, neste sentido, 
políticas e intervenções urbanas que buscam mais uma adequação das soluções e projetos aos interesses de 
grupos dominantes do que linhadas aos temas da qualidade de vida, redução das desigualdades e produção 
de uma cidade diversa e plural. 

Urge, assim, discutir com pesquisadores do Brasil e de outros países, as características centrais desse 
processo de produção mercantil das cidades, antes que a “maré’’ de uma naturalização implacável impeça 
ou nuble a compreensão dos processos em curso. Convém analisar a diversidade de aspectos e questões que 
permitem entrever linhas de tensão, forças, contradições  que configurem uma totalidade de conflitos e 
indiquem a cidade como solo das desigualdades, lugar da vida cotidiana, palco de intervenções urbanas e de 
operações que aproximam e fundem a materialidade urbana com as artimanhas do capital financeiro e sua 
hegemonia, algumas vezes encobertas pelo véu das virtudes do embelezamento urbano e até mesmo de 
uma suposta democratização de seus usos e espaços. A financeirização e as desigualdades se delineiam em 
diferentes regimes de visibilidades, compondo mosaicos cuja inteligibilidade é necessária para que não nos 
enganemos com as camadas supostamente virtuosas que encobrem os processos de recomposição, de 
permanência e de reconfiguração das cenas urbanas e dos planos urbanísticos (ROLNIK, 2017). 

Constatamos ainda que as iniciativas de renovação urbana contemporâneas constroem um discurso de 
“resgate da história”, de uma “memória da cidade”, de um patrimônio supostamente consensual a todos os 
cidadãos, pautando-se assim por elementos de ordem simbólica e não apenas material. Induz-se a um 
movimento de negócios apoiados em um discurso de que vamos cuidar do meio ambiente, dos transportes, 
da questão social [...] porém os resultados estão evidentes em nossas cidades: a socialização dos custos e a 
privatização dos benefícios gerando cidades ainda mais desiguais e injustas (VAINER, 2011, p. 14). 
Igualmente, a legitimidade das propostas e planos urbanísticos se sustenta por meio do saber técnico 
produzido por especialistas, vinculados às mais diferentes áreas do conhecimento, cuja missão é dar forma 
mercadológica aos projetos políticos das coalizões com interesses localizados (SÁNCHEZ, 2001). 

Neste artigo procuramos sintetizar parte de nossas reflexões sobre o caso do Recife Antigo e, em especial, 
do Projeto Porto Novo Recife, procurando por meio deste debater que sociedade urbana estaríamos 
construindo para o futuro? A análise deste projeto e do processo de sua implantação coloca em pauta os 
impasses e significados da diversidade de inserções na área central das cidades brasileiras e suas 
especificidades nas dimensões locais e mundializadas.  

Se desde os anos 1990, as cidades brasileiras tem sido objeto de tais políticas de governo e parcerias público-
privadas cujas ações se voltam para a inserção na competitividade interurbana, estas ações se acentuaram 
em momentos especiais como a realização dos grandes eventos internacionais, os Jogos Olímpicos 2016 e a 
Copa do Mundo da Fifa 2014. Políticas e teorias da cidade global, do planejamento estratégico e do marketing 
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urbano são algumas das formas de expressão utilizadas pelo saber técnico e por gestores para produzirem 
uma imagem a ser veiculada e valorizada no mercado em seus aspectos simbólico e econômico e, por vezes, 
fazendo-a operar como empresa, por meio de um novo tipo de gestão denominado por David Harvey (1996) 
de “empresariamento urbano”.  

Como parte da perspectiva de tornar as cidades mercadorias atraentes no mercado de cidades, destacamos 
a revitalização/renovação de espaços urbanos e a invenção / criação de outros. A renovação dos centros 
históricos é parte central desta valorização simbólica. Uma nova imagem da cidade parece estar sendo 
gestada. E ao contrário de resolver os problemas urbanos, os repõe em outros níveis e espaços da mesma 
cidade, aprofundando as desigualdades socioespaciais. O conjunto de intervenções que estas políticas 
efetivam parecem articuladas a um novo modelo de cidade e às novas formas de gestão urbana, priorizadas 
nas últimas décadas, que respondem bem mais às necessidades de reconfiguração do espaço e de sua 
mercantilização do que às demandas sociais e ambientais. 

Convém recordar que o Brasil teve um processo de urbanização do território veloz a partir, sobretudo, da 
segunda metade do século XX quando a população urbana superou a rural com intensas migrações para os 
principais centros urbanos. Se na década de 1950 era 36% da população urbana, cinco décadas depois 
alcançou 81%. Segundo o IBGE (2010) esse índice atingiu 84,35% da população vivendo nas cidades. 
Mudanças importantes passaram a acontecer, novas dimensões para a questão habitacional, mobilidade 
urbana e uso e ocupação do solo. 

Presenciamos, além disto, a constituição de período paradoxal em relação à política urbana no Brasil, regida 
por dois instrumentos de planejamento urbano distintos: o Plano Diretor e o Plano Estratégico. O primeiro 
constituído em suas bases durante o período de (re)democratização do Brasil, com possibilidades de 
implantação de uma agenda reformista e democrática que culminou na aprovação da Constituição Federal 
de 1988. O Plano Diretor foi alçado como instrumento principal da política de desenvolvimento e expansão 
urbana dos municípios enquanto o Plano Estratégico surgiu no mesmo período, mas seguindo tendências 
mundiais quanto ao modo de gerir as cidades. Os poderes locais passaram a adotar um forte comportamento 
empresarial, com iniciativa e intervenções orientadas pela lógica da eficiência econômica e da concorrência 
interurbana. Desse modo, podemos afirmar que a crise econômica internacional, observada inicialmente nos 
países do capitalismo avançado, desencadeou uma reestruturação produtiva global legitimando 
intervenções de viés neoliberal que se manifestam e atingem o Brasil. 

O acirramento das contradições sociais e tais alterações na produção e urbanização de bairros de forma 
diferencial e segundo a lógica empresarial, só agravaram os problemas de violência urbana e 
vitalidades/urbanidades nos espaços públicos. Os contrastes entre os territórios segundo as diferenças 
sociais e econômicas ficaram ainda mais visíveis, com consequências negativas para a urbanidade.   

Conforme Sassen (1994), o peso do Planejamento Estratégico orientou a busca por determinadas soluções 
para os problemas urbanos atuais, priorizando, a parceria público/privada e a utilização do marketing 
urbano. O combate à visibilidade da pobreza e o controle da violência urbana por meio da construção de 
muros e barreiras foram outros elementos essenciais. Nessa conjuntura houve uma preparação da cidade 
para o mercado e para favorecimento dos lucros dos grandes empresários. 

É neste contexto que nossas reflexões se inserem, como parte dos resultados de pesquisa para elaboração 
de uma dissertação de mestrado (PPGAU/UFPB, 2018) que analisa as transformações nos modos de produção 
da cidade do Recife-PE - uma metrópole do Nordeste do Brasil. Trata-se do Projeto Porto Novo Recife-PE, 
situado no waterfront da ilha do Bairro do Recife. Um projeto que se encontra em avançada fase de 
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conclusão, com a inauguração, em meados de 2014, de um trecho urbano composto prioritariamente por 
equipamentos destinados ao lazer e ao entretenimento de turistas e visitantes. 

 A nossa abordagem está centrada em um referencial teórico e metodológico que encara a cidade como 
produto e condicionante da sociedade. (LEFEBVRE, 1992; CARLOS 2001; SORBARZO, 2006).  

Abordaremos, primeiro, a condição não apenas do Recife enquanto cidade mercadoria, mas diversas outras 
cidades do mundo inseridas numa lógica homogeneizante que conduz a discussão sobre um modelo de 
intervenção urbana discutindo as estratégias de planejamento que dão suporte e justificam esta forma de 
produção do espaço.  Em seguida, situaremos a chamada crise da gestão das cidades e as soluções baseadas 
nas parcerias público-privadas como resposta encontrada para os investimentos urbanos internacionais e 
nacionais. Apontando os casos referenciais de intervenções recentes em escala mundial e suas estratégias, 
e, por fim, descreveremos o processo recente de revalorização e intervenção no centro do Recife, 
comparando-o às intervenções realizadas no âmbito do Projeto Porto Novo Recife inserindo-o como parte 
da estratégia mercantil de inserção do Recife no jogo de competitividade entre as cidades. 

A CIDADE CONTEMPORÂNEA, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PRODUÇÃO DO ESPAÇO E GESTÃO 
PÚBLICO-PRIVADA 

A necessidade por uma postura mais descentralizada da atuação estatal frente à gestão das cidades, deve-
se, em grande parte, à recessão econômica vivida pelos países centrais, como Inglaterra e Estados Unidos, 
durante a década de 1970 e 1980.  O que posteriormente, no caso brasileiro1, viria a influenciar a 
implementação das primeiras reformas gerenciais, como por exemplo, através da elaboração dos Planos 
Diretores a partir de 1995. Essas mudanças provocaram reações dos governos locais e dos principais agentes 
econômicos e sociais urbanos (BORJA, CASTELLS, 1996, p.151) 

Uma nova forma de gestão das cidades passou a servir de referência para reforma e reestruturação do 
Estado. Segundo Mendonça (2014, apud Andion, 2012), como uma nova forma de gestão composta por 
princípios administrativos que configuram modelos de gestão voltados para eficiência, a descentralização e 
a excelência do serviço público. 

Para Ascher (1994), esse novo foco das governanças locais, que durante os anos 1980 e 1990 concentraram-
se, principalmente, na criação de novos empregos, naturalmente teria gerado uma concorrência entre as 
cidades para atração de novas empresas. Para o autor, as cidades deveriam apresentar um futuro atraente 
para si próprias.  

Neste caminho surgem as experiências dos programas de “renovação urbana’’, empreendidos no final do 
século XX e influenciados, principalmente, pela crise do financiamento público, que posteriormente resultou 
na estreita vinculação junto a iniciativa privada. A partir do governo de Margaret Thatcher, no final dos anos 
70, e com a experiência das Docklands na revitalização do centro de Londres, se estrutura o caso mais 
representativo de um “modelo de urbanismo neoliberal’’, sem intervencionismo estatal, que delegava o 
próprio capital para gestão de espaços e de políticas públicas. 

Segundo Compans (2004, p.42), a experiência das Docklands de Londres mostrou que o planejamento 
conduzido pelo mercado pode ser ao mesmo tempo um sucesso comercial e um fracasso social e urbanístico. 

                                                           
1 Essa reforma gerencial no Brasil, iniciada em 1995, defendia a necessidade da redefinição do papel do estado, passando de executor 
para coordenador das ações públicas, o que segundo Mendonça (2014), permitiu a inserção de novos atores na execução dos serviços 
públicos, especialmente no setor privado. 
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Fundada na estratégia de atrair investimentos privados com base em operações imobiliárias altamente 
rentáveis, acabaram por gerar uma valorização excessiva que culminou na criação de verdadeiros enclaves 
territoriais para ricos, sobretudo nos luxuosos bairros residenciais as margens do rio Tâmisa, na extensão do 
domínio dos banqueiros da city (centro financeiro de Londres) e no distrito do Canary Wharfy2 construído na 
região da Isle of dogs.  

A partir desse novo modo de produção, que progressivamente especializa e prioriza usos ligados aos serviços 
avançados e, sobretudo, às atividades turísticas e de entretenimento, Francesc Muñoz (2010) identifica uma 
lógica de urbanização em certos territórios da cidade que acaba desconsiderando aspectos que distinguem 
cada lugar. Nesse sentido, mais do que pensar em um modelo de urbanização, o autor considera estar em 
curso um nivelamento das diferenças econômicas, sociais e culturais pela promoção de uma imagem de 
cidade que se banaliza via consumo, uma “urbanalização”. Seriam modos de pensar, planejar e habitar a 
cidade que, por meio da incorporação de alguns requisitos, acabam simplificando o ambiente construído e 
estrategicamente distinguindo esses espaços e lhes conferindo nova centralidade. Destacam-se certos 
aspectos recorrentes que identificamos no caso do Projeto de Porto Novo Recife, como por exemplo: a 
imagem tratada como o primeiro fator de produção da cidade, a necessidade de garantir condições 
suficientes de segurança e vigilância urbana, a utilização de alguns elementos morfológicos da cidade como 
espaços públicos em termos de praça de ócio, e o consumo do espaço urbano realizado a um tempo parcial, 
ou seja, priorizando o comportamento dos visitantes em relação aos dos que cotidianamente habitam o 
lugar.   

ESPETÁCULO, COMPETITIVIDADE E O BRANDING URBANO 

Dentro da lógica de promoção desta cidade mercadoria, atrair capital privado e novos financiamentos implica 
desencadear uma competitividade entre as administrações públicas que passaram a reinventar a imagem 
das cidades como símbolos de consumo e de desenvolvimento e inovação tecnológica e comunicacional. De 
um modo geral, as administrações utilizam programas de reconversão urbana apoiados em festividades e 
grandes eventos criando verdadeiros espaços temáticos e usos especializados. Estaria em curso um processo 
de “espetacularização’’3 (DEBORD, 1967) e de “Festivalização’’4 (VENTURI, 1994). 

Para Del Rio (2001), essas novas estratégias de competitividade urbana, apoderam-se das áreas portuárias 
e dos waterfronts como locais perfeitos para espetáculos midiáticos e eventos ocasionais. As cidades, por 
sua vez, incorporam essas possibilidades como justificativa para as grandes reconversões e para alavancar o 
seu planejamento estratégico por meio de exposições mundiais, grandes eventos esportivos, feiras 
internacionais e etc.  

Essa mobilização para o espetáculo é, segundo Harvey (1996), um dos traços mais marcantes do urbanismo 
contemporâneo. A competitividade é resultado de uma concepção de espaço urbano como mercadoria, e de 
acordo com Sanchez (2001, p.33), a cidade enquanto tal envolve estratégias especiais de promoção, sendo 

                                                           
2 A região de Canary Wharfy, a antiga região portuária situada na região leste de Londres. É ao lado da região da city, um dos dois 
grandes centros financeiros da cidade, reunindo grandes escritórios e sede de empresas e grandes bancos incluindo: KPMG, RBC, 
HSBC, Barclays, EY e Citigroup. 
3 O conceito de espetacularização segundo Guy Debord, consiste na relação entre pessoas mediadas por imagens e o espetáculo 
como capital que tenha sido acumulado até o ponto que se converter em imagem. 
4 Em seu livro La Festivallizzazione della política urbana (1994), Venturi se refere ao desenvolvimento de políticas urbanas concebidas 
a partir da necessidade de um grande evento como máquina principal de transformação da cidade. 
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produzidas representações que obedecem a uma determinada visão de mundo, com o intuito de estabelecer 
uma “imagem-síntese’’5 da cidade. 

Esse processo vem se desenvolvendo e sendo promovido em diversas cidades. Barcelona seria o modelo 
ideal, a top model que segundo Manuel Delgado (2007), se ‘’maquia’’ e se produz para desfilar nas passarelas 
mundiais, encobrindo sob seu véu as mazelas e contradições que permanecem e por vezes se ampliam no 
cotidiano da população e da vida urbana, sobretudo nas áreas requalificadas para lazer e turismo.  Destaca-
se também o caso da Expo 98 em Lisboa e a requalificação de um trecho de cerca de 5km às margens do Rio 
Tejo. 

De fato, a capital catalã é referenciada como o modelo representativo de planejamento estratégico para 
promoção da imagem de uma cidade atrativa em uma perspectiva exitosa acerca do “modelo de Barcelona’’6. 
Entretanto, Manuel Delgado (2007), questiona este êxito e harmonia ao revelar o que chama de “fraude e 
miséria do modelo Barcelona” identificando a construção de uma sofisticada propaganda publicitária que 
encobre os conflitos e as contradições referentes a existência de uma suposta identidade comum que teria 
recriado a imagem da cidade. Se, por um lado, ações como a abertura da Rambla Raval e a revitalização da 
frente de água nas áreas do Porto Olímpico e no Moll de la fusta, contribuíram para impulsionar a 
atratividade turística, por outro, houve a omissão do poder público frente à especulação imobiliária, 
resultando em casos de gentrificação7. Escamoteiam-se os conflitos locais que ressurgem aqui e acolá a partir 
das resistências e pressões dos moradores expulsos ou incomodados com a valorização excessiva do preço 
do solo nos bairros mais centrais como Ciutat Vella e Raval e com os incômodos provenientes do fluxo intenso 
de turistas.  
No contexto brasileiro, destacamos o caso do Projeto Porto Maravilha na cidade do Rio de Janeiro, idealizado 
seguindo os padrões de intervenções urbanísticas realizadas no modelo de Barcelona e também inspirado na 
experiência de Puerto Madero (Buenos Aires). Estas intervenções se alinham aos processos de intervenção 
do Rio de Janeiro por seguirem algumas estratégias comuns: (i) requalificação dos espaços públicos (no 
sentido de ‘’reinventar’’ a imagem da cidade); (ii) ‘’valorização das tradições locais’’8 e cultura popular 
(patrimônio imaterial); (iii) instalação de equipamentos culturais e de entretenimento: museus, aquários, 
centros culturais; (iv) e a promoção de grandes eventos como impulsionadores do projeto (conferências, 
festivais, mostras culturais e grandes eventos esportivos).  
Há ainda uma convergência, enquanto estratégia para produção de uma imagem reconhecível de cada 
cidade, anterior às alterações e intervenções físicas que estão atreladas a produção da imagem competitiva 
de cidade. E criada uma imagem-síntese, uma marca que funcione como um convite ao reconhecimento no 
mercado mundial e estimulo ao consumo. É esse processo que Muñoz (2004, 2008) denomina 
“brandificação’’ da cidade e um dos elementos-chave da urbanalização.  

                                                           
5 O sentido de ‘’imagem – síntese’’ trazido aqui, segue a interpretação de Sanchez (2001), aonde a imagem que fala pela cidade, nega 
a possibilidade de existência de outras imagens e de outras leituras. Ao operar como imagem-síntese, retira-se da cidade o que lhe é 
politicamente essencial: a multiplicidade enquanto coexistência e possibilidade do conflito. 
6 O modelo de Barcelona largamente difundido e utilizado como referência de êxito para outros projetos de revitalização, remete ao 
processo de grandes intervenções urbanas empreendidas na cidade entre as décadas de 80 e 90, impulsionados pelas Olímpiadas de 
Barcelona em 1992, que através de uma sofisticada propaganda colocou a cidade no mapa mundial de competição urbana.   
7 No caso da revitalização de Barcelona, a gentrificação ocorreu tanto através do consumo como pela sobreposição da população 
residente que não conseguiu se adequar a valorização imobiliária e aumento do custo de vida na região central da cidade. 
8 De acordo com Otília Arantes (1998), essa valorização do cotidiano e das características que marcam as identidades locais, vem 
sendo utilizada para reforçar projetos de revitalização que favorecem principalmente o circuito mercadológico das cidades, em uma 
espécie de ‘’estetização do heterogêneo’’. 
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O processo de estabelecer essa imagem reconhecível das cidades continua na fase de execução das 
intervenções urbanísticas e nos programas de divulgação da proposta para atrair o público e investidores. 
Normalmente, a “marca’’ que define a cidade, ou parcelas específicas desta, permanece e junta-se aos 
slogans publicitários que compõem um marketing urbano responsável por consolidar o sucesso da cidade ou 
de determinado trecho urbano. É fácil recordar as dezenas de letreiros adotados pelas municipalidades como 
forma de divulgação associando-as às marcas de consumo do mercado de produtos. A presença de letreiros 
gigantes, a exemplo da figura x, se banalizou no Brasil, inclusive em pequenas e médias cidades pelo interior 
do país. Em alguns casos são utilizados para reforçar áreas revitalizadas ou demarcar paisagens gentrificadas, 
induzindo o turista ou visitante à tais associações nos momentos de visitação. 

O BAIRRO DO RECIFE E A NOVA CONFIGURAÇÃO TERRITORIAL 

A área que hoje corresponde a ilha do Bairro do Recife possui cerca de 100 ha de extensão, delimitada pelo 
oceano atlântico a oeste e pelo encontro dos rios Beberibe e Capibaribe a leste. A ilha que inicialmente servia 
de porto e de ligação com a primeira capital do estado, Olinda, mantém o contato físico ao norte por meio 
de um istmo, na parte conhecida como Praia Del Chifre.  O Bairro do Recife remonta à 1537, reconfigurado 
e revalorizado após a invasão holandesa durante o século XVII, e que após sucessivos aterramentos, assumiu 
a conformação atual. Possui atualmente densidade demográfica de aproximadamente 2,3 hab./km², com 
predominância de população pobre residindo em ZEIS (Zona especial de interesse social) e outras áreas, a 
exemplo da Comunidade do Pilar 9. 

A configuração atual do Bairro do Recife decorre, em grande parte, da reforma urbana realizada no início do 
século XX (1910-1913), apoiada em medidas sanitaristas e em um plano de modernização fundamentado 
sobretudo em um novo traçado urbano e em novas edificações. Esta reforma demoliu parte das antigas 
edificações e alterou o traçado original conferindo ao bairro uma imagem “afrancesada”, caracterizada pela 
abertura de largas ruas e avenidas em traçado ortogonal e de edifícios ecléticos.  

O bairro possui um vínculo histórico particular enquanto local de origem da ocupação territorial do Estado 
de Pernambuco. Seguindo um movimento recorrente nas cidades brasileiras, de metropolização e expansão 
urbana, a atividade econômica de Recife começou a se descentralizar a partir da década de 1970, quando as 
atividades de comércio e serviços, principalmente aquelas do terciário nobre, começaram a acompanhar a 
clientela num processo de mobilidade socioespacial em direção a outros bairros e à orla marítima, em 
especial. O Bairro do Recife perdeu atratividade e entrou numa profunda degradação urbana. Criou-se um 
paradoxo, já que, como caracteriza Lacerda (2007), o bairro, já por volta da década de 1980, torna-se “uma 
‘periferia´ na centralidade”. Segundo Norma Lacerda e Silvio Zancheti, neste momento percebeu-se que “a 
perda do seu valor cultural fora acompanhada da perda do valor social” (LACERDA & ZANCHETI, 2000). 

Neste processo, associa-se a atuação dos novos programas de revitalização para o Bairro do Recife, cujos 
antecedentes são igualmente problemáticos, desde a criação do SPHAN até final da década de 1970, quando, 
segundo Natália Vieira (2007, p. 119), “o ambiente construído encontrava-se à mercê do mercado 
imobiliário”, preservava-se apenas a visibilidade dos monumentos excepcionais e, no máximo, limitavam-se 
os gabaritos para que os antigos imóveis não fossem “encobertos e humilhados”. As restrições impostas, 
posteriormente, pela institucionalização da ZEPH 09 do Decreto Lei de nº 11.962/80 definindo a Zona de 

                                                           
9 Situada no entorno da igreja do Pilar, a Zeis do Pilar é resquício da primeira ocupação informal em área de patrimônio histórico do 
Recife, do início do século XX. Atualmente possui um dos piores IDH da cidade, abrigando aproximadamente 1000 moradores em 
péssimas condições de moradia. 
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Proteção Rigorosa (ZPR) e a de Proteção Ambiental (ZPA) e da Lei nº 14.511/83 de Uso do Solo, criaram um 
aparato de conservação do Bairro, porém a área já perdera grande parte da atrativa em termos imobiliários. 
Segundo Jovanka Scocuglia (2016) foi a partir de 1985, na gestão municipal de Jarbas Vasconcellos (1985-
1988), que teve início um processo de planejamento para a área tendo como estratégia dois eixos principais: 
a reabilitação do Bairro do Recife e as medidas paliativas para o resto do centro ligadas a conter os camelôs 
e ordenar os fluxos. Nesse caminho, destacam-se a criação de um escritório local, o Escritório do Bairro do 
Recife, cujo objetivo era restaurar a memória dos seus habitantes e integrá-los aos processos de elaboração 
dos projetos de intervenção, com ações voltadas para a participação dos habitantes das favelas, dos 
empregados do porto e das prostitutas. Este processo participativo, paradoxalmente, provocou o 
afastamento dos agentes econômicos que investiam na área, gerando empecilhos ao êxito dos projetos que 
atuavam no sentido de reverter a degradação física do local e dar visibilidade aos antigos moradores e 
usuários, suas culturas e modos de vida. Segundo Natália Vieira (2007), com o término da gestão Jarbas, o 
Escritório perdeu forças e os projetos como a reconversão de antigos prédios em habitações coletivas, um 
restaurante popular e um núcleo de educação foram suspensos.  
No período entre 1989 e 1992, gestão de Joaquim Francisco, mais comprometido com os setores 
empresariais, as ações se concentraram na retirada à força de ambulantes e na recuperação de bairro 
circunvizinhos, Santo Antônio e São José - comerciais e de moradia. Segundo Zanchetti, Marinho e Lacerda 
(1998, p.03), Joaquim Cardoso largou a prefeitura na metade da gestão e se candidatou a governador, 
assumindo e lançando um ambicioso programa turístico para o Estado de Pernambuco, tendo como ponto 
central o patrimônio cultural de valor para a economia, e no turismo um dos seus pilares. Tratava-se do Plano 
de Revitalização do Bairro do Recife que propunha uma mudança profunda nos usos, incluindo comércio 
varejista, serviços empresariais modernos, serviços de lazer e diversão, além de um plano de obras e 
melhoramento do espaço público, que incluía a compra e reforma de imóveis e a criação de uma unidade de 
gestão específica para o bairro (com autonomia de decisão). Toda essa estratégia se apoiou de forma inédita 
em parcerias público-privadas. Contribuiu para o andamento do plano, a partir de 1993, a aproximação 
política entre os governos estadual e municipal, com o retorno de J. Vasconcelos à Prefeitura (SCOCUGIA, 
2016). 
O Plano de Revitalização do Bairro do Recife tinha como objetivos centrais: transformar a área em um centro 
de serviços modernos, conservar o patrimônio, tornar o bairro um espaço de diversão e lazer e promover a 
atração turística nacional e internacional (VIEIRA, 2007, p. 128). O Plano estava montado a partir de Projetos 
Estruturadores e Projetos de Impacto, financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, 
tendo como base três polos de revitalização: o Polo Bom Jesus – pensado como indutor do programa, 
marketing e criação de uma espécie de shopping a céu aberto; Polo Alfandega com a criação do Shopping 
Cultural Alfandega, revitalização da Rua da Moeda transformada em área favorável ao pedestre, Edf. 
Chanteclair para comércio, atividades culturais e café concerto; e o Polo do Pilar, polo mais degradado e com 
a presença da Favela do Rato (Comunidade do Pilar), de atividade industriais e portuárias e grandes espaços 
vazios pela ampliação do antigo Porto.  
Conforme relata Jovanka B. Scocuglia (2016), entre 1993 e 1998 os investimentos estiveram direcionados 
para a Rua do Bom Jesus, com o Centro de animação cultural, lazer e comércio do Polo Bom Jesus. Foram 
feitas intervenções infraestruturais, como melhoria de calçadas, drenagem, iluminação, abertura e 
recuperação de vias. Em seguida, vieram as parcerias público-privadas para a adoção de praças que as 
recuperassem e as mantivessem, pactuaram a proposta da Fundação Roberto Marinho para realização do 
Projeto Cores da Cidade quando foram recuperadas as fachadas da Rua Bom Jesus numa parceria desta 
Fundação com as tintas Ypiranga, inseriram ainda a dinamização de outras áreas no entorno como a Rua do 
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Apolo. Foram, assim, realizadas obras de recuperação dos espaços públicos e de imóveis desapropriados pelo 
poder público.  
De acordo com Zancheti & Lacerda (1998), a área passou a ser orgulho dos recifenses, fortalecendo a 
identidade da cidade e se transformando num espaço de encontro, com poder de atração em termos de 
investimentos privados que extrapolou os limites da Rua Bom Jesus. Rogério P. Leite (2004) ressalta os usos 
espetaculares, a gentrificação por consumo e identifica “contra-usos’’ desestabilizadores dos objetivos do 
projeto pela presença resistente dos pobres expulsos e estigmatizados e destaca ainda o caráter segregador 
do uso e ocupação da área por empresários e poder público demarcando fronteiras e limites à circulação 
desses segmentos. 
Na Rua da Moeda10, situada no Polo Alfândega, em finais da década de 1990, já se destacava uma apropriação 
mais espontânea, inicialmente por um público jovem underground, alternativo, gerando vida boêmia no 
Bairro do Recife. Enquanto na Rua Bom Jesus circulava a elite local e turistas, na Rua da Moeda começava o 
Movimento Manguebeat, liderado por Chico Science, trazendo em suas letras a vivência urbana contraditória 
e ritmos da cultura popular, assim como outros grupos alternativos que representavam a contracultura e os 
“contra-usos” (LEITE, 2004) à espetacularização e mercantilização do Bairro do Recife.  
Após a implantação do Projeto de Revitalização e da instalação do Shopping Paço Alfândega nas 
proximidades da Rua da Moeda desenvolveram-se novas dinâmicas de uso e ocupação das edificações, 
gerando substituição parcial do público alternativo, que não mais encontrava no local a “liberdade” para suas 
interações, pela nova apropriação de donos dos estabelecimentos comerciais e de serviços acentuando o 
consumo e lazer, atraindo o público local diverso diurno e noturno. 
A partir de 1997, uma nova gestão da cidade impôs novas prioridades e descaracterizou a continuidade do 
plano anterior, fazendo a sociedade experimentar um momento de preocupantes contrastes sociais e 
acelerada descaracterização do patrimônio histórico, artístico e cultural. De acordo com Norma Lacerda 
(2006), o Escritório de Revitalização do Bairro Recife, responsável pela implementação do Plano, passou a 
atuar, quase que exclusivamente, como uma entidade organizadora de eventos. 
O problema se acentuou com a completa falta de atenção ao “Polo do Pilar” em detrimento dos demais 
polos. Neste polo encontrava-se a Comunidade do Pilar, “pior periferia da cidade”, de acordo com Norma 
Lacerda (2006), encravada na área de renovação urbana do Plano de Revitalização. Originalmente, a 
comunidade deveria ser relocada, porém projetos posteriores (2007) do governo municipal garantiram a 
manutenção de parte das famílias no local. Nada mais justo se considerarmos que 75% dessas famílias 
viabilizavam os seus rendimentos no próprio bairro. O Programa de Requalificação Urbanística e Inclusão 
Social da Comunidade do Pilar teve como uma de suas metas a construção de 470 unidades habitacionais 
(não executadas até o final de 2017 conforme nossas pesquisas na área coordenadas pela profa. Jovanka 
Scocuglia). 
Em 2004, fixando a mudança de trajetória da revitalização proposta, houve a instalação do Shopping Center 
Paço Alfândega no antigo prédio do Cais da Alfândega, em área institucionalizada pelo IPHAN como 
Patrimônio Histórico Nacional. Com isso, reforçou-se a tendência de valorização imobiliária da área, 
acarretando problemas para a população local pela elevação dos preços de venda e dos aluguéis de imóveis, 
fazendo com que as atividades mais tradicionais não pudessem pagar os novos custos de locação das 
edificações (VIEIRA, 2007).  

                                                           
10 A Rua da Moeda tem sua história ligada ao comércio e à presença da Casa da Moeda, referenciada pela historiografia desde 1767. 
No início do século XX, sofreu interferência na configuração de seu traçado, sendo demolidas três quadras para uni-la à antiga 
Travessa do Amorim, constituindo-se uma só via. Após a revitalização passou a formar um Boulevard com canteiro central, peculiar 
por ser a única rua no bairro a apresentar esta configuração.   
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A instalação do shopping center é símbolo do novo momento experimentado pela revitalização, marcado 
pelo privilégio dos segmentos mais elevados da estrutura social, evidenciado pela loja âncora, a Livraria 
Cultura, e pela maior empresa de eventos da cidade, a Arcádia (instalada no piso superior do shopping). O 
cidade-espetáculo estava sendo instituída. Tudo isso acontecia sem investimentos em mobilidade urbana, 
uma vez que esse perfil social mantinha como meio de transporte de base o veículo particular/individual, 
incompatível com a lógica de deslocamento em um setor histórico configurado espacialmente como uma ilha 
e com a ampliação de fluxos e deslocamentos. Para abrigar a grande demanda de fluxos e deslocamento, 
recorreu-se a construção de edifícios-garagem, o mais famoso, anexo ao Shopping Alfândega, interligando 
blocos a semelhança de uma ponte de concreto suspensa sobre a Rua Madre de Deus, comprometendo 
irreparavelmente a sua perspectiva.  
Ainda representando o viés espetacular da revitalização tem-se a aprovação, em 2005, no bairro adjacente, 
Santo Amaro, do projeto de duas torres verticais de 39 pavimentos para a elite local. Estas torres residenciais 
agridem os padrões urbanísticos de vizinhança e comprometem de forma irreversível a paisagem cultural e 
o conjunto arquitetônico e urbanístico nas adjacências como os bairros de São José e de Santo Antônio, bem 
como o próprio Bairro do Recife (VERAS, 2014). 
Outros programas foram propostos na sequência como o Projeto Luz Recife Antigo, Porto Digital 1998, Cores 
da Cidade II 1998, o Programa de Requalificação Urbanística e Inclusão Social da Comunidade do Pilar, 
Prodetur II, Morar no Centro, Projeto Oficina Escola de Restauro (VIEIRA, 2007). Ao percorrer essa trajetória 
recente das principais intervenções pelas quais passou o Bairro do Recife, consoante aos processos políticos 
evidenciados ao longo do tempo com altos e baixos para a dinâmica urbana do Bairro e da cidade como todo, 
percebemos de forma clara uma regularidade típica de uma curva senoidal, com repetições periódicas. 
Acrescentamos ainda os impactos da instalação das duas torres habitacionais de 39 andares no Cais de Santa 
Rita e da execução de parte do Projeto Porto Novo Recife que trataremos mais detidamente a seguir.    
Os novos investimentos planejados para a área baseiam-se atualmente no Projeto do Porto Novo Recife, do 
Governo do Estado de Pernambuco em parceria com o Governo Federal. Intervindo, inicialmente, nos 
galpões desativados do antigo porto do Recife, em função da Copa do Mundo de 2014, transformou o cais 
do antigo porto em uma orla contínua, um grande espaço público para pedestres, que marca nova inflexão 
na dinâmica urbana do bairro, seguindo as projeções de oscilação até a presente data e que continuam a ser 
objeto de nossas pesquisas junto ao LECCUR – Laboratório de Estudos sobre Cidades Culturas 
Contemporâneas e Urbanidades - PPGAU-UFPB.  

A partir dos anos 2000, percebe-se que a revalorização do Bairro do Recife e a retomada da relação entre a 
cidade e as áreas de waterfront, sobretudo após a requalificação dos galpões inseridos no Projeto Porto Novo 
Recife, despertaram o interesse da iniciativa privada em explorar o potencial desses territórios. Surgiram 
também outras propostas de intervenção em waterfront, em outros territórios no entorno do Bairro do 
Recife, como por exemplo no Cais José Estelita e no terreno da Marinha na Vila Naval (Bairro de Santo 
Amaro). Essas propostas foram sendo consolidadas a partir da concepção de um Complexo turístico cultural 
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Recife-Olinda (em 2003), nas intervenções contidas em propostas de projetos do PRODETUR11, 
MONUMENTA12 / BID e PROMETRÓPOLE13 e mais recentemente com a implantação do Porto Digital14. 

O empreendimento Novo Recife, corresponde a uma proposta de intervenção privada, com forte apoio da 
Prefeitura do Recife e Governo do Estado de Pernambuco, em um terreno de aproximadamente 10 hectares, 
localizado no Cais José Estelita, na margem esquerda da bacia do Pina. Neste espaço, atualmente existe um 
conjunto de equipamentos e instalações portuárias e ferroviárias, como galpões, armazéns e silos, que 
pertenciam a (REFESA) extinta Rede Ferroviária Federal. (BARBOSA, 2014, p.124) 

A proposta é proveniente de um consórcio formado pelas construtoras: Queiroz Galvão, Moura Dubeux e 
ARA Empreendimento, que propõem transformar o espaço, a partir da construção de um conjunto de 
edifícios residenciais, empresariais e hotéis, além de um conjunto de obras viárias, que tende a alterar 
drasticamente a dinâmica de toda região central do Recife. A propaganda utilizada para divulgar o projeto, 
aponta a ‘’localização estratégica’’ do empreendimento como um fator de atratividade para viabilizar o 
empreendimento, estando situado entre as avenidas Sul e Engenheiro José Estelita, que funcionam como um 
dos principais pontos de ligação entre a zona sul da cidade (Bairros do Pina e Boa Viagem) com a região 
central (Bairro de São José e do Recife). 

Do mesmo modo, a partir da identificação da “Vila Naval’’15 como um território estratégico dentro do tecido 
urbano da cidade, foi elaborada em 1997 uma proposta de revitalização para área pertencente à marinha. 
Essa primeira proposta realizada pela Empresa de Urbanização do Recife (URB) não saiu do papel, devido a 
vários critérios urbanísticos criticados pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU). Nos últimos anos, 
com a revalorização das frentes de água e a compreensão das suas potencialidades para reativar a dinâmica 
urbana foi retomado o interesse da marinha em articular junto ao mercado imobiliário uma nova forma de 
ocupar os terrenos ociosos.   

Na tentativa de mediar esses interesses, a prefeitura decidiu realizar uma nova proposta (ver figura 1), com 
intuito de garantir diretrizes urbanísticas para um projeto mais “democrático e sustentável”.   Essa segunda 
proposta foi coordenada pelo Instituto da cidade Pelópidas Silveira - ICSP16,  e teve como principal alteração 
a ampliação da área de atuação. Esse território mais amplo compreende não somente a área do terreno 
pertencente à Vila Naval, como também a Zeis Santo Amaro, a área do Shopping Tacaruna e áreas contíguas, 
conforme determine o Art. 193 do Plano Diretor do Recife - Zeis Santo Amaro, Vila Naval e Tacaruna. Sendo 
essa nova área denominada de Santo Amaro Norte (Proposta para Santo Amaro Norte/Versão de discussão, 
2017, p.13). A proposta revisada e apresentada em 2017, buscou responder aos antigos questionamentos 
que havia inviabilizado a intervenção inicial. Os principais aspectos questionados, por parte da sociedade civil 

                                                           
11 O Prodetur – Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo, possui investimentos operacionalizados junto ao ministério do 
turismo, em parceria com organismos multilaterais.  
12O Monumenta/ BID é um programa estratégico do ministério da cultura que procura conjugar recuperação e preservação do 
patrimônio histórico com o desenvolvimento econômico e social. 
13O Prometrópole é um programa que visa a melhoria das condições de habitabilidade em áreas de baixa renda da região 
metropolitana do Recife, por meio de infra-estrutura urbana. 
14 Refere-se a um Parque tecnológico implantado na região central do Recife no início dos anos 2000, com atuação nas áreas de 
desenvolvimento de software e serviço da tecnologia da informação e comunicação (TIC), com ênfase em games, multimídia, música, 
fotografia e design. 
15 A área da Vila Naval, no Bairro de Santo Amaro, possui aproximadamente 12,5 hectares e pertence a Marinha. Devido a sua posição 
geográfica, a Vila Naval recebeu constantes propostas de requalificação desde 1997, com o primeiro plano de renovação efetuado 
pela prefeitura do Recife. 
16 O ICSP, é um órgão técnico de planejamento urbano a cidade do Recife, vinculado à secretaria de planejamento. 

8660



 

correspondiam a ausência de um plano especifico que contemplasse não apenas o terreno da Vila Naval, 
como também a Zeis Santo Amaro e Tacaruna no seu entorno; o segundo ponto apontava para negligencia 
quanto aos estudos dando prioridade a escala do pedestre. 

 

Figura 1: Proposta de empreendimento desenvolvido pelo ICSP para o terreno da Vila Naval. 
Fonte: Imagem obtida junto ao ICSP (2017, p.103) 

 

Enquanto proposta mais recente de intervenção em áreas de waterfront, o projeto para área da Vila 
Naval/Santo Amaro Norte reitera uma lógica de produção do espaço que tem sido propagada em diversas 
outras cidades do mundo. A produção do espaço é direcionada para reverter grandes extensões de terras 
(subutilizadas), resultando em parcelas revalorizadas da cidade, e disponibilizadas para o consumo de uma 
parcela apta financeiramente a consumir esse espaço. Do ponto de vista da articulação e gestão do Projeto 
Porto Novo Recife, vemos que essa proposta se organiza de forma mais agressiva em termos de mercado 
imobiliário. A marinha (proprietária do terreno da Vila Naval) atua de forma especulativa, a fim de encontrar 
a melhor contrapartida para negociação da área. A prefeitura, de forma descentralizada, e sob 
responsabilidade do ICSP, tenta supostamente uma mediação que resulte em uma proposta de equilíbrio 
entre ambiente construído e natural, mas principalmente, entre os interesses públicos e do mercado 
imobiliário. A busca por esse equilíbrio, é justificada, por meio de uma intervenção que estabeleça nova 
dinâmica econômica para a área sem que haja uma apropriação homogeneizada a partir de critérios de 
renda, ou para um público específico, como nos exemplos observados anteriormente. Daí surgem os esforços 
para inserir a Zeis Santo Amaro e Tacaruna como parte do processo de revitalização. 

 

O PROJETO PORTO NOVO RECIFE, RECONFIGURAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE 
INTERVENÇÃO URBANA 

No caso do Porto do Recife, para entender sua transformação recente e do seu entorno imediato, é 
importante levar em conta a opção pela construção do Porto de Suape, ainda no final dos anos 1960. 
Localizado a cerca de 40 km ao sul da capital Recife. Este último, passou a abrigar grande parte das atividades 
do antigo Porto do Recife, reduzindo as operações deste e deixando áreas ociosas ou passíveis de 
desativação. 
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Diante da quantidade de terrenos vazios ou ociosos, e por também estar inserido numa área de abrangência 
do Projeto Recife-Olinda, foi elaborado em 2007 pela empresa Porto do Recife S/A um estudo para 
diagnosticar em seus terrenos quais seriam as áreas operacionais e não-operacionais. A definição das áreas 
não-operacionais permitiu indicar claramente os espaços passíveis de receber novos usos por meio de 
arrendamentos a iniciativa privada. As áreas não operacionais do Porto do Recife, liberadas para 
“reciclagem’’, representam uma porção significativa do waterfront dos Bairros de São José e do Recife, 
incluindo os armazéns e espaços adjacentes (BRANDÃO, 2012, p.111).  

No Bairro do Recife (ver figura 2 e quadro 1) situam-se os armazéns 10 e 11 ao norte do Marco Zero  (Antiga 
Praça Rio Branco) e os armazéns 12, 13 e 14 posicionados ao sul. Na área do Bairro de São José, junto ao 
terminal de ônibus do Cais de Santa Rita, estão os armazéns 15, 16, 17 e 18 além do antigo edifício do Pescado 
Silveira, nas margens da Avenida Sul. Antes da proposta de revitalização, todos os equipamentos 
encontravam-se sem utilização, com exceção do armazém 14 (que funcionava como palco para eventos 
musicais e artísticos, o chamado teatro armazém). Merece destaque o prédio do antigo Pescado Silveira que 
passou a abrigar 54 famílias de sem-teto, removidas do local para demolição do imóvel (BRANDÃO, 2012, 
p.113) 

Destoando da proposta inicial, que previa o financiamento das obras inseridas no PAC da Copa do Mundo de 
2014, apenas o terminal marítimo (que ocupa os antigos armazéns 7 e 8) foi construído sob essa modalidade. 
Para os demais empreendimentos, o governo estadual acabou optando pela realização de uma concessão 
administrativa (PPP - parceria público-privada), a partir da qual o setor privado ampliaria sua participação, 
arcando com a reforma de quatro armazéns no Bairro do Recife e a construção de um hotel, de um centro 
de convenções e de uma marina.  

 

Figura 2 – Delimitação de poligonal da área do Projeto Porto Novo Recife e indicação dos edifícios revitalizados. 
Fonte: Imagem obtida no google Earth, alterada pelo autor (2018) 
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Quadro 1 - indicação dos armazéns e os usos após a revitalização do Projeto Porto Novo Recife. 
Fonte: Quadro produzido pelo autor (2018) 

 

A proposta desenvolvida entre os anos de (2007-2010), em função de demandas turísticas, principalmente 
pensando na Copa do Mundo 2014, acabou não sendo executada em sua totalidade. O terminal marítimo 
localizado nos armazéns 8 e 7 foi entregue após a data estimada, o Museu Cais do Sertão Luís Gonzaga 
situado no local do antigo armazém 10, projeto de autoria do renomado escritório “Brasil Arquitetura” teve 
sua construção dividida em duas partes: os módulos 1 e 2.  Atualmente só o módulo 1 encontra-se em 
funcionamento e a segunda parte está em fase de conclusão. No local do armazém 11, temos o Centro de 
Artesanato de Pernambuco que possui um restaurante e uma loja com exposição de produtos artesanais 
locais. 

No trecho ao sul da área do Projeto Porto Novo, junto à Praça do Marco Zero, está situado o Complexo 
Gastronômico: “Armazéns do Porto’’ (ver figura 3) que abrigam bares, restaurantes, lanchonetes e cafeterias, 
distribuídos entre os armazéns 12 e 13.  O armazém 14, que anteriormente funcionava como espaço para 
shows e apresentações culturais, hoje possui uso semelhante, porém foi rebatizado de “Itaipava catorze’’ e 
passou a receber grandes shows, destinados a um público consumidor de camadas da elite local. 

 

 

Tipologia Uso pós - revitalização Estado da execução 

A16/17/18 -  Armazéns 16 + 17 +18 Centro de convenções Obras não iniciadas 

A15 - Armazém 15 Hotel + Marina Obras não iniciadas 

EPS - edifício pescado Silveira Hotel + Marina Obras não iniciadas 

EG -  Pátio do armazém 14 Edifício garagem Obras concluídas em 2014 

A14 - armazém 14 Casa de shows Obras concluídas em 2017 

A13 - armazém 13 Restaurantes + escritório  Obras concluídas em 2014 

A12 - armazém 12 Restaurantes + escritório  Obras concluídas em 2014 

MZ - Praça do marco zero Manteve uso original Revitalizada nos anos 2000 

A11 - armazém 11 Centro de artesanato Obras concluídas em 2012 

A10 - armazém 10 Museu Cais do Sertão Obras em andamento 

A9 - armazém 9 escritórios Obras concluídas em 2014 

A08+A07 - armazéns 8 e 7 Terminal marítimo de 
passageiros 

Obras concluídas em 2013 
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Figura 3: Trecho do waterfront e armazéns revitalizados no Bairro do Recife. 

Fonte: arquivo do autor (2017) 

 

Desenvolvida pelo corpo técnico do NTOU17, a proposta não foi executada integralmente. Apesar de 
apresentar um diagnóstico bem estruturado, funcionou apenas como norteadora para a empresa 
arrendatária responsável pela execução das obras. De acordo com o Termo de Referência - TR para 
contratação da execução da proposta, o complexo integrado comercial, hoteleiro, de convenções e 
exposições Porto do Recife deverá ser construído, implantado, explorado, operado, conservado e melhorado 
exclusivamente pela arrendatária: Porto Novo Recife. Do mesmo modo, os usos que foram implantados, 
ficariam sob a responsabilidade do contratante, de acordo com o plano de negócios, compreendendo os 
procedimentos de ação comercial previstos para dar suporte aos clientes. 

Durante o processo licitatório, ficou prevista uma readequação do Projeto de Revitalização do Porto do 
Recife, considerando um prazo de 25 anos, podendo ser prorrogado por mais 25 anos. Segundo Mendonça 
(2014), a empresa vencedora da licitação deveria constituir uma sociedade de propósito específico, Gerencial 
Brasitec, se unindo as empresas: GL empreendimentos, Máxima empreendimentos e Hima, constituindo uma 
Sociedade de propósito específico (SPE), denominada Porto Novo Recife. Como nenhuma destas empresas 
era do ramo da construção civil, o Consórcio Porto Novo Recife, responsável pela área dos “armazéns do 
Porto’’, contratou o escritório pernambucano JCL Arquitetos para elaboração da proposta dos armazéns 12, 
13 e 14. No setor da área portuária, de responsabilidade do Estado de Pernambuco foram executados o 
Terminal Marítimo (escritório Andrade e Raposo) e o Centro de Artesanato (escritório MA BORSOI 
Arquitetura).  

Podemos afirmar que quanto a morfologia, de um modo geral, o conjunto de armazéns restaurados manteve 
equilíbrio e respeito ao gabarito do conjunto arquitetônico no entorno imediato e, dentro do perímetro de 

                                                           
17 O núcleo técnico de operações urbanas, é um órgão que esteve vinculado à secretaria de planejamento do Recife durante os anos 
de 2007-2010, desenvolvendo estudos de desenvolvimento urbano para região metropolitana do Recife. 
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revitalização, a única área que se manteve praticamente intacta foi a Praça Rio Branco, atual Marco Zero, 
cujo traçado e ambiência da última reforma realizada no início dos anos 2000 foram mantidos.  

Durante a fase de concepção do Projeto Porto Novo Recife, a participação do NTOU, enquanto órgão estatal, 
adota, inicialmente, um posicionamento de liderança do Estado nos processos decisórios e de 
implementação da proposta, além de inaugurar um modelo de articulação do governo junto a Universidade 
Federal de Pernambuco, considerando a participação de profissionais e estudantes de arquitetura junto a 
equipe responsável. Entretanto, a contribuição do NTOU revela-se atualmente limitada, sem uma articulação 
contínua junto ao setor privado e sem autonomia nas decisões durante a fase executiva do projeto. Isto 
resultou em alterações consideráveis na proposta inicial desenvolvida pelo próprio órgão. De acordo com 
Zeca Brandão (2012), o desarranjo entre a proposta inicial e o resultado final executado, acabou sendo 
prejudicial para confecção do produto final do projeto. De início, as empresas que venceram a licitação só 
iriam ocupar e gerir o funcionamento dos armazéns, porém acabaram assumindo o protagonismo da 
proposta e definido as suas diretrizes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

A partir destas breves considerações sobre a experiência do Projeto Porto Novo Recife percebemos que a 
articulação entre os agentes públicos e privados na tentativa de reordenar territorialmente espaços 
privilegiados da cidade, mudaram as estratégias inicialmente programadas, ao deslocarem o Estado como 
agente de destaque para proposição das diretrizes projetuais de intervenção urbana. Ao longo do processo 
de aprovação e de implantação do projeto o Estado se mostrou omisso, permitindo ao mercado imobiliário 
e aos agentes financeiros do território se sobreporem e determinarem as condições de execução e gestão do 
trecho revitalizado. Apesar dos instrumentos legais disponíveis no Estatuto da Cidade e nos Planos Diretores, 
das possibilidades de realização de ações consorciadas e PPPs, dentre outros, o poder público submete os 
interesses públicos ao capital privado, atrelando a produção do espaço a lógica mercantil, ao valor de troca, 
ao lucro, em detrimento da qualidade socioambiental e urbanística e diríamos até mesmo do direito à cidade 
e ao caráter de público e de patrimônio nacional e até mundial que estas áreas possuem e representam. 

Consideramos, assim, que a experiência recente de intervenção no Centro da cidade do Recife se encontra 
conectado ao processo mundialmente abrangente de revalorização mercadológica de parcelas específicas da 
cidade, em concordância com uma lógica de produção da imagem urbana estandardizada, aplicando soluções 
e valorizando atributos urbanos e socioespaciais que se conectam claramente ao processo nomeado por 
Francesc Muñoz (2008), de urbanalização.  

Neste sentido, no Recife, a especialização de usos, comércio e serviços, implementada pelas políticas públicas 
recentes aqui esboçadas em suas linhas mais gerais, consolidaram o Bairro do Recife como um território 
direcionado a públicos e usos específicos seja por meio do Porto Digital, que concentra atividades e 
profissionais altamente capacitados, seja por meio do turismo e do entretenimento, explorando 
potencialidades naturais do waterfront e da tradição cultural local (através do patrimônio físico e cultural).    

As paisagens urbanas concebidas seguindo essa lógica mercantil têm resultado em espaços tematizados e de 
pouca complexidade, embora, certas vezes, apresentem alguns desvios, e por meio de usos e apropriações 
inesperadas, acabam revelando contradições e conferindo singularidades. Corroboramos, portanto, com a 
afirmação de Rogério Leite (2007), quanto a não haver nenhuma cidade excessivamente planejada que siga 
invariavelmente o modelo que a criou. Sob essa perspectiva, consideramos os riscos do processo de 
urbanalização em cidades brasileiras não como uma extinção dos aspectos que distinguem cada cidade, mas 
sim a redução da sua complexidade da vida e da forma urbana pela replicação de paisagens comuns. 
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A questão e o pensamento sobre a habitação social no Brasil  
The question and the thinking about social housing in Brazil 

La cuestión y el pensamiento sobre la vivienda social en Brasil 
 

RESUMO  
Este trabalho propõe analisar a questão e o pensamento sobre a habitação social no Brasil, 
contemplando o final do século XIX até o presente. Para tanto, a fonte documental utilizada foi o 
levantamento sobre a questão da habitação social brasileira, abordada como um tema complexo que 
envolve condicionantes econômicos, políticos, sociais e culturais. O pensamento sobre a questão da 
habitação social brasileira, apesar dos avanços e conquistas que ocorreram após o ano de 1975, 
permanece limitado, resultado da reestruturação produtiva e da adoção de políticas neoliberalizantes 
que vem sendo adotadas no Brasil nesses últimos anos. Espera-se com o desenvolvimento deste 
trabalho contribuir para a fundamentação teórica das transformações dos condicionantes atuais sobre a 
habitação social no Brasil, no sentido de orientar a pesquisa e atividades de extensão que vêm sendo 
desenvolvidas junto Centro de Estudos, Planejamento e Práticas Urbanas e ao Coletivo Conversa de 
Subúrbio, Arquitetura em Pauta. Este trabalho faz parte da pesquisa intitulada “Avaliação do Programa 
‘Minha Casa Minha Vida’ direcionado ao grupo com rendimentos de até três salários mínimos em 
Aracaju” do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC e do 
Programa de Iniciação Científica Voluntária da UFS –PICVOL. 

PALAVRAS-CHAVE: habitação social, problemática, pensamento 

ABSTRACT 
This work aims to analyze the question and the thinking on social housing in Brazil, covering the late nineteenth 
century to the present. To this end, the documentary source used was a survey on the issue of Brazilian social 
housing, approached as a complex issue that involves economic, political, social and cultural conditioning. Thinking 
about the issue of Brazilian social housing, despite the advances and achievements that occurred after the 70th 
decade, remains limited as a result of restructuring of production and the adoption of neoliberal policies that have 
been adopted in Brazil in recent years. It is hoped that the development of this work contributes to the theoretical 
foundation of the transformation of the current constraints on social housing in Brazil, in order to guide research and 
extension activities that have been developed by the CEPUR and the Conversa de Subúrbio collective. This work is 
part of a study entitled "Evaluation of the Program ‘Minha Casa Minha Vida’ directed to families with zero to three 
minimum wages in Aracaju" do- PIBIC Scientific Scholarship Program Initiation and Scientific Initiation Program 
Volunteer at UFS – PICVOL. 

KEY-WORDS: social housing, question, thought 

 

RESUMEN: 
Este trabajo tiene como objetivo analizar el problema y la forma de pensar sobre la vivienda social en Brasil, que 
abarca el final del siglo XIX hasta la actualidad. Con este fin, la fuente documental utilizada fue un estudio sobre la 
cuestión de la vivienda social brasileña, se acercó como un problema complejo que implica condicionamiento 
económic, político, social y cultural. Pensando en el tema de la vivienda social brasileño , a pesar de los avances y 
logros que se han producido después de que el año 1975 , sigue siendo limitado como consecuencia de la 
reestructuración de la producción y la adopción de políticas neoliberalizantes que han sido adoptadas en Brasil en los 
últimos años . Se espera que el desarrollo de este trabajo contribuyen a la fundamentación teórica de la 
transformación de las actuales limitaciones en materia de vivienda social en Brasil , con el fin de orientar las 
actividades de investigación y extensión que han sido desarrolladas por la Oficina de Arquitectura Públicas y 
Urbanismo de la Universidad Federal Sergipe - UFS en el tema. Este trabajo es parte de un estudio titulado 
"Evaluación del Programa ‘Minha Casa Minha Vida’ dirigido al grupo con ingresos de entre cero y tres salarios 
mínimos en Aracaju" Beca hacer - PIBIC Científico Programa de Iniciación y de Iniciación Científica Programa de 
Voluntariado en UFS–PICVOL. 
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 A QUESTÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL NO BRASIL  

A questão da habitação social no Brasil está relacionada à urbanização que teve início no final 
do século XIX e começo do século XX e se acelerou a partir da segunda metade da década de 
1950 (CORREA, 2006; SANTOS e SILVEIRA, 2004; RIBEIRO, 2001; SANTOS, 1993). Atualmente, a 
urbanização brasileira vem sofrendo uma forte inflexão em razão da reestruturação econômica 
produtiva em curso, decorrentes da globalização e financeirização da economia mundial 
(ROLNIK, 2015; CARNEIRO, 2008; BENCO, 2002; DINIZ, 2000, SOJA, 1993) e da precarização das 
relações de trabalho (COCCO, et alii, 2003; CORSANI, 2003), alterando, consequentemente, o 
quadro e o pensamento da habitação brasileira. Na verdade, a questão da habitação popular 
no Brasil remete ao processo perverso de crescimento desigual e combinado das cidades 
(MARICATO, 2011, p: 99-169). É um crescimento que se evidencia, principalmente, nas capitais 
e hoje se estende às cidades médias e pequenas (SPOSITO, 2007), cuja superação prevista na 
Constituição Federal em seus artigos 182 e 183 e leis complementares, não consegue, numa 
perspectiva neoliberalizante, dar conta da inércia intelectual e política que nos encontramos.   

A carência habitacional no Brasil foi estimada em 2017, pela Fundação João Pinheiro em 
parceria com a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades e com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), correspondendo a um déficit de 
entorno de cinco milhões de domicílios, dos quais 83,5%, estão localizados nas áreas urbanas 
(Brasil, Ministério das Cidades, Secretaria de Habitação, 2011). Além de envolver um grande 
número de novas moradias que necessitam ser construídas, a questão da habitação social é um 
problema complexo e diversos que diz respeito não só ao déficit habitacional quantitativo, mas 
a falta de infraestrutura, a estrutura urbana, a ilegalidade da posse da terra, a insegurança 
física da moradia, aos riscos de saúde e ao comprometimento do bem-estar da população. 

A dívida social histórica acumulada com a população mais carente que não foi atendida pelo 
Estado (AZEVEDO, 2004; BONDUK, 1998; 1997; 1983), juntamente com o novo contingente 
decorrente das transformações urbanas que estão ocorrendo em função da globalização, 
financeirização da economia mundial e reestruturação produtiva nacional configuram o 
contexto no qual se insere a questão da habitação de interesse social hoje no Brasil. 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, mudanças institucionais importantes 
começaram a ser implementadas com o objetivo de enfrentar os problemas urbanos que se 
acumularam ao longo dos últimos anos (AVEDO, 2004; MARICATO 2011 e LEITÃO, 2010). Entre 
elas, destacam-se a formulação e aprovação do Estatuto da Cidade – Lei Federal nº 10.257/01; 
a criação do Ministério das Cidades, em 2003; do Conselho Nacional das Cidades, em 2004; do 
Fundo Nacional de Habitação de interesse social, em 2005; e o lançamento da Política Nacional 
de Habitação (PNH) e do Plano Nacional de Habitação (PLANHAB), em 2009 (PLANHAB, 2010).  

Em 2003, a partir da criação do Ministério das Cidades, ocorreu a retomada do planejamento 
pelo poder público e a recuperação dos investimentos em habitação e infraestrutura urbana. A 
aprovação da PNH e a implementação da Lei Federal 11.124/05, que institucionalizou o Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e o Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social (SNHIS) criaram novas perspectivas para o enfrentamento da habitação de 
interesse social no Brasil. 

A implementação da PNH trouxe de volta o debate sobre a questão habitacional, retomando o 
planejamento em novas bases institucionais para a promoção do acesso à moradia digna para 
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todos os segmentos da população, servindo de base e orientação para as pesquisas sobre as 
condições e necessidades habitacionais da população pobre e para a formulação de 
proposições comprometidas com a superação das dificuldades históricas acumuladas pelos 
segmentos sociais excluídos. 

Em 2005, entretanto, há um retrocesso na aplicação das políticas de desenvolvimento urbano e 
habitação de interesse social. Nesse momento, ocorreu uma mudança conservadora na 
composição do Ministério das Cidades, responsável pela política urbana no país com a 
consequente perda de força política, comprometendo a continuidade da Política e do Sistema 
Nacional de Desenvolvimento Urbano. Diante desse novo contexto, criou-se um ambiente 
favorável para o lançamento de planos desvinculados da atuação anterior do Ministério das 
Cidades. Dessa forma, foram lançados o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) em 
2007 e o programa “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV) em 2009, pelo do governo federal, 
atropelando a política urbana brasileira em curso.  

O programa MCMV foi concebido como uma estratégia federal anticíclica para o 
enfrentamento da crise capitalista global de 2008, no sentido de reativar a economia, criando 
empregos e dinamizando a cadeia produtiva da construção civil, tendo como meio o 
enfrentamento do problema da habitação. Assim, foram destinados recursos significativos para 
a construção de novas moradias por intermédio de empresas construtoras utilizando subsídios. 
Na verdade, o PAC e o programa MCMV substituíram a política urbana que vinha sendo 
elaborada e implementada pelo Ministério das Cidades. 

De um modo geral, há um consenso na literatura sobre a atuação do programa MCMV. Em 
todo o país, têm sido implantados conjuntos habitacionais nas periferias das cidades onde o 
preço da terra urbanizada é menor, utilizando, portanto, a lógica excludente de mercado, sem 
considerar a função social da propriedade da terra estabelecida pelo estatuto da cidade. 
Verifica-se o gradativo abandono da política urbana que vem sendo substituída pelos 
interesses imobiliários e financeiros privados em detrimento dos interesses do conjunto da 
população menos favorecida, numa perspectiva neoliberalizante que atende mais diretamente 
aos requisitos da reestruturação produtiva no país (CARDOSO, 2013). 

Do ponto de vista do déficit habitacional, o programa MCMV previa inicialmente a construção 
de 400 mil moradias destinadas ao grupo com renda familiar entre zero e três salários 
mínimos, correspondendo a 6% do déficit habitacional nacional acumulado. De acordo com 
Pessina (2011, p. 105), com relação ao Programa MCMV “se constata um retrocesso em pleno 
processo de luta por moradia digna e por uma cidade sustentável e democrática, e o 
esgotamento de uma forma de atuação muito centrada na esfera institucional dos movimentos 
populares e do Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU)” (p. 106). Para Maricato, (2013), o 
Programa promoveu a inclusão de um nicho da classe média que não tinha acesso ao mercado 
imobiliário formal privado, abrangendo o seguimento que ganha entre seis e dez salários 
mínimos, não contemplando o grupo entre zero e três salários. 

A questão sobre a habitação social no país, nesse momento de indefinição, se torna uma 
pergunta complexa histórica e geograficamente, exigindo uma abordagem diferente, sendo 
necessário para que a discussão, além de incluir a realidade em seus detalhes locais e 
regionais, nacionais e mundiais, leve em conta o movimento histórico do pensamento sobre a 
habitação social no Brasil.  
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 PENSAMENTO SOBRE HABITAÇÃO SOCIAL NO BRASIL 

O pensamento sobre a habitação social no Brasil terá como palco as cidades e as relações 
espaciais capitalistas que explicam o surgimento da cidade dividida e aumento constante da 
demanda habitacional da população pobre não atendida de forma adequada. No final do 
século XIX e início do século XX, tem início a questão urbana da moradia social popular 
brasileira. Trata-se de um momento marcado pelo primeiro surto industrial brasileiro, por um 
forte crescimento demográfico nas principais cidades; pela abolição da escravatura, em 1888; 
pela proclamação da República, no ano seguinte; pela modernização do campo; e pela 
hegemonia crescente das cidades como centros comerciais e industriais, acompanhadas pelo 
declínio da primazia do campo. Teve início, nesse período, a urbanização concentrada e 
metropolitana (SANTOS, 2009), comanda pelo descompasso entre o crescimento da população 
urbana e a ausência dos investimentos necessários em infraestrutura nas cidades.   

Entre o final do século XIX e a década de trinta do século XX, foram realizados 
“melhoramentos” em partes específicas das cidades brasileiras. Tais melhoramentos 
significavam a elaboração de projeto e legislação urbanística, a construção de obras de 
infraestruturas e ajardinamentos de parques e praças e, em algumas cidades, a reforma e 
ampliação do porto. Foram construídas ferrovias, realizadas obras de saneamento e 
empreendida a abertura e regularização do sistema viário, bem como elaboração de projetos 
para as áreas centrais. As necessidades de modernização das velhas estruturas urbanas 
coloniais e as constantes epidemias que assolavam as principais cidades tornaram o sistema 
viário e o saneamento a questão central do debate sobre a cidade, comandada pelo poder 
público, em detrimento do crescimento da população pobre e da necessidade de moradia 
desse segmento e do proletariado emergente.   

Os projetos de “melhoramentos” das áreas centrais deram início ao processo de 
descentralização urbana e a valorização das áreas adjacentes aos centros tradicionais. Esse 
processo de descentralização foi acompanhado pelo abandono e transformação das moradias 
da burguesia em cortiços. Na verdade, Leme (1999, p: 25) esclarece que nesse período “está 
sendo elaborado um novo modelo de cidade com largas ruas, casas alinhadas, praças e 
parques com desenhos definidos de canteiro”. Tratava-se de uma cidade que não tinha lugar 
para a população pobre e para o proletariado emergente, sem condições financeiras de ter 
acesso à moradia por intermédio do mercado, embora tenha se iniciado nessa época a 
construção de casas populares e vilas operárias. De fato, não existia nenhum tipo de 
financiamento que facilitasse o acesso à casa própria. Os imóveis eram produzidos por 
empresas privadas com o objetivo de obter lucro, restando aos pobres se sujeitarem aos 
alugueis, à moradia em cortiços, à ocupação de encostas de morros, alagados e da periferia. 

Até o final da década de 1930, o capital privado dominou a produção de moradias para a classe 
operária. A participação do poder público neste segmento ficou restrita ao controle da 
especulação imobiliária por intermédio da aquisição de terrenos e da taxação dos lotes não 
edificáveis e à formulação e aplicação da legislação, concedendo favores às empresas da 
construção no período do Segundo Império e no período republicano, exigindo o cumprimento 
da regulamentação relativa à higiene pública, face às epidemias (FINEP, 1985, p: 25)1. A forma 
de atuação do Estado, nesse momento, delegava ao mercado a produção da habitação social, 

                                                 
1 FINEP. Habitação popular: inventário da ação governamental. São Paulo: FINEP/Projeto, 1985; citado in FOLZ, 

2003, p: 16. 
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característica própria do modo capitalista de produção. Esse modo de atuação predominará de 
forma hegemônica o enfrentamento da questão da habitação social até o presente, marcando 
o pensamento dominante sobre a produção da moradia social popular no Brasil.   

A partir da década de 1930, verifica-se uma nova fase do debate da habitação social e do 
entendimento sobre o espaço urbano brasileiro. Teve início um momento diferente marcado 
pela elaboração de planos, zoneamentos e a incorporação de ideias urbanísticas trazidas da 
Europa. Essas ideias aos poucos substituiriam o urbanismo de “melhoramentos” e o 
entendimento da questão da habitação social pelo urbanismo científico (CHOY, 1979; ENGELS, 
2008; s/d). Os planos elaborados nessa época possuíam uma visão de totalidade da cidade, 
propondo a articulação entre os bairros e a área central por meio da implantação de um 
sistema de vias e de transportes, enquanto a preocupação dos arquitetos era viabilizar a 
habitação mínima para o trabalhador da indústria emergente que não era contemplada nesses 
novos planos. Desse modo, começou a consolidação da cidade dividida, constituída pela cidade 
legal centralizada pela área que lhe deu origem e a cidade informal dispersa na periferia, com 
focos de pobreza espalhados por toda a malha urbana consolidada.   

Após a revolução de 1930, ocorreram mudanças na forma de atuação do poder público, 
alterando o modo de conceber a cidade e a questão da habitação social. Em 1931, o debate 
travado no “Congresso de Habitação” realizado em São Paulo, influenciado pelos CIAMs – 
Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna discutiu a carência habitacional e o 
crescimento desordenado das cidades (FOLZ, 2003, p: 5-6). Nesse mesmo momento, foi criada 
uma legislação trabalhista e previdenciária com o objetivo, entre outros, de atender às 
carências habitacionais. A iniciativa privada permaneceu atuando no segmento da construção 
de moradias, com uma novidade: a construção de imóveis para aluguel. Na década de 1940, a 
lei do inquilinato congelou os alugueis e interrompeu a especulação com os imóveis alugados. 
Após esse período, ação do Estado concebendo a “moradia como propriedade estatal”, se volta 
para a produção de moradias por intermédio dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) 
e por intermédio da Fundação da Casa popular (FCP), criada em 1946, com função exclusiva de 
solucionar o problema da habitação social, uma vez que os IAPs só atendiam a seus associados. 
Nessa mesma época, surgiram, no âmbito do governo estadual e municipal, instituições com os 
mesmos fins. O fraco desempenho da FCP face ao déficit habitacional que historicamente vinha 
se acumulando, estimulou a autoconstrução e ampliação da divisão entre a cidade formal e a 
informal (MARIATO, 1997).  

 A partir de 1937, tendo como base os planos elaborados, obras estruturantes viárias foram 
realizadas, preparando as cidades para nova fase de industrialização que iria ocorrer a partir 
dos anos de 1950 e se acelerar após a segunda metade dos anos 1960. Em 1939, realizou-se 
em Buenos Aires, argentina, o Primeiro Congresso Pan-Americano de Vivenda Popular, 
evidenciando o caráter formal e científico das discussões sobre a habitação na América Latina e 
no Brasil. 

 A crescente urbanização que se evidenciou entre 1950 e 1964 provocou uma mudança na 
compreensão do fenômeno urbano. Nesse período, foram elaborados planos regionais, sob a 
influência do planejamento urbano e regional trazidos pelo urbanista francês Gaston Bardet e 
pelo padre dominicano Louis Joseph Lebret (LEME, 1999, p: 31-35). Nesse momento, o debate 
sobre as questões habitacionais relacionadas com a urbanização metropolitana tiveram como 
pano de fundo o contexto nacional desenvolvimentista de base industrial. Iniciava-se a 
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consolidação do modelo urbano industrial por substituição de importações e com ela uma 
nova fase da questão e do pensamento sobre a habitação social popular no Brasil.  

Com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) em 1964, a compreensão sobre a 
habitação social, mais uma vez, vai ser conduzida pela perspectiva capitalista, cujo 
enfrentamento do déficit habitacional deveria ser encaminhado via mercado, 
consequentemente, não atendendo àqueles segmentos da população que mais necessitam e 
não podiam arcar com os custos da habitação.  

Após a criação do BNH, os IAPs e a FCP foram extintos e a ideia da “moradia como propriedade 
estatal” sede lugar ao “sonho da casa própria”. Com esse entendimento, as unidades 
habitacionais passaram a ser construídas para a venda de forma intensiva pela indústria da 
construção civil, com o objetivo de absorver a massa de trabalhadores profissionalmente 
desqualificados e sem empregos. Os conjuntos habitacionais foram edificados na periferia das 
cidades, sem infraestrutura, com unidades de tamanho reduzido, espaços públicos de baixa 
qualidade e sem a necessária articulação urbana, mantendo a separação do debate entre a 
questão habitacional e a problemática da cidade.  

 As intervenções do BNH junto à habitação social foram direcionadas prioritariamente à 
contenção do conflito pela terra urbana, à concessão individualizada de títulos de propriedade 
da terra e ao fornecimento de materiais de construção para melhoria habitacional (LIMA, 
2013). Dessa forma, o debate e o pensamento hegemônico sobre a habitação social foram 
focados na atenuação do conflito sobre terra, na dinamização da indústria da construção civil e 
na geração de empregos para uma parcela importante da população, sem alternativas de 
trabalho (FINEP, 1985, p: 88)2. Na verdade, “sem renda mínima para ter acesso ao 
financiamento do BNH, a população de baixa renda vê-se obrigada a achar outras soluções 
para o seu problema de moradia” (FOLZ, 2003, p: 28). 

Na década de 1970, segundo Valladares (1983), se consolidou um campo específico de estudos 
sobre a habitação no Brasil, quando a produção acadêmica cresceu consideravelmente, tendo 
como objeto de estudo a favela; a ação governamental; a periferia: loteamentos e 
autoconstrução; a moradia e o trabalho; o uso do solo; e os movimentos sociais urbanos 
ligados à questão da habitação. De acordo com Maricato (2011, p. 99-169), durante o período 
do regime militar teve início a formação de um pensamento crítico, especialmente a partir da 
segunda metade dos anos de 1970. Nesse momento, foram realizados trabalhos que tiveram a 
influência da “nova” sociologia urbana europeia de tendência nitidamente marxista. Segundo 
Maricato, tal pensamento construiu uma nova interpretação para a moradia precária, 
abordando-a como objeto de estudo da cidade dividida, produto do capitalismo periférico, 
contrapondo-se ao pensamento dualista que concebia duas cidades independentes: a cidade 
formal e a cidade periférica. Esse novo pensamento se deu a partir de três níveis de 
acontecimentos diferentes: os movimentos sociais, tendo como referência o Fórum de Reforma 
Urbana; o meio acadêmico; e a gestão urbana, tendo como referência as experiências 
inovadoras em urbanização e habitação social, iniciadas a partir dos anos de 1980. Essa nova 
interpretação para a questão da habitação social tinha como base a reestruturação produtiva 
em curso no mundo que se iniciou a partir de meados dos anos de 1970 e no Brasil na década 
seguinte.  

                                                 
2 FINEP. Habitação popular: inventário da ação governamental. São Paulo: FINEP/Projeto, 1985; citado in FOLZ, 

2003, p: 26. 
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O fim do BNH em 1986, desmantelou a política habitacional brasileira. Numa perspectiva 
política neoliberalizante (HARVEY, 2008), a cidade tornou-se estratégica para a economia 
mundial, transformando-se em alvo privilegiado da competição por investimentos 
internacionais (ARANTES, 2001, 2000).  A partir de então, até o ano de 2003, o estado se 
desobrigou de alguma forma de produzir ou financiar a habitação social. É o período “de 
“desresponsabilização” do Estado em direção a privatização, orientado pelo paradigma de 
descentralizar a alocação dos recursos federais e introduzir princípios de mercado para a 
provisão dos serviços (LIMA, 2013, p: 60).  

As poucas iniciativas realizadas após o fim do BNH foram pontuais, sem atender a grande 
demanda da população urbana cada vez mais empobrecida. Nessa época, os debates sobre a 
habitação social ganharam destaques no meio político e acadêmico em função das mudanças 
constitucionais e da tendência mundial pelo exercício da democracia participativa, tendo a 
sociedade civil como agente da gestão pública.  

Durante a década de 1980, com maior intensidade na década de 1990, várias foram as 
iniciativas estaduais e municipais no âmbito da habitação social. Foram iniciativas inovadoras 
de urbanização de favela, assistência técnica e jurídica gratuitas, requalificação de áreas 
degradadas, regularização urbanística e fundiária, preservação e recuperação de áreas de risco, 
entre outras. Essas iniciativas em geral mobilizavam a população envolvida para a participação 
nos processos decisórios e passaram a interferir no pensamento sobre a habitação social, 
politizando as discussões. (MARICATO, 2011, p: 101).  

A nova constituição de 1988 trouxe mudanças importantes no princípio organizador do 
processo decisório da gestão pública, conferindo aos municípios relevância no sistema 
federativo. Nesse sentido, o debate sobre a habitação social passou a englobar as questões 
relacionadas à gestão pública, incluindo a discussão sobre a capacidade dos municípios em 
responder aos graves problemas urbanos que se acumulavam sem elaborar uma estratégia 
com os demais entes da federação.  

A nova Constituição do Brasil, atendendo a pressão popular, introduziu os capítulos 182 e 183 
que tratavam da gestão urbana e da dimensão social da propriedade e da cidade. Esses 
capítulos foram regulamentados em 2001 por uma lei que ficou conhecida como Estatuto da 
Cidade. Esses acontecimentos, somados a criação do Ministério das Cidades em 2003 e seus 
desdobramentos legais, com certeza, passaram a nortear a discussão e o pensamento sobre a 
habitação de interesse social. A partir de então o debate sobre a habitação social passou a 
incluir a questão da gestão, planejamento e controle da produção da habitação social, a 
implantação dos planos diretores de desenvolvimento urbano, a elaboração de planos locais de 
habitação, tendo como princípio a dimensão social da terra urbana e da moradia e a 
recuperação dos ganhos imobiliários especulativos em favor da qualidade de vida da população 
mais pobre.  

Após a década de 2010, há um retrocesso no pensamento crítico da produção acadêmica sobre 
a habitação social (MARICATO, 2011). As conquistas constitucionais não mais conseguiram 
avançar, reduzido a questão da habitação social ao enfrentamento do déficit de moradias, sem 
nenhuma preocupação social e urbana estruturante. Os planos diretores de desenvolvimento 
urbano elaborados foram sucumbidos pelo Plano Aceleração do Crescimento (PAC) e pelo 
Programa “Minha Casa Minha Vida”, prevalecendo a ideologia neoliberalizante que reduz a 
questão da habitação social a um déficit quantitativo que deve ser enfrentado pelo mercado, 
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independente do perfil da demanda. Mais uma vez, a habitação social é concebida 
independente do contexto urbano, devendo ser enfrentada como uma mercadoria cujo acesso 
é privilégio de poucos.  

 CONCLUSÃO 

 O pensamento sobre a questão da habitação social popular no Brasil teve origem no debate 
que se iniciou junto ao movimento de urbanização no final do século XIX e princípio do século 
XX. É um pensamento que se formou acompanhando a urbanização comandada pelo primeiro 
surto de industrialização que ocorreu no país. Esses acontecimentos deram início às discussões 
sobre a viabilização da moradia mínima para o trabalhador e a população pobre urbana. Desde 
então, a moradia popular produzida pelo mercado passou por uma constante diminuição, 
adensamento e perda de qualidade, enquanto que a moradia produzida por iniciativa pessoal 
ou coletiva permaneceu em condições precárias e na maioria dos casos sem a assistência do 
estado. Esse debate nasceu sob a influência das discussões iniciadas na Europa no início do 
século XIX e se desenvolveu sob o signo da ordem capitalista, em um movimento contraditório 
entre a constituição de políticas públicas de interesse social e a atuação do mercado. 
Atualmente, a discussão vem sendo contextualizada pela reestruturação produtiva em curso no 
Brasil e no restante do mundo. A partir dos anos de 1970, início do processo de transformações 
da economia mundial, houve no Brasil avanços significativos na forma de conceber a habitação 
social. No final dos anos de 1980, esses avanços foram ampliados com as conquistas de ordem 
legais. A partir da primeira década do novo milênio há uma retração nos trabalhos acadêmicos 
que contribuíram para a formação do pensamento crítico sobre a habitação social. As políticas 
neoliberalizantes que se seguiram aos anos de 1990, estão restringindo a questão da habitação 
a um bem cuja produção e comercialização devem ser realizadas pelo mercado. Como a 
precarização do trabalho é a lógica que vem acompanhando a globalização e financeirização da 
economia, o resultado desse novo momento político é um déficit habitacional invencível, 
vinculado a precárias condições habitacionais de parcela importante da população pobre 
brasileira.  
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EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO  DO  ESPAÇO,  OCUPAÇÃO,  GESTÃO  E  CIDADANIA 

RESUMO: 
Este  texto  é  um  relato  de  atividades  integradas  de  pesquisa,  extensão  universitária  e  ensino  que  adotam  como 

temática a criança, o espaço público e a cidade. Foram abordadas as relações de vizinhança e a presença de crianças 

nos arredores da Universidade FUMEC  ‐ uma fronteira social numa das regiões mais desiguais do município de Belo 

Horizonte, Brasil. O objetivo foi criar subsídios para a elaboração de planos e projetos urbanos com foco nas crianças, 

além de desenvolver formas colaborativas de pensar e intervir nos espaços públicos. Como resultado deste processo, 

ocupamos  um  pequeno  espaço  para  as  brincadeiras  infantis,  utilizado  anteriormente  para  estacionamento  de 

motocicletas, e  realizamos algumas  intervenções  incluindo a pintura de uma  tela de  cinema no muro adjacente, a 

instalação de bancos e a construção de um escorregador. Este espaço foi afinal reconhecido oficialmente pela gestão 

municipal  como  espaço  de  lazer  e  denominado  “Nossa  Pracinha”,  denominação  inicialmente  adotada  pelos  que 

participavam das atividades. 

PALAVRAS‐CHAVE: crianças, cidade, espaço público, ocupação, vizinhança.  

ABSTRACT: 
This text  is a report about  integrated activities of research, university extension and teaching that adopt as a theme 
the child, the public space and the city. We address neighborhood relationships and the presence of children  in the 
vicinity of Fumec University ‐ a social frontier in one of the most unequal regions of the municipality of Belo Horizonte, 
Brazil. The objective was to create subsidies for the elaboration of urban plans and projects with a focus on children, 
in addition to developing collaborative ways of thinking and  intervening  in public spaces. As a result of this process, 
we  occupied  a  small  space  for  children's  play,  previously  used  for motorcycle  parking,  and we  performed  some 
interventions including painting a movie screen on the adjacent wall, installing benches and building a slide. This space 
was  finally  officially  recognized  by  the  municipal  management  as  a  leisure  space  and  called  "Nossa  Pracinha", 
denomination initially adopted by those who participated in the activities. 
KEYWORDS: children, city, public space, occupation, neighborhood. 
 

RESUMEN: 
Este  texto  es  un  informe  sobre  actividades  integradas  de  investigación,  extensión  universitaria  y  enseñanza  que 
adoptan como temática al niño, el espacio público y la ciudad. Abordamos las relaciones de vecindad y la presencia de 
niños en  los alrededores de  la Universidad Fumec  ‐ una  frontera  social en una de  las  regiones más desiguales del 
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municipio de Belo Horizonte, Brasil. El objetivo fue crear subsidios para la elaboración de planes y proyectos urbanos 
con  foco en  los niños, además de desarrollar  formas colaborativas de pensar e  intervenir en  los espacios públicos. 
Como  resultado de este proceso, ocupamos un pequeño espacio para  los  juegos  infantiles, utilizado anteriormente 
para estacionamiento de motocicletas, y realizamos algunas  intervenciones  incluyendo  la pintura de una pantalla de 
cine en el muro adyacente,  la  instalación de bancos y  la  construcción de un  tobogán. Este espacio  fue  finalmente 
reconocido  oficialmente  por  la  gestión  municipal  como  espacio  de  ocio  y  denominado  "Nuestra  Pracinha", 
denominación inicialmente adoptada por los que participaban en las actividades. 
PALABRAS‐CLAVE: niños, ciudad, espacio público, ocupación, vecindad. 
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INTRODUÇÃO 

Este  texto  é  um  relato  de  atividades  integradas  de  pesquisa1,  extensão  universitária2  e  ensino3  que 
adotaram como temática a criança, o espaço público e a cidade. Foram abordadas as relações de vizinhança 
e  a  presença  de  crianças  numa  fronteira  social  numa  das  regiões mais  desiguais  do município  de  Belo 
Horizonte, Brasil. O objetivo  foi criar subsídios para a elaboração de planos e projetos urbanos com  foco 
nas crianças, além de desenvolver formas colaborativas de pensar e intervir nos espaços públicos.  

O contexto socioespacial adotado neste trabalho é os arredores da Universidade FUMEC, o Bairro Cruzeiro 
localizado na Regional Centro‐Sul de Belo Horizonte. Além de conter alguns dos bairros cujos moradores 
possuem alta renda e escolaridade, é bem servido de equipamentos públicos. Por outro lado, recebe alguns 
dos maiores aglomerados populares da  região metropolitana,  tal como o Aglomerado da Serra. O Bairro 
Cruzeiro não  consta no Plano Original de Aarão Reis, plano para a  construção da nova  capital de Minas 
Gerais do  final do  século  XIX. A  área urbana  era delimitada pela Avenida do Contorno  e  este bairro  se 
localiza fora deste limite.  

Além  dos  limites  da  Avenida  do  Contorno  no  sentido  sul,  rumo  a  Serra  do  Curral,  se 
localizava um dos vários reservatórios de água que abasteciam a capital. O edifício desta 
estação de água ainda se encontra no topo de um morro rodeado por pinhais, acima do 
atual Mercado Distrital do Cruzeiro.  Em torno deste mesmo morro do qual se localizava o 
reservatório,  foi se desenvolvendo ao  longo da década de 1920 uma ocupação  formada 
por  pequenos  casebres  cujos  moradores  eram  incapazes  de  se  adequar  à  politica 
imobiliária da área  central... Esta ocupação ao  final da década de 1930  ficou conhecida 
como Pindura Saia, devido o grande número de mulheres que ali habitavam e prestavam 
serviço de lavadeiras as elites da cidade. (PEREIRA, 2018, s/p.) 

Ao longo do tempo a Pindura Saia foi sendo fragmentada diante das pressões da urbanização, em especial 
para dar continuidade a uma grande avenida ‐ a Avenida Afonso Pena ‐ para implantação de equipamentos 
urbanos – tais como o Mercado Distrital do Cruzeiro, o Incra e a Universidade ‐ e pela valorização do bairro 
que  estes  investimentos  acarretaram.  Atualmente  restam  três  pequenos  resquícios  desta  ocupação,  os 
enclaves populares denominados Vila Santa  Isabel, Vila Fumec e a Vila que manteve o nome de Pindura 
Saia: foco deste trabalho integrado de pesquisa, extensão e ensino. Esta Vila possuía aproximadamente 150 
habitantes,  segundo  o  Censo  2010  (FIG  1).  Neste  contexto  é  que  as  atividades  de  extensão,  ensino  e 
pesquisa se desenvolveram.  

 

 

 

                                                            
1 ‘OUTRA’ pesquisa sobre crianças urbanas e ‘OUTRA’ pesquisa sobre brincadeiras urbanas. Agradecimentos à Universidade FUMEC, 
à FAPEMIG e FUNADESP.  

2 ‘OUTROS ESPAÇOS’ escritório experimental de arquitetura urbanismo e design. Agradecimentos à Universidade FUMEC.  

3 Atividade docente no Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos da FUMEC, em cursos de Arquitetura e Urbanismo e em 
curso de Design.  

8683



 

 
Figura 1: foto aérea do entorno imediato da Universidade.  
Fonte: extraída do Google Maps e alterada pelo autor.  

Crianças e famílias moradoras de um pequena vila popular encravada num Bairro de classe média alta em 
Belo  Horizonte,  no  entorno  de  grandes  equipamentos  públicos  de  educação,  cultura,  lazer  e 
abastecimento. Estes são os sujeitos focais deste projeto, que assumiu como objetivo central o combate às 
desigualdades,  a  segregação  socioespacial,  cultural  e  multidimensional  na  perspectiva  dos  sujeitos.  O 
objetivo principal foi explorar outras formas de conhecer, mapear e atuar no espaço urbano na perspectiva 
dos sujeitos, em especial das crianças da Vila Pindura Saia.  

 

UMA REDE DE VIZINHANÇA: METODOLOGIA E RESULTADO  

Ao ser acionado para atender às demandas da Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro (AMOREIRO) o 
o projeto OUTROS ESPAÇOS, escritório experimental de arquitetura, urbanismo e design   extrapolou esta 
demanda inicial e propôs atividades para integração dos diversos agentes presentes nos arredores. Propôs 
assim,  ‘romper os muros’ da Universidade, compreendendo que a presença de uma  instituição de ensino 
superior localizada num bairro residencial tem grande potencial como objeto de estudo e intervenção. No 
entanto, esta presença acarretava alguns conflitos com os moradores, tais como o problema de trânsito e 
estacionamento, a poluição sonora e dos residuos deixados por estudantes em festas organizadas em bares 
e outros espaços no Bairro. Esta proposta tinha portanto como objetivo a aproximação e a elaboração de 
soluções para determinadas questões que pautavam as relações institucionais em que a Universidade fazia‐
se presente na escala da vizinhança.  

Por  outro  lado,  considerou‐se  o  isolamento  estrutural  das  instituições  de  ensino  do  território  e  da 
sociedade onde se localiza. Compreendeu‐se que é preciso romper com a ideia de que somente na ‘escola’ 
se  aprende.  No  contexto  de  um  curso  de  Arquitetura  e  Urbanismo  esta  concepção,  além  de  limitar 
consideravelmente  a  inserção  do  aluno  nas  discussões  sobre  a  cidade,  corrobora  com  a  percepção  e 
atuação  elitista  do  profissional  desta  área,  caracterizada  pela  visão  consumista,  segregacionista  e 
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individualista. Neste sentido, a proposta que se adotou neste projeto está alinhada com a perspectiva da 
Cidade Educadora, em que toda a cidade é espaço de educação.   

O conceito de “cidade educadora” teve origem em Barcelona, em 1990, a partir da Carta 
Inicial das Cidades Educadoras, esse documento estabelece princípios, valores e práticas 
pertinentes à atuação das instâncias governamentais, em especial a gestão municipal, no 
âmbito  da  organização  e  qualidade  de  vida  das  cidades  e  territórios  onde  os  seres 
humanos formam‐se, trabalham e agem politicamente. Em síntese, o conceito de cidade 
educadora visa a  integração da oferta de atividades  locais e culturais para potencializar 
sua  capacidade  educativa  formal  e  informal.  Seu  lema  é  “Aprender na  cidade  e  com  a 
cidade” (CARVALHO, 2013). 

Ao mesmo  tempo, realizou‐se pesquisa sobre as crianças entre 8 e 12 anos moradoras da Vila, definidas 
pela  presença  destas  crianças  nos  encontros  da  rede  e  nos  espaços  públicos. O  objetivo  era  conhecer, 
mapear e criar  subsídios para planejar a cidade na perspectiva dos  sujeitos, especialmente das crianças. 
Neste  sentido  foram  adotados  diversos  procedimentos metodológicos  de  coleta  de  dados:  observação 
participante,  fotografias, encontros e entrevistas  informais, acompanhamento no trajeto entre a casa e a 
escola e desenhos. 

Ao  aproximar  da  vizinhança  no  entorno  da  Universidade  foi  possível  articular  professores,  estudantes, 
moradores  da  Vila  Pindura  Saia,  do  Bairro  Cruzeiro,  crianças,  empresas  e  associações  atuantes  neste 
contexto,  artistas  e  produtores  culturais  de  Belo Horizonte.  Estes  agentes  colaboraram  com  o  projeto, 
resultando  em  diversas  ações,  fortalecendo  a  rede  de  vizinhança  “Amigos  da Rua”  fomentada  por  este 
projeto através de encontros presencias, articulação e mobilização por meio de redes sociais.  
 

A PRIVATIZAÇÃO E A REAÇÃO 

Importante descrever mesmo que sucintamente, o contexto da discussão política presente nas pautas dos 
encontros  presenciais:  a  proposta  da  gestão  municipal  de  privatização  de  equipamentos  públicos, 
especialmente o Mercado do Cruzeiro e o Parque Amilcar Vianna Martins, argumentando que o espaços 
eram decadentes e a necessidade de construção de hotéis para receber os turistas durante a Copa 2014, já 
que  alguns  jogos  aconteceriam  em  Belo  Horizonte.  Num  movimento  privatista  que  pautava  a  gestão 
municipal  naquele  momento  –  prefeito  Márcio  Lacerda  –  haviam  fechado  um  emblemático  mercado 
municipal,  o  de  Santa  Teresa  e  vendido  o Mercado  da  Barroca.  Estes Mercados  são  equipamentos  da 
Secretaria de Abastecimento Municipal  e os  comerciantes participam de  licitações para  a  concessão de 
usos para  fins comerciais de quiosques. Estes concessionários se organizam em Associação para a gestão 
administrativa  do  espaço  (Associação  de  Concessionários  do Mercado  do  Cruzeiro  –  ACOMEC).  Para  o 
Mercado do Cruzeiro planejavam a sua demolição para a construção de um hotel e um centro comercial, 
ocupando  parte  do  Parque  vizinho.  Esta  proposta  gerou  uma  importante  reação  dos  moradores  do 
entorno, e este movimento extrapolou os  limites do bairro,  tornando‐se uma pauta dos movimentos da 
cidade que defendiam os mercados, parques e outros equipamentos como espaços públicos de  interesse 
coletivo (FIG 2).  

8685



 

 
Figura 2: Foto do evento de reação popular à proposta de privatização do Mercado e sua demolição “Invasão Feliz do Mercado”, maio de 2011. Foto 
do autor.  

Como resultado deste movimento, esta proposta foi abortada pela Prefeitura e o Instituto dos Arquitetos 
(IAB MG) organizou um concurso de  ideias para  substituir a proposta  inicial e  tentar atender de melhor 
forma os moradores e comerciantes do Mercado. A ideia era criar soluções para o entorno, integrando os 
espaços do Parque, do Mercado e do talude que os separava. No entanto, se por um lado era consensual a 
necessidade de permanência da edificação original do Mercado  (projetada por um dos mais  importantes 
arquitetos mineiros do século XX, Éolo Maia) e a criação de uma praça pública nos espaços livres existentes, 
a  visão  rodoviarista  pautou  as  discussões  e  adotou‐se  como  premissa  deste  concurso,  a  criação  de 
inúmeras vagas para estacionamento, o que em si seria bastante questionável como solução para o trânsito 
local.  Neste  contexto  foram  três  projetos  classificados  por  meio  de  votação  popular.  No  entanto,  as 
diversas tentativas de viabilização deste projeto, não foram bem sucedidas.  

Um outro exemplo de processos de privatização dos equipamentos do entorno: visto que as propostas para 
o Mercado  não  foram  adiante,  num  segundo momento,  a  Prefeitura  propôs  a  privatização  do  Parque 
Amilcar Vianna Martins, o que gerou nova  reação ainda mais articulada dos movimentos de defesa das 
áreas verdes, dos espaços públicos e da rede Amigos da Rua. Entre outras ações, em 25 de Agosto de 2016 
organizamos  o  evento‐manifesto  “De  quem  é  esse  Parque? De  quem  é  a  Cidade?”  no  local.  Estiveram 
presentes  representantes  de  diversos  movimentos,  moradores  do  entorno,  crianças,  candidatos  a 
vereadores, etc. Ao considerar que este Parque é pouco conhecido pela população e que sua denominação 
oficial  é  de  difícil  apreensão,  realizamos  um  concurso  de  ideias  para  o  nome  popular  do  mesmo.  O 
resultado  foi: Parque da Caixa D’água. No entanto, apesar de  toda a  reação popular a Prefeitura  insistiu 
neste  processo  de  privatização  e  autorizou  a  instalação  de  um  estacionamento  no  local.  O 
empreendimento mais uma vez não teve sucesso e logo foi desativado.  
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PRIVATIZAÇÃO, GENTRIFICAÇÃO, ADULTOCENTRISMO, RODOVIARISMO E AS CRIANÇAS 

Diante  da  análise  do  contexto  de  discussão  política,  foi  possível  considerar  alguns  fenômenos  urbanos 
contemporâneos  que  comprometem  o  uso  dos  espaços  públicos  para  atividades  de  lazer  e  encontro, 
especialmente  pelas  crianças  de  grupos  populares.  Em  primeiro  lugar,  a  visão  economicista  da  cidade, 
denominada por Lefebvre (1968) de “valor de troca”, em contraponto à festa ou “valor de uso”. Esta visão 
economicista  resulta  na  percepção  de  que  os  espaços  urbanos  devem  gerar  especialmente  recursos 
financeiros,  ou  seja,  na  expansão  de  espaços  para  exploração  imobiliária  e  privatização  dos  espaços 
públicos.  A  gentrificação  (em  outras  palavras  elitização)  como  resultado  de  ações  públicas  e  privadas 
integradas  resulta na expulsão dos pobres de certa  região da cidade para abrir espaços para pessoas de 
maior poder aquisitivo. Segundo Sarmento (2004) o adultocentrismo prevalece em nossa sociedade, visto 
que é o homem adulto que tem o poder de decisão, e muitas vezes outros grupos não são considerados 
pelas  políticas.  Por  outro  lado,  a  visão  rodoviarista  tem  historicamente  ‐  desde meados  do  século  XX  ‐ 
pautado a circulação de automóveis em detrimento dos pedestres, o que resulta na criação e aumento de 
vias, túneis, viadutos, trincheiras e estacionamentos. Esta visão resulta portanto na diminuição dos espaços 
livres da cidade para a circulação dos pedestres, para o encontro, o lazer e a brincadeira.  

Ao  estabelecer  as  crianças  como  sujeitos  das  ações  e  pesquisa,  é  possível  estabelecer  relações  destes 
fenômenos com a discussão sobre os espaços urbanos adequados às crianças.  Para as crianças moradoras 
da Vila Pindura Saia, o Mercado do Cruzeiro tem significado especial. É ali que se desenvolvem muitas de 
suas  brincadeiras,  tais  como  soltar  pipa,  andar  de  bicicleta  e  brincar  de  esconde‐esconde  no  grande 
estacionamento,  além  de  fazer  parte  do  caminho  entre  a  casa  e  a  escola  (FIG.  3).  Era  no  interior  do 
Mercado  que  aconteciam  ainda  oficinas  de  Capoeira  para  estas  crianças. No  entanto,  os  comerciantes 
haviam  proibido  a  realização  destas  oficinas,  sem  justificativas.  Por  outro  lado, mantêm  uma  feira  de 
artesanato de mulheres no mesmo  local, uma arena  central bastante apropriada a este  tipo de evento. 
Além disto, a associação destes  comerciantes  construiu um muro de divisa do Mercado, exatamente no 
local onde os moradores da Vila tinham acesso direto ao espaço. Apesar da justificativa da necessidade de 
mudanças nos acessos de automóveis para o estacionamento do Mercado, esta construção foi considerada 
pelos moradores da Vila ‐ incluindo as crianças ‐ uma ação para dificultar este acesso.  
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Figura 3: desenho de menina de 8 anos, moradora da Vila.   

 
Figura 4: foto de crianças escalando o talude para acessar o Mercado, em seus caminhos entre a casa e a escola. 
Foto de Nicolle Gonçalves.    
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Como resultado da construção deste muro, criou‐se uma barreira para o acesso dos pedestres. As pessoas 
que vinham da Vila Pindura Saia e desejavam entrar no Mercado, precisavam dar a volta em torno deste 
muro, escalar um  talude e entrar  junto aos automóveis,  correndo  riscos de atropelamento  (FIG. 4). Por 
outro  lado, a  construção deste muro gerou um  resquício de espaço externo ao Mercado, uma  “brecha” 
entre o mesmo e a Vila, utilizado especialmente para estacionamento de motocicletas de trabalhadores do 
Mercado.  

As  crianças  –  tanto moradoras  do Morro  quanto  dos  bairros  –  sofrem  com  a  violenta 
segregação, o confinamento, a falta de autonomia e de espaços para brincar. No entanto, 
subvertem a ordem e encontram suas brechas,  termo adotado neste estudo como uma 
versão espacializada para as “táticas” de Certeau (1994 [1990]) ou para as “aberturas” de 
Lefebvre (1991[1968]) (LANSKY, 2012, p. 22). 

 

 

 
Figura 5: foto do espaço gerado a partir da construção do muro.  
Fonte: acervo do autor.  

Este muro era uma das raízes do conflito entre os moradores e a associação de comerciantes do Mercado. 
O  acesso  dos moradores  da  Vila  ao Mercado  era  pauta  dos  diversos momentos  de  discussão  sobre  os 
destinos  do Mercado.  Enquanto  no  contexto  de  debate  sobre  a  privatização  do mesmo  discutia‐se  a 
importância da presença daquele equipamento no Bairro, estes moradores discutiam a  respeito de  seus 
direitos de acesso, visto que a prioridade dos comerciantes era obviamente outra, ou  seja, o conforto e 
acesso dos clientes, especialmente os que vinham de carro e de outros bairros. No entanto, estes objetivos 
não necessariamente seriam conflitantes.  
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A pressão dos moradores da Vila junto à associação de comerciantes do Mercado ‐ incluindo uma pixação 
anônima  no  muro  –  para  que  melhorassem  o  acesso,  resultou  na  autorização  para  realização  de 
intervenções para algumas melhorias, incluindo a abertura de uma passagem no muro e um mutirão para 
construção de uma escada no talude (FIG. 5).  

 

OCUPAÇÃO DA NOSSA PRACINHA COM CRIANÇAS  

Aos poucos, os encontros da  rede  ‘Amigos da Rua’ passaram a acontecer naquele pequeno  resquício de 
espaço gerado com a construção do muro. Importante destacar a potencialidade deste espaço em termos 
de  localização – entre o Mercado e  a Vila  ‐ e por  fazer parte do  caminho  cotidiano das  crianças.  É um 
espaço pequeno, mas com características interessantes para o uso das pessoas para o lazer e o encontro: a 
existência de pavimentação em parte da área razoavelmente plana possibilita atividades de brincadeira e 
jogos; a conformação do espaço em  formato de arena circundada por talude gramado, quase como uma 
arquibancada, incentiva o bate‐papo; existência de árvores e locais improvisados para sentar. Diante desta 
percepção  e  por meio  dos  dados  levantados,  passamos  a  ocupar  este  espaço  com  diversas  atividades 
focadas nas crianças.  Inicialmente o  ‘cineminha’,  (FIG. 6) projetado no muro e oficinas de desenhos. Ou 
seja, ao observar o potencial do muro passamos a  ressignificá‐lo  como uma  tela de  cinema: de barreira 
física a imagens em movimento. Esta atividade era acompanhada de picnic coletivo e oficinas de desenhos, 
em que, ao mesmo tempo que as crianças se divertiam, coletávamos dados para a pesquisa.  

Em  seguida,  pintamos  brincadeiras  no  piso  (amarelinha,  caracol,  jogo  da  velha)  e  desenvolvemos  um 
projeto  arquitetônico  colaborativo para  este  espaço  com  as  crianças  (FIG.7  e 8). Diante de  ameaças de 
transformação do espaço em  local para atividades  físicas destinadas a  idosos, criamos um evento “Nem 
vem  que  não  tem!  Essa  Pracinha  é  Nossa.  Vamos  Brincar?”  e  assim  passamos  a  denominá‐lo  “Nossa 
Pracinha”.  Aos  poucos  ocupávamos  este  espaço  e  demarcávamos  um  território  infantil  na  cidade,  em 
contraponto à cidade dos automóveis, do adulto e do dinheiro.  
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Figura 6: foto do ‘cineminha’, projetado no muro do Mercado.   
Fonte: acervo do autor.  
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Figura 7: desenho de menina de 7 anos, moradora da Vila, com sugestões para o projeto arquitetônico da “Nossa Pracinha”.    

 
Figura 8: projeto arquitetônico da “Nossa Pracinha”. 

O  projeto  arquitetônico  para  a  “Nossa  Pracinha”  foi  realizado  pelo  autor  e  alunos  de  arquitetura  da 
Universidade, a partir das sugestões das crianças. Incluía grafite no muro ‐ incorporando a tela de cinema e 
consolidando a atividade do ‘cineminha’ ‐ bancos e escorregador (FIG. 7).    
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Na sequência Instalamos alguns bancos realizados por alunos de graduação em Design. Ao recebermos uma 
verba  proveniente  de  um  prêmio4  e  por  meio  de  campanha  de  doações  coletamos  recursos  para  a 
construção de parte projeto (FIG. 9).  

 
Figura 9: intervenções iniciais na “Nossa Pracinha”. 

 
Figura 10: inauguração do escorregador/escalador.  
 

                                                            
4 3º. Lugar no Prêmio Nacional de Projetos com a Participação Infantil (Centro de Cultura e Imagem Popular ‐ CECIP).  
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Figura 11: atividade de capoeira organizada por moradores da Vila. 
Fonte: foto de Jucelia Oliveira, moradora da Vila, enviada por rede social.  

 

A mais recente  intervenção foi a construção do escorregador e escalador  (FIG. 10).   Atualmente ocorre a 

apropriação  espontânea  pelos  moradores  da  Vila,  especialmente  as  crianças  em  suas  brincadeiras 

cotidianas, capoeira, festas de aniversário, bingo, festa junina, etc. (FIG. 11). Além disto, ocorre a presença 

de crianças moradoras do Bairro, pertencentes às classes médias‐altas, até então ausentes da cena.   

Como resultado deste processo a Prefeitura passou a considerar o espaço como espaço de lazer e o nome 
“Nossa Pracinha” passou a ser oficial.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

Ao estabelecermos a criança como foco de estudos e possíveis investimentos públicos, direcionamos nossa 

atenção para um tempo de vida – a infância. É possível considerar que esse tempo de vida toma expressão 

nos  espaços  da  cidade  –  apesar  da  percepção  de  sua  inadequação  –  e  que,  portanto,  requer  atenção 

específica  dos  estudiosos  e  planejadores.  Essa  perspectiva,  ao  imprimir  atenção  às  especificidades  dos 

sujeitos  e  não  somente  das  questões  macroestruturais  (economia,  transporte,  segurança,  etc.),  pode 

constituir uma inversão na lógica do planejamento urbano.  

Os processos de gentrificação e privatização podem afetar a vida das crianças, especialmente moradoras de 

vilas  populares,  as  que mais  utilizam  os  espaços  públicos.  Portanto,  a  demarcação  de  territórios  com 

crianças  torna‐se um  contraponto  a estas políticas,  ao estabelecer  como prioridade os usos dos espaço 

pelas pessoas (valor de uso) em contraponto às exigências do mercado (valor de troca). (LEFEBVRE, 1968).  
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Cabe  ainda  destacar  o  papel  dos  espaços  públicos  na  formação,  na  aprendizagem  da  cidadania,  na 

preservação das brincadeiras de rua, além do potencial de mudança que encerra, em especial nas grandes 

cidades brasileiras, como Belo Horizonte, caracterizadas pela desigualdade e pela segregação socioespacial. 
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EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O presente artigo tem como objetivo analisar algumas ambivalências entre cidade, comércio e urbanidade no 
contexto de uma cidade nova brasileira, Palmas, capital do Tocantins. Ao relacionar alguns espaços da cidade com  
dinâmicas urbanas específicas mediadas pelas atividades de comércio e serviços, busca-se uma reflexão sobre 
algumas apropriações e subversões que o setor terciário vem provocando na produção do espaço local, rompendo 
com a hegemonia do amorfo traçado urbano original, interferindo na legislação e dando novos matizes ao cotidiano. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cidade; comércio; consumo; urbanidade; sociabilidade  

ABSTRACT: 
The present article aims to analyze some ambivalences between city, commerce and urbanity in the context of a new 
Brazilian city, Palmas, capital of Tocantins. By relating some spaces of the city with specific urban dynamics mediated 
by the activities of commerce and services, we seek a reflection on some appropriations and subversions that the 
tertiary sector has been provoking in the production of the local space, breaking with the hegemony of the original 
urban, interfering in the legislation and giving new shades to the daily life. 
KEYWORDS: city; trade; consume; urbanity; sociability   

RESUMEN: 
El presente artículo tiene como objetivo analizar algunas ambivalencias entre ciudad, comercio y urbanidad en el 
contexto de una ciudad nueva brasileña, Palmas, capital del Tocantins. Al relacionar algunos espacios de la ciudad con 
dinámicas urbanas específicas mediadas por las actividades de comercio y servicios, se busca una reflexión sobre 
algunas apropiaciones y subversiones que el sector terciario viene provocando en la producción del espacio local, 
rompiendo con la hegemonía del amorfo trazado urbano original, interfiriendo en la legislación y dando nuevos 
matices a lo cotidiano. 
PALABRAS-CLAVE: ciudad; comercio; consumo; urbanidad; sociabilidad 
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INTRODUÇÃO 

O fenômeno de criação de uma cidade nova é algo que não pode passar despercebido. Aqui, o lócus de 
estudo é Palmas, fundada em 1989 para ser a capital do então recém-criado estado do Tocantins. Os 
esforços e o conjunto de agentes que incidem para que uma abstração projetual como esta se materialize é 
composta de muitos matizes a serem explorados. A convite do mentor e primeiro governador Siqueira 
Campos, Palmas nasce a partir do desenho de um grupo de arquitetos goianos, que parte de uma vontade 
idílica de harmonia, equilíbrio social e pertencimento – muito bem explicitada em seu Memorial de Projeto 
- mas, quando o traço toma forma e encontra a vida e a linha se faz volume criando arquitetura, passa a 
manifestar uma série de contradições e complexidades, colocando em juízo aspectos projetuais, culturais, 
políticos e econômicos. No campo das possíveis leituras a se fazer do mundo urbano e do cotidiano, aqui 
tomamos como lente de observação as relações entre comércio, cidade e urbanidade.  

O setor de comércio e serviços possui uma intrínseca vocação urbana, já que é na cidade onde a sociedade 
capitalista se realiza por meio de seu ciclo de produção, circulação e consumo. Aliada a competitividade e a 
intenção de lucro (as duas molas propulsoras do capital), a cidade enquanto espacialidade é produto e 
produtora de ações, apropriações, reproduções e manifestações, cuja dimensão urbana do terciário salta 
aos olhos no mundo contemporâneo.  

No caso de uma cidade planejada como Palmas, é visto que os ideais iniciais de uma expansão controlada 
foram logo abandonados, cuja forma de ocupação acarretou em uma cidade fragmentada e descontínua. 
No plano urbano desenhado, de uma tediosa geometria cartesiana e de espaços públicos rarefeitos 
pontuados em meio a sua monumentalidade, desponta algumas formas de apropriação e subversão que o 
setor terciário vem realizando na cidade. Rompendo com a rigidez e ocupando espaços e quadras nunca 
antes previstos para tais atividades, busca-se aqui algumas reflexões sobre sutis ambivalências entre a 
cidade projetada, o comércio enquanto mediação do cotidiano e o caráter de urbanidade que o setor 
terciário pode acarretar no que tange a sociabilidade e vitalidade urbana.  

O TERCIÁRIO E O URBANO 

Consideramos como obsoleto um desinteresse do século passado no que concerne o estudo dos 
fenômenos do terciário na cidade, quer seja por apatia a dominância do consumo em nossa vida cotidiana, 
quer seja pela história da arquitetura e do urbanismo modernos que pouco considerava das dinâmicas do 
comércio e dos serviços no planejamento urbano. Certo está de que a mercadoria, a face mais reluzente do 
capitalismo, passa cada vez mais a reger as relações sociais, os processos urbanos, o pensamento científico 
e a produção do espaço. A arquitetura e o urbanismo deve atenção a tais aspectos, pois no caminho de 
uma disciplina que deve sempre estar atenta ao comportamento humano, à sociedade e ao impacto da 
política, da cultura e da economia no cotidiano, é preciso abrir novas perspectivas de análise ao conectar as 
atividades terciárias com a morfologia urbana e a dinâmica territorial no âmbito do consumo geral.  Sem a 
multiplicidade da reflexão, a falta de enfrentamento reflete-se em projetos e políticas urbanas que nas suas 
mais variadas escalas não conseguem dar conta de espacializar e intervir adequadamente perante a cada 
vez mais complexa atuação do setor de comércio e serviços.  

A relação de origem do comércio com a cidade, conforme indica Vargas (2001), é uma relação umbilical e 
que ao longo da história passa por diversas transformações numa imbricada rede de relações dos mais 
variados interesses impulsionada por diversos agentes.  
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Com a divisão do trabalho e a influência do capitalismo industrial no começo do séc. XX,  um maior número 
de pessoas passam a ser assalariadas, trabalhando em troca de um salário e nos tempos livres trocando o 
salário por serviços/objetos/necessidades, tanto básicos quanto supérfluos. Na esfera de produção 
capitalista, os objetivos passam a ser aumentar a quantidade do que se produzia para a acumulação ao 
passo que a sociedade passa a se desenvolver nos espaços propícios para que estas trocas aconteçam com 
mais fluidez, nos adequados cenários da vida moderna que despontava. É neste período que a prestação de 
serviços começa a ter um destaque, cabendo a Colin Clark, em meados da década de 1930 (LIMA; ROCHA; 
2009), a classificar determinadas atividades como terciárias, criando uma diferenciação das já existentes 
etapas classificadas como primárias e secundárias, destacando essa etapa que aparece após o trabalho 
industrial de produção e é responsável pela mediação da relação espaço-produto-cliente e que conforma o 
ciclo lógico de produção-circulação-consumo. 

Ao contrário das atividades do setor primário (que extrai e/ou modifica a matéria-prima natural) e as do 
secundário (que trabalha a matéria-prima produzindo o que precisa), o setor terciário implica as atividades 
comerciais de bens e prestação de serviços, que após os anos 1950 desdobra-se em múltiplos agentes, 
abarcando principalmente o varejo (lojas, ambulantes, shopping-centers, comércio virtual, etc.) e os 
serviços (alimentação, transporte, educação, cultura, esporte, recreação, serviços pessoais e domésticos, 
entre outros).  

Após a 2ª Guerra Mundial, as intensas transformações sociais, políticas e econômicas que penetravam nos 
hábitos dos mais diversos locais do planeta, influenciando a cultura, a ciência e a tecnologia, impactou 
também o setor de comércio e serviços, onde de acordo com Mérenne-Shoumaker (2008) destacam-se 
quatro aspectos principais, sendo eles a segmentação do mercado, a especialização dos pontos de venda, o 
desenvolvimento do fator localização e a produção de novas centralidades. Neste contexto, o setor 
terciário passa a exercer cada vez mais uma dominância na (re)organização espacial das cidades, 
prevalecendo sua própria lógica ao invés dos já tradicionais setores primário e secundário. Por se tratar de 
uma atividade que não é produtiva, pode-se em muitos casos enxergá-la como uma manifestação pífia, 
porém sua real dimensão urbana vem ganhando proporções que não podem ser desdenhadas.  

O comércio, tanto formal quanto informal manifestado pelo varejo junto à oferta de serviços, possui um 
rebatimento espacial enquanto materialização de trocas físicas e simbólicas, já que esta atividade na “sua 
diversidade e a forma como ela manifesta-se fisicamente têm um reflexo direto sobre a imagem física e 
mental da cidade que se reflete, diretamente, sobre a qualidade ambiental urbana” (VARGAS, 2000, pág. 
1). Assim, basta pensar na vitalidade dos grandes centros urbanos, animados por diversas formas de 
comércio como lojas, bares, restaurantes e serviços dos mais variados, onde sem essa combinação nada 
restaria do que entendemos como centralidade. Inclusive, a chamada densidade Jacobs (NETTO; VARGAS; 
SABOYA, 2012) do bairro, dos térreos ativos e da diversidade de opções aos usuários da cidade, não 
existiria sem considerar o comércio e o consumo. Muito da sociabilidade adquirida no meio urbano vêm e é 
alimentada por essa miríade de sobreposições que o varejo proporciona, de modo que se percebe a 
crescente significância do setor terciário na produção do espaço urbano, já que este é palco das atividades 
do cotidiano onde cada atividade tem seus interesses e públicos específicos, atuando diferentemente e 
simultaneamente sobre o espaço. Ao interferir no desenvolvimento econômico e social, o terciário em suas 
mais distintas razões de ser “pressupõe o encontro do fluxo, de pessoas, mercadorias, ideias e mensagens” 
(VARGAS, 2000, pág. 1). Ao considerar que primeiro moldamos a cidade e depois ela nos molda (GEHL, 
2013), a espacialidade em que decorrem as dinâmicas da troca interferem no modo de vida do usuário, já 
que em uma relação dialética de produção e reprodução, o espaço é produto e resultado de um processo 
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social em que a integração e a convivência entre os indivíduos, as atividades e as coisas conformam o 
próprio cotidiano.  

É a partir desta realidade que o arquiteto urbanista deve caminhar, considerando o impacto do consumo 
no cotidiano e buscando conhecer, dimensionar e produzir efeitos de urbanidade, sociabilidade e vitalidade 
urbana em uma cidade. 

CIDADE NOVA, PROBLEMAS VELHOS 

As cidades são como organismos vivos que nascem, crescem e se multiplicam, manifestadas sob as mais 
diversas influências e morfologias. No caso de Palmas, inaugurada em 1989 como capital do então recém-
criado estado do Tocantins, estamos diante de um caso de uma cidade que nasce materializada a partir da 
prancheta do escritório de arquitetura goiano GrupoQuatro, que idealizou um projeto e uma possível 
ocupação e vê entre acertos e desacertos (tanto do viés projetual quanto político-governamental) a 
afirmação e a reprodução de um modelo de cidade próprio do século XXI. 

Diante disso, emerge uma cidade que nasce sem valor de uso, fantasiada a partir de um valor de troca e 
consubstanciada como uma peça na engrenagem de expansão do capital no alvorecer do novo século, 
abrindo localmente mais fronteira econômica no interior do Brasil (MARTINS, 2009; LIRA, 2011), vinculada 
ao território da Amazônia Legal (OLIVEIRA, 1990; CARMO, 2014) tendo como espectro o capital financeiro 
internacional, conformando de um lado, o agronegócio; e de outro, a alta capitalização de terras 
desapropriadas tornadas lotes urbanos na nova capital.  

Em seu momento, comparada com Brasília e alabada como a “última capital planejada do século XX” 
(SEGAWA, 1991), o fato é que Palmas foi concebida sob uma ocupação de solo totalmente tradicional, onde 
- ao contrário de Brasília, em que todo o solo urbano do Plano Piloto configurou-se e mantém-se como 
público - aqui ele nasce público e, após, passa a ser gerenciado e comercializado pelo próprio Estado, que 
regalava quando queria, permutava quando bem entendia e ainda hoje intervém em consonância aos 
interesses parciais de acordos público/privados. Sem dúvida nenhuma, se trata de um latente caso de 
empreendedorismo urbano, porém original, porque já nasce em uma cidade tendo o Estado como própria 
empresa, não passando por uma transição vinda do administrativismo, que na visão de Harvey (2006) toma 
forma a partir da reificação das cidades, que é quando se assume o processo urbano como aspecto ativo do 
desenvolvimento político-econômico e estimula a competição dentro da divisão internacional de trabalho. 
Neste caso na região Norte do Brasil, vemos a melhor tradução do que Montaner descreve ao articular 
cidade e política, afirmando que 

en el nuevo escenário mundial que se presenta a principios del siglo XXI, la ciudad se va 
convertiendo cada vez más en el lugar del negocio financiero, con unos operadores más 
potentes y más incontrolables que nunca, que buscan un rendimiento inmediato y un 
minimo compromiso con el lugar donde llevan a cabo la inversión (2011, pág. 21).  

Inserida em tal panorama mundial, no processo de colonização da terra urbana e da moradia pelas finanças 
globais que se deflagra a partir dos anos 1980 (ROLNIK, 2015), assim que materializada no cerrado 
brasileiro, Palmas já deixa entrever suas generalidades em respeito à esse cenário e suas especificidades 
por conta de sua gênese urbana e política. 
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Nessa mixórdia tupiniquim, em seus jovens 28 anos de idade, no monótono desenho urbano de Palmas 
(figura 1) salta aos olhos de seus usuários uma latente crise de urbanidade que pouco considera em seus 
espaços públicos o lazer, o ócio e a cultura para toda a população nas suas mais diversas faixas etárias, 
salvos raros espasmos esportivos que consideram apenas o segmento jovem e ativo valendo-se de uma 
fantasiosa nomenclatura que a intitula ‘capital do esporte’ do Brasil (seja lá o que isso quer significar). 

 

            
Figura 1: Plano Urbano de Palmas – a racionalidade da retícula 

Fonte: GeoPalmas (adaptado pelos autores, 2018) 

Prevalece desde sua gênese o predomínio do carro sobre o pedestre observado em suas retilíneas e 
monumentais avenidas; nos imprevisíveis deslocamentos a pé ou por bicicleta, constatados na ausência de 
calçadas, ciclovias e em inadequadas faixas de travessia; no desenho de quadras residenciais autônomas 
que não dialogam com o restante da cidade; com um centro de cidade predominantemente comercial 
muito movimentado durante a semana ao longo do dia e praticamente esvaído às noites e aos fins de 
semana; e com uma intensa verticalização em um território marcado pela vastidão e pela amplitude, ou 
seja, verticaliza-se - ou melhor - capitaliza-se o vazio. Palmas é uma cidade de um desenho urbano avesso à 
sociabilidade, encontrando-se como uma capital onde prevalece uma ocupação dispersa acentuando ainda 
mais os deslocamentos motorizados de seus 280 mil habitantes, com muitos vazios urbanos, ausência de 
tratamento dos espaços públicos e com poucos espaços que permitam a interação homem-cidade em uma 
escala mais humana.  
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AS TAIS AMBIVALÊNCIAS 

Para evidenciar algumas ambivalências no que tange as relações entre comércio, cidade e urbanidade, 
utiliza-se como referência algumas quadras e algumas das principais avenidas comerciais de Palmas, 
divididas entre o Plano Diretor projetado e a cidade espontânea que margeia a cidade. Serão observadas as 
quadras 106 Sul e 204 Sul e às avenidas Juscelino Kubitschek, Palmas Brasil e a Avenida Tocantins no bairro 
de Taquaralto. Cada quadra e avenida analisada se insere de uma maneira específica no contexto sócio-
espacial da capital, revelando pistas da produção do espaço local e demonstrando de que forma o setor 
terciário pode induzir algumas dinâmicas próprias que revelam sua dimensão urbana.  

Para Aguiar (2012) urbanidade é um conceito na qual se refere à maneira como os espaços da cidade 
acolhem as pessoas, ou seja, atesta-se que a qualidade da cidade está intimamente ligada na interação das 
pessoas com os espaços da cidade. Gomes descreve que “a ordem espacial da cidade, isto é, sua disposição 
física unida à sua dinâmica sociocomportamental, são elementos fundadores da condição urbana” (2002, 
pág. 15) de forma que a escala, ou arranjo global de um espaço, é determinante no modo como as pessoas 
se apropriam do espaço e o quão público esse espaço é o que determina a satisfação dos usuários. Holanda 
(2003) conceitua urbanidade como uma condição “simultânea ao espaço físico e a comportamento 
humanos” (pág. 16), caracterizados pela minimização de espaços segregados, aberturas de portas para 
espaços públicos, densidade e sua condição de informalidade. Dessa forma, temos três elementos 
principais que aparecem para compor o que se conhece por urbanidade: a morfologia urbana considerada 
também sua escala arquitetônica, o comportamento humano e o grau de satisfação dos usuários em 
relação ao espaço público. Esses três elementos, numa relação dialética, induzem ou limitam o que 
conhece-se por sociabilidade, que nada mais é do que o encontro na cidade, com ênfase na mescla de 
diferentes grupos sociais e diversos agentes, dando ânimo e vida (a tal da vitalidade) urbana. A vida urbana 
deve ser feita com olhos para a cidade (como indica Jacobs, para reforçar a sensação de segurança), 
balizada entre o estar e o passar, a permanência e o fluxo, cujos espaços devem estar sempre pensados a 
partir da escala humana, da ótica do individuo, que é quem vivencia realmente a cidade.  

No caso de Palmas, o setor de comércio e serviços se comporta como em qualquer outra cidade: serve ao 
encontro e pode ser utilizado como grande potencializador da vida urbana. Igualmente, quando tratado 
com incapacidade por parte dos técnicos e legisladores e deixado à revelia do planejamento e das ações 
urbanas, pode incorrer em ciladas e debilidades. 

O interessante está em notar a maneira como este setor vem configurando-se em uma cidade nova 
planejada, na dicotomia entre o projetado e o realizado, o pensado e o vivido, cuja vivacidade desponta em 
meio aos tímidos espaços públicos decorrentes do insípido plano urbano concebido pelos arquitetos.  

Se observarmos, primeiramente, a dualidade entre a Avenida Juscelino Kubitschek (designada e afirmada 
como o centro principal de Palmas) e a avenida Tocantins (no setor Palmas Sul, fora do Plano Diretor, 
considerada um sub-centro) podemos identificar a relação dos usuários com esses distintos espaços da 
cidade e a efetividade de ambos enquanto centralidade.  
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Figura 2: Mapa geral de Palmas na sua relação cidade projetada e cidade espontânea 
Fonte: Mapa base do GeoPalmas, adaptado pelos autores, 2018 

Toda cidade tem um centro principal (VILLAÇA, 2012), e ainda que a cidade se expanda e reproduza outras 
áreas de centralidade, sempre há um centro considerado oficial e simbólico. O caso de Palmas não é 
diferente, já que no projeto urbano já ficou designado pelos arquitetos sua localidade, coincidindo com o 
centro de poder, a Praça dos Girassóis, sede da Assembleia Legislativa e das principais instituições políticas 
governamentais. Por determinação projetual (figura 2), o centro da capital não está em seu centro 
geográfico propriamente dito, e sim, na porção mais a norte no cruzamento das duas principais avenidas 
que conectam os 4 eixos da cidade estruturando o traçado ortogonal desejado, sendo a monumental 
avenida Teotônio Segurado (no eixo Norte-Sul e que possui aproximadamente 26 km de extensão) e a 
avenida Juscelino Kubitschek (no eixo Leste-Oeste). A Avenida JK é a coluna vertebral do centro projetado, 
que em suporte as quadras que a compõem (104 Sul e 104 Norte) conformam a centralidade consolidada 
por meio da ampla gama de comércio e serviços. Foi a própria ocupação do centro de Palmas que resultou 
ali ser o centro da cidade, já que enquanto projeto ele apenas era idealizado como uma abstração, mas a 
partir do momento em que as instituições, o comércio e os serviços passam a ocupa-lo e a receber 
frequentadores, passa então a moldar-se enquanto centro.  

Já a avenida Tocantins, no bairro de Taquaralto (região periférica Palmas-Sul, fora do Plano Diretor) vem 
sendo moldada como uma centralidade tão ou mais relevante quanto o próprio centro projetado. Esta área 
distante aproximadamente 22 quilômetros do centro oficial, surge no período de construção da cidade a 
partir de 1989 e por sua característica periférica, passou a abrigar ali também os construtores e os novos 
habitantes que chegavam em busca de trabalho, cuja barreira policial ali instalada, ao classifica-los como 
desqualificados e sem-posse, permitiam apenas que ocupassem a área de Taquaralto, vetando o acesso e a 
ocupação do Plano Diretor em construção. Este fato histórico leva esta região a definir-se como um vetor 
de grande densidade habitacional e alta concentração de comércio e serviços, materializando relações e 
características espaciais muito próximas das cidades tradicionais, já que se trata de um bairro não 
planejado e formado espontaneamente desde seu inicio.  

N 
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Com a avenida  Tocantins e o bairro de Taquaralto já consolidados, é somente após o ano de 1994 (BRITO, 
2016), por conta da ocupação de importantes prédios institucionais e de comércio e serviços, que a área 
destinada a ser o centro oficial começa a formar-se como tal, em especial na avenida JK porção leste. Ao 
passo que a cidade vinha sendo ocupada de maneira dispersa, regida por uma especulação imobiliária 
altamente seletiva, os centros de Palmas delineavam-se dentro de uma dualidade: a avenida JK era 
ocupada e se configurava como centro financeiro e comercial; e diametralmente, a avenida Tocantins 
também seguia a ser ocupada e a configurar-se como centralidade, recebendo mais comércio e serviços 
para atender a crescente demanda. 

A falta de tratamento ante a predominância de comércio e serviços na região da avenida JK faz com que 
esta apresente debilidades muito próximas as de outras cidades muito mais antigas, sendo movimentada e 
plena de fluxos durante o dia e totalmente vazia pelas noites e aos fins de semana. A falta de incentivo à 
habitação no centro projetado e a baixa qualidade de seus raros espaços públicos, reforçam uma 
característica de centro dependente, ou seja, vivo de pessoas quando o comércio está ativo, porém morto 
quando este não ocorre. O centro dependente é frágil já que não é estruturado por meio de um conjunto 
de atributos que lhe insufle vida em períodos variados. Tais atributos possuem intersecção com os fatores 
de urbanidade de um espaço, ou seja, a morfologia urbana e a arquitetura que a conforma, o 
comportamento humano e o grau de satisfação dos usuários em relação ao espaço público. O centro 
dinâmico, ao contrário do dependente, é adaptável e induz adaptações as mais diversas manifestações e 
agentes envolvidos, representando muito bem sua condição de centro durante a semana e nos fins de 
semana, pelo dia e pela noite, abrigando atividades complementares ao fluxo requerido do setor de 
comércio e serviços, podendo abrigar mercados, feiras, faculdades, escolas, bibliotecas, equipamentos 
culturais, cinemas de rua além de usos de bares e restaurantes sempre quando observadas as condições de 
ruído com a habitabilidade local. O simbólico do centro passa pela apropriação dos usuários em seus 
espaços e isso só ocorre quando estes possuem uma identificação com o lugar. A identidade do centro, 
lugar do encontro e das dinâmicas urbanas dos mais diversos perfis, deve ser construída com base na 
coletividade e no mix de usos, por isso que a ênfase unicamente voltada para comércio e serviços no centro 
projetado ceifa o potencial de urbanidade de seu tecido urbano. Para que o terciário possa se manifestar 
induzindo a sociabilidade e a vitalidade urbana, deve ser explorado nas suas múltiplas atividades cujas 
combinações reforcem no centro os valores próprios do burburinho, do encontro, do fluxo e da 
permanência.   

Na região Palmas-Sul, fora do Plano Diretor e que abriga 51% da população da capital (SANTOS, et al 2014), 
o setor terciário vem se apropriando da Avenida Tocantins alocando ali praticamente as mesmas grandes 
lojas e marcas presentes na avenida JK, bem como os principais bancos e serviços junto a filiais de 
importante escolas (como o Senai e Dom Bosco) presentes no centro oficial. A diferença desta centralidade 
está que a identificação dos usuários com este lugar se dá de maneira mais espontânea. Contribui para este 
fato, a constatação de que a qualidade de espaços públicos e a presença de comércio de rua – tanto formal 
quanto informal – é menos rarefeita, tornando o ato da compra também um momento de permanência em 
seus espaços, dada a presença de mais mesas na calçada, de bancos e da praça principal do bairro que 
polariza o público e abriga constantemente uma feira de horti-fruti e barraquinhas de comida. Ao passo 
que ir comprar na avenida JK é um ato de passagem, já na avenida Tocantins percebe-se como os usuários 
permanecem mais tempo em seus espaços. A morfologia urbana e o entorno contribuem para tal já que - 
ainda que em ambas as avenidas as fachadas sejam ativas - a região de Taquaralto onde está a avenida 
Tocantins não possui a padronização construtiva percebida no Plano Diretor (cujas construções 
assemelham-se muito entre si e o traçado urbano simétrico e ortogonal provoca uma tediosa sensação de 
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desorientação no usuário). O entorno da avenida Tocantins é habitacional composto por pessoas da classe 
C e D, ao contrário da avenida JK em que o entorno direto é praticamente comercial e a ocupação das 
quadras residenciais adjacentes privilegia as classes A e B. Uma das principais características da avenida 
Tocantins é o alto índice de vida noturna, derivada da presença de escolas que possuem cursos noturnos, 
de bares e restaurantes junto a oferta de pequenos pontos de comércio alimentícios informais que ocupam 
suas calçadas (espetinhos, cachorro quente, chambari e paçoca). A feira, da praça principal, também se 
estende noite adentro, tornando esta centralidade dinâmica e de uma vida urbana ímpar. Do mesmo 
modo, assim como aferido com os usuários, o grau de satisfação em relação ao bairro e a seus espaços 
públicos conduzem a uma significação simbólica notável, onde grande parte dos usuários afirmam que 
pouco utilizam do centro oficial, já que ali encontram o que precisam e sentem-se confortáveis em um 
entorno mais amigável. 

No centro projetado na região da avenida JK nota-se a falta de espaços públicos que ofereçam a população 
muito mais do que ir as compras. Se no projeto inicial, as ruas internas das quadras seriam para pedestres 
com espaços destinados ao lazer e a permanência, em realidade o que se viu foi uma lógica do varejo que 
se conecta ao carro, ao estacionamento e a visibilidade das vitrines e dos painéis publicitários; o que na 
avenida Tocantins em Taquaralto percebe-se o grande número de usuários que utilizam o transporte 
coletivo, transbordam as calçadas enquanto pedestres e se valem de espaços de permanência como praças 
e locais para apropriação. 

Ainda no campo da dualidade, considera-se relevante destacar a relação que a Avenida Palmas Brasil 
mantém com seu entorno e com a cidade, dada sua sentença em que foi designada por decreto a ser uma 
avenida de ênfase comercial com foco na oferta de bares e restaurantes, inclusive noturnos. Porém, resulta 
que sua paisagem não é nada agradável – nem ao nível dos olhos, nem na qualidade do espaço e tampouco 
na oferta de serviços à população – de modo que a Avenida Palmas Brasil encontra-se obsoleta, ocupada 
por tímidos restaurantes e serviços, com grande quantidade de imóveis desocupados. A avenida (localizada 
nas quadras 706/806 Sul) está em um entorno predominantemente residencial e as construções que a 
compõem são todas de um mesmo padrão construtivo, que obedece aos alinhamentos nas divisas e a 
presença das marquises de sombreamento em balanço. Uma vez verificada a relação dos prédios com a rua 
e a abundância de estacionamentos, o que se percebe em realidade, por meio de entrevistas com os 
usuários e comerciantes, é a de que a mesmice das edificações junto a falta de um tratamento espacial 
mais adequado aos usos de restauração, a tornaram um local apático e inexpressivo, reforçado por um 
elemento decorativo em concreto que percorre toda a avenida defronte aos edifícios, que termina por 
dizimar qualquer afetividade com esse espaço da cidade, elemento este que provoca inclusive sérias 
interferências nas calçadas e passagens ao longo da avenida. Durante o dia a avenida possui pouco fluxo, o 
que impede a apropriação por parte do comércio; e pela noite, quando despontam alguns restaurantes 
aqui e acolá, são de uma erma vivacidade.  
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                                     Figura 3: Avenida Palmas Brasil                                                                                Figura 4: Avenida Palmas Brasil 
                                                 Fonte: os autores                                                                                                           Fonte: os autores 

Pela própria constituição urbana morfológica da cidade, que já nasce desenhada tendo ocupações pré-
designadas em projeto, o centro oficial sente um fenômeno de expansão e deslocamento de atividades, já 
que como em qualquer outra cidade, torna-se um setor de alta capitalização e por conta do fator 
localização incorre em valores de aluguéis de imóveis muito altos, o que vem provocando uma nova 
orientação do setor terciário, em busca de alugueis mais baratos nas proximidades e que se aproveite dos 
fluxos próprios das áreas centrais e suas imediações. Junte a estes pontos, o fato do terciário requerer uma 
ocupação de bairros e paisagens urbanas que possam permitir e fornecer os fluxos necessários e as 
acomodações pertinentes para que ele aconteça. Este fenômeno pode ser visto nas quadras 106 Sul e 204 
Sul, ambas predominantemente residenciais de médio/alto padrão, tecendo laços com o perfil sócio-
econômico de cada quadra e dando vazão à expansão do centro oficial das imediações da avenida JK. Tal 
apropriação por parte do comércio e serviços extrapola as áreas que inicialmente eram previstas em cada 
quadra unicamente para atender ao comércio local necessário.  

Na quadra 204 Sul, observa-se a partir de 1999 (PAZ, 2015) uma ocupação por tipos de comércio com maior 
raio de influência na cidade, o que com seu impacto no entorno urbano passa a ocasionar alterações na Lei 
de Uso do Solo onde áreas específicas antes destinadas ao uso residencial, são transformadas por decreto 
em áreas também para o uso de comércio e serviços. Tal transformação, neste caso, passa a provocar uma 
diversidade de usos e fluxos que, ao atrair usuários de outras quadras, ocasiona uma dinâmica ímpar entre 
os moradores de diversas partes do Plano Diretor de Palmas, melhorando alguns aspectos da quadra 
tornando-a mais agradável ao nível dos olhos e contribuindo para uma sociabilidade e uma vitalidade 
urbana que antes não existia. Na região central da cidade, é a quadra 204 Sul que passa espontaneamente 
a ter o papel que no plano original estaria atribuído a avenida Palmas Brasil, sendo agora o local dos bares e 
restaurantes com usos noturnos, além de lojas, salões de beleza, clínicas médicas e estéticas (figura 5). 
Destaca-se alguns aspectos deste processo de apropriação do setor terciário em uma quadra inicialmente 
residencial: a morfologia urbana que aqui se apresenta com ruas curvas e assimétricas opondo-se a tediosa 
quadrícula do plano de Palmas; a qualidade do entorno com a presença de praças arborizadas e espaços 
livres com tratamento paisagístico; o fluxo existente devido a alta densidade habitacional decorrente da 
grande presença de torres; o público-alvo composto por moradores das classes A e B e a possibilidade de 
construções mais originais fora das tediosas salas comerciais padronizadas presentes tanto nas avenidas 
Palmas Brasil como na JK. 
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              Figura 5: Apropriação do setor terciário na Quadra 204 Sul                          Figura 6: Apropriação do setor terciário na Quadra 106 Sul 
                                                   Fonte: os autores                                                                                                  Fonte: os autores 

Uma outra subversão relevante que o setor de comércio e serviços passou a realizar na cidade a partir da 
ocupação da quadra 204 Sul é a dos lotes lindeiros da quadra - que davam costas as avenidas arteriais de 
acesso reproduzindo imensas paredes cegas sem vida em contíguas calçadas sem uso - passarem a querer 
aproveitar o fluxo destas avenidas exteriores, abrindo frente para as mesmas, ocasionando numa nova 
forma de apreensão e apropriação dos espaços da cidade. Trechos onde antes predominava o vazio e a 
monotonia passam então a ter conexões e passagens, atraindo usuários com usos diversos, acessos e 
estacionamento ao longo da via (figuras 7 e 8). A legislação local não deixava claro sobre aberturas destes 
lotes às avenidas que circundam a quadra, passando a ser reconhecido pela Lei Complementar 81/2004 
que autoriza usos de comércio e serviços em lotes lindeiros as avenidas da Área de Urbanização Prioritária 
I, localizados na Área de Comércio e Serviço Local e também em Área Residencial. Conforme indicado no 
trabalho de Paz (2015, pág. 150) em entrevista a Luis Hildebrando, o fato da lei complementar 
regulamentar a diversidade de usos nos lotes que fazem fundo (passando a ser também frente) para estas 
avenidas que já possuem um fluxo considerável, prioriza-se “o aspecto social e econômico, visto que a 
configuração espacial de extensos paredões margeando as avenidas de quadras residenciais não 
propiciavam uma vitalidade urbana, atributo essencial para garantir a segurança dos transeuntes, muito 
menos avenidas que eram aproveitadas economicamente”.  

Residência até 3pv 

Prédio Resid. +3pv. 

Comércio 

Institucional 

Serviços 

Lote vazio 

Aluga-se 

Vende-se 

Mackenzie 
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          Figura 7: Típico fundo de lotes lindeiros as avenidas arteriais                       Figura 8: Apropriação do comércio em fundo de lotes lindeiros 
                                                 Fonte: os autores                                                                                                           Fonte: os autores 

No caso da quadra 106 Sul, predominantemente residencial, recentemente essa reorientação também vem 
ocorrendo (figura 6), percebida na rua principal dentro da quadra dada a presença de polos geradores de 
fluxo como a recém-inaugurada filial da escola paulistana Mackenzie, a principal floricultura da cidade, um 
restaurante da moda, algumas clínicas de estética, consultórios de advocacia e dentistas, configurando uma 
dinâmica relevante que atrai atividades complementares as já estabelecidas e que extrapolam a escala da 
quadra. Neste processo, com a crescente oferta de imóveis para vender/alugar bem como sua rápida 
ocupação, observa-se a conversão de casas residenciais em mais clínicas de estética, salões de beleza, 
escolas primárias, creches, bares menores, escola de música, restaurante, clinicas médicas e odontológicas. 
Essa reorientação do setor terciário na cidade, denota alguns efeitos que o varejo tende a romper em 
detrimento do controle homogeneizante do plano.  

No que concerne a morfologia urbana e seu aspecto arquitetônico, um comércio e/ou um serviço ao 
ocupar uma casa revela uma característica interessante que é a de poder moldar o espaço e a fachada do 
estabelecimento de acordo com a própria vontade do proprietário, criando efeitos de distinção próprios do 
comércio como o uso de materiais e a publicidade. Nos uniformes edifícios do centro projetado da cidade, 
por conta da legislação que orienta a uma tipologia com marquise/sem marquise e que limita a 
inventividade arquitetônica, praticamente todos os prédios (em geral térreos ou com até dois pavimentos, 
sempre comerciais) tem o mesmíssimo aspecto, provocando uma paisagem urbana amorfa, cujos usuários 
tem grandes dificuldades de se localizarem em suas ruas e espaços, já que a arquitetura se apresenta ao 
nível dos olhos com um repetido padrão. Nas quadras residenciais, onde a legislação permite construções 
de aspectos variados, obtém-se uma morfologia arquitetônica muito mais expressiva, em que ao serem 
apropriadas pelo setor terciário passam a constituir-se como elementos de destaque na paisagem urbana, 
próprio das cidades tradicionais. Em um centro de cidade composto por uma malha ortogonal de quadras 
genéricas, composto por edifícios genéricos e com endereços numéricos abstratos, há de se convir que o 
fator urbanidade corre grande risco de ser sublimado do cotidiano.  

Outro fato que merece ser destacado nesta expansão do centro projetado de Palmas, é a proliferação de 
edifícios residenciais verticalizados, tanto na quadra 204 Sul (que já possui muitas torres nos lotes 
permitidos para tal) como na quadra 106 Sul (que passa atualmente por um processo de construção de 
grandes torres). A previsão futura de muitos moradores chegando e saindo de seus apartamentos, já 
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despertou no setor terciário a apropriação destas quadras, garantindo espaços e implementando 
paulatinamente usos que tendem a ser cada vez mais comuns nestes lugares de grande fluxo. Estes casos 
estão alinhados com a mais recente revisão do Plano Diretor de Palmas (2018), que orienta a RPCentro 
(Região de Planejamento Centro) a receber edifícios residenciais de alta densidade aliados ao 
fortalecimento de sua vocação terciária.  

No contexto de uma cidade nova, tais ambivalências acima elencadas aclaram como o setor terciário pode 
se apropriar de espaços da cidade conduzindo algumas transformações que tendem a subverter a lógica 
inicial do plano, buscando sempre o fluxo e induzindo a formas de comportamento humano que tem mais a 
ver com as cidades tradicionais, como a diversidade, o heterogêneo e o encontro. Se combinado com uma 
morfologia urbana e arquitetônica que possa oferecer aos usuários muito mais do que espaços de 
passagem e sim momentos de permanência, o setor de comércio e serviços vem demonstrando que possui 
uma vocação totalmente atrelada aos princípios de urbanidade, sociabilidade e vitalidade urbana. Onde há 
comércio em uma cidade, há vida e encontro. Esta potencialidade, junto as fragilidades que também são 
percebidas, deve ser colocada sob o olhar dos arquitetos urbanistas, para que saibam trabalhar com esta 
dinâmica voraz tão própria do nosso tempo - o consumo – buscando moldar uma cidade que saiba balizar 
os interesses do setor terciário sob uma produção de espaços pensados pela/para a coletividade. Dentro 
desta perspectiva, por meio dos olhares das apropriações e subversões que o varejo vem realizando em 
Palmas, fica mais claro como é importante compreender o impacto do terciário na produção do espaço 
frente a complexidade de relações das cidades contemporâneas.  

CONCLUSÕES 

Ao passo que o urbanismo planejado em Palmas deixa entrever por seu desenho e ocupação algumas 
frágeis relações urbanas que os usuários mantêm com a cidade projetada, percebe-se no setor terciário 
uma visível forma de mediação do cotidiano, rompendo com os limites iniciais do plano, apropriando-se de 
espaços da cidade, ocupando quadras nunca antes previstas para estes usos; produzindo centralidades,  
estendendo, puxando e cobrindo cantos desestigmatizando a rígida geometria cartesiana da capital. Em 
resposta a racionalidade do genérico plano ortogonal, passa a criar lugares tanto para as trocas objetivas de 
cunho mercadológico quanto às subjetivas como o encontro, o bate-papo e as vivências ordinárias, 
conectadas às formas de vivenciar a cidade sob uma perspectiva mais coletiva, mais a ver com as dinâmicas 
de seus usos, usuários e possibilidades. 

Em uma cidade que ainda está construindo sua identidade e as próprias pessoas construindo seu lugar 
nessa artificialidade, percebe-se pela dicotomia entre o planejado e o realizado uma aversão (ou melhor 
dizendo, uma subversão) do plano inicial, dando passo à modos de vivência similares aos das cidades 
tradicionais como as esquinas, as mesinhas nas calçadas, as vitrines, as feiras de rua, o mercado público, as 
barraquinhas de comida, os quiosques de espetinhos, os camelôs, os pontos de açaí, etc. Palmas é feita de 
muitos matizes e múltiplas compreensões decorrentes de seu processo de ocupação, das formas como a 
população foi ocupando a cidade, de uma nítida separação entre a cidade formal concebida pelo/para o 
plano; e a cidade informal, concebida pelas pessoas em suas atividades ordinárias; e de um setor de 
comércio e serviços que permeia essas relações, dando identidade, auxiliando a construir a sociabilidade e 
interferindo nos modos de vivência da jovem capital.  

De forma contraditória, nesse protagonismo que o setor terciário exerce sobre Palmas, o poder público 
local não possui os corretos instrumentos para dialogar com essa realidade, perdendo oportunidades de 
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evidenciar por meio da arquitetura e do urbanismo a potencialidade do comércio, dos serviços e do lazer, 
bem como de transformar as fragilidades eventualmente constatadas. Assim sendo, os espaços de 
comércio da cidade incluindo seus centros, são muitas vezes deixados ao acaso, indicando a falta de 
políticas adequadas para regular tais atividades, tanto no Plano Diretor quanto em suas zonas periféricas - 
áreas tão ou mais pulsantes, quanto o centro oficial.  

Por um olhar da arquitetura e do urbanismo, buscaram-se aqui reflexões sobre algumas ambivalências 
percebidas na produção do espaço desta jovem capital brasileira, cujas relações entre cidade, comércio e 
urbanidade podem auxiliar a não apenas entende-la melhor, mas fornecer alguns parâmetros que possam 
auxiliar na intervenção de seus espaços considerando a lógica do terciário dado o protagonismo que este 
vem adquirindo desde a criação de Palmas. Ao considerar a dimensão urbana das dinâmicas do setor de 
comércio e serviços, intenta-se uma forma de moldagem de cidade que, por um lado, não despreze as 
potencialidades do setor ao mesmo tempo que haja competência para interferir e amenizar suas 
debilidades; e por outro, se valha de um olhar mais humano e coletivo para suas espacialidades, tendo 
sempre como referencial as possíveis formas de conseguir uma cidade com mais urbanidade, sociabilidade 
e vitalidade urbana. 
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APROPRIAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO NA PRAÇA NELSON MANDELA 

 

APPROPRIATION OF URBAN FURNITURE IN NELSON MANDELA SQUARE 

APROPIACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EN LA PLAZA NELSON MANDELA  

PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
A apropriação dos espaços públicos na cidade pelos usuários se dá de distintas maneiras. Considerá-las pode melhorar 
a produção e o desempenho do espaço urbano. Este artigo busca analisar o uso do espaço público por meio da 
apropriação do mobiliário urbano pelos usuários da Praça Nelson Mandela, no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro, Brasil. 
Para tal análise foram realizados levantamentos, observações e coletas de dados na praça em diferentes dias e períodos. 
Tabelas e desenhos foram elaborados como forma de sistematizar os dados analisados. Os resultados revelam que os 
usuários atribuem múltiplas funções ao mobiliário urbano da praça, utilizando-os de acordo com seus desejos, 
evidenciando seus hábitos sociais e culturais no espaço público urbano.  
PALAVRAS-CHAVE: mobiliário urbano; apropriação; uso; espaço público urbano; praça.  

ABSTRACT: 
 The appropriation of the public spaces in the city by the users occurs in different ways. Considering them can improve 
the production and performance of urban space. This article seeks to analyze the use of public space through the 
appropriation of urban furniture by users of Nelson Mandela Square, in the Botafogo neighborhood, Rio de Janeiro, 
Brazil. For this analysis, surveys, observations and data collections were performed in the square on different days and 
periods. Tables and drawings were elaborated as a way of systematizing the analyzed data. The results reveal that users 
assign multiple functions to the urban furniture of the square, using them according to their desires, evidencing their 
social and cultural habits in the public urban space. 
KEYWORDS: urban furniture; appropriation; use; public urban space; square.   

RESUMEN: 
La apropiación de los espacios públicos en la ciudad por los usuarios se da de distintas maneras. Considerarlas puede 
mejorar la producción y el rendimiento del espacio urbano. Este artículo busca analizar el uso del espacio público a través 
de la apropiación del mobiliario urbano por los usuarios de la Plaza Nelson Mandela, en el barrio de Botafogo, Río de 
Janeiro, Brasil. Para tal análisis se realizaron levantamientos, observaciones y colectas de datos en la plaza en diferentes 
días y períodos. Las tablas y diseños fueron elaborados como forma de sistematizar los datos analizados. Los resultados 
revelan que los usuarios atribuyen múltiples funciones al mobiliario urbano de la plaza, utilizándolos de acuerdo con sus 
deseos, evidenciando sus hábitos sociales y culturales en el espacio público urbano. 
PALABRAS-CLAVE: mobiliario urbano; propiedad; utilizar; espacio público urbano; plaza. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Conceito de mobiliário urbano 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define o termo mobiliário urbano da seguinte maneira: 
“Todos os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária 
ou não, implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos e privados.” (ABNT-NBR 
9283, 1986, p.1) citando como exemplos banca, trailer, pérgola, quiosques, hidrantes, lixeiras, semáforo 
público, poste de luz, chafariz, fonte, entre outros mais. A Lei 10098 de 19 de dezembro de 2000, por sua 
vez, trata mobiliário urbano como um grupo de objetos “existentes nas vias e espaços públicos, superpostos 
ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou traslado 
não provoque alterações substanciais nestes elementos” como marquises, semáforos, cabines telefônicas, 
fontes públicas, toldos, lixeiras, dentre outros. Sob o ponto de vista das leis, pode-se depreender que o 
conjunto de mobiliário urbano é acessório integrante da paisagem urbana e agrega a formação do espaço da 
cidade. Nessa perspectiva MONTENEGRO afirma que:  

O desenvolvimento desses objetos urbanos adquire um grau de importância dentro dos 
projetos de intervenção urbanísticas dos espaços urbanos públicos na medida em que 
representam um fator de valorização no uso do espaço público, através da prestação de 
serviços, atendimento de necessidades e desempenho de funções específicas. 

(MONTENEGRO, 2005, p.29) 

Ainda em concordância com o autor, o mobiliário urbano inserido na cidade é parte do traçado desta e 
também interfere no âmbito sociocultural de uma sociedade, ao passo que os mobiliários urbanos são 
produzidos com intuito de proporcionar “comodidade e conforto aos cidadãos da urbe, principalmente aos 
pedestres” complementando o ambiente construído “sendo parte do desenho urbano da cidade, interagindo 
com seus usuários e com o contexto sociocultural e ambiental” (MONTENEGRO 2005). Similarmente, FREITAS 
defende que o termo mobiliário urbano é uma alusão ao mobiliário doméstico das residências, e também é 
chamado de elemento urbano, por consistir em objetos que equipam a cidade: “ Da mesma maneira que 
mesas, cadeiras, telefones e lixeiras atendem as necessidades de uma família e, jarros, esculturas, luminárias 
e relógios decoram seus lares” (FREITAS, 2008, p. 153) no espaço urbano, esses elementos tendem a 
pluralizar suas funções a medida que o número de usuários cresce. Ainda de acordo com o autor observa-se 
que:   

O mobiliário urbano contribui para a estética e para a funcionalidade dos espaços, da 
mesma forma que promove segurança e o conforto aos usuários, merecendo a atenção dos 
planejadores preocupados com a qualificação do ambiente público, dos recintos urbanos, 
das vias de circulação, das praças e parques urbanos. (FREITAS, 2008, p.153). 

 

Outra autora que também utiliza ambos os termos é (MOUTHÉ, 1998, P.13) em seu livro “mobiliário 

urbano” estabelecendo categorias variadas e identificando os objetos como mobiliário ou elemento urbano 

alternadamente, com base no aspecto funcional dos mesmos. Entretanto, neste artigo será escolhido o 

termo mobiliário urbano, por ser o adotado pela legislação brasileira. 

1.2 Categorias do mobiliário urbano 
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Também serão considerados apenas os autores que categorizam o mobiliário urbano a partir de sua função, 
pois esta relaciona-se diretamente com a maneira com que o usuário se apropria do mesmo. A (ABNT-NBR 
9283), (MOUTHÉ, 1998, p.15) e (FREITAS, 2008, P.154) classificam o mobiliário urbano de acordo com 
critérios funcionais. A tabela 1 sistematiza a divisão das categorias de cada autor. 

Figura 1: Tabela com critérios, autores e categorias do mobiliário urbano 
Fonte: Autora 

 

CRITÉRIOS  AUTORES CATEGORIAS 

        

Função 
ABNT-NBR 
9283, 1986 

 Circulação e transporte,  cultura e 
religião, Esporte e lazer, Infra-esrutura,  
Segurança  pública e proteção, abrigo, 
comércio, informação e comunicação 
visual, ornamentação da paisagem e 

ambientação urbana. 

        

Função 
MOUTHÉ, 

1998 

Elementos decorativos, mobiliário de 
serviço, mobiliário de lazer, 

mobiliário de comercialização, 
mobiliário de sinalização, mobiliário 

de publicidade. 
        

Função FREITAS, 2008 
Descanso e lazer, jogos, barreiras, 

abrigos, comunicação, limpeza, infra-
estrutura e paisagismo 

A norma NBR-9283 da ABNT será a utilizada na categorização dos mobiliários urbanos que serão objeto de 
estudo deste artigo, inseridos nas classes de: Circulação e transporte (acesso ao metrô, bicicletários), Infra-
estrutura (lixeiras, respiradouro), Esporte e lazer (playgrounds), segurança pública e proteção (grades), 
comércio (banca, barracas), Ornamentação da paisagem e ambientação urbana (mesas, bancos, canteiros, 
arborização). 

1.3 Apropriação do espaço público pelos usuários e o conceito de praça 

A apropriação dos espaços públicos pelas pessoas se dá das mais variadas formas, e muitas vezes, afasta-se 
do que foi projetado pelos planejadores urbanos. Esse fato não é necessariamente um inconveniente ou um 
desdobramento negativo. Pelo contrário, pode revelar criatividade, na melhora do espaço urbano e sugerir 
pistas para a criação de futuras ambiências urbanas e reformulações espaciais. De acordo com SANTOS E 
VOGEL “ ...a maioria da população que não tem tido outra alternativa senão aceitar as imposições, acabou 
por criar mecanismos de defesa e superação. Reverte os significados dos espaços que lhe são impingidos ” 
(SANTOS E VOGEL 1985, P. 12). Nesse contexto, a população cria suas próprias ordens, “ultrapassando as 
ordens simplistas e abstratas dos planejadores. Acumula-se dessa forma um desconhecimento exponencial” 
(SANTOS E VOGEL 1985, P. 12). Cria-se assim, uma discrepância entre entendimento do espaço público 
erudito e o da população. Analogamente, as apropriações realizadas no espaço público são tratadas como 
algo relevante também por NISHIKAWA, que considera as apropriações de determinado local como algo 
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oriundo do cotidiano e relaciona-se com a própria vida urbana, podem indicar e ajudar na percepção dos 
desejos e necessidades daquela população, mostrando carência de reformulação física, para oferecer mais 
flexibilidade ao espaço, consequentemente servindo como mecanismos de compreensão por parte do 
planejador (NISHIKAWA 1984).  

A importância da praça, nessa perspectiva de apropriação do espaço urbano é fundamental já que é “lugar 
intencional do encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações da vida 
urbana e comunitária e de prestígio, e, consequentemente, de funções estruturantes e arquiteturas 
significativas” (LAMAS, s/d, p102). O autor ainda complementa, dizendo que a praça “é um elemento 
morfológico das cidades ocidentais” (LAMAS, s/d, p100) antes inexistentes e diferencia-se “de outros espaços 
que são resultado acidental de alargamento ou confluência de traçados” (LAMAS, s/d, p102), nesse sentido 
conclui que “a praça pressupõe vontade e o desenho de uma forma e de um programa” (LAMAS, s/d, p102). 
Ainda corroborando a vocação para a apropriação pública da praça pelos usuários, destaca-se a definição de 
praça dada por ROBBA E MACEDO, como “espaços livres públicos urbanos destinados ao lazer e ao convívio 
da população, acessíveis aos cidadãos e livres de veículos, definidos pela malha urbana formal que não 
ocupem mais de 2 ou 3 quadras consecutivas” (ROBBA E MACEDO, 2002, P.17).  Portanto, a praça configura 
em sua estrutura formal, paisagística e urbana a vocação de apropriação pelos mais diversos usos que a 
mesma possa proporcionar a população. Para tanto, conta com mobiliário urbano e elementos que ratificam 
o seu uso ou apropriação coletiva. Bem como afirmam as autoras CARNEIRO E MESQUITA, em sua definição 
de praça como espaços livres públicos incorporados a malha, com função de convívio social, com área 
aproximada a de uma quadra e frequentemente contendo cobertura vegetal, canteiros, bancos e mobiliário 
lúdico (CARNEIRO E MESQUITA, 2000). 

Considerando que a apropriação do espaço público acontece pela população, e em muitos casos de forma 
diferente do que foi proposto pelos planejadores urbanos da cidade, a praça com seu papel relevante na 
promoção do encontro e convívio social ganha evidência e destaca-se nessa questão. A apropriação do 
espaço público se dá nela de forma intensa e constante, tornando-se fonte de observação e estudo dos 
múltiplos usos que as pessoas atribuem a ela. Este artigo versará sobre a apropriação do espaço público no 
contexto de uma praça, dando enfoque ao uso do mobiliário urbano pelas pessoas, relacionando a 
disposição, função e utilização desses elementos pelos usuários da praça, de acordo com seus hábitos 
culturais e sociais, com o propósito de compreender como se dá esse processo de apropriação do espaço. A 
ideia de conexão com o mobiliário urbano vem da observância da falta de pesquisas e trabalhos que 
considerem outras dimensões desses objetos, que geralmente discorrem apenas acerca do design e estética 
deles. Entender como se dá o uso do mobiliário urbano pelo viés da apropriação do espaço público, é sem 
dúvida, mais uma ferramenta a fim de melhorar o planejamento urbano das cidades e de alinhar as 
necessidades dos usuários na criação de um espaço público mais confortável, útil e flexível. 

1.4 A praça Nelson Mandela 

A fonte de pesquisa para a elaboração deste artigo é a Praça Nelson Mandela, localizada no bairro de 
Botafogo, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. A escolha específica desta praça se deu pelas suas principais 
características de intenso fluxo de pedestres e grande extensão. Era imprescindível a presença constante de 
usuários na praça para a observância de seus hábitos de apropriação do mobiliário urbano, bem como suas 
dimensões, que proporcionam a divisão da praça em zonas de usos distintos. 
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O bairro de Botafogo, no qual está inserida a Praça Nelson Mandela, faz parte da zona sul do Rio Janeiro, 
abriga pontos turísticos como os morros do pão de açúcar, na Urca e a enseada da praia de Botafogo. 
Atualmente com quase 100 mil habitantes é um dos principais pontos de acesso a outros bairros da zona sul, 
como Copacabana e Ipanema. Em 1850 surgiram as principais ruas do bairro: São Clemente onde moravam 
os barões do café, e a Rua Voluntários da Pátria, onde moravam pequenos comerciantes. Com o passar do 
tempo, a Rua Voluntários da pátria tornou-se o polo comercial na região, abrigando sedes de empresas, 
agências bancárias, edifícios comerciais e serviços. A praça Nelson Mandela está localizada num terreno 
remanescente das obras do metrô do trecho Glória-Botafogo que duraram de 1975 até 1978, porém, a 
estação do metrô de Botafogo só foi inaugurada no ano de 1981. A partir daí,  o terreno da praça ficou 
ocupado por canteiro de obras para a extensão da linha 1 do metrô até o ano de 2008. Contudo, desde 2002, 
a associação de moradores do bairro de Botafogo já propunha ao município a construção de uma praça no 
terreno do canteiro de obras do metrô. A proposta de projeto aprovada consistia na criação de um 
quadrilátero, delimitado pelas Ruas Voluntários da Pátria, Nelson Mandela, São Clemente e uma quarta rua 
projetada, com área de 7500 m². Em 2008 foi adicionado ao projeto uma unidade da UPA (unidade de pronto 
atendimento) que ocupa atualmente cerca de 30% da área original da Praça. Com as obras realizadas em 
2009, no ano de 2010 a Praça foi entregue ao público. Hoje em dia está inserida num contexto de cultura e 
lazer, já que na criação da rua projetada foi incorporado um polo gastronômico, além de possuir uma 
localização estratégia entre dois cinemas na Rua Voluntários da Pátria. A praça Nelson Mandela é atualmente 
um ponto referencial no bairro, não só por estar nesse eixo cultural, como também por concentrar saídas de 
metrô e pontos de ônibus, no seu interior e ao redor. Na figura abaixo observa-se a quadra da praça, com 
marcações dos pontos de ônibus (círculos amarelos) e saídas de metrô (círculos azuis). 

Figura 2: Quadra da praça Nelson Mandela, visão superior, marcação de saídas de metrô e pontos de ônibus 
Fonte: Mapa do instituto Pereira Passos. 
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2. METODOLOGIA 

Para a análise da apropriação e do uso do mobiliário urbano urbano na Praça Nelson Mandela, foram 
coletados dados a aprtir de 2 semanas seguidas de observação (dos dias  27 de maio até 10 de junho de 2018) 
excetuando-se os finais de semana, pelo fato de ocorrerm eventos como feiras e apresentações musicais que 
descaracterizam a configuração cotidiana da praça. Os períodos de observação foram fragmentados em dois 
turnos: Manhã-tarde e noite. Essa separação permitiu a observação do uso do mobiliário urbano a luz do dia 
e a luz artificial, duante a noite, gerando dois tipos de tabela para cada uma das duas zonas da praça. Os 
dados coletados foram sistematizados em dois tipos de tabelas: O primeiro tipo com o propósito de classificar 
o mobiliário urbano nas categorias da NBR 9283 e o segundo tipo com objetivo de analisar o uso e 
apropriação do mobiliário urbano pelas pessoas, segundo alguns critérios: 

 Frequência de uso do mobiliário urbano: Nesse critério foi considerado o número de vezes que o 
mobiliário urbano foi utilizado por diferentes pessoas, em cada período separadamente. Os níveis 
estabelecidos foram: 
Frequência intensa: uso por mais de 10 pessoas por período; 
Frequência média: uso de até 5 pessoas por período; 
Frequência baixa: uso de menos de 3 pessoas por período. 
 

 Uso conforme projetado? Esse critério busca analisar se a apropriação do mobiliário urbano foi 
condizente com a função para qual o mesmo foi projetado. As alternativas são: Sim ou Não. 
 

 Uso alternativo? Nesse critério objetiva-se contemplar os casos em que foram observados usos 
incomuns do mobiliário urbano, diferindo do uso para o qual o mesmo foi projetado. 
 

 Grau de conservação: Esse aspecto visa analisar o estado de conservação do mobiliário urbano, e foi 
mensurado de maneira visual, levando em consideração 2 níveis:  
Bem conservado, para o mobiliário urbano sem rachadoras, manchas ou danos;   
Parcialmente degradado, para o mobiliário urbano que apresentasse alguma rachadura, falhas na 
pintura e outros danos visíveis. 

3.  DIVISÃO DA QUADRA DA PRAÇA EM ZONAS 

A quadra onde se localiza a praça Nelson Mandela divide-se entre o território destinado a UPA (unidade de 
pronto atendimento) e a Praça, que por sua vez, divide-se em 2 zonas distintas: de permanência e de 
passagem. Essa divisão da praça em duas zonas facilita o entendimento dos usos e apropriações que os 
usuários fazem do mobiliário urbano. A zona de permanência é a área da praça protegida por grades e conta 
com um mobiliário mais diversificado, como brinquedos para playground, aparelhos de academia para a 
terceira idade e para jovens. Nessa parte, as pessoas tendem a sentar-se para conversar, passear com animais 
e brincar com crianças. Já na zona de passagem há a estação do metrô, que proporciona grande fluxo de 
pessoas durante o dia, também dispõe de 2 biciletários, mesas e bancos de concreto, além de pequeno 
comércio informal. 
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Figura 3: Quadra da praça Nelson Mandela, visão superior, dividida por zonas.  
Fonte: Mapa do instituto Pereira Passos editado pela autora.  

 

Nas figuras abaixo, a praça foi desenhada e e esquematizada de modo a mostrar na figura 4 a disposição das 
árvores tanto na zona de passagem quanto na de permanência. Observa-se nesse desenho que as árvores 
pertencentes a zona de permanência são de plantio recente, provavelmente do ano de 2009 , quando a praça 
começou a ser construída. A zona de passagem e a Rua Nelson Mandela ainda possuem árvores antigas, com 
copas maiores e que proporcionam mais sombra durante o dia. Na figura 5, destacam-se no desenho duas 
estações de metrô (em azul) : Uma inserida na zona de passagem da praça e outra bem próxima, na Rua 
Nelson Mandela. A presença dessas estações direciona o fluxo intenso de pessoas, principalmente durante 
o dia e também corrobora a vocação dessa zona para a passagem de pedestres. 

              Figura 4: Praça Nelson Mandela e árvores                                                                  Figura 5: Praça Nelson Mandela, estações do metrô e fluxos 
                       Fonte: Desenho da autora.                                                                                                              Fonte: Desenho da autora. 
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3.1 A apropriação do mobiliário urbano na zona de permanência da praça 

A zona de permanência da praça é muito utilizada nos períodos da manhã e a tarde por crianças, idosos 
pessoas com cachorros, e adolescentes. O mobiliário urbano presente conta com brinquedos de 
playground, aparelhos de academia, grade contornando quase toda a extensão da zona, com pontos de 
aberturas para passagens feitos pelos usuários. Aprsenta também o respiradouro do metrô, bancos, 
lixeiras, arbustos e árvores. Alguns desses mobiliários foram destacados no desenho da figura 6 e nas 
fotos da figura 7. 

Figura 6: Zona de permanência da Praça Nelson Mandela 
Fonte: Desenho elaborado pela autora. 

 
 

Figura 7: Fotos de mobiliário urbano na zona de permanência da praça.  
Fonte: Fotos da autora. 
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Figura 8: Tabela de categorias do mobiliário urbano da zona de permanência da praça, segundo NBR 9283. 
Fonte: Tabela elabora pela autora. 

 

 
Após a identificação e categorização do mobiliário urbano, de acordo com a figura 8, observa-se que a maior 
parte do mobiliário nessa zona da praça pertence as categorias de Ornamentação da paisagem e 
ambientação urbana, como árvores, arbusto e bancos. Estes elementos confirmam a vocação de 
permanência, convívio social, e contemplação que essa zona da praça proporciona aos usuários. Observa-se 
também um único mobiliário correspondente a grade, classificado na categoria segurança pública e proteção. 
A grade funciona também como divisória entre as duas zonas da praça, além de proporcionar mais segurança 
as crianças que brincam no playground, já que existe duas ruas de tráfego de veículos nas proximidades. 
Em se tratando do uso do mobiliário urbano, no período da manhã e tarde pode-se observar uso intenso do 
mobiliário infantil (brinquedos-Playground). Já os bancos têm frequência de uso média e também são 
utilizados para se deitar pelas pessoas. Os aparelhos da academia possuem baixa frequência de uso e são 
utilizados alternativamente como bancos. As árvores presentes, embora não tenham sido projetadas para 
uso, são utilizadas de maneira alternativa pelas crianças que tentam subir nos seus troncos. Conforme a 
tabela da figura 9. 
 
Considerando o uso do mobiliário público ainda na zona de permanência da praça, durante o período da 
noite, observa-se segundo a tabela da figura 10 que os brinquedos do playground têm frequência baixa de 
uso, assim como os aparelhos da academia, e estes continuam com uso alternativo de assentos para os 
usuários. Os bancos, por sua vez, adquirem frequência de uso intensa e ainda continuam com o uso 
alternativo para se deitar. As lixeiras permanecem com frequência de uso baixa, porém propiciam uso 
alternativo de suporte de copo, por alguns usuários que conversam e apoiam seus copos de bebida no tampo 
da mesma. E por fim, as árvores que tinham uso alternativo no período da manhã e tarde com as crianças 
subindo em seus troncos, não apresentam esse uso durante a noite. 
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Figura 9: Tabela de apropriação do mobiliário urbano da zona de permanência da praça durante a manhã e tarde. 

Fonte: Tabela elabora pela autora. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Tabela de apropriação do mobiliário urbano da zona de permanência da praça durante a noite.  
Fonte: Tabela elabora pela autora. 
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3.2 A apropriação do mobiliário urbano na zona de passagem da praça 

A zona de passagem da praça  possui grande fluxo de pedestres devido a concentração de  acessos ao metrô 
que se localiza no interior da praça e no entorno dela. Nessa zona situam-se bicicletários, mesas e bancos, 
quiosque de venda de plantas, barracas de comércio informal, árvores novas e antigas. Alguns desses 
mobiliários destacam-se no desenho da figura 11 e nas fotos da figura 12. 

 
Figura 11 : Zona de passagem da Praça Nelson Mandela 

Fonte: Desenho elaborado pela autora. 

 
 

Figura 12: Fotos de mobiliário urbano na zona de passagem da praça.  
Fonte: Fotos da autora. 
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Figura 13: Tabela de categorias do mobiliário urbano da zona de permanência da praça, segundo NBR 9283.  
Fonte: Tabela elabora pela autora. 

 

 
Após a detecção e classificação em categorias do mobiliário urbano, de acordo com a figura 13, observa-se 
que o mobiliário nessa zona da praça pertence as categorias de Ornamentação da paisagem e ambientação 
urbana (com árvores, mesas e bancos), circulação e transporte (com acesso a estação do metrô e 
bicicletários) e por fim, comércio (com quiosque de plantas e bancas de comércio informal). A presença das 
categorias de Comércio e Circulação e transporte revelam a tendência de trânsito e movimento dos 
pedestres, que a todo momento deslocam-se para o sentido do metrô ou para as ruas adjacentes. Por isso 
nessa zona da praça instalaram-se barracas de comércio informal, algumas vendendo lanches e roupas.   
Em observância da tabela na figura 15, nota-se que a apropriação do mobiliário urbano na zona de passagem 
no período de manhã e tarde acontece com frequência intensa em mesas e bancos e que estes também são 
utilizados de maneira alternativa, no caso das mesas como assentos e suportes para vendas de objetos. O 
acesso a estação de metrô é usado de maneira intensa, e também possui uso alternativo, pois algumas 
pessoas sentam na mureta do acesso. O biciletário também é utilizado intensamente e adquire uso 
alternativo pois alguns usuários sentam em suas hastes. Finalmente, as barracas de comércio informal são 
utilizadas com média frequência. 
 
Já a figura 15 apresenta a tabela com dados sobre a apropriação do mobiliário urbano na zona de passagem 
da praça no turno da noite. Nota-se que a frequência do uso dos mobiliários de mesas e bancos, acesso a 
estação de metrô e bicicletários permanece intensa, bem como o uso alternativo de cada mobiliário urbano. 
As barracas de comércio também adquirem uma frequência de uso intensa, principalmente devido ao polo 
gastronômico existente na rua projetada. Algumas pessoas compram lanches nas barracas e sentam-se nos 
bancos da praça para comer e conversar. 
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Figura 14: Tabela de apropriação do mobiliário urbano da zona de passagem da praça durante a manhã e tarde.  

Fonte: Tabela elabora pela autora 

 

 
 
 
 

Figura 15: Tabela de apropriação do mobiliário urbano da zona de passagem da praça durante a noite. 
Fonte: Tabela elabora pela autora. 
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4. CONCLUSÃO 

Com os dados obtidos e sistematizados nas tabelas, percebe-se que a apropriação do mobiliário urbano na 
Praça Nelson Mandela ultrapassa as funções e categorias pré-estabelecidas pela norma (NBR 9283) e pelos 
planejadores urbanos. As pessoas atribuem ao mobiliário urbano múltiplas funções, de acordo com seus 
desejos e necessidades. O uso do bicicletário como assento, do banco para deitar-se, da lixeira como suporte 
de copo de bebida e dos aparelhos de academia como assentos, são alguns exemplos de apropriações 
alternativas realizadas pelos usuários. As maneiras de utilizar o mobiliário urbano também dependem do 
período do dia, como o uso dos brinquedos do playground na zona de permanência da praça. Durante a 
manhã e à tarde são intensamente utilizados por crianças devido a claridade proporcionada pela luz solar, 
contudo, a noite possuem frequência baixa de utilização, pois a iluminação se dá através de postes e é 
insuficiente para as crianças brincarem em segurança. Essas diferenças de apropriação revelam não só o grau 
de satisfação do usuário com o espaço, como também seus hábitos sociais e culturais, dando subsídios aos 
arquitetos e urbanistas para a melhoria da produção do espaço público urbano. Nessa perspectiva, esse tipo 
de estudo pode aproximar os planejadores das reais necessidades dos usuários que vivem nas cidades. No 
contexto da praça, fica mais fácil essa observação, já que a mesma tende a convergir pessoas e a proporcionar 
convívio e interação mais acentuados. No caso da Praça Nelson Mandela essas características se destacam 
pelo entorno diversificado da praça: Modais de ônibus e metrô, polo gastronômico, comércio informal, 
cinemas e livraria estão presentes nas ruas adjacentes e alguns na própria praça. Desde 2010 a praça tem 
consolidado seu perfil de ponto referencial na região. Muitas pessoas que vão pela primeira vez ao bairro de 
Botafogo chegam inicialmente pela praça, devido ao metrô. Objetiva-se com este estudo o alcance da 
melhora do desempenho do espaço público urbano, considerando os usuários no processo de formação do 
mesmo, através de suas diversas formas de apropriação do mobiliário, aqui analisadas. Além disso, busca-se 
a contribuição para o estudo do mobiliário urbano levando em consideração não só aspectos técnicos e 
estéticos, mas também funcionais e relativos a utilização dos usuários. 
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ARQUITETURA E PARTICIPAÇÃO: PROJETAR “PARA” E PROJETAR “COM” 

ARCHITECTURE AND PARTICIPATION: DESIGN “TO” E DESIGN “WITH” 

ARQUITECTURA Y PARTICIPACIÓN: PROYECTAR “PARA” Y PROYECTAR “COM” 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Este artigo aborda alguns desdobramentos dos debates levantados pelos movimentos sociais na década de 1960. 
Dentro do campo da arquitetura, esse período deu início aos debates sobre a crise do modernismo, a crise de autoria e 
o papel do arquiteto. Novos ideais de projeto trouxeram o tema da participação para a arquitetura, com novas 
abordagens projetuais que envolveram os usuários no processo. Esse debate permanece pertinente e se intensifica na 
atual crise de representação política. 
PALAVRAS-CHAVE: participação; arquitetura; representação; democracia; modernismo.  

ABSTRACT: 
This paper discusses some ramifications of the debates raised by social movements in the 1960s. Within the field of 
architecture, this period began debates on the crisis of modernism, the crisis of authorship, and the role of the architect. 
New design ideas brought the theme of participation to architecture, with new design approaches that involved users in 
the process. This debate remains relevant and intensifies in the current crisis of political representation. 
KEYWORDS: participation; architecture; representation; democracy; modernism.   

RESUMEN: 
Este artículo aborda algunos despliegues de los debates planteados por los movimientos sociales en la década de 1960. 
Dentro del campo de la arquitectura, ese período dio inicio a los debates sobre la crisis del modernismo, la crisis de 
autoría y el papel del arquitecto. Los nuevos ideales de diseño trajeron el tema de la participación en la arquitectura, 
con nuevos enfoques de diseño que han involucrado a los usuarios en el proceso. Este debate sigue siendo pertinente y 
se intensifica en la actual crisis de representación política. 
PALABRAS-CLAVE: participación, arquitectura, representación, democracia, modernismo. 
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CONTEXTO DE EFERVESCÊNCIA DO CONCEITO DE PARTICIPAÇÃO1 

O tema da participação ganhou força na arquitetura após a Segunda Guerra Mundial, particularmente a partir 
da década de 1960, em um quadro marcado por grandes mudanças no cenário político, econômico e social 
de vários países. Nos EUA, a prosperidade econômica gerou grande crescimento da classe média, estimulada 
pela explosão do consumo. O bem-estar econômico e o fim da Guerra resultaram em altas taxas de 
natalidade, dando origem ao assim chamado “Baby Boom”. 

A geração do Baby Boom nasceu junto com a Guerra do Vietnã (1954-1975), uma batalha marcada, entre 
outras coisas, pela maior rapidez na divulgação das notícias e imagens – o que provocou uma forte oposição 
pública, sobretudo entre os jovens. O movimento Hippie se espalhou pelos EUA e pelo mundo como uma 
alternativa à sociedade vigente, pregando a paz, o amor e a experimentação – incluindo novas formas de 
habitar, consumir, relacionar-se e locomover-se. Prevalecia um forte sentimento de liberdade e transgressão 
e a busca por novas formas de utilizar os espaços públicos. 

Esse também foi um momento de grandes conquistas para o movimento negro e o movimento feminista, 
com a libertação sexual promovida pelo advento da pílula anticoncepcional. Marcos políticos também 
aconteciam na Europa, como a Primavera de Praga e a Revolução de Maio de 68 na França. Esses conflitos 
apontavam para mudanças centrais na sociedade da época e exigiam uma redefinição das estruturas 
vigentes. Também na arquitetura esse foi um momento de profundos questionamentos. 

Construir para o povo ou construir com o povo; erguer a bandeira do regresso à cidade 
contra as propostas dos urbanistas oficiais, flics du pouvoir, que, um pouco por todo o lado, 
iam suprimindo a rua, a praça, a cidades e a vida; lutar contra a redutora sublimação do 
espaço a um mero produto de mercado; tais eram as grandes prerrogativas que, mais ao 
jeito de palavra de ordem, se iam colocando aos arquitetos militantes de Maio de 68. 
(BANDEIRINHA, 2007, p. 36) 

O problema da participação emergiu, assim, na esteira do questionamento das bases do Movimento 
Moderno na arquitetura. Seu caráter técnico, universalista e funcional parecia não responder às 
aproximações com as disciplinas de ciências sociais que contagiavam os pensadores da época. A busca por 
outras áreas do conhecimento humano indicava o desejo de um entendimento mais amplo do papel social 
da arquitetura, fugindo do pragmatismo modernista. 

Os CIAMs (Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna), criados em 1928 para definir, promover e 
propagar os princípios da arquitetura moderna em termos internacionais, tiveram papel fundamental nesse 
debate. Em 1953, no CIAM IX, o tema da habitação no pós-guerra foi motivo de preocupações. Foi nesse 
congresso que um grupo formado pelos membros mais jovens começou a demonstrar divergências quanto 
ao posicionamento dos fundadores da organização. O principal objetivo do encontro era formular um 
documento suplementar à Carta de Atenas, a Carta do Habitat; porém, os arquitetos mais jovens e a velha 
guarda2 da instituição discordavam dos caminhos a serem tomados e o impasse ficou claro. O CIAM X, em 
1956, seguiu com o mesmo tema, mas, dessa vez, foi organizado pelos membros mais jovens, que deram 

                                                            
1 Esse artigo faz parte de uma pesquisa em andamento iniciada no âmbito do Trabalho de Conclusão de Curso, defendido em 2017 

na PUC-Rio, com foco em três estudos de casos de projetos de habitação social com algum grau de participação (Bairro da Bouça, de 
Álvaro Siza – Portugal; COPROMO, da Usina – Brasil; e Quinta Monroy, do Elemental - Chile). 
2 Grupo formado pelos arquitetos mais velhos e fundadores do CIAM, como Le Corbusier e Gropius. 
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origem ao Team X. Esse é considerado, por muitos, o último CIAM, embora uma outra edição ainda tenha 
sido realizada3. O encontro acabou por discutir os rumos do Congresso diante das preocupações do grupo 
quanto ao futuro das cidades e da habitação nesse situação de crise. 

A arquitetura modernista dava claras demonstrações de seu colapso. Um momento emblemático foi a 
implosão do conjunto residencial de Pruitt Igoe, projetado pelo arquiteto Minoru Yamasaki, em Missouri, 
EUA, e inaugurado em 1954. O conjunto de 33 prédios foi construído no intuito de melhorar a situação social 
da cidade e prover habitação de qualidade para pessoas de baixa renda. Contudo, a esperança logo se 
transformou em desilusão. O conjunto foi rapidamente se deteriorando e se transformando em um reduto 
de violência e segregação e, em 1972, foi implodido. 

As divergências introduzidas pelo Team X representaram um momento de transição importante na história 
da arquitetura, no entanto, podemos perceber que há elementos que permaneceram. Tanto o Team X 
quanto os arquitetos fundadores do CIAM defendiam a importância do papel social do arquiteto, embora de 
modos muito diferentes. Não podemos dizer que há uma ruptura total, e, sim, uma postura crítica com 
relação à forma de atuação. O pensamento de uma arquitetura internacionalista e que buscava solucionar 
todos os problemas sociais, considerado bastante autoritário, depositava enormes responsabilidades e 
expectativas à profissão. 

Essa liberdade dos arquitetos em trabalhar de maneira personalizada e com grupos distintos, contrariamente 
ao universalismo moderno e seu modelo de homem ideal, é abordada pelo geógrafo britânico David Harvey, 
em seu livro “Condição pós-moderna”. O “igualitarismo forçado de gostos”, como o autor denomina a 
universalização das demandas, propiciou a repressão de desejos – que explodiriam nos anos 1960. A 
heterogeneidade de vozes trouxe novos desafios à arquitetura, que, ao tentar satisfazê-las, optava, muitas 
vezes, por uma fragmentação, segundo Harvey. 

Harvey ressalta ainda como os movimentos revolucionários podem abarcar um aspecto espetaculoso, 
identificando, já na década de 1970, possíveis manipulações da participação nas mobilizações políticas: 

Nas cidades americanas, o espetáculo urbano dos anos 60 se constituiu a partir dos 
movimentos sociais de oposição de massa na época. Manifestações pelos direitos civis (...) 
eram trigo para o cortante moinho do descontentamento urbano que girava em torno da 
base dos projetos modernistas de habitação e renovação urbanas. Mas, mais ou menos por 
volta de 1972, o espetáculo fora capturado por forças bem diferentes e empregado para 
fins bem distintos.” (HARVEY, 1992, p. 88) 

O geógrafo identifica, a partir de diversos exemplos, uma associação entre as reivindicações identitárias de 
minorias étnicas no mundo globalizado e uma arquitetura do espetáculo pós-moderna. Como forma de 
conter a pulsante fragmentação, esses movimentos foram capturados por projetos que os envolviam de 
alguma maneira – no que ele chamou de “prazer participativo transitório”: 

“(...) essa forma de desenvolvimento exigia uma arquitetura totalmente diferente do 
modernismo austero da renovação do centro das cidades que dominara os anos 60. Uma 
arquitetura do espetáculo, com sua sensação de brilho superficial e de prazer participativo 

                                                            
3 Em 1959, o Team X - que já vinha se articulando desde 1953 -, decreta o fim dos congressos, no CIAM XI, em Otterlo. 
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transitório, de exibição e de efemeridade (...) se tornou essencial para o sucesso de um 
projeto dessa espécie.” (HARVEY, 1992, p. 91) 

NOVAS CONCEPÇÕES DE PROJETO E DE AUTORIA 

A crítica ao papel dos arquitetos no processo projetual é resumida por Giancarlo De Carlo – arquiteto italiano, 
membro do Team X – em seu texto “O público da Arquitetura”, de 19694. Ele argumenta que os arquitetos 
modernistas pensavam apenas no “como” e não no “porquê”. Segundo ele, isso gerava uma universalização 
das demandas e um conformismo por parte dos arquitetos, que tendiam a não questionar o que lhes era 
passado. Da mesma forma, ignorava-se a percepção dos usuários em favor da dos clientes, distanciando 
ainda mais a arquitetura da realidade social. 

De Carlo usa como exemplo o tema da habitação mínima no CIAM II, de 1929, para ilustrar como os arquitetos 
modernistas tendiam a se concentrar no “como”, sem questionar os “porquês” – tidos como já respondidos. 
Almejava-se o projeto com a menor metragem quadrada, sem pensar nos motivos que os levaram a projetar 
para a maior eficiência em menor custo. O embate não solucionado entre qualidade e quantidade 
habitacional levou os arquitetos a evitar a realidade e a propor ficções e utopias, como se pode ver nos 
trabalhos dos Metabolistas, Situacionistas, Archigram, entre outros grupos que questionavam de alguma 
forma a rigidez modernista. 

Para Giancarlo de Carlo, havia uma paralisia no campo da Arquitetura gerada pela retirada do arquiteto do 
centro das soluções e pelo incremento de outras disciplinas na resolução dos problemas sociais. O caminho 
para sair dessa paralisia seria reformular os papéis dos agentes envolvidos no processo de projeto5. Ao 
envolver os usuários no processo, a lógica deste seria revista e as necessidades e desejos daqueles seriam 
finalmente considerados e os critérios não seriam mais mercadológicos. Isso implicaria em uma 
redistribuição do poder nas tomadas de decisões, forçando o arquiteto a sair de sua zona de conforto e 
superar sua ilusão de poder. 

A questão habitacional havia se tornado urgente em todo o mundo, a partir dos anos 1950. Países ricos e 
emergentes se deparavam com a grande migração para as cidades e o aperfeiçoamento dos meios de 
comunicação tornava a miséria, a desigualdade e a precariedade dos alojamentos informais urbanos ainda 
mais visíveis. A crise habitacional e o fenômeno urbano se consolidavam como tema de diversos estudos 
sociais, antropológicos e econômicos. A aproximação dos destinatários no projeto de arquitetura começou a 
ser apontada como forma de promover uma maior credibilidade à disciplina. Esse interesse, através das 
ciências sociais, buscava ampliar e qualificar a interferência social da arquitetura (BANDEIRINHA, 2007). 

 “Durante a segunda metade da década de sessenta, vários foram os indícios 
argumentativos que tendiam a considerar a prática arquitetônica como o resultado directo 
da vontade dos destinatários, (...) sem passar pelo crivo da autoria e da imposição de um 
‘técnico’ ou de uma ‘equipa técnica’. Por um lado, era uma posição suportada pelo 
crescente reconhecimento da diversidade cultural, pela convicção que a presunção 

                                                            
4 DE CARLO, Giancarlo. Architecture’s public. In: JONES, Peter Blundell; PETRUSCO, Doina; TILL, Jeremy (Ed.). Architecture and 
participation. Kentucky: Routledge, 2005. p. 3-18. 
5 O Trabalho de Conclusão de Curso da autora, que originou esse artigo, também elaborou um gráfico da participação, com o intuito 

de mapear em que fases do processo de projeto e com qual intensidade se deu o envolvimento dos moradores e dos arquitetos nos 
projetos analisados. 
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universalista do Movimento Moderno tinha redundado numa das suas maiores fraquezas.” 
(BANDEIRINHA, 2007, p. 31) 

Um dos projetos pioneiros a utilizar processos participativos foi o Villaggio Matteotti, de Giancarlo de Carlo, 
iniciado em 1970 e inaugurado em 1975, na cidade de Terni, Itália (Figura 1). A exigência do envolvimento 
dos moradores veio do arquiteto. O projeto de reestruturação da vila operária teve início a partir da eleição 
de um modo de intervenção, votado a partir de 5 hipóteses trazidas pelo arquiteto. Dessa maneira, o 
arquiteto dividiu a autoria do projeto com os moradores, projetando junto com eles e não para eles. Esse 
reposicionamento retira os moradores do lugar de quem apenas recebe um objeto concluído para o de quem 
constrói junto, assim como retira o arquiteto do lugar de fornecedor de soluções e o faz trabalhar 
coletivamente. 

 
Figura 1: Villaggio Matteotti 

Fonte: lombardiabeniculturali.it 

Os relatos de De Carlo6 acerca do processo de participação indicam um problema que se repetirá em diversos 
outros projetos: resistência por parte dos moradores em imaginar projetos fora do padrão de baixa qualidade 
dos programas governamentais ao qual estavam acostumados. Eles queriam casas novas muito semelhantes 
às anteriores, não concebendo que projetos tidos como caros e complexos pudessem ser destinados à classe 
operária. De Carlo, então, em uma segunda etapa, apresentou projetos residenciais existentes com diversos 
preços, contextos e de países diferentes, para estimular o repertório dos moradores. Assim, ele promoveu 
uma discussão mais ampla, fora dos estereótipos da habitação de caráter social e com maior capacitação dos 

                                                            
6 “Quartiere Matteotti, Terni, 1970-1975” RAI SAT art / 2003 In collaborazione con: Architettura a Valle Giulia - Università degli Studi 
“La Sapienza” MEDIATECA https://vimeo.com/32628698 

8733



 

seus participantes. Essa metodologia se relaciona muito com o discurso pedagógico de De Carlo, que 
defendia a participação como meio de proporcionar educação e cultura. Esse processo pedagógico buscava 
enfrentar o abismo técnico, cultural e imaginativo que o separava dos moradores, além de uma histórica 
desqualificação devido às diferenças econômicas. 

Em Villaggio Matteotti, a opção pelas passagens de pedestres suspensas e interligadas, a variação tipológica 
e a escala urbana (840 unidades previstas, 250 realizadas) agregaram um nível de complexidade grande ao 
projeto. De Carlo não abriu mão do seu controle e escolhas quanto ao desenho da arquitetura, sem que isso 
impedisse os moradores de participarem nas tomadas de decisões. Para tal, a equipe era interdisciplinar, 
contando com um sociólogo, Domenico de Masi, o que foi fundamental para um entendimento melhor do 
perfil dos usuários. Durante o processo, uma pesquisa social foi realizada a fim de conhecer melhor as 
demandas da população e elaborar um programa de reuniões. 

A abordagem de De Carlo difere de outras práticas realizadas nesse momento. O arquiteto inglês John F. C. 
Turner trabalhou, a partir dos meados dos anos 1950, desenvolvendo projetos de assistência técnica à 
assentamentos informais no Peru. Em sua leitura das construções informais, ele concluiu que as soluções 
formais de acréscimo e adaptações desenvolvidas pelos peruanos eram inovadoras e que os arquitetos 
tinham muito o que aprender com elas. Invertendo a lógica colonizadora, Turner reconheceu nelas uma 
revelação da capacidade de ajuda mútua dos moradores, em cenários de abandono por parte dos governos. 
Contrário ao paternalismo tecnocrático, ele defende a autoridade do morador ao invés do arquiteto ou do 
poder público. 

“Partindo dessa premissa radical, aprofundada e ratificada por um quotidiano de 
permanente contacto com a realidade, Turner procuraria nunca ceder ao uso da supremacia 
que a sua qualificação técnica e profissional lhe sugeria. A sua descoberta residia não nas 
potencialidades do apoio técnico que os arquitectos e os urbanistas podiam conferir às 
implantações existentes, mas sim na capacidade que as populações revelavam para resolver 
os seus graves problemas habitacionais, sem recurso a subvenções do Estado (...).” 
(BANDEIRINHA, 2007, p. 45) 

Em 1966, também no Peru, foi lançado um concurso internacional de habitação social. O Proyecto 
Experimental de Vivienda (PREVI) contou com a participação de diversos arquitetos renomados 
mundialmente, como Aldo Van Eyck, Christopher Alexander, Candilis Josic Woods, dentre outros; sendo 
vários deles membros do Team X. Em um contexto muito favorável e único, com financiamento da 
Organização das Nações Unidas e sendo um arquiteto o presidente do país, essa era a chance para os 
arquitetos responderem à crise habitacional na América Latina. O PREVI, criado pelo arquiteto inglês Peter 
Land, sofreu diversas reviravoltas, como o golpe militar em 1968, o empate de três finalistas e a ideia de 
construir um piloto em menor número dos projetos finalistas antes da construção em larga escala (Figura 2). 
No final, apenas esse piloto foi construído, com aproximadamente 500 casas, em Lima. 
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Figura 2: Vista aérea do PREVI 
Fonte: Peter Land 

As ideias de Turner estão nas bases do PREVI, mesmo ele não tendo se envolvido. As premissas do projeto 
eram a habitação em escala humana, em unidades unifamiliares que pudessem ser incrementadas com 
adições no decorrer do tempo. Esse crescimento gradual pode ser lido como uma lição aprendida com os 
assentamentos informais peruanos7. Lição essa de entender a casa não como um objeto estático, mas em 
constante transformação; não como o fim, mas como o início de um processo. 

EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS: ACÁCIO GIL BORSOI E CARLOS NELSON  

Entre 1963 e 1964, no Recife, é realizada a experiência de projeto e construção do núcleo habitacional de 
Cajueiro Seco. Unindo preceitos modernos às técnicas vernaculares, o projeto de Acácio Gil Borsoi é tido 
como pioneiro no uso da taipa pré-fabricada (Figura 3). Aliando a técnica local ao conhecimento 
especializado, o projeto foi construído em mutirão a partir da racionalização de fabricação e montagem de 
painéis de madeira e barro. A modulação dos painéis permitiu aos moradores definir de forma autônoma o 
desenho de suas casas (Figura 4). 

 
 

                                                            
7 MCGUIRK, Justin. From Lima to Santiago: A Platform for Change. In: MCGUIRK, Justin. Radical Cities: Across Latin America in Search 
of a New Architecture. Londres: Verso, 2014. p. 67-99. 
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Figura 3: Detalhes construtivos do Cajueiro Seco.  
Fonte: DE SOUZA, Diego Beja Inclez. Reconstruindo Cajueiro Seco: Arquitetura, Política Social e Cultura Popular em Pernambuco (1960-64). São 

Paulo: Annablume, 2010. 
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Figura 4: Construção do Cajueiro Seco.  

Fonte: DE SOUZA, Diego Beja Inclez. Reconstruindo Cajueiro Seco: Arquitetura, Política Social e Cultura Popular em Pernambuco (1960-64). São 
Paulo: Annablume, 2010. 

Também em 1964, o arquiteto brasileiro Carlos Nelson Ferreira dos Santos começa a trabalhar na 
urbanização da favela Brás de Pina, no Rio de Janeiro. Junto com sua equipe e após realizarem um diagnóstico 
do local, Carlos Nelson propõe aos moradores que desenhem as plantas de como queriam suas casas. A 
tipologia unifamiliar havia sido definida pelas famílias e os 300 desenhos foram feitos das mais diversas 
maneiras (Figura 5). A equipe, então, classificou os desenhos em tipologias a serem escolhidas por cada 
família. Esse modelo de participação é bastante literal ao conferir ao morador a responsabilidade pelo 
desenho. Carlos Nelson entendia que o papel do arquiteto era apenas assistir os moradores no processo de 
projeto. 

“Não havia restrições à construção das habitações propriamente ditas. Sempre que eram 
solicitados, os arquitetos aconselhavam, mas o tom era, evidentemente, deixar que a 
intervenção ao nível das opções para a casa própria fosse completamente liberalizada. 
Carlos Nelson dos Santos partilhava da turneriana opinião que, nestes casos, a normativa 
para a construção da habitação deveria ser eminentemente prescritiva e nunca proscritiva, 
ou seja, o acompanhamento técnico deveria assistir e aconselhar a obra, nunca criar 
inibições ou proibições.” (BANDEIRINHA, 2007, p. 51) 
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Figura 5: Planta de uma casa da urbanização de Brás de Pina 
Fonte: SANTOS, C. N. F. Movimentos urbanos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; Zahar, 1981. 

Assim como Turner e diferentemente de De Carlo, Carlos Nelson defendia uma diminuição na atuação do 
arquiteto do ponto de vista formal. Há uma supervalorização dos ditos saberes populares e uma redução do 
saber do arquiteto apenas a uma função técnica, abdicando da imposição de superioridade e, também, do 
seu critério estético. Tal como Turner, Carlos Nelson assume o papel de advogar em nome dos moradores, 
nos termos do que se entende como “advocacy planning” - conforme veremos adiante. 

Essa visão do papel do arquiteto diante das questões sociais fez com que Carlos Nelson se aproximasse mais 
do campo das ciências sociais e da antropologia. Sua trajetória profissional mostra um desapontamento com 
a capacidade da arquitetura em promover mudanças sociais. As melhorias que ele seria capaz de efetuar 
como arquiteto pareciam muito pequenas diante do sistema capitalista que produzia tais desigualdades. Ao 
tratar apenas de um objeto, e não das relações, a arquitetura seria limitada. Ampliam-se, portanto, as 
expectativas em torno dos efeitos que o objeto proporciona e impulsiona. Essa visão pode levar tanto a uma 
redução da arquitetura a um segundo plano de importância, quanto a uma exigência exacerbada da mesma. 
Ao considerar apenas o objeto final e formal como propulsor ou resultado social, Carlos Nelson não está 
considerando o processo de projeto como agente de transformação indireta. 
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PROJETO COMO PROCESSO SOCIAL  

Para Giancarlo de Carlo, a arquitetura não está acabada quando está construída. O processo é cíclico e 
sempre se renova, estando em constante transformação e revisão, voltando à fase de hipóteses de projeto. 
Não haveria, portanto, uma única solução, e, sim, várias hipóteses com validade momentânea. Enquanto os 
arquitetos modernistas acreditavam que a arquitetura era capaz de mudar os indivíduos, Giancarlo de Carlo 
defende que os indivíduos também devem ser capazes de modificar a arquitetura, sem que isso seja tratado 
como desordem. Não por acaso, essa ideia de De Carlo tornou-se referência, a partir de então, para as críticas 
em torno de uma concepção de projeto que valoriza sobretudo o produto final, em detrimento da fase de 
análise e do processo como um todo. 

O arquiteto e educador britânico Jeremy Till, em texto recente (“The Negociation of Hope”8, de 2005), 
argumenta que os arquitetos diagnosticam um “problema” e fornecem uma solução. Extremamente técnico, 
autoritário e autoral, esse pensamento pressupõe uma arrogância do arquiteto que, apesar de não se 
envolver ou vivenciar o contexto, supostamente sabe dizer o que é “melhor” para aquelas pessoas. 

A crítica a essa postura envolve a redefinição da concepção de projeto, o que abre uma série de 
questionamentos sobre os agentes que participam do processo projetual – incluindo, naturalmente, o 
usuário. 

Mas quem é esse usuário? Podem ser indivíduos ou coletividades com diferentes níveis de organização e 
ligações entre as pessoas. Um grupo social pode ter objetivos em comum e formas de viver que se 
assemelham de alguma forma ou ser completamente diverso e fragmentado, sendo incluídos em uma 
coletividade apenas por fatores geográficos. 

Mas o que define uma comunidade? Reinier de Graaf, no texto “From CIAM to Cyberspace: Architecture and 
the Community”9, de 2013, questiona se o que une as pessoas em uma comunidade são as semelhanças 
entre si ou suas diferenças em relação aos outros. Muitas vezes, o termo “comunidade” tem uso apenas 
retórico, sugerindo algo comum a todos. A comunidade é um recorte definido por alguns agentes de acordo 
com seus interesses. No mundo atual, a comunidade pode, inclusive, não estar ligada a uma noção de 
territorialidade, segundo De Graaf. 

Afinal, essa relação varia muito conforme o número de pessoas envolvidas, que quase sempre é maior do 
que o corpo técnico, composto pelos profissionais especializados e contratados para determinado projeto. 
Na tentativa, ainda que bem-intencionada, de ouvir a todos, opta-se muitas vezes pelo sistema de 
representação. Porém, como esses representantes são escolhidos? Qual a garantia que eles de fato são 
porta-vozes? Como representar uma comunidade com múltiplos interesses? 

PARTICIPAÇÃO E POLÍTICA  

Para discutir o conceito de participação hoje, é preciso considerar os conceitos relacionados de 
representação e de democracia, buscando sua compreensão mais ampla do ponto de vista das ciências 

                                                            
8 TILL, Jeremy. The Negociation of Hope. In: JONES, Peter Blundell; PETRUSCO, Doina; TILL, Jeremy (Ed.). Architecture and 
participation. Kentucky: Routledge, 2005. p. 23-43. 
9 DE GRAAF, Reinier. From CIAM to Cyberspace: Architecture and the Community. In: BAIRD, Laura et al. The Community Issue. S/l: 
Hunch, 2013. p. 45-51. 
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sociais e da crise de representatividade contemporânea. Para esse propósito, é preciso fazer um apanhado 
geral de como se dava o debate sobre a participação cidadã em paralelo nas ciências sociais. 

No fim dos anos 1960 – período que corresponde à emergência do tema da participação no campo da 
arquitetura, como vimos –, a palavra “participação” estava em alta no debate político ocidental. Havia uma 
onda de reivindicações por mais abertura à participação popular nas esferas governamentais, oriunda do 
pós-guerra e de processos de redemocratização para muitos países. A massificação da palavra ampliou o 
conceito, dando origem a vários significados e interpretações. “Participação” passou a denominar uma série 
de situações nem sempre convergentes. 

De acordo com a cientista política inglesa Carole Pateman10, essa popularização do termo nos anos 1960 
deve-se, sobretudo, aos jovens, já que a maior parte dos cientistas políticos da época não compartilhavam 
da mesma visão. Pateman aborda a aproximação e distanciamento da ideia de participação com a ideia de 
democracia. Os autores clássicos da teoria democrática associam os dois conceitos quase como 
complementares, sendo a participação um fator constituinte da ideia de governo democrático. No entanto, 
os autores modernos tendem a afastar os dois conceitos. Isso se deve, segundo a autora, ao desenvolvimento 
da sociologia política e a emergência de governos totalitários na metade do século XX. 

Pateman identifica também duas preocupações das teorias contemporâneas aos seus estudos: a convicção 
da necessidade de uma revisão das teorias clássicas e a preservação da estabilidade política. Essa última 
deriva, segundo ela, do fato de que, atualmente, só reconhecemos duas formas de governança possíveis: 
democracia e autoritarismo, sendo a democracia entendida como a única opção válida. Para a autora, o 
desenvolvimento das sociedades pós industrialização tornou suas relações mais complexas e multiplicou sua 
dimensão, o que, sob o argumento sociológico, começou a ser usado para questionar a aplicação prática da 
ideia de democracia como um governo com participação da maioria dos cidadãos. 

Por volta da metade do século XX, surgem regimes totalitários com grande envolvimento da população. Ao 
contrário do que nos indica o senso comum, os regimes fascistas frequentemente tinham forte adesão das 
massas, tendo o voto como principal mecanismo de participação. Nesses cenários, a participação eleitoral 
era quem permitia a chegada de ditadores ao poder – exceto em casos como o golpe de Franco, na Espanha 
–, no entanto não se pode dizer que a população tinha qualquer tipo de controle nas tomadas de decisões. 
O nazi fascismo alemão, por exemplo, distorcia formalidades institucionais, como as votações no parlamento, 
para gerar uma aparência de legitimidade. As mobilizações populares, alimentadas por organizações juvenis 
e sindicatos em manifestações, marchas e comícios, geravam um forte apoio popular que também foi 
fundamental para afirmar o papel dos ditadores como líderes fortes que atuavam pelo bem da nação. 

Tais experiências, ressalta a autora, aproximaram a ideia de participação do conceito de totalitarismo, 
distanciando-a da ideia de democracia. Para corroborar esse cenário, estudos sociológicos da época 
indicavam o desinteresse político dos grupos menos abastados, apontando inclusive comportamentos não 
democráticos ou autoritários. Instaura-se, portanto, o receio de que uma maior participação desses grupos 
poderia colocar em risco o Estado democrático. 

A autora dialoga ainda com outros pensadores (Berelson, Dahl, Sartori e Eckstein) que não veem a máxima 
participação possível como um dos pilares da democracia. Pelo contrário, há quem entenda que “a 

                                                            
10 PATEMAN, Carole. Participação e Teoria Democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

8740



 

participação limitada e a apatia têm uma função positiva no conjunto do sistema ao amortecer o choque das 
discordâncias, dos ajustes e das mudanças” (PATEMAN, 1992, p. 16). Assim sendo, a participação funcionaria 
como um mecanismo de controle da estabilidade do sistema ao exigir envolvimento apenas de uma minoria. 
A massa exerceria algum tipo de controle por intermédio da escolha dos líderes. A competição entre os 
líderes, visto que há cargos limitados para essa função, garantiria o não-autoritarismo por parte deles, já que 
podem ser trocados, caso não agradem. 

O que Pateman quer argumentar com esses autores é a ideia de que a “teoria contemporânea da 
democracia” - como ela denomina a teoria vigente em 1970, ano em que a autora escreve - entende o ato 
eleitoral como principal característica da democracia, pois é através da competição entre líderes e da 
alternância de mandatos que se obtém o controle pela maioria. “A ‘igualdade política’, na teoria, refere-se 
ao sufrágio universal e à existência de igualdade de oportunidades de acesso aos canais de influência sobre 
os líderes.” (PATEMAN, 1992, p. 25). 

De acordo com essa teoria, “participação” é a participação na escolha de quem irá tomar as decisões, o que 
protege o cidadão de autoritarismos por parte de seus líderes. Pateman ressalta que essa teoria 
contemporânea é criticada por ser claramente normativa, pois considera esse sistema democrático como o 
ideal ou como a melhor alternativa, mesmo que não seja perfeita, quando oposta apenas ao totalitarismo; 
concluindo, portanto, que o sistema que deveríamos ter é exatamente o que temos. Pateman identifica que 
o problema está na falta de questionamento à base das teorias, em não analisar o que os autores anteriores 
formularam. 

Pateman, analisando os – assim considerados – autores da teoria clássica da democracia, percebe haver 
discordâncias fundamentais em suas teorias, que costumam ser ignoradas pelos teóricos contemporâneos. 
James Mill e Bentham, por exemplo, entendem a função da participação apenas como um instrumento de 
proteção do representado, sendo a democracia garantida realmente através dos “arranjos institucionais”, 
como a alternância de poder e a competição entre a elite de líderes – conforme já abordado acima. Autores 
como Rousseau e John Stuart Mill, por outro lado, dão à participação um papel muito mais central na 
manutenção do Estado democrático. 

Para Rousseau, o poder dos representantes origina do povo. Ele vê todo poder originalmente como ilegítimo, 
apenas se tornando legítimo quando há um pacto de consentimento com o povo, e não através da submissão 
a um soberano. A participação, portanto, tem aqui um papel central na estruturação da democracia: ela não 
apenas protege, mas tem uma função psicológica sobre os que participam, como defende Pateman. A 
participação para Rousseau é educativa, na medida em que cada indivíduo tem sua importância e é o coletivo 
de indivíduos que cria as leis que os limitam. A lei emerge do processo participativo e atua sobre todos 
igualmente, garantindo o controle. Rousseau, contudo, pensa a democracia de forma direta e não 
representativa, sendo a participação de todos os cidadãos nas tomadas de decisão possível apenas no seu 
modelo de sociedade não-industrial. 

Essa ideia de participação como ferramenta didática e política assemelha-se aos argumentos de Giancarlo 
De Carlo. Seu entendimento do envolvimento dos moradores no processo de projeto passa por uma 
capacitação do indivíduo. Desse modo, os indivíduos detêm o controle ao invés de estarem submetidos a 
uma relação de dominância. A participação, para De Carlo, garante o consentimento e a legitimação por parte 
do povo, assim como para Rousseau. 
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DESAFIOS DA REPRESENTAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE 

O cientista social brasileiro Luis Felipe Miguel começa seu livro, “Democracia e Representação: Territórios 
em disputa”11, com a afirmação de que a democracia se apresenta, após a Segunda Guerra Mundial, como o 
único regime possível a garantir a aceitação dos governados. Porém, ele destaca que o que entendemos hoje 
por democracia difere da ideia clássica de democracia grega, para a qual processos como as eleições e o 
parlamento são totalmente estranhos. Esse processo de mutação do conceito é o que o autor identifica como 
“democracias adjetivadas”, no qual os mais diversos regimes buscam o carimbo democrático, resultando em 
aberrações como a “democracia autoritária”12. 

Não sendo mais possível uma democracia direta, como a grega, a representação é necessária. Ademais, a 
política se tornou mais complexa, exigindo mais conhecimento especializado e uma dedicação de tempo 
inviável para a maioria dos cidadãos. A representação é, portanto, incontornável, como defende Miguel, e 
traz consigo novos desafios a serem enfrentados; seja no entendimento mais comum de “representação 
política”, seja no sentido político mais amplo, que envolve, por exemplo, a habitação ou a arte ou a educação. 

O primeiro desafio identificado pelo autor está na relação entre os interesses de indivíduos e de grupos. 
Busca-se, normalmente, alcançar uma hipotética “vontade coletiva” que manifestaria uma unidade diante 
dos interesses conflituosos. O segundo desafio é a diferença de recursos entre os indivíduos, impedindo que 
a igualdade de acesso às decisões vença as diferenças sociais. A apropriação da participação é prejudicada 
pela falta de capacitação. O último desafio está na manipulação da “vontade coletiva”, através das regras 
que regem nossas decisões. 

Tais desafios também se fazem presentes nos processos arquitetônicos. O arquiteto inglês Markus Miessen 
aborda a questão do consenso coletivo em suas pesquisas sobre participação. Miessen identifica a busca pelo 
consenso como algo contra produtivo e defende a participação conflituosa. Esse dissenso, segundo ele, 
poderia e deveria ser incentivado e até mesmo desenhado pelos arquitetos. Para isso, ele usa a analogia do 
Crossbench como modelo de prática. O Crossbench é uma parcela de membros do parlamento inglês que não 
pertence a nenhum partido, sendo assim, não está ligada a nenhuma amarra ideológica prévia e pode agir 
de forma independente e autônoma, sem alianças. O nome origina da organização espacial do parlamento, 
que posiciona esses membros em assentos neutros no meio, ilustrando que eles não estão de nenhum lado 
específico. 

Miessen também nos lembra que a quantidade de mecanismos políticos de participação vem aumentando 
na Inglaterra, enquanto a vontade das pessoas em participarem vem diminuindo. Isso é o que ele classifica 
como “pesadelo da participação”, quando há uma obrigação em participar e a autonomia do participante 
não é estimulada. A chamada “participação convidada” representaria uma espécie de violência participativa, 
pois impõe uma necessidade ao invés de nascer de uma demanda. Miessen, então, propõe uma inversão na 
lógica dos processos participativos, tentando fugir da banalização da prática. O autor busca desconstruir a 
ideia estereotipada da participação, qualificar o debate, alertar para os perigos da participação como 
legitimação e despertar desse pesadelo que criamos. Para isso, todavia, é necessário despertar do sonho da 
participação: “Despertar de um pesadelo é perceber que você realmente está sonhando. Você não pode 

                                                            
11 MIGUEL, Luis Felipe. Democracia e representação: Territórios em disputa. São Paulo: Unesp, 2014. 
12 http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-democracia-autoritaria-imp-,948686 
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escapar do pesadelo pela lógica do próprio sonho; você deve sair do mundo dos sonhos.” (MIESSEN, 2010, 
p. 253). 

A SEPARAÇÃO ENTRE REPRESENTANTES E REPRESENTADOS: ESPECIALIZAÇÃO, ADVOCACY E 
ACCONTABILITY 

Luis Felipe Miguel dialoga com a antropóloga britânica Andrea Cornwall13 ao tratar de quem participa e 
representa. Cornwall também reconhece que poucos tem disponibilidade para essas ações no mundo 
contemporâneo. Miguel problematiza a “formação de uma elite política distanciada da massa da população” 
e credita isso à especialização funcional. Antes, os governantes também eram governados e havia uma 
rotatividade, hoje, essa função se transformou numa classe. A distância entre representantes e 
representados é muito maior hoje em dia e esbarra na diferença dos interesses de cada um desses atores. 

A cientista política americana Hanna Pitkin enfatiza a polêmica entre mandato e independência14. Uma vez 
que os representantes deixaram de falar em nome de um grupo específico e passaram a falar em nome de 
um povo, surge a questão se eles devem responder às necessidades de seus eleitores ou ao que eles acham 
melhor. Se representação significa falar em nome de um outro que está ausente, a partir de uma confiança 
depositada – normalmente através do voto –, deve-se representar o que é melhor para seus eleitores ou 
para a nação, seguindo seu entendimento especializado? Para alguns autores, a função dos representantes 
é ouvir as queixas de seus representados, mas não cabe aos representados elaborar soluções, pois não seriam 
capacitados para isso. 

“De modo geral, as pessoas sabem quando algo vai mal em suas vidas, de forma que as 
informações sobre queixas e necessidades devem ser transmitidas por um representante 
que seja simpático aos seus problemas; no entanto, quanto às causas e soluções, as pessoas 
são irremediavelmente ignorantes.” (PITKIN, 2004, p. 33) 

Dessa maneira, o voto seria o mecanismo mais usual de autorização. O sistema eleitoral funciona como um 
contrato, onde o povo abre mão de falar por si mesmo e deposita confiança em figuras escolhidas pela 
maioria. A autonomia do representante estaria, portanto, legitimada, autorizando-o a agir de acordo com 
seus ideais. A ausência do representado nunca será suprida pelo representante, pois “cada indivíduo é o 
melhor guardião do seu próprio interesse, seja porque os outros são muito egoístas para defendê-lo, seja 
porque não podem conhecê-lo” (PITKIN, 2004, p. 37). 

Miguel realça ainda como a tensão entre representantes e representados deve ser preservada. A extinção 
dela levaria a uma utopia representativa perigosa e própria do autoritarismo, podendo considerar que os 
representantes se identificam totalmente com os representados, a ponto de buscar supri-los. Uma 
representação que se pretende absolutamente fiel aos representados é, na verdade, um autoritarismo 
disfarçado. 

Pitkin, em seu estudo sobre a origem e os significados da palavra representação, nos lembra que há também 
o sentido de amostra representativa de um todo. Essa amostra pode ser estatística e aleatória, como nas 

                                                            
13 CORNWALL, Andrea. Unpacking “Participation”: models, meanings and practices. Community Development Journal. Oxford, p. 
269-283. jul. 2008. 
14 PITKIN, Hanna Fenichel. Representação: palavras, instituições e ideias. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 67, 
p.15-47, abr. 2004 
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pesquisas de opinião, em que um grupo de pessoas sorteadas representa o total da população. Porém, isso 
se contrapõe a amostragens onde se escolhe por mérito, por exemplo: escolhe-se o melhor samba para 
representar o total de músicas desse gênero musical. Na escolha por mérito, não está proporcionalmente 
representada a diversidade dos sambas, que costumam ser medianos ou banais em sua maioria. Da mesma 
forma, a escolha por lideranças em qualquer circunstância, costuma se dar por mérito ou expertise. 

Como pode-se perceber, a questão da especialização paira sobre o debate da representação. Na arquitetura, 
há ainda um outro significado para a representação, que seria a representação gráfica. Os instrumentos 
abstratos, que usamos para representar algo que não está ali ainda, aumentam a distância entre os 
profissionais e os leigos. O arquiteto e educador britânico Jeremy Till15 defende que essa é uma estratégia 
muito conveniente para valorizar a nossa profissão e que nos sentimos mais confortáveis quando lidamos 
com objetos abstratos. Pelo argumento de autoridade, os profissionais podem atuar sem serem 
questionados, com a prerrogativa de um saber superior. Mesmo para as práticas que buscam considerar 
outras formas de conhecimento como válidas e inserir leigos no processo, a representação gráfica é uma 
barreira de linguagem. Abrir mão desse recurso ou repensá-lo é extremamente complexo, envolvendo um 
debate muito maior. 

Luis Felipe Miguel analisa a conjuntura da representação na política, mas podemos facilmente aplicar seus 
argumentos à representação dentro dos processos participativos da arquitetura. Quando o autor disserta 
sobre o conceito de advocacy, esse paralelo fica ainda mais evidente. 

“Advocacy” é um termo em inglês, sem tradução correspondente no português, que se refere a pessoas, 
instituições ou organizações não governamentais que atuam em favor de uma causa ou grupo, seja por sua 
influência entre os agentes ou expertise. O advocate tem um vínculo “apaixonado” com a causa e possui 
autonomia de julgamento, como define a cientista política italiana Nadia Urbinati16. O representante nesse 
caso se diferencia ainda mais do representado, pois a busca é pelo melhor defensor, não pelo mais 
semelhante. Há um entendimento, nesse caso, de que se deve priorizar a expertise em detrimento da 
identificação com o representante. 

A valorização da técnica como método mais efetivo de se garantir os interesses dos representados leva a 
uma provável elitização dos advocates, visto que há uma desigualdade de oportunidades de especialização. 
Luis Felipe Miguel critica o fato de Urbinati ignorar essa questão e levanta ainda três complementos críticos 
à defesa da cientista. Para ele, o advocacy pode acentuar a assimetria de poder entre representantes e 
representados; o julgamento por parte dos representados pode ser comprometido devido à falta de 
capacitação política; e, por fim, a representação via advocacy pode retirar a autonomia dos representados 
em construir suas preferências políticas. Ou seja, para ele, esse modelo, apesar de seu discurso pela eficácia, 
é sempre atravessado pelos problemas da desigualdade social entre os dois grupos. Em posição menos 
favorecida de diálogo, organização e julgamento, os representados tendem a abraçar as preferências de seus 
advocates. 

A representação através do advocacy evoca a profusão de intermediários entre o Estado e a sociedade. Para 
entender essa questão, o autor usa os conceitos de “autorização” e “accountability”. Autorização seria a 

                                                            
15 TILL, Jeremy. The Negociation of Hope. In: JONES, Peter Blundell; PETRUSCO, Doina; TILL, Jeremy (Ed.). Architecture and 
participation. Kentucky: Routledge, 2005. p. 23-43. 
16 MIGUEL, Luis Felipe. Democracia e representação: Territórios em disputa. São Paulo: Unesp, 2014. 
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permissão concedida pelo representado ao seu representante, ou o “contrato” que permite que se fale em 
nome de outra pessoa. Normalmente, a autorização se dá através do voto, por ser a forma mais eficiente em 
democracias numerosas. O termo accountability não tem tradução correspondente no português e traz o 
sentido de “responsividade” do representante perante os interesses de seus representados, como uma 
espécie de “prestação de contas” que deve existir para averiguar a aprovação de seu trabalho. 

Encontrar formas de accountability fora da representação eleitoral é o grande desafio detectado pelos 
autores políticos. Apesar de suas falhas, o modelo eleitoral, dentre os que conhecemos, é o mais eficaz nesse 
sentido. A rotatividade de mandatos permite que a accontability seja colocada em prática quando da 
reeleição ou não de um candidato – isso quando ela não se dá durante o mandato. A suposta igualdade de 
acesso à propaganda política e concorrência permite que a autorização ocorra de forma democrática. 

A defesa de mecanismos alternativos corre o risco de se transformar em uma defesa da representação sem 
eleições, caindo na contradição de resgatar um argumento pré-eleitoral para legitimar a representação pós-
eleitoral. Outro risco destacado por Miguel é a ideia de que o representante transcende os interesses do 
representado. O representante teria uma competência superior, o que o levaria a defender o bem maior e 
não interesses particulares e egoístas dos indivíduos. A supervalorização da capacidade de intermediação 
dos advocates é duramente criticada pelo autor. Ela não se diferencia o suficiente das relações de clientela, 
em que os beneficiados das ações são escolhidos de acordo com a própria vontade e conveniência. 

Em processos participativos de qualquer natureza, podemos encontrar representantes que não receberam 
autorização via eleições ou outros mecanismos, como lideranças comunitárias, ONGs e empresas. Os 
participantes não detêm o controle sobre quem está representando seus interesses, sendo facilmente 
manipulados caso não haja accontability. Os arquitetos, quando atuando como representantes dos 
moradores, podem usufruir dessas falhas para “advogar” por interesses pessoais através da participação 
popular. 

Felipe Miguel dialoga com autores, como Leonardo Avritzer, que entendem a eleição como algo 
indispensável, mas não excludente à outras formas de representação. O voto em candidato tem a limitação 
do mandato, o que leva a uma escolha voltada para questões momentâneas, enquanto o advocacy, por 
exemplo, estaria mais ligado à escolha por discursos e causas de longa duração. Faltam mecanismos de 
autorização e accountability, mas isso seria relevado ou atenuado pela ampliação das instâncias de 
representação civil. Resta-nos, então, questionar se essas formas de representação são democráticas. 

O autor aqui faz uma diferenciação crucial para esse debate. Ele argumenta que essas organizações podem 
ser democráticas e representativas, mas não simultaneamente. Normalmente, vemos como sinônimos os 
adjetivos “democrático”, “representativo” e “legítimo”, Miguel nos chama atenção para as suas 
singularidades. “Governos legítimos não são necessariamente democráticos ou representativos (...)”, assim 
como “(...) formas legítimas de ação não são necessariamente representativas, como é o caso de lobbies, da 
busca por reparações individuais etc.” (MIGUEL, 2014, p. 257). 

“É nociva a indiferenciação entre democracia, representação e legitimidade, que faz que, 
identificada uma característica, as outras sejam assumidas sem discussão. Em particular, a 
ideia de que todo falante representa, por definição, um discurso “possível” acaba por 
esvaziar de sentido a noção de representação política. A presença dos diferentes discursos 
no debate político é legítima, mas a questão do quanto e de quem esses discursos são 
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representativos não se esgota nessa constatação. Ela também impede tematizar de que 
maneira os diferentes agentes lutam para que seus discursos obtenham representatividade, 
mobilizando recursos diferenciados de acordo com a posição de seus emissores, o que é um 
dos momentos mais cruciais da luta política.” (MIGUEL, 2014, p. 257) 

O autor ressalta ainda a importância da adaptação da fala aos discursos dominantes. O padrão discursivo 
exclui quem não está capacitado. Cabe ao dominado a escolha entre a marginalidade designada aos 
autênticos e rebeldes, que se recusam à adaptação, ou a eficácia de ser ouvido. Há um discurso pronto que 
pode facilmente ser comprado pelos dominados sem a menor consciência. Os advocates são mais eficientes 
em suas conquistas se agirem em um campo de paternalismo e autoritarismo de especialização. Afinal, esses 
agentes, além de instrumentalizados e influentes, são profissionais da luta política. 

Essa questão faz relação direta com o papel exercido pelos movimentos sociais na luta política. Os 
movimentos têm um histórico de organização e de protagonismos na resistência contra a perda de direitos 
e nas conquistas por melhorias para as classes mais baixas. Não se pode negar que tais conquistas não seriam 
possíveis sem a organização interna e a força de líderes que dedicam sua vida à luta. No entanto, não 
podemos deixar de observar que há uma profissionalização das lideranças. Em muitos casos, é preciso que 
essas pessoas imponham seu modus operandi e evoquem sua experiência política. No filme “Era o Hotel 
Cambridge”17, essa questão é retratada dentro de uma ocupação de um prédio vacante em São Paulo. O 
movimento de luta por moradia responsável pela ocupação se articula com demais movimentos e ocupações, 
mantendo uma rede de segurança e cooptação. Fica evidente a necessidade de liderança e organização 
imposta pelo movimento, de forma quase autoritária. 

Miguel identifica uma espécie de atalho na definição das preferências quando ela é feita a partir de 
presunções externas. Essas presunções vêm carregadas de certezas por experiências prévias ou visões de 
mundo muitas vezes viciadas. Pode ser quase automático para o especialista “identificar” esses interesses, 
pois ele se vê como um profissional daquela função. A interlocução e a produção autônoma acabam 
esquecidas devido ao cansaço, à emergência ou à descrença. “O paternalismo subjacente implica a percepção 
de que a incapacidade política dessas pessoas é um dado de uma realidade que não vale a pena combater 
ou questionar.” (MIGUEL, 2014, p. 261). 

O autor advoga que esses novos modos de representação não venham para substituir interesses dos grupos 
representados. As demandas devem surgir de forma autônoma e deveria ser papel dos advocates estimular 
essa autonomia. Para ele, a advocacy é um obstáculo nesse processo ao priorizar benefícios a curto prazo e 
colocar as necessidades frente aos interesses. A autonomia é importante não apenas na construção dos 
interesses, mas também na capacidade de renegociar as identidades do grupo. Miguel reforça que a 
autonomia é tanto individual quanto coletiva, é a capacidade de crítica em relação ao conjunto qual 
pertencemos. A autonomia individual reforça o coletivo ao tornar mais claros os compromissos e pactos. 

No entanto, por mais ideal que seja a representação – que os representantes espelhem a diversidade de 
representados –, esta é sempre uma relação de poder e a capacidade de ação estará necessariamente 
concentrada em poucos indivíduos diferenciados. Miguel nos lembra que as perspectivas sociais estão 
diretamente relacionadas à produção das preferências. Para ele, a advocacy deixa de lado essa questão ao 
não valorizar os processos de formação autônoma dos interesses. 

                                                            
17 ERA O Hotel Cambridge. Direção de Eliane Caffé. São Paulo: Aurora Filmes, 2017. Son., color. 
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A crítica do autor ao modelo de advocacy não é uma defesa do processo eleitoral como única forma legítima 
de representação, mas, sim, que a autorização e a accountability existam nesse meio também. É comum 
enxergarmos apenas nas eleições a aplicação desses mecanismos de controle, porém eles podem e devem 
existir fora do pleito. Para se ter mais legitimidade, é preciso aprimorar e expandir esses mecanismos, e não 
descartá-los em nome da expertise dos representantes. O diálogo constante entre as partes é fundamental, 
visto que não se trata de manifestações prévias, e, sim, de um processo de troca e construção; do contrário, 
seria uma falsa solução: 

“Aqueles que possuem menos recursos (materiais, em primeiro lugar, mas também 
culturais, no sentido do ‘capital cultural’ de Bourdieu) para a participação política 
encontram porta-vozes dispostos a prover suas necessidades e seu bem-estar. É uma falsa 
solução, que perpetua a exclusão política e não valoriza a conquista da autonomia.” 
(MIGUEL, 2014, p. 267) 

Miguel aborda ainda que a ode às novas formas de participação tende a desconsiderar os modelos 
tradicionais de representação. Isso se deve à frequente desesperança com os velhos modelos e à necessidade 
de novos caminhos que não estejam contaminados pela lógica anterior. Poucos autores abordam o convívio 
entre os dois e suas complementariedades. Permanece uma relação dicotômica que se abstém de questionar 
as práticas viciadas do modelo eleitoral e não problematiza as questões levantadas pelas novas formas de 
participação. Essa acomodação confere a esses espaços participativos um caráter secundário, visto que 
nunca terão a abrangência do sistema tradicional. Cabe a eles agendas específicas e conquistas locais, sem 
interferirem no sistema social e político que os rege e sem aprofundar a democracia. 

O CONTEXTO BRASILEIRO 

No Brasil, o foco na participação política se intensifica após a Constituição de 1988. O período de 
redemocratização foi rico em tentativas e produção acadêmica sobre novas formas de envolvimento da 
sociedade civil. Essa Constituição é uma das mais progressistas e participacionistas do mundo, apesar da 
nossa história ser marcada por vários governos autoritários. Esse descompasso é abordado por Simon 
Schwartzman18 ao tratar da constituição do Estado brasileiro. Ele argumenta que antes de nos entendermos 
como nação, tivemos Estados fortes. Desde a colonização, passando por Vargas e culminando com a Ditadura 
Civil-Militar de 1964, criamos uma base autoritária em nossas instituições e no nosso ser político. Durante 
muitos anos de nossa história as decisões foram tomadas pelas instâncias superiores, sem a participação da 
população. Essa herança contamina nossas instituições até hoje e ainda há muitas revisões a serem feitas. O 
exemplo mais direto é a permanência da Polícia Militar em nossa atual democracia. Contudo, esse mesmo 
autoritarismo também pode ser encontrado dentro dos próprios mecanismos de participação criados na 
democracia. 

No campo da habitação, desde a redemocratização brasileira, os movimentos sociais por moradia vêm se 
organizando em frentes que lutam pela reforma agrária e pela reforma urbana, apresentando alternativas 
ao modelo do mercado imobiliário, como a autogestão 19. No entanto, a despeito do número crescente de 
movimentos sociais por moradia e das ocupações de terrenos e edifícios ociosos em diversas cidades, muitas 
questões seguem em aberto. Até que ponto a organização de comunidades por meio de líderes garante uma 

                                                            
18 SCHWARTZMAN, Simon. Bases do autoritarismo brasileiro. Rio de Janeiro: Campus, 1982. 
19 Modelo que se define pela administração popular dos processos, no qual os participantes têm engajamento direto e poder de 
decisão sem intermédios de outros agentes. 
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representação legítima? Sem a possibilidade de ampliar a abrangência de processos com a participação dos 
moradores, que perspectivas de mudanças significativas restam para a questão habitacional? É possível 
construir novas formas de participação e representação que promovam a autonomia dos representados? E 
os novos mecanismos são capazes de recuperar a confiança e envolvimento político dos cidadãos em busca 
de um “projetar com”?  
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As Cidades do Campo: transformações da rede urbana a partir da 
expansão do setor sucroenergético - Estado de São Paulo – 1975/2010. 

 
The towns in the countryside: transformations of the urban network due 
to the expansion of the sugar-energy sector - State of São Paulo - 
1975/2010. 
 
Las Ciudades del Campo: transformaciones de la red urbana a partir de la 
expansión del sector sucroenergético - Estado de São Paulo – 1975/2010. 
 

 EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

 

RESUMO: O Estado de São Paulo viu surgir, desde 1975, com o lançamento do Proálcool, até 2010, o 

surgimento e consolidação de uma nova atividade econômica predominante no agronegócio. Trata-se do 

setor sucroenergético, que utiliza para o plantio de cana de açúcar quase metade das terras agriculturáveis 

das regiões do Estado em que está presente e instalou usinas de processamento em pouco mais de um terço 

dos municípios das mesmas regiões. Esse fenômeno supostamente gera crescimento econômico relevante, 

porém surgem questões importantes a estudar: qual o impacto demográfico dessa cadeia produtiva? Quais 

as demandas sociais geradas? Qual o reflexo no processo de construção do direito democrático à cidade? 

Qual a influência das escolhas locacionais das usinas sobre a rede de cidades pré-existente? Surgem ou 

acentuam-se desigualdades regionais? Os governos estadual e federal atuam com políticas para compensar 

eventuais desequilíbrios? O presente artigo apresenta projeto de pesquisa em andamento, onde se pretende 

analisar e investigar essas questões por meio de indicadores econômicos, demográficos, sociais, de 

infraestrutura urbana e serviços, além de identificar a ação governamental neste processo. 

 

ABSTRACT:  With the launching of Proálcool, the emergence and consolidation of a new economic activity, 

predominant in agribusiness, took place in São Paulo, between the years of 1975 and 2010. It is the sugar-

energy sector, which grows sugarcane on almost half of the arable land in the regions of the State of São 

Paulo  in which it is present and has installed processing plants in just over a third of the municipalities within 

these regions. This phenomenon supposedly generates relevant economic growth; nonetheless, some 

important issues arise from it: what is the demographic impact of this productive chain? What are the social 

demands generated in this process? What is the result in the process of building the democratic right to the 

city? What is the influence of the site choices of the plants on the pre-existing network of cities? Do regional 

inequalities emerge or accentuate? Do the state and federal governments act with policies to compensate 

for possible imbalances? This article presents a research project in progress whose aim it to analyze a series 
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of economic, demographic, social, urban infrastructure and services indicator as well as to observe the 

government action to investigate these issues.  

RESUMEN: El estado de São Paulo vio surgir, desde 1975 hasta 2010, con el lanzamiento y desarrollo del plan 

“Proálcool”, el aparecimiento y consolidación de una nueva actividad económica predominante en los 

negocios agrícolas. Se trata del sector energético de producción de etanol derivado de la caña de azúcar, que 

utiliza para el plantío cerca de la mitad de las tierras adecuadas a la agricultura de las regiones del estado en 

que está presente e instaló usinas de procesamiento en poco más de un tercio de sus municipios. Ese 

fenómeno, supuestamente, genera crecimiento económico relevante. No obstante, surgen cuestiones 

importantes a estudiar: cuál el impacto demográfico de esa cadena productiva? Cuáles las demandas sociales 

generadas? Cuál el reflejo dentro del proceso de construcción del derecho democrático a la ciudad? Cuál la 

influencia de las elección de locales para la instalación de usinas sobre la red de ciudades pre-existente? 

Surgen o se acentúan desigualdades regionales? Los gobiernos estadual e federal actúan con políticas para 

compensar eventuales desequilibrios? El presente artículo presenta un proyecto de pesquisa en curso, en el 

cual se pretende analizar una serie de indicadores económicos, demográficos, sociales, de infraestructura 

urbana y servicios, además de observar la acción gubernamental dedicada a la investigación de esas 

cuestiones. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é fruto do trabalho inicial em projeto de pesquisa desenvolvido para programa de 

mestrado no biênio 2018-2019. Fundamenta-se em revisão bibliográfica e no levantamento preliminar de 

dados para a pesquisa. Os objetivos principais da pesquisa são refletir sobre a influência da economia do 

setor sucroenergético na configuração espacial da região em que ocorre e sobre sua capacidade de 

condicionar o desenvolvimento urbano regional, e também contribuir para o estudo dos impactos de grandes 

empreendimentos, buscando uma observação pós implantação consistente, ancorada em dados estatísticos 

espacializados. Tal preocupação decorre da constatação de que estudos anteriores a respeito do tema são 

marcados por análises pontuais, com base em um único empreendimento ou de aspectos unidisciplinares 

deste, prescindindo de uma visão multifacetada da realidade local, ou ainda análises excessivamente focadas 

em objetivos imediatos de seus autores, sejam eles empreendedores, parceiros do empreendimento, 

governos, grupos direta ou indiretamente atingidos, estudos acadêmicos de cunho específico, muitas delas 

exclusivamente prospectivas, realizadas concomitantemente a implantação dos planos de implantação, 

buscando atração ou rejeição de empreendimentos para determinadas localizações.  

A pesquisa toma como estudo de caso a expansão do setor sucroenergético ocorrida no Estado de São Paulo 

entre o ano de 1975, início do Proálcool e marco da intensificação da expansão, e o ano de 2010, ocasião em 

que o fenômeno está consolidado e disseminado pelo Estado. 

  

A importância da cana de açúcar na formação territorial brasileira 

 
Desde os primórdios da ocupação do território brasileiro a cadeia produtiva da cana de açúcar está presente 

como fator decisivo. No clássico Nordeste, Gilberto Freyre relata:  

“...durante o período decisivo da formação brasileira, a História do Brasil foi a história do 
açúcar; e no Brasil, a história do açúcar, onde atingiu maior importância econômica e maior 
interesse humano foi nessas manchas de terra de massapê, de barro, de argila, de húmus...” 
(Freyre, 2013, p. 43) 

 

As manchas de terra de massapê a que se refere são as porções de terra fértil e bom clima da Zona da Mata 

Nordestina, da Bahia ao Rio Grande do Norte. Foi nessa região que, a partir de uma atividade eminentemente 

agrícola, formou-se a primeira rede de cidades do Brasil. 

Essa foi a principal configuração territorial do Brasil dos séculos XVI e XVII, durante todo o período da 

chamada Economia Escravista de Agricultura Tropical. A cana de açúcar espalhou-se também por outras 

regiões do País, embora em escala bem menor que na região Nordeste. (Furtado, 2005). 
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Em um salto histórico e geográfico, constatamos que a cana volta a ser dominante em processos de 

ocupação, agora nos referindo ao Estado de São Paulo, especialmente nas últimas décadas do século XX e 

início do XXI. (Manetti, 2013).  

Antes de falar dessa nova tendência lembramos que a cultura canavieira do século XVI no Estado de São 

Paulo forneceu as bases para a cultura do café, três séculos depois, especialmente no quadrilátero do açúcar 

(Prado Jr., 1945, citado por Souza, 2008), cujos vértices são as cidades de Piracicaba, Moji Guaçu, Jundiaí e 

Sorocaba. Nessas terras, antes ocupadas pela cana, os empreendedores do século XIX foram encontrar numa 

estrutura que permaneceu por séculos subocupada, ou ocupada por culturas de subsistência, a oportunidade 

de primeiro implantar a cultura cafeeira. 

Cultura essa que, por sua vez, foi a responsável pela ocupação das terras a norte e oeste do estado a partir 

do século XX (Prado Jr., 1945), sendo que especificamente à oeste, na chamada Frente Pioneira Paulista, 

outras atividades além do café impulsionaram a abertura das fronteiras agrícolas e posterior urbanização: a 

partir da implantação das ferrovias, a atividade imobiliária passou a fazer parte da economia da região e os 

fazendeiros pioneiros passaram a lotear suas áreas para atender a demanda de novos empreendedores, 

vindos de todas as regiões do país. Estes, ao chegar, diversificaram as culturas, com destaque para o surto 

algodoeiro das décadas de 1930 e 1940 e posteriormente para a bovinocultura (Pupim, 2008). 

A partir da metade do século XX, com o declínio do café e a industrialização do interior do Estado de São 

Paulo ocorre uma diversificação das atividades econômicas e a intensificação da urbanização, com as cidades 

configurando-se como o centro das atividades secundárias e terciárias (Prado Jr., 1945). Nesse período a 

atividade no campo se diversifica, com prevalência da pecuária bovina de leite e de corte e presença de 

outras culturas como laranja, grãos e hortaliças (Oliveira, 2009). 

 

A expansão do setor sucroenergético no Estado de São Paulo entre 1975 e 2010 

 
É somente nas últimas décadas do século XX que tem início a transformação de que tratamos, com o retorno 

da cana como cultura predominante nas terras das regiões central, norte e oeste do Estado de São Paulo, 

estimulada pelo Proálcool e pelo substancial aumento de exportações de açúcar da década de 90 

(Tomalsquim, 2008). 

Entre as regiões produtoras de cana no Brasil, o Estado tornou-se a melhor alternativa para os 

empreendedores em função da ampla oferta de terras aptas ao plantio, da boa infraestrutura produtiva e da 

proximidade aos maiores mercados consumidores, a começar do próprio Estado. Segundo o Zoneamento 

Agroecológico do Estado de São Paulo Para o Setor Sucroenergético (2008), elaborado pelas Secretarias de 

Meio Ambiente e da Agricultura e Abastecimento (figura 1), toda a área do Estado, à exceção da faixa leste 

– regiões do Litoral, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba, é apta para o plantio, variando apenas o grau de 

limitação ou restrição ambiental, que não chega a comprometer a boa oferta. 
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Figura 1: Zoneamento Agroambiental do Setor Sucroenergético. 
Fonte: Zoneamento Agroecológico do Estado de São Paulo Para o Setor Sucroenergético (2008), elaborado pelas Secretarias de Meio Ambiente 
da Agricultura e Abastecimento) 

 

Como resultado desta tendência, após quase 4 décadas de seu início, há hoje 170 usinas de cana no Estado, 

situadas em 137 municípios, segundo dados do portal Novacana (Figura 2). As usinas estão presentes 12 das 

15 Regiões administrativas do Estado.  O setor não chegou às Regiões administrativas de Registro, Santos e 

São José dos Campos, consideradas inadequadas ao plantio pelo Zoneamento Agroambiental do Setor 

Sucroenergético. 

Os 137 municípios onde foram instaladas usinas são, em sua maioria, pequenas cidades. Somente duas 

Usinas estão localizadas em uma cidade sede de Região Administrativa, Araçatuba, e outras 15 em cidades 

sede de regiões de governo, ou seja, 120 estão em pequenas cidades. Por outro lado, nas Regiões 

administrativas em que o setor está presente há 544 municípios, ou seja, em 407 deles não há usinas. 
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Figura 2: Ocorrência de usinas de processamento de cana de açúcar no estado de São Paulo, 2017. 
Fonte: Elaborado pelo autor sobre mapa base da biblioteca virtual do Estado de São Paulo, com dados de localização das usinas disponíveis no 

portal Novacana.  

A produção estimada para a safra 2016/2017 era de 13,7 bilhões de litros de Etanol, representando 49,7% 

da produção brasileira e 11,7% da mundial e 24,06 milhões de toneladas de açúcar, respectivamente 62,9% 

da produção brasileira e 14% da mundial (Programa Etanol Verde, 2017). 

Para suprir essa produção a extensão de terras de cultivo torna a atividade predominante. Entre terras 

próprias/arrendadas pelas usinas ou cultivadas por terceiros, a cultura ocupou em 2012 cerca de 9,6 milhões 

de hectares, ou 45,82% de toda a extensão territorial das Regiões Administrativas do estado que abrigam a 

atividade (Investe SP, 2013). A rentabilidade para os proprietários de terra, se não é a maior das 

possibilidades de aplicação de capital, segundo análise da FGV/Bacen/2015 (Scot, 2016), tem sido 

suficientemente atraente, com baixo risco. Além disso, as usinas atraem os proprietários pela sua capacidade 

de investir na recuperação de terras, deterioradas por décadas de utilização com baixo padrão tecnológico, 

uma vez que esses, em muitos casos, não dispõem de capital próprio para tanto. 

As 170 Usinas instaladas no Estado de São Paulo pertencem a 98 diferentes grupos empresariais, de acordo 

com a seguinte distribuição de unidades por grupo (tabela 1): 
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Tabela 1: Distribuição das usinas sucroenergéticas por grupo controlador - 2018 
Fonte: Portal Novacana – acesso em 02/06/2018. 
 

Os principais grupos presentes são: Raízen (23 unidades), Coopersucar e Tereos (7 unidades cada) e Biosev 

(6 unidades). É perceptível, pela observação da lista de controladores de usinas, o fato de que grandes grupos 

nacionais e internacionais dividem espaço com grupos oriundos da atividade rural tradicional da região, com 

aparente predominância do segundo perfil. 

As transformações do território paulista a partir da expansão do setor sucroenergético 
 

Temos no território do interior paulista caracterizada uma situação que podemos identificar com a Nova 

Urbanização descrita por Milton Santos (Santos, 2013, p. 54): 

“...o sistema urbano é modificado pela presença de industrias agrícolas não urbanas, 
frequentemente firmas hegemônicas, dotadas não só de capacidade extremamente grande 
de adaptação à conjuntura, como também da força de transformação da estrutura, porque 
têm o poder da mudança tecnológica e transformação institucional. ” 

Logo adiante, continua:  

“... fazem com que o território passe a ser submetido a tensões (...) levando a mudanças 
rápidas e brutais dos sistemas territoriais que se inserem. ” 

E finalmente, conclui o pensamento dizendo que: 

“...tudo isso faz com que a cidade local deixe de ser a cidade no campo e transforme-se na 
cidade do campo. ” (Grifo nosso). 

 

Essa constatação suscita importantes preocupações: tais mudanças levam a população que habita esse 

território a ter acesso aos serviços e oportunidades que a cidade proporciona? Quais as implicações 

ambientais dessa cultura? Se ela ocupa quase 50% das terras do estado e se consideramos ainda que 

expressivas porções de terras são ambientalmente impróprias para plantio e outras são ocupadas por terras 

urbanas, quais as consequências da presença desta monocultura no estado de São Paulo?  

Grupos

(quantidade)

Usinas 

controladas
total

76 1 76

7 2 14

7 3 21

4 4 16

1 6 6

2 7 14

1 23 23

170total
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Analisando os dados do setor produtivo disponíveis no Portal Novacana, mapeados preliminarmente para o 

presente projeto, constata-se que embora o plantio de cana seja disseminado por quase todos os municípios 

das mesorregiões ocupadas pela cana, as usinas estão sediadas em pouco mais de um terço deles, mais 

frequentemente em pequenas cidades do que em sedes de regiões administrativas ou de governo. Como 

estarão distribuídos pelo território os benefícios e os problemas eventualmente trazidos por tão intensa e 

extensa atividade? Que interferências esta atividade gera na arquitetura do sistema urbano? 

O impacto de grandes empreendimentos sobre o território é objeto de intensas discussões no âmbito legal, 

social e acadêmico. Entendemos aqui cada usina como um grande empreendimento, com efeitos específicos, 

locais e extra locais, por analogia à definição de grandes empreendimentos urbanos, a despeito de se tratar 

de industrias rurais, dado o efeito que tem sobre as cidades (Santos, 2013). Grande empreendimento é, nesse 

entendimento, aquele que gera rupturas institucionais, urbanísticas, legais, na dinâmica imobiliária, políticas, 

simbólicas e escalares (Oliveira e outros, 2012). Mas também e principalmente estamos pensando o conjunto 

de empreendimentos e sua cadeia produtiva como um grande impacto de escala local, regional, estadual e 

nacional, acrescentando à análise a dimensão socioeconômica, buscando identificar novas oportunidades de 

desenvolvimento, mas também o risco de geração de novas desigualdades. 

A observação da localização das usinas, conforme mostrada na figura 2, sobre as manchas de aptidão das 

terras aptas para a atividade do setor, apresentada na figura 1, suscita duas linhas de investigação. A 

primeira, que não será objeto da presente pesquisa, parte da constatação de que as usinas até hoje instaladas 

não cobrem toda a extensão do território disponível para a atividade. Constata-se que os empreendedores 

exerceram a escolha de localização de suas unidades e pergunta-se quais critérios utilizaram para tanto. A 

aptidão é condição necessária, mas havendo abundância de terras nessa condição, o que os levou a escolher 

as localizações? A segunda, a qual estamos nos dedicando, é saber o que ocorre a partir dessa decisão: que 

transformações irá gerar sobre o território e, em particular, a rede de cidades? 

O caminho metodológico para a investigação 
 

Para se investigar que transformações geradas sobre o território a partir da escolha da localização das usinas 

e verificar ainda o quanto essas localizações interferem na arquitetura da rede de cidades é necessário deter-

se em quatro questões específicas que necessitam ter soluções metodológicas para análise. 

I.  Identificação do tipo de Impacto que a instalação das usinas traz aos municípios: pergunta-se: É um fator 

gerador de crescimento econômico? É um fator de geração de demandas sociais? É fator de gerador de maior 

equidade social? 

Em relação a primeira questão, imaginar que o impacto deve ser, em princípio, positivo em relação às duas 

primeiras questões, afinal toda nova atividade econômica traz, em princípio, empregos, oportunidades de 

negócios e incremento da arrecadação de tributos para os municípios. Consequentemente podem gerar 

aumento do PIB e massa salarial. Para inferir por meio de dados concretos iremos comparar o PIB do 

município antes e após a instalação da usina.  
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Quanto a segunda questão cabe considerar que onde houver atração de novas populações, uma vez que a 

mão de obra local pode não suprir todas as necessidades da atividade, surge também aumento nas demandas 

de atendimento das necessidades básicas de moradia, serviços e equipamentos urbanos. É possível inferir a 

situação por meio de dados de demandas por ensino (número de matriculas), saúde (número de 

atendimento) e demanda habitacional existentes (Fundação João Pinheiro).  

O método mais instigante será busca pela resposta da terceira pergunta. Com que critérios é possível medir 

a equidade social? É necessário antes avançar quanto a conceituação de igualdade e desigualdade. Pascal, 

(PASCAL apud BOURDIEU, 1997), entende que “o costume faz o molde da equidade, pela simples razão de 

que ela é recebida (herdada)”, nesta perspectiva a equidade seria forjada pela tradição. 

II. A distribuição das usinas pelo território do Estado de São Paulo cria ou acentua desigualdades 

socioeconômicas? 

A escolha de localização das usinas aparentemente atende a dois critérios principais: a disponibilidade de 

terras com características de solo e clima adequadas à produção e a oferta de estruturas para a produção, 

incluindo estradas e disponibilidade de mão de obra e serviços necessários à produção. Ora, a pré-existência 

dessas condições implica que os municípios e regiões que delas dispõem supostamente são aqueles com 

melhor situação socioeconômica precedente, adquirida ao longo dos processos anteriores de ocupação, as 

chamadas rugosidades do território, no dizer de Milton Santos. A chegada de novos investimentos tenderá a 

atrair novas estruturas produtivas, o que pode gerar um ciclo de atração de mais investimentos de outros 

setores produtivos, em detrimento do investimento em outras localidades, acentuando desigualdades pré-

existentes e podendo levar a penúria locais de baixa atividade econômica. Como medir este fenômeno? Se 

tomarmos a desigualdade como inserção na rede de cidades, a pesquisa partirá para medir o grau de sua 

inserção e potência de atração na rede. Busca-se cobrir aspectos culturais, educacionais, de saúde indo além 

do fator econômico. 

III. As alterações socioeconômicas decorrentes da instalação de usinas alteram a arquitetura da rede urbana? 

Como consequência da questão anterior, imagina-se que o desenvolvimento diferenciado de algumas 

cidades, em contrapartida à estagnação de outras, poderá surgir. Nesse caso, consequências também 

possíveis são o rompimento de equilíbrios pré-existentes, surgimento ou reforço de polarizações, maior 

especialização de funções, esvaziamento econômico e demográfico de cidades menos dinâmicas. A 

distribuição espacial das novas atividades pode acentuar esse efeito, instalando-se em locais privilegiados 

atividades de apoio às usinas e ficando a moradia dos trabalhadores de menor renda direcionada a locais 

mais distantes dos centros produtivos, inclusive em municípios vizinhos às usinas, não beneficiados pelo 

incremento de arrecadação. Será necessário analisar o processo de ocupação do território municipal, pelas 

diferentes rendas, verificando as correlações entre ocupação e investimento público.  

IV. Existem políticas dos governos federal e estadual, por meio de investimentos compensatórios a fim de 

minimizar essa tendência?  

Esta é uma questão correlata a anterior. O Estado e a União, por terem seu quinhão de incremento de 

arrecadação com o desenvolvimento da atividade, deveriam ter uma leitura de processo em andamento e 

contribuir para neutralizar eventuais perdas aos municípios que não se beneficiam do aumento de 
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arrecadação e, portanto, permanecem com menor capacidade de investimento. É necessário investigar as 

ações do governo do estado e federação planejadas e implementadas para atuar neste processo. Uma vez 

identificadas resta ainda saber o grau de interferência no processo. O método comparativo entre dois pontos 

da rede pode ser um caminho para avaliar os resultados. As divisões administrativas existentes não espelham 

a espacialização do fenômeno estudado. Portanto, para a identificação de regiões e consequentemente de 

redes de cidades será desenvolvido mapeamento analítico específico, considerando, suporte físico, clima e 

estrutura logística.  

 

 

Considerações finais 

 

A partir dos encaminhamentos dessa etapa, avançaremos no levantamento e processamento de dados, 

buscando comparações e cruzamentos de dados que possam detectar alterações ou inflexões nas tendências 

de evolução dos indicadores a partir da instalação das usinas, por município e por região de concentração de 

usinas, procurando verificar a efetividade das alterações supostamente geradas pela atividade. Tais 

procedimento nos permitirão analisar a evolução dos indicadores no tempo, comparando a evolução dos 

municípios com ou sem a presença de usinas, de regiões om maior ou menor presença, buscando detectar a 

existência de diferenças na evolução dos indicadores a partir da implantação e consolidação da atividade. 

A análise da rede de cidades do Estado de São Paulo ao longo do período estudado identificando alterações 

em sua hierarquia e configuração a partir do desenvolvimento do setor sucroenergético é fundamental para 

a compreensão do fenômeno estudado que pode contribuir com provocações para a formação de políticas 

públicas que busquem redimir as desigualdades socioeconômicas da rede de cidades estudada. 
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AS MARCAS DO LUGAR DE ORIGEM NO ATUAL LOCAL DE MORADIA: O 
CASO DO CONJUNTO ISMAEL SILVA – ZÉ KETI 

THE MARKS OF THE PLACE OF ORIGIN IN THE CURRENT PLACE OF RESIDENCE: THE CASE OF ISMAEL 
SILVA – ZÉ KETI 

LAS MARCAS DEL LUGAR DE ORIGEN EN EL ACTUAL LUGAR DE RESIDENCIA: EL CASO DE ISMAEL 
SILVA – ZÉ KETI  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O propósito deste artigo é investigar de que maneira as formas de apropriação do espaço influenciadas por um 
determinado percurso residencial, que passa pela vivência em assentamentos informais, ocorrem no Conjunto Ismael 
Silva – Zé Keti, do Programa Minha Casa Minha Vida. Partimos do pressuposto de que a relação que temos com o 
ambiente em que vivemos é recíproca: da mesma forma que moldamos os lugares, somos também por eles 
moldados. Desta maneira, desenvolvemos, neste artigo, a discussão acerca dos processos de apropriação do espaço 
segundo autores de alguns dos diferentes campos do conhecimento que abordam este tema (arquitetura, 
antropologia e psicologia ambiental). Em seguida, através de observações em campo e de pesquisa bibliográfica, 
procuramos caracterizar as formas de apropriação do espaço e as sociabilidades por elas geradas em uma favela, 
tendo, portanto, como caso comparativo a Rocinha, no Rio de Janeiro. Por fim, apresentamos os resultados obtidos a 
partir da pesquisa de campo realizada no conjunto Ismael Silva – Zé Keti, visando a identificar nas práticas cotidianas e 
nas formas de sociabilidade de seus moradores as marcas do lugar de origem no atual local de moradia. Esta pesquisa 
tem como objetivo contribuir para a discussão da importância da qualidade dos espaços de uso comum de conjuntos 
habitacionais como um aspecto essencial para a estabilidade, permanência e qualidade de vida de seus moradores. 
PALAVRAS-CHAVE: Apropriação do espaço; Programa Minha Casa Minha Vida; Favela; Rocinha; Ismael Silva – Zé Keti.  

ABSTRACT: 
The purpose of this article is to investigate how the forms of appropriation of the space influenced by a certain 
residential route, that passes through the experience in informal settlements, occur in the  Ismael Silva - Zé Keti 
housing complex, of the Minha Casa Minha Vida governmental Program. We start from the assumption that the 
relationship we have with the environment in which we live is reciprocal: in the same way that we shape the places, we 
are also shaped by them. In this way, we develop in this article the discussion about the processes of appropriation of 
space according to authors of some of the different fields of knowledge that approach this theme (architecture, 
anthropology and environmental psychology). Then, through field observations and bibliographical research, we aim to 
characterize the forms of appropriation of space and the sociabilities they generate in a favela, having, as a 
comparative case, Rocinha, in Rio de Janeiro. Finally, we present the results obtained from the field research atthe 
Ismael Silva - Ze Keti complex, aiming to identify in the daily practices and in the forms of sociability of its inhabitants 
the marks of the place of origin in the present place of dwelling. This research aims to contribute to the discussion of 
the importance of the quality of spaces of common use of housing complexes as an essential aspect for the stability, 
permanence and quality of life of its residents. 
KEYWORDS: Appropriation of space; Programa Minha Casa Minha Vida; Rocinha; favela; Ismael Silva - Zé Keti. 
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RESUMEN: 
El propósito de este artículo es investigar de qué manera las formas de apropiación del espacio influenciadas por un 
determinado recorrido residencial, que pasa por la vivencia en asentamientos informales, ocurren en el Conjunto 
Ismael Silva - Zé Keti, del Programa Minha Casa Minha Vida. Partimos del supuesto de que la relación que tenemos con 
el ambiente en que vivimos es recíproca: de la misma forma que moldeamos los lugares, somos también por ellos 
moldeados. De esta manera, desarrollamos, en este artículo, la discusión acerca de los procesos de apropiación del 
espacio según autores de algunos de los diferentes campos del conocimiento que abordan este tema (arquitectura, 
antropología y psicología ambiental). A continuación, a través de observaciones en campo y de investigación 
bibliográfica, procuramos caracterizar las formas de apropiación del espacio y las sociabilidades que ellas generan en 
una favela, teniendo, por lo tanto, como caso comparativo a Rocinha, en Río de Janeiro. Por último, presentamos los 
resultados obtenidos a partir de la investigación de campo realizada en el conjunto Ismael Silva - Zé Keti, buscando 
identificar en las prácticas cotidianas y en las formas de sociabilidad de sus habitantes las marcas del lugar de origen 
en el actual local de vivienda. Esta investigación tiene como objetivo contribuir a la discusión de la importancia de la 
calidad de los espacios de uso común de conjuntos habitacionales como un aspecto esencial para la estabilidad, 
permanencia y calidad de vida de sus habitantes. 
PALABRAS-CLAVE: Apropiación del espacio; Programa Minha Casa Minha Vida; favela; Rocinha; - Ismael Silva - Zé Keti.  
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INTRODUÇÃO  
“Em suma, a casa natal inscreveu em nós a hierarquia das diversas funções do habitar” 

(BACHELARD, 1978, p. 207) 

O lugar de origem deixa em nós marcas que irão nos acompanhar por toda a vida. Quando nos mudamos, 

buscamos levar conosco aquilo que fazia de nossa antiga morada um lar. Do mesmo modo, quando 

moradores de assentamentos informais1 são reassentados para um conjunto habitacional, trazem consigo 

um modo próprio de habitar, ou seja, um conjunto de rituais, ritmos pessoais e rotinas do dia a dia 

atreladas aos espaços desta moradia anterior e que podem ou não encontrar a configuração espacial 

necessária para a sua permanência na vida destas pessoas no novo local de moradia. Esta relação prévia 

com o espaço construído, seja este o doméstico, o coletivo ou o público, se mescla, reage e se transforma 

com o novo espaço e também com a ideia de moradia que surge do fato de estarem se mudando para um 

condomínio e para um imóvel próprio. Interagindo também, por sua vez, com os modos de morar dos 

outros moradores.  

Conforme apontado por Conceição (2018) a concepção de conjuntos habitacionais em formato de 

condomínio fechado vem carregada de valores pré-estabelecidos e de um modelo de vida a ser seguido. 

Segundo este autor, há a intenção de que através de “dispositivos disciplinares-civilizatórios”, ao remanejar 

uma população de baixa renda para um ambiente como estes condomínios, ter-se-ia então “uma 

oportunidade de controle e docilização dos pobres” (CONCEIÇÃO, 2018, p. 35). Além disso, a própria 

conformação marcadamente cartesiana destes conjuntos, em que os edifícios se repetem em perfeito 

alinhamento ao longo de uma rua-estacionamento impõe certa ordem, com pouco ou nenhum espaço 

comum de qualidade para seus moradores.  

Esta dupla imposição de um “novo” modo de vida, observada tanto na espacialidade quanto pelas regras e 

condutas esperadas por moradores de condomínios, contrasta fortemente com as diversas maneiras de 

habitar – isto é, as relações entre as práticas cotidianas e o ambiente construído – que podem ser 

observadas em assentamentos informais, local de origem de grande parte dos beneficiários da faixa 12 do 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). O caráter dinâmico e heterogêneo dos assentamentos 

informais, conforme observados por autores como Leitão (2009) e Valladares (2005), bem como pela 

própria experiência em campo de uma das autoras desta pesquisa, se reforça pelo contínuo processo de 

transformação do espaço por seus habitantes. O espaço inicialmente homogêneo, regrado e rígido do 

conjunto habitacional não leva em consideração a diversidade de seus futuros moradores, seja pela 

reprodução de apenas um tipo de moradia (cozinha, banheiro, sala e dois quartos), seja por vedar qualquer 

tipo de modificação3 daquilo que é entregue a eles. 

                                                           
1 Termo geralmente referente à favela como “áreas caracterizadas por uma ocupação aleatória, ambientalmente precária e densa, 
habitadas predominantemente por população de baixa renda” (GORDILHO-SOUZA, 2008, p.28). Consideramos também nesta 
pesquisa outras formas de assentamentos, como as ocupações.  
2 

A faixa 1 do PMCMV atende, atualmente, à famílias com renda de até R$ 1.800,00 reais. Este é a faixa do Programa que recebe o 
maior volume de subsídios do governo para a aquisição do imóvel próprio: até 90% do valor do imóvel, em até 120 prestações 
mensais de até R$ 270,00 sem juros, segundo a CAIXA. 
3
 Referimo-nos aqui à proibição de qualquer uso que não o habitacional dentro dos conjuntos do PMCMV e ao uso de sistemas 

construtivos cuja modificação por parte do morador poderia acarretar em problemas na estrutura dos edifícios. 
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Por outro lado, conforme apontam Marco Mello e Arno Vogel (2015), o espaço começa a ser de fato 

produzido justamente após a saída dos técnicos, dos planejadores e dos políticos. Salvo em alguns casos 

em que o poder público se mantém presente fiscalizando e limitando as atividades dos moradores, como 

em exemplos dados por Ribeiro (2016) em seu estudo sobre o Bairro Carioca4, o controle sobre as formas 

de apropriação do espaço de um projeto termina quando este é concluído. De acordo com Mello e Vogel, é 

a partir deste ponto que a verdadeira produção do espaço começa a acontecer: 

Em geral, os resultados reais da atividade do cientista, do planejador, do administrador, 
do técnico, do político sobre as cidades começam quando toda essa gente sai de cena. 
Quando os seus projetos deixam de ser mapas, memoriais, orçamentos, leis, decretos ou 
planos financeiros e se transformam em uma linguagem física decodificável no dia a dia. 
(...) Na verdade, estão é começando, passando das abstrações estáticas às práticas sociais 
contaminadoras e cambiantes que caracterizam o que é urbano. (MELLO & VOGEL, 2017, 
p. 29) 

Assim se estabelece um embate entre um espaço tecnocraticamente construído, feito para “educar” as 
massas, e as táticas5 que os moradores desenvolvem de forma a produzir seu próprio espaço. Em visitas 
realizadas em um primeiro momento da pesquisa, visando à escolha do estudo de caso, bem como durante 
o período de revisão bibliográfica, observamos que, em geral, os espaços gerados pela conformação 
habitual dos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida não dialogam com os anseios e as 
necessidades de seus moradores, havendo certa dificuldade em se apropriarem destes espaços. 

A escolha do Conjunto Ismael Silva – Zé Keti como estudo de caso, após visitas em outros 
empreendimentos do PMCMV, se deu, dentre outros motivos, pelo fato de que percebemos haver neste 
Conjunto formas de apropriação do espaço diferenciadas, que pareciam ocorrer principalmente em 
espaços que se distinguem do padrão cartesiano de outros conjuntos deste Programa. Assim, a 
contribuição desta pesquisa seria a de investigar em que medida as modificações na conformação do 
Ismael Silva – Zé Keti, que geraram espacialidades diversas, têm a capacidade de abrigar formas anteriores 
de habitar, sustentando, assim, uma melhor relação entre os moradores e o espaço em que vivem. A 
importância desta relação, pautada pela apropriação do espaço, se dá pelo fato de que é através deste 
processo que as pessoas começam a se enraizar em um determinado lugar.  O que acreditamos ser um 
aspecto essencial para a estabilidade e qualidade de vida destas pessoas, e que poderia levar a uma menor 
evasão da população do Programa, conforme geralmente é observado, com um retorno ao local de origem 
ou mesmo a outros assentamentos informais da cidade.  

Assim, ao longo deste artigo trataremos, em um primeiro momento, do processo da apropriação do 
espaço, através do qual se dá uma forte relação entre os moradores e o lugar em que vivem. Procuramos 
identificar, através da leitura de autores de diferentes campos do conhecimento, como a arquitetura, a 

                                                           
4
 Conjunto habitacional realizado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Triagem, na zona norte da cidade do Rio de 

Janeiro. 
5
 Segundo Michel de Certeau, as táticas “Tem constantemente que jogar com os acontecimentos para os transformar em 

‘ocasiões’. Sem cessar, o fraco deve tirar partido de forças que lhe são estranhos. Ele o consegue em momentos oportunos onde 
combina elementos heterogêneos (...), mas a sua síntese intelectual tem por forma não um discurso, mas a própria decisão, ato e 
maneira de aproveitar a ‘ocasião.” (CERTEAU, 1998, Pp. 46-47). Certeau diferencia táticas de estratégias, sendo esta última 
identificada como “o cálculo das relações de forças que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e 
poder é isolável de um ‘ambiente’.”  
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antropologia e a psicologia ambiental, como se dá este processo desde o momento em que os moradores 
chegam a seu novo local de moradia até o momento em que, já em processo de enraizamento, passam a 
atuar também nos espaços coletivos e públicos. 

Considerando-se que o modo de vida dos habitantes de um local é em grande parte influenciado pelo seu 
percurso residencial, isto é, pelos lugares anteriormente habitados, cujas marcas são carregadas ao longo 
da vida de uma pessoa, percebemos a pertinência do entendimento desse modo de vida tanto em sua 
habitação de origem quanto em sua nova moradia. Assim, estabeleceu-se um estudo de caso que 
permitisse realizar uma perspectiva comparada com o Conjunto em questão. Como grande parte das 
famílias que se mudaram para o Conjunto Ismael Silva – Zé Keti veio de assentamentos informais, 
buscamos uma favela, no caso a Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para apoiarmos nossas análises. 
Essa escolha deu-se pelo fato de ter sido observado que uma parte significativa dos entrevistados terem 
vindo de lá. Portanto, em um segundo momento, procuramos compreender, com base no referencial 
teórico apresentado anteriormente, algumas das práticas e formas de sociabilidade existentes no cotidiano 
da favela da Rocinha, na localidade do Laboriaux, através de observações feitas em campo e de um 
referencial teórico que lida com esta temática. 

Por fim, apresentaremos os resultados da pesquisa de campo realizada pelas autoras no Conjunto Ismael 
Silva – Zé Keti nos períodos entre Setembro e Dezembro de 2017 e entre Abril e Junho de 2018, tendo 
como referência metodológica o método etnográfico, isto é, um contato frequente com os moradores6, 
bem como na observação atenta às suas práticas nos espaços do Conjunto, procurando produzir, ao final, 
“uma ‘descrição densa’ (Geertz), um manuscrito que roteiriza o objeto que se deseja conhecer e que 
permite lê-lo.” (Ibidem, p. 35). Foram realizadas entrevistas abertas, permitindo que os entrevistados 
falassem livremente sobre suas impressões e sobre os usos dos espaços dos condomínios, com apenas 
algumas intervenções por parte das pesquisadoras, procurando dar maior profundidade aos relatos. 

Com base no material coletado em campo, em sua articulação com a pesquisa realizada sobre a Rocinha e 
com o referencial teórico composto por autores que tratam do conceito de apropriação do espaço, 
buscamos identificar e problematizar ideias e significados explícitos e implícitos nas falas e nas práticas dos 
moradores do Conjunto Silva – Zé Keti, procurando reconhecer aspectos de um modo de habitar anterior à 
mudança destes moradores para o condomínio. 

Este artigo foi produzido a partir das pesquisas realizadas por Carolina Trotta no âmbito do Mestrado, que 
conta com o apoio da CAPES, e por Juliana Correia de Souza, no âmbito de Iniciação Científica, que conta 
com o apoio do CNPq. Ambas as pesquisas têm apoio do Decanato do CTCH da PUC-Rio e se encontram sob 
a orientação da professora Maíra Machado Martins (PPGARQ/ PUC-Rio). 
 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 

Quando nos mudamos, nos vemos diante da tarefa de ocupar e arrumar um ambiente vazio, ainda 
indefinido e impessoal; um espaço desabitado que, para nós, não tem história, ou qualquer significado. Em 
um primeiro momento, é possível experimentarmos certo estranhamento em relação a este cenário, 

                                                           
6
 Com o objetivo de preservar a identidade e segurança dos moradores, os nomes dos entrevistados foram 

modificados. 
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perante o qual cabe a nós preencher, dotar de significados. Pode haver também, por outro lado, certa 
euforia: a idéia do “novo”, de página em branco. Mesmo com este sentimento de novidade, da 
possibilidade de que este lugar poderá ser melhor ou diferente de um local anterior de moradia, há certa 
permanência: daquilo que consideramos positivo em nossa identidade, que procuramos reforçar através de 
pertences pessoais e do modo como os arrumamos pela casa. Aos poucos, conforme organizamos o espaço 
para nossas coisas no novo apartamento ou na nova casa, se desenvolve em nós o sentimento de que 
agora este local nos pertence. Assim, o que era “um espaço vazio se torna, aos poucos, um lugar com 
significado” (POL, 1996, p. 45). 

O modo como nos relacionamos e vamos, pouco a pouco, criando vínculos com o espaço em que vivemos 
pode ser compreendido e explicado, segundo Enric Pol e Tomeu Vidal Moranta (2005), através dos 
processos que implicam no fenômeno da apropriação do espaço. Primeiramente cabe destacar, conforme 
Pol (1996), que o termo “apropriação” não diz respeito a uma posse legal. Não significa também, 
necessariamente, apossar-se de algo ou a privatização de um espaço público para uso próprio. A 
apropriação do espaço se aproxima mais da condição ontológica do ser humano, enquanto ser que habita o 
mundo. É uma maneira de nos relacionarmos com o ambiente em que vivemos, que se faz através de um 
intercâmbio e de uma extensão, conforme descreve o arquiteto Juhani Pallasmaa:  

É fundamentalmente um intercâmbio e uma extensão; por um lado, o habitante se 
acomoda no espaço e o espaço se acomoda na consciência do habitante, por outro, esse 
lugar se converte em uma exteriorização e uma extensão de seu ser, tanto do ponto de 
vista físico quanto mental (PALLASMAA, 2017, p. 7)   

A apropriação do espaço se dá ao longo do tempo, conforme nos familiarizamos em relação a um lugar e 
este se impregna com nossas marcas, experiências e memórias. Como forma de melhor compreender este 
fenômeno complexo, Pol (2002) o descreve como tendo dois momentos distintos, que se articulam e 
coexistem ao longo de toda a vida de uma pessoa. O primeiro momento seria o “de ação e de 
transformação” de um espaço, uma fase inicial em que moldamos o espaço à nossa imagem, deixando ali 
marcas de nossa identidade, do modo como queremos ser vistos por outros e por nós mesmos. O segundo 
momento é aquele em que há a “identificação simbólica” com o valor que damos ao espaço. Segundo Pol, 
através da “identificação simbólica” a pessoa e o grupo se reconhecem no entorno, o espaço apropriado 
passa a ser um fator de continuidade e de estabilidade do self bem como um fator de estabilidade da 
identidade e da coesão do grupo. Com isso, é gerado o apego pelo lugar.  

Segundo Pol, apesar de um destes dois momentos não anular o outro, existem fases na vida de uma pessoa 
em que um prevalece sobre o outro. Enquanto que na infância e na juventude, por exemplo, predomina o 
primeiro, em idades avançadas uma pessoa tende mais ao segundo. Por esta razão, a mudança de 
ambiente pode ter efeitos nefastos na qualidade de vida de pessoas idosas, mesmo em casos em que 
indubitavelmente há uma melhoria no ambiente destas pessoas. Por outro lado, estes dois momentos 
ganham maior ou menor força de acordo com o caráter de um lugar: em um ambiente privado, há mais 
espaço para que se possa transformá-lo, enquanto que no espaço público, onde nem sempre podemos ter 
alguma influência, prevalecem as formas de identificação simbólica. 

A apropriação do espaço implica em um sentimento de pertencimento, tanto no sentido de que o espaço, 
de certa forma, nos pertence, quanto no sentido de nos sentirmos vinculados àquele espaço. Em Lições de 
arquitetura (1991), Herman Hertzberger relaciona o grau de envolvimento que podemos ter em relação a 
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um lugar com o tipo de atenção que daremos a ele: “Quanto mais influência pudermos exercer sobre as 
coisas a nossa volta, mais nos sentiremos emocionalmente envolvidos com elas, mais atenção daremos a 
elas e mais inclinados estaremos a trata-las com cuidado e amor” (HERTZBERGER, 1999, p. 170).  

O grau de influência que podemos exercer em espaços de caráter mais públicos é reduzido, se comparado 
com a possibilidade de ação e de transformação que temos no domínio privado. Pode-se dizer que o 
processo de apropriação do espaço tem início no espaço privado, da casa, e a partir dele é que começamos 
a estender nossa esfera de influência, quando possível, para além de nossa moradia. Para melhor 
compreender como esta expansão ocorre, é necessário antes fazer uma ressalva sobre os conceitos de 
“público” e de “privado”. 

Público e privado não são características opostas que se aplicam a um ou a outro tipo de ambiente. A 
polarização rígida entre estes aspectos resultou em um clichê, falso e sem matizes, de acordo com o 
arquiteto Herman Hertzberger (1999). Segundo este autor, “os conceitos de ‘público ‘ e ‘privado’ podem 
ser vistos compreendidos em termos relativos como uma série de qualidades espaciais que, diferindo 
gradualmente, referem-se ao acesso, à responsabilidade, à relação entre propriedade privada e a 
supervisão de unidades espaciais específicas.” (HERTZBERGER, 1999, p. 13). Dentre os matizes que 
podemos desprender desta gradação entre “público” e “privado”, está o que denominamos como espaço 
“coletivo” e o “intervalo”. O caráter de um espaço pode, inclusive, variar temporariamente, de acordo com 
o uso que recebe em determinado momento.  

Uma vez que o caráter mais público ou mais privado se relaciona com os dois momentos de apropriação do 
espaço do modelo dual proposto por Enric Pol, as gradações espaciais podem propiciar diferentes graus de 
envolvimento entre as pessoas e o lugar em que vivem.  O número de pessoas que se sentem responsáveis 
por determinado local varia também em relação à gradação entre público e privado deste lugar, que é 
percebida através do grau de acesso e de aspectos da forma espacial. Por exemplo, um quarto é de 
responsabilidade de quem ali dorme e mantém suas coisas, o apartamento é mantido por todos os que ali 
vivem, enquanto que o edifício diz respeito aos moradores de todos os seus apartamentos, o condomínio 
congrega os residentes de todos os edifícios, e assim por diante. O grau de acesso, bem como a sensação 
de responsabilidade por um lugar é, às vezes, “uma questão de legislação, mas, em geral, é exclusivamente 
uma questão de convenção, que é respeitada por todos.” (Ibidem, p. 15). 

Áreas com demarcações territoriais divergentes, em que há uma separação abrupta entre um espaço de 
caráter mais privado e outro público (como no caso entre o interior de uma casa cujo acesso se faz 
diretamente pela via pública), podem ter essa ruptura atenuada pelo que Hertzberger chama de “o 
intervalo”, caracterizado pela soleira. Este espaço, muitas vezes de pequenas dimensões, funciona como 
transição e diálogo, articulando espaços de aspectos divergentes, vigorando também como lugar de 
encontro entre as pessoas. 

O espaço da soleira é também o ponto de partida para a expansão da esfera de influência do âmbito da 
moradia para o espaço comum. Por ser a intersecção entre estas duas áreas de aspectos divergentes, a 
soleira se traduz como um espaço que pertence à moradia, mas que, mesmo assim, é acessível física e 
visualmente a todos. “A esse respeito, têm uma importância crucial o espaço em volta da porta da frente, o 
lugar onde a casa termina e onde começa o espaço da rua de convivência. O que a moradia e a rua de 
convivência têm a se oferecer mutuamente é o que determina o bom ou o mau funcionamento de ambos.” 
(Ibidem, p. 60).  
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No que diz respeito à carga simbólica de um espaço, Pol (1996) define duas possibilidades: um simbolismo 
a posteriori, que ocorre ao longo do tempo, através das atividades ali realizadas; e um simbolismo a priori, 
no caso, quando se tenta impor no local uma carga simbólica, através de um projeto ou da inserção de algo 
como um monumento. Neste segundo caso, pode ser que este simbolismo imposto esteja em acordo aos 
símbolos e valores já existentes no lugar ou, pode também ocorrer o contrário, havendo uma rejeição por 
parte da população, apesar de não poder ser ignorado. Outra possibilidade é a de que apesar de imposto, e 
não estando de acordo com os simbolismos e valores da população, este novo elemento ou projeto traga 
uma simbolização que é vista de forma positiva pelas pessoas e, assim, acabe sendo aceito. 

Os condomínios construídos com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida podem ser enquadrados, a 
nosso ver, como espaços simbolizados a priori. Neste artigo, daremos maior enfoque à visão dos moradores 
de um destes conjuntos. Sendo assim procuraremos observar como esta tentativa de imposição de valores 
e de um “modo de morar” se confronta com os valores e símbolos arraigados em seus atuais moradores. 
Cabe ressaltar, contudo, ser também correto afirmar que a inserção deste empreendimento em um bairro 
consolidado não estaria de acordo com os valores e simbolismos dos moradores ou da própria morfologia 
do Estácio e do Catumbi, cujas práticas diferem por completo daquilo que há ou do que é esperado de uma 
moradia na forma de condomínio, sendo, portanto, também para estes moradores uma intervenção com 
simbolismo a priori. 

Dentre as críticas já realizadas aos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, duas se destacam por 
argumentarem que este Programa não leva em consideração o modo de habitar de seus futuros 
moradores. A primeira, elaborada por Pablo Benetti, diz respeito à representação da moradia para os mais 
pobres, que difere daquilo que é ofertado para eles: a casa, para as camadas populares, não é 
simplesmente abrigo, mas a “possibilidade de reprodução e inserção social” (Ibidem, p.87). A moradia é o 
lugar que pode expandir, no caso do crescimento da família, e que tem papel econômico, no sentido de 
abrigar atividades comerciais e de serviços, bem como pela possibilidade de se expandir, criando cômodos 
para aluguel. 

Rolnik et al., em um artigo publicado em Minha casa... E a cidade? (2015) apontam deficiências do 
Programa no que diz respeito à adequação cultural em relação a seus habitantes. Dentre as respostas 
obtidas em entrevistas aos moradores há um conjunto de ambientes na nova moradia fora dela os quais os 
moradores sentem falta, como o quintal, área de serviço ou espaços externos (varandas, sacadas etc.). De 
acordo com o artigo, os projetos “carimbo7” do PMCMV são feitos para um padrão de família que em 
grande parte não corresponde à realidade e não tem possibilidade de adequação para as famílias fora 
deste padrão. 

O ESPAÇO CONTRUÍDO E TRANFORMADO POR SEUS HABITANTES: O CASO DA ROCINHA 

A ilusão defendida pelo senso comum de que as favelas são espaços similares entre si, reforçada por uma 
visão homogeneizante, destoa da realidade, ignorando as condições que envolvem o surgimento de cada 
favela. De acordo com Gerônimo Leitão (2009), “trata-se de uma visão que não dá conta da complexa 
dinâmica socioespacial das favelas cariocas e deve, portanto, ser revista”. Cada favela possui circunstâncias 
distintas, que contribuíram para seu surgimento e que interferem na sua configuração atual, condições 

                                                           
7 

O termo “carimbo” diz respeito à padronização destes conjuntos em que um mesmo modelo de edifício com apartamentos de 
plantas idênticas, é replicado por todo o conjunto.  
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estas que vão desde o recorte temporal e origem de sua população, até questões econômicas e físico-
territoriais.  

As favelas não diferem somente entre elas, mas também internamente, sendo necessário, assim, 
reconhecer o caráter heterogêneo da favela e suas particularidades que acabam gerando uma diversidade 
socioespacial extremamente rica. Leitão destaca, nesse sentido, as considerações de Machado da Silva 
publicadas em meados da década de 1960 a respeito da presença de uma diversidade interna da favela: 

A favela repete em microescala, logo, com refrações, o sistema global. A favela não é uma 
realidade compacta e homogênea  ̶ o favelado, como categoria analítica, não existe. 
Existem diversas categorias de favelados. Além das diferenciações internas, existem 
grandes variações entre uma favela e outra. Os parâmetros a serem adotados no 
julgamento da favela devem estar adaptados ao nível e modo de desenvolvimento do 
meio urbano em que a favela se insere.  

Na Rocinha não é diferente. Com uma extensão territorial impressionante, de acordo com Leitão (2009), foi 
observado nos últimos 20 anos o “surgimento de setores internos na favela reconhecidos pela 
administração municipal e pelos moradores locais como “sub-bairros”. Cada “sub-bairro” possui 
características que, muitas vezes, acabam diferenciando-os dos demais e dotando o espaço de uma 
identidade própria, tornando a favela um mosaico de espaços. É possível observar, inclusive uma profusa 
diversidade construtiva nesta favela, não se limitando somente a ela: “portanto, na Rocinha do início do 
século XXI, a paisagem urbana é composta tanto pelos prédios de seis pavimentos do Bairro Barcelos 
quanto pelos precários barracos de madeira da Roupa Suja ou da Macega.” (Ibidem, p. 144) 8 

Não só entre os sub-bairros, mas dentro deles mesmos podemos encontrar uma grande variedade de 
formas e de estruturas espaciais, tanto no que diz respeito à produção de moradia quanto à construção e 
transformação do espaço público comum, onde podemos encontrar casos de ruas bem movimentadas com 
espaços generosos, que permitem a passagem de automóvel, até becos bem estreitos. Desse modo, fica 
cada vez mais perceptível o caráter plural e heterogêneo que constitui essa favela. 

Sendo assim, partindo do entendimento de que a favela é um espaço heterogêneo e extremamente 
diversificado no que diz respeito à pluralidade das formas, e, conforme Valladares (2005), das relações e 
situações sociais, podemos afirmar que os assentamentos informais oferecem diversas possibilidades para 
os seus moradores. Os espaços, públicos e privados, estão em contínua transformação por seus habitantes 
de forma que a favela adquire uma natureza orgânica e viva. Essas características, presentes não só no caso 
da Rocinha, mas também nas favelas de um modo geral, podem ser apontadas como dinâmicas próprias 
desta forma urbana, que tem em sua essência um caráter efêmero e que afirma a identidade local. 

O reconhecimento dessa estrutura espacial heterogênea extremamente complexa e da diversidade interna 
da favela permite entender que as práticas urbanas realizadas nesses espaços são produtos e geradoras do 
espaço que as abriga, estruturando o território. Com isso, os moradores dos assentamentos informais 
possuem táticas específicas para a produção do seu próprio espaço. Segundo o arquiteto Tales Lobosco 
(2009): 

                                                           
8
 Bairro Barcelos, Roupa Suja e Macega são alguns dos “sub-bairros” que compõem a Rocinha. 
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Apesar destas ocupações se constituírem por espaços heterogêneos e múltiplos, com 
fortes tensões internas e possibilidades diversas de apropriação e acesso a serviços e 
equipamentos urbanos, podemos identificar o surgimento de práticas específicas, 
organizadas de forma a possibilitar o funcionamento e desenvolvimento de uma estrutura 
urbana que oscila entre as possibilidades de integração com a cidade e as táticas de 
produção e uso do espaço, elaboradas segundo uma lógica própria, refletindo valores 
como necessidade, antiguidade, possibilidades construtivas, inserção em redes sociais e 
acesso a trabalho e serviços. (LOBOSCO, 2009, p. 27) 

Com isso, a forma de apropriação do espaço nos assentamentos informais pelas camadas de renda mais 
baixa da população ocorre de uma maneira muito particular. Devido à baixa atuação por parte do poder 
público em estabelecer políticas urbanísticas que fiscalizem a produção espacial da favela, os próprios 
moradores tem certa liberdade de construir e transformar os espaços continuamente. Segundo Leitão 
(2009), para a produção da moradia existem regras, entretanto elas são “poucas e flexíveis o suficiente 
para corresponder às necessidades/possibilidades de quem constrói”. Essa condição não se restringe 
somente à produção da habitação, mas se estende também para a construção e transformação dos espaços 
da favela como um todo. Isso faz com que as possibilidades de apropriação e relação de pertencimento 
com o espaço sejam diversas. Ou seja, neste caso, diferentemente do ocorre na cidade dita regular/oficial, 
na favela o espaço público oferece mais chances para uma atuação mais direta do indivíduo no espaço, 
permitindo, assim, que haja uma abertura maior para uma ação/transformação. 

Essa dinâmica da autoconstrução9 do espaço é uma prática usual nas favelas que responde às demandas e 
necessidades dessa população. Para o morador da favela, a casa é muito mais que um abrigo e sim uma 
possibilidade de produção de práticas que atendam suas necessidades, seja para trabalho, 
complementação de renda ou projetos futuros. Sendo assim, as casas permitem a adaptação/expansão 
para um espaço de comércio como no caso das biroscas10 e outros serviços, ou até mesmo a ampliação da 
moradia para contemplar o crescimento da família ou para locação de um cômodo (LEITÃO, 2009).   

A sociabilidade proporcionada pela vida na favela é também muito particular: ela se estabelece a partir de 
uma rede colaborativa de relações sociais. Essa característica, chamada por Leitão (2009) de “redes de 
solidariedades”, que está sempre presente no relato de seus entrevistados, permite o estabelecimento de 
relações de ajuda entre os moradores da favela. Na Rocinha, essa ajuda pode ser vista desde a colaboração 
de vizinhos ou amigos para ajudar o outro a construir seu lar ou até mesmo quando os pais precisam ir 
trabalhar e deixam seus filhos aos cuidados do vizinho, parente ou amigo.  

Devido principalmente à alta densidade ocupacional atual ou até mesmo a aspectos físicos do território, em 
diversas localidades da Rocinha há uma forte limitação espacial. Isso acaba restringindo a construção dos 
espaços privados que em muitos casos, consequentemente, acabam se tornando insuficientes para a 
realização das atividades cotidianas. Logo, essa situação acaba gerando uma extensão dessas atividades 
privadas para o espaço público. São diversas as formas de apropriação que acabam dotando o espaço ora 
de privado, ora de público, dependendo da hora do dia. Um exemplo são as crianças que colocam uma 
mesa de tênis improvisada na rua para brincar ou a dona de casa que estende suas roupas em frente de 

                                                           
9 

Referente não só à produção da moradia por seu próprio(s) morador(es) mas também a construção e transformação do espaço 
comum pelos seus habitantes. Definido por Maricato (1976, p. 10), como sendo “o processo através do qual o proprietário constrói 
sua casa sozinho ou auxiliado por amigos ou familiares [...] nos seus horários de folga do trabalho remunerado”. 
10 Estabelecimento comercial de pequeno porte, geralmente vinculado ao espaço da habitação. 
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casa por falta de espaço interno. Embora algumas formas de apropriação acabem se tornando 
permanentes, outras são temporárias, liberando o espaço posteriormente e não impedindo que outras 
atividades e apropriações possam ocorrer no mesmo lugar. Sendo assim, essas apropriações não deixam 
marcas no espaço, mas possibilitam que os indivíduos criem laços com ele e dotem aquele espaço de um 
significado. 

Além disso, a rua passa não só a ser uma extensão do local de moradia, mas também um espaço para a 
realização das atividades de sociabilidade por meio das apropriações. O modo como nos apropriamos do 
espaço é também uma forma de mostrar e afirmar nossa identidade, perante os outros e a nós mesmos. 
Esse tipo de apropriação se dá não somente na forma como o espaço é usado, mas nas marcas e 
transformações ali feitas, que no fim, além de espelhar a personalidade, o modo de vida de seus 
habitantes, também fixa estas mesmas características, como uma reafirmação da identidade daquelas 
pessoas, caracterizando a “identificação simbólica”. Assim, espaço e sujeito se influenciam mutuamente. 
Aqui há. 

Foram observados diversos casos na Rocinha de apropriação da rua como uma forma de sociabilidade, 
desde um grupo de senhoras que se sentam na rua todas as tardes para conversar ou jovens que se 
reúnem na escada externa da casa do vizinho depois de chegarem da escola. Além disso, é recorrente a 
realização de festas/comemorações e churrascos na rua, que acabam tomando, em alguns casos, o espaço 
antes destinado para os carros.  

Em algumas localidades da Rocinha o espaço é restrito, o que faz com que haja certa disputa por ele. Sendo 
assim, os espaços são explorados ao máximo por seus habitantes e sempre que possível sua apropriação é 
observada. Com isso, uma das formas de apropriação recorrentes em alguns locais na Rocinha é a 
realização de jardins em frente a casa ou perto do local de habitação, quando o espaço permite. As formas 
de jardins encontradas são diversas, indo desde pequenos vasos de plantas na janela, até grandes jardins 
que se estendem por toda a fachada da casa. 

Em um caso específico observado, o jardim foi não só uma forma de apropriação, mas também 
proporcionou a sociabilidade entre dois vizinhos. D. Letícia, moradora há mais de 35 anos da região do 
Laboriaux, começou um pequeno jardim em frente à sua casa assim que se mudou e hoje expandiu sua 
área de influência, avançando para o espaço público comum. A beleza do seu jardim é motivo de orgulho 
para D. Letícia, que passou a desenvolver essa atividade por saudade de ter essa relação próxima com a 
terra, visto que morou durante toda a sua infância até o final de sua juventude em um sítio na cidade de 
João Pessoa, na Paraíba, onde costumava ajudar seus pais plantar alimentos para o consumo da própria 
família. Recentemente, devido à idade avançada, sua saúde começou a ficar debilitada, sentindo fortes 
dores na coluna e no seu joelho. Seu Antônio, vizinho de D. Letícia, ao ver sua amiga de tantos anos com 
dificuldade de regar suas plantas se ofereceu para ajudá-la e, desde então, faz isso todas as manhãs. 

RUPTURAS E PERMANÊNCIAS DOS MODOS DE APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO: O CASO DO ISMAEL 
SILVA - ZÉ KETI 

Conforme discutimos no capítulo anterior, os espaços de uma favela (sejam eles públicos ou privados) são 
constantemente transformados por seus moradores, sendo a autoconstrução uma prática usual. 
Procuramos então identificar, através de entrevistas com moradores e de suas práticas observadas em 
campo, em que medida a conformação deste conjunto é capaz de abrigar as formas de habitar de seus 
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moradores, que envolvem este constante processo de transformação do espaço vivido. Para tanto, faremos 
inicialmente uma breve e necessária caracterização do Conjunto Ismael Silva – Zé Keti, destacando alguns 
aspectos espaciais semelhantes e os destoantes em relação a outros empreendimentos destinados à faixa 1 
do Programa Minha Casa Minha Vida.  

O conjunto Ismael Silva – Zé Keti (figura 1), inaugurado em 2014, foi construído no lugar do Complexo 
Penitenciário Frei Caneca, no bairro Estácio, zona central da cidade do Rio de Janeiro. Do antigo presídio, 
foram preservados (por decreto de tombamento11) parte do muro externo, que em alguns pontos chega a 
dez metros de altura, e o portal que dava acesso ao Complexo Penitenciário. Este conjunto, que conta com 
um total de 998 unidades habitacionais, é formado por dois condomínios (o condomínio Ismael Silva e o 
condomínio Zé Keti), separados por uma Clínica da Família e uma praça.  

 
 

Figura 1: Conjunto Ismael Silva - Zé Keti em primeiro plano, com o bairro do Estácio ao fundo. 
Fonte: Yasuyoshi Chiba, 2014. 

Segundo fonte oficial12, 65% das unidades deste conjunto foram ocupadas por famílias cadastradas pela 
Prefeitura do Rio, após ficarem desabrigadas pelas chuvas que em 2010 atingiram as comunidades Rocinha, 

                                                           
11

 DECRETO RIO Nº 40705 DE 1º DE OUTUBRO DE 2015. Disponível em: 
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4722991/4151436/334DECRETO40705AntigoPortalSituadonoComplexoPenitenciarioFreiCa
neca.pdf 
12 Subsecretaria de Comunicação Social. Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=2143149. 
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em São Conrado; Prazeres, em Santa Teresa; Turano, no Rio Comprido; Santos Rodrigues e Azevedo Lima, 
no Complexo do São Carlos, no Estácio. Os 35% restante das unidades do conjunto beneficiam os índios da 
Aldeia Maracanã (ocupação do antigo museu do índio, no Maracanã) e famílias que ocupavam ilegalmente 
edifícios públicos abandonados.  

Seguindo o padrão do Programa Minha Casa Minha Vida, cada condomínio contém, além dos edifícios, um 
salão de festas, uma quadra e um parquinho infantil. Há, além disso, em cada um, uma guarita, um portão 
ao lado dela para pedestres e outro, elétrico, para carros, que consistem nos únicos pontos de acesso aos 
condomínios, que são cercados em todo o seu perímetro. No que diz respeito à implantação dos blocos de 
apartamentos, tanto o Ismael Silva quanto o Zé Keti apresentam dois tipos de conformações: um que se 
assemelha a outros empreendimentos do Programa, e outro que difere por completo deste padrão.  

Em cada condomínio dos conjuntos do Programa Minha Casa Minha Vida há uma rua-estacionamento, ao 
longo da qual todos os edifícios são dispostos, em perfeito alinhamento. Este tipo de implantação, comum 
em empreendimentos do PMCMV, gera um espaço comum de aspecto árido e extremamente monótono, 
composto pela rua-estacionamento e pelos espaços residuais entre os edifícios com as dimensões mínimas 
exigidas para o afastamento entre as edificações.  

Em ambos os condomínios há a espacialidade conformada pela rua-estacionamento, ao longo da qual se 
dispõem parte dos edifícios (Figura 2). Existem, contudo, variações de ângulos e de espaçamento entre os 
blocos de apartamentos nestas áreas que, apesar de às vezes muito sutis em planta, geram espaços 
diferenciados entre eles. Um aspecto marcante deste empreendimento reside no fato de que em cada um 
destes condomínios parte dos blocos não têm seu acesso pela rua-estacionamento, mas por caminhos de 
pedestres, sendo também dispostos formando diferentes ângulos e espaços entre eles (Figura 3). Os 
espaços conformados nestas áreas têm um acesso relativamente mais restrito, se comparado às áreas cujo 
acesso se dá pela rua estacionamento. Possuem também um caráter mais intimista, uma vez que se 
“escondem” entre os edifícios. Se conformam então com espaços coletivos de aspecto intermediário, 
sendo menos “públicas” que os locais acessíveis pela rua-estacionamento. 
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Figura 2: Rua-estacionamento no Condomínio Ismael Silva.  
Fonte: acervo pessoal, 2017. 

 
 

Figura 3: Conformação diferenciada observada em ambos os condomínios do Conjunto Ismael Silva - Zé Keti.  
Fonte: acervo pessoal, 2017. 

Embora este conjunto esteja inserido em um bairro na zona central da cidade, foram identificados aspectos 
semelhantes a conjuntos construídos em áreas periféricas, que não contam com essa mesma infraestrutura 
urbana, tais como a conversão de parte de unidades habitacionais em local de trabalho (comércio e 
prestação de serviços), e a sensação de segregação por parte de alguns moradores.  

No que diz respeito à adaptação de parte do imóvel para o uso comercial no Conjunto Ismael Silva – Zé 
Keti, Ribeiro (2016) relata que esta prática encontrou dificuldades, em determinado momento da gestão 
condominial: 

Até maio de 2015, observei, no condomínio Ismael Silva, as atividades de pequenos 
mercados, bares, lanchonete e uma lanhouse no conjunto. Entretanto, após a eleição de 
Davi como síndico, as atividades diminuíram devido o mesmo ter aplicado o regimento 
interno do MCMV, que proibia as atividades. Outro fator que dificultou a prática se deu a 
partir da própria administração do condomínio ter ameaçado judicializar as atividades 
comerciais ilegais que estavam ocorrendo dentro do empreendimento. (RIBEIRO, 2016, p. 
120) 

Ao longo de nossa pesquisa de campo, no entanto, identificamos o crescimento desta atividade, tanto em 
questão numérica (percebemos um aumento no número de estabelecimentos de vendas, principalmente 
de alimentos e de bebidas), quanto no sentido de exposição, uma vez que observamos em todo o 
condomínio formas de “propaganda”, principalmente de serviços prestados dentro do Conjunto. 
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Outro aspecto chamou nossa atenção neste conjunto, observado desde a primeira visita foi a presença de 
um cercado baixo, improvisado na lateral de um dos edifícios. Ao nos aproximarmos, percebemos que esta 
cerca improvisada se estendia até a entrada deste bloco e que seu propósito era tanto o de delimitar 
quanto o de proteger um jardim feito pelos moradores deste edifício. Depois desta primeira jardineira, 
observamos que em outros blocos havia também este tipo de apropriação do espaço público por parte dos 
moradores, para o plantio de espécies principalmente ornamentais, cada um a seu modo, uns mais 
elaborados e outros mais improvisados. 

Em geral os jardins aparecem na área de acesso dos edifícios, na reentrância conformada pela planta em 
forma de “H” (Figura 4). A maior parte dos blocos de apartamento de ambos os condomínios tem esta área 
ocupada por jardins (Figura 5), sendo raros os casos em que nada foi feito deste espaço. Em alguns casos, 
os moradores optaram por concretar parcialmente ou por completo a entrada do edifício. Fomos 
informadas de que, em geral a decisão sobre o que será feito deste espaço é tomada em conjunto, pelos 
moradores do edifício. Existem casos em que um morador começa, sozinho, o trabalho de plantio de um 
jardim, podendo ocorrer de outros se juntarem a esta empreitada ou não. Em alguns casos, um ou mais 
moradores iniciam um jardim, mas o restante dos moradores do edifício não concorda com este uso, 
dificultando a sobrevivência do mesmo.  

 
 

Figura 4: Reentrância e acesso de edifícios do Conjunto Ismael Silva - Zé Keti.  
Fonte; acervo pessoal, 2017. 
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Figura 5: Exemplos de Jardins no conjunto Ismael Silva - Zé Keti.  
Fonte acervo pessoal, 2017. 

Apesar de haver, no Ismael Silva – Zé Keti, uma equipe responsável pela limpeza e pela manutenção dos 
espaços de uso comum de ambos os condomínios, observamos que parte considerável desta área comum 
tem os próprios moradores como responsáveis por sua manutenção. João, um dos moradores do Ismael 
Silva, enquanto preparava o cercado de uma área gramada na lateral do edifício em que vive, afirmou que a 
equipe de limpeza deixa de realizar a manutenção de espaços cercados pelos moradores e transformados 
em jardins. Passa então a ser de responsabilidade do morador (não por alguma determinação do 
condomínio, mas por convenção) aparar a grama e manter limpa aquela área. 

Conforme conversávamos, percebi duas mulheres saindo de um bloco de apartamentos vizinho, que 
andavam em nossa direção e pareciam estar analisando o trabalho de João. Este me informou que uma 
delas, a D. Joana foi uma das primeiras moradoras a iniciar o cultivo de um jardim, e que ela estava ali para 
pegar de volta uma ferramenta que havia emprestado a ele. João apontou também que fora D. Joana quem 
havia plantado uma das mudas contidas em seu jardim em processo de construção. Mostrou também outra 
muda, presente de um senhor que morada em outro edifício e cujo considerável trabalho de jardinagem 
nos espaços do condomínio lhe despertava certa admiração. Perguntei o nome deste senhor, que João 
afirmou ter começado a plantar mesmo antes de D. Joana, mas este o conhecia apenas “de vista”, era o 
“vizinho ali do lado”.  

Pudemos observar em outros casos em que os jardins propiciaram certa sociabilidade entre os vizinhos de 
um bloco. Em um dos casos, no Zé Keti, conhecemos Valdir, um morador de um apartamento térreo, o qual 
costumeiramente nós encontramos em sua janela, conversando com outros moradores do lado de fora do 
apartamento. Quando indagado sobre o exuberante jardim na entrada do edifício, Valdir informou-nos de 
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que conhecia a moradora responsável pelo cultivo e manutenção deste espaço. De acordo com este 
morador, esta senhora, cujo nome ele desconhece (conhece-a “apenas de vista”) demonstra ser bastante 
ciumenta em relação ao seu jardim, chamando à atenção qualquer criança que oferecesse qualquer risco às 
suas plantas. Valdir nos contou também que, via que esta senhora subir e descer do quarto andar do 
edifico para ir regar o jardim diariamente. Com a intenção de facilitar seu trabalho, Valdir comprou então 
para ela uma mangueira e, muitas vezes se responsabiliza por regar o jardim por ela, passando também a 
repreender crianças ou adultos que demonstrem ser uma ameaça para o jardim. 

É possível perceber, no caso das jardineiras feitas pelos moradores, o momento inicial de apropriação do 
espaço, conforme descreve Enric Pol, o momento de ação/transformação. O espaço da reentrância que dá 
acesso aos edifícios é percebido pelos moradores como uma extensão do edifício, pertencente aos 
moradores deste bloco, dando assim respaldo às modificações feitas por estes moradores nestes espaços, 
bem como às marcas individuais, como vasos de plantas, ou aos usos temporários: seja para colocação de 
varais para a secagem de roupas, seja para uma pequena confraternização entre os vizinhos ou mesmo 
como local de trabalho. A apropriação do espaço ocorre mesmo quando não são deixadas marcas 
permanentes em um lugar: quando há uma atividade que se repete com certa regularidade, ou mesmo 
uma única experiência, capazes de dotar aquele espaço de significado, pode-se dizer que aquele espaço foi 
apropriado por seus habitantes.  

Podemos observar também o reconhecimento destes moradores em relação à sua obra, da qual têm 
orgulho, que caracteriza o segundo momento descrito por Pol, em que há uma identificação simbólica por 
parte dos moradores com estes espaços. Um caso marcante, que ilustra esta relação dos moradores com os 
jardins, foi o breve relato de Mercedes, que, quando indagada sobre a reentrância do edifício em que 
mora, afirmou não ter dúvidas quanto ao fato de que aquele espaço pertence aos moradores daquele 
bloco, e que o jardim seria uma resposta quase que óbvia para aquele espaço. Segundo Mercedes, a área 
de acesso ao edifício é seu “cartão postal” e, portanto deve ser bem cuidada e bem-apresentada, pois 
reflete o caráter dos moradores daquele bloco. Além de evidenciar a maneira como estes espaços se 
vinculam aos moradores que os produzem, estes casos ilustram também a carga simbólica que é dada a 
estas áreas, denominadas por Lucas, morador de um dos condomínios como o “lugar dos vizinhos”, onde 
eles têm a oportunidade de escolher e de executar a maneira como este espaço será tratado.  

Este entrelaçamento se faz possível tanto pelas oportunidades de apropriação vislumbradas por estes 
moradores como pela forma deste espaço, conformada como uma reentrância, criando um espaço 
intermediário entre a área comum do conjunto, acessível a todos os moradores em seus respectivos 
condomínios, e o hall que dá acesso aos apartamentos, acessível apenas aos residentes daquele bloco. A 
área de acesso aos edifícios se configura, a nosso ver, como o intervalo, conforme descrito por Hertzberger, 
um espaço em que áreas de diferentes aspectos se encontram. Este espaço é acessível a todos os 
moradores do conjunto, se caracterizando, deste modo, como público. Através dos diferentes modos como 
este espaço é apropriado por apenas parte dos moradores, isto é, por apenas os residentes daquele edifício 
em específico evidencia, contudo, certo grau de caráter privado. O zelo e o cuidado reservados aos 
apartamentos se estendem para o espaço público, ganhando a adesão de outros moradores e contribuindo 
assim para a sociabilidade entre vizinhos. 

No que diz respeito ao uso do espaço coletivo como área de lazer, observamos que em todo o conjunto não 
existe nenhuma área com bancos e nenhuma localidade projetada para a permanência dos moradores nas 
áreas comuns dos condomínios e, no entanto, é possível ver, ao longo do dia, mesmo em dias de semana 
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pessoas em grupos ou sozinhas sentadas em degraus formados pelo encontro do piso do bloco de 
apartamentos com o gramado da área externa. Alguns ficam próximas às guaritas dos condomínios, outros, 
próximos aos edifícios ou nas janelas (especialmente as que dão para o cômodo cujo dono transformou em 
ponto de venda de artigos de mercearia e bebidas).  

Um grupo de moradores do condomínio Zé Keti explicou que vale mais a pena, até mesmo financeiramente 
falando, fazer o churrasco nos fundos do condomínio, do que utilizar o salão de festas13. No condomínio 
Ismael Silva, observamos esse tipo de reunião mais íntima entre vizinhos acontece principalmente na 
entrada dos blocos de apartamentos ou nos espaços entre eles, na área em que os edifícios não se voltam 
diretamente para a rua-estacionamento. Enquanto conversávamos com estes moradores, dentre os quais 
estava Lucas, que batizou este como sendo o “lugar dos vizinhos”, vimos outros entrando e saindo do 
edifício, parando para conversar neste ponto com os anfitriões e, eventualmente, entregando ferramentas 
ou mais carne para o churrasco, ou pegando um pouco do que já estava pronto para ser comido. 

Estes moradores nos informaram que essa prática era comum, que outros moradores também costumam 
fazer churrascos ou colocar cadeiras em frente à entrada de seus respectivos edifícios. Vimos isso 
realmente acontecer, em outras entradas e nos espaços entre os edifícios, mas até o momento, nesta 
pesquisa, ainda não vimos o mesmo ocorrer no caso dos blocos que dão diretamente para a rua-
estacionamento, exceto quando existe por ali algum atrativo fixo, como os dois pontos de vendas de 
bebidas e artigos de mercearia mantidos por moradores de apartamentos térreos. Nestes pontos, é comum 
que as pessoas se agrupem para beber e conversar entre si ou mesmo para uma conversa rápida com o 
dono de um destes pontos. 

Alguns tipos de apropriação do espaço coletivo para uso privado são, no entanto mal vistas e até mesmo 
vedadas pelos próprios moradores, como a prática de estender roupas do lado de fora dos apartamentos 
ou deixar objetos que caracterizem certa falta de organização e de limpeza nos espaços de uso comum. 
Podemos observar, portanto que alguns usos efêmeros, como a realização de pequenos encontros entre 
vizinhos, e transformações permanentes, como no caso dos jardins, ocorrem neste Conjunto.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesse artigo procuramos investigar as diferentes táticas de apropriação do espaço e as formas de 
sociabilidade por elas geradas no Conjunto Ismael Silva – Zé Keti, do Programa Minha Casa Minha Vida, e 
na favela da Rocinha, local de origem de parte dos moradores do conjunto que tivemos a oportunidade de 
entrevistar. Buscou-se também identificar as possíveis relações entre o modo de vida dos habitantes de 
assentamentos informais e as práticas cotidianas e de sociabilidade observadas no Ismael Silva – Zé Keti, 
indicando marcas do lugar de origem no atual local de moradia. Por fim, através desta análise, procuramos 
identificar possíveis influências da espacialidade do Conjunto que permitiram dar continuidade para esse 
modo de habitar anterior.   

O modo de vida imposto pelo conjunto habitacional em forma de condomínio fechado apresenta um forte 
contraste com o modo de habitar observado nos assentamentos informais, onde os moradores participam 

                                                           
13 O valor do aluguel do salão de festas sofre constantes reajustes, sendo apontado, mais recentemente o valor de R$ 40,00, para o 
uso do espaço. Apesar das críticas de alguns moradores a este valor, considerado alto, para um espaço, que segundo eles é 
insatisfatório para um churrasco. 
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ativamente na construção e na transformação do espaço, permitindo com que este adquira um caráter 
dinâmico e heterogêneo. Apesar das regras e condutas impostas pelo condomínio, inclusive no que diz 
respeito à não alteração do espaço físico do mesmo (sejam modificações na planta do apartamento ou no 
espaço coletivo), seus novos habitantes encontram táticas de apropriação e de transformação do espaço 
mantendo, conforme as possibilidades, uma relação com o lugar em que vivem semelhante ao que ocorria 
em sua moradia anterior.  

Ao longo da pesquisa de campo no conjunto observamos que os encontros entre vizinhos (colocar mesas 
e/ou cadeiras para conversas ao longo da tarde ou para pequenos churrascos), ocorrem majoritariamente 
nos espaços dos condomínios que se distinguem da espacialidade geralmente encontrada nos 
empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Além disso, descobrimos que o primeiro morador a começar 
o cultivo de um jardim o fez justamente em um local mais resguardado em relação à rua-estacionamento 
do condomínio. Disto inferimos que há, portanto, certa relação entre essa diferença na conformação do 
Conjunto Ismael Silva – Zé Keti e as formas de apropriação do espaço que ali ocorrem. 

Observamos que, em geral, os moradores procuram manter formas de relação com o espaço que tinham 
em sua moradia anterior e isso tem uma grande importância para a sociabilidade entre essas pessoas no 
novo local de moradia, uma vez que percebemos que é através deste processo que, em geral, eles se 
conhecem, e passam a criar novos laços comunitários. Assim, de maneira semelhante ao que ocorre na 
favela, a produção e a transformação dos espaços do Conjunto geram encontros e associações inesperadas 
entre vizinhos que, diante de objetivos e obstáculos em comum, trabalham em conjunto, gerando o que 
Leitão (2009) chama de “redes de solidariedade”.  

Desta maneira, uma vez esclarecido o fato de que apropriação do espaço não diz respeito à tomada de um 
espaço para si, mas sim um entrelaçamento entre as pessoas e o ambiente em que vivem, é interessante 
pensar em modos de estimular a apropriação do espaço pelas pessoas em espaços públicos e coletivos 
através de dispositivos espaciais, como demarcações que indiquem diferentes gradações entre público e 
privado. A expansão da esfera de influência dos moradores, que tem início em seu ambiente privado, a 
moradia, fomenta não somente a idéia de pertencimento de um indivíduo, mas também a coesão e a 
permanência de um grupo em um lugar. Além disso, um espaço apropriado implica em um espaço vivo, que 
recebe cuidado e manutenção por aqueles que dele fazem uso, conforme demonstrado neste estudo de 
caso. Deste modo, estes espaços se tornam “uma área da rua com a qual os moradores estão envolvidos, 
onde marcas individuais são criadas por eles próprios” que “é apropriada conjuntamente e transformada 
num espaço comunitário.” (Hertzberger, 1999, p. 43). 
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TÍTULO DO ARTIGO 

AS OCUPAÇÕES NO CENTRO DE VITÓRIA, ES: MORADIA OU RUÍNA? 

THE SQUATTERS IN VITÓRIA, ES, DOWNTOWN: HOUSING OR RUIN? 

LAS OCUPACIONES EN LA ZONA CENTRAL DE VICTORIA, ES: ¿VIVIENDA O RUÍNA?  

PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA  

RESUMO: 

As ocupações abordadas sobrepõem a crise habitacional aos problemas do declínio físico e econômico da área central 
de Vitória (ES). As famílias deparam-se com a ilegalidade e a insalubridade dos edifícios por um lado, e, por outro, com 
a indiferença do governo municipal, que se recusa incluí-las nas políticas públicas ou a rever os programas habitacionais 
vigentes. Diante do impasse, os movimentos sociais tentam constituir uma “fronteira política” num contexto de 
austeridade e de contrarreforma. Em vista dessa situação, propomo-nos a discutir os termos dos processos implicados 
na disputa por espaço na cidade e os mecanismos da luta política pela habitação. Finalmente, identificam-se para o 
centro de Vitória duas alternativas: o projeto de conversão da área central em moradia pelas ocupações ou a ruina que 
resultará da abstenção de projeto do Estado-mercado e dos proprietários.  
PALAVRAS-CHAVE: Moradia, ocupações, programa habitacional, déficit habitacional, Vitória 

ABSTRACT: 
The squatters covered overlap the housing crisis to the problems of physical and economic decline of the central area of 
Vitória (ES). Families are faced with the illegality and unhealthiness of buildings on the one hand, and on the other, the 
indifference of the municipal government that refuses to include them in public policies or to review existing housing 
programs. Faced with the impasse, social movements try to constitute a "political frontier" in a context of austerity and 
counterreformation. In view of this situation, we aim discuss the terms of the processes involved in the space dispute in 
the city and the mechanisms of the political struggle for social housing. Finally, we identify for downtown area, two 
alternatives: housing, the downtown area production project by the squatters or ruin, the abstention of the state-market 
project and the owners. 
KEYWORDS: Housing, Squatters, Social housing program, Housing Deficit, Vitória.   

RESUMEN: 
Las viviendas ocupadas se incrementan en el centro de Vitória(ES), Y la crisis habitacional se suma a los problemas del 
degradación físico y económico de la zona central. Las viviendas ocupadas están sujetas a la ilegalidad y a insalubridad 
de los edificios, mientras lo gobierno municipal no les incluí en los programas sociales, que no dan cuenta de las 
demandas exponenciales. Por esto, los movimientos sociales intentan constituir una “frontera política” en un contexto 
de austeridad y contra reforma. El objetivo es designar los términos de los procesos implicados en la disputa por espacio 
en la ciudad y los mecanismos de la lucha política por la habitación. Finalmente, se identifican para el centro de Vitória 
dos alternativas: Viviendas, el proyecto de producción de la zona central por las ocupaciones; o ruinas, la abstención de 
un proyecto del Estado-mercado y de los propietarios. 
PALABRAS-CLAVE: Vivienda, Ocupaciones, políticas en viviendas sociales, déficit de vivienda, Vitória. 
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INTRODUÇÃO 

Há uma crise da moradia no Brasil. Após poucos anos da vigência do amplo arcabouço programático e 
legislativo urbanístico que visa a ampliar o acesso à terra urbanizada e reduzir a desigualdade espacial, os 
problemas da segregação espacial e da mobilidade urbana causam impactos nefastos nas vidas da população 
brasileira e são crescentes os números do déficit habitacional.  

A redução da moradia às lógicas da mercadoria e da comoditização sob o capitalismo financeiro é um dos 
agravantes da crise. Nisso está inclusa a gestão técnica estatal da crise embasada na austeridade, na redução 
de despesas sociais, no discurso do equilíbrio financeiro e paradoxalmente nas desonerações fiscais para as 
grandes corporações. Tais são os termos de uma equação cuja solução exclui o reformismo da pauta dos 
governos.  

A Prefeitura Municipal de Vitória–ES (PMV–ES) dispõe de programas habitacionais e de urbanização iniciados 
há mais de 30 anos. A redução do ritmo desses programas desde 2013 se deve tanto aos cortes orçamentários 
como à revisão ideológica do enfoque do problema da habitação mediante a integração das Políticas Públicas 
de desenvolvimento local e humano. Além disso, a demanda específica por habitação tem sido 
exponencialmente maior do que a capacidade de resposta do governo municipal. Os dados sobre as 
ocupações do centro de Vitória provêm tanto do seu acompanhamento in loco e de notícias de jornal quanto 
de uma pesquisa1 realizada com as famílias que ocuparam o Edifício do Instituto de Aposentadorias e Pensões 
dos Industriários (Iapi), em 2017. As mais de 100 famílias inqueridas apontam como causas de suas 
dificuldades o ônus excessivo com aluguel, a coabitação e o desemprego.  

As ocupações abordadas, conduzidas pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) e pelo 
Brigadas Populares, conjugam os problemas habitacionais aos da decadência física e econômica da área 
central. As ocupações, embora sujeitas à ilegalidade e às más condições de habitabilidade, são ensejadas 
pelo descontrole da regulação exercida por parte atores econômicos e sociais hegemônicos. Para as áreas 
subutilizadas passíveis de melhoria no momento, a saída se coloca entre estas duas opções: moradia ou ruína; 
não há uma terceira alternativa. Por parte do Estado-mercado e dos proprietários, o que está posto é a 
abstenção de um projeto para o centro fundacional de Vitória, capital do Espírito Santo.  

Sobre o processo de urbanização brasileiro, acirrado nos anos de 1970 e 1980, Carlos Nelson Ferreira dos 
Santos (1988, p. 16) observou que: 

Pouca gente para e pensa no enorme dispêndio de energia social necessária para a maioria 
da população realizar tamanho salto histórico. No que foi preciso fazer para sair da vida 
rural, sem perspectivas, e entrar em cidades (...). Tiveram de enfrentar como puderam a 
necessidade de inventar empregos, lugares de moradia, transporte, saneamento, opções 
de lazer. Não se saíram tão mal: mantiveram vivas áreas centrais, desprezadas por 
ocupantes anteriores; construíram, de qualquer maneira, favelas em sítios impossíveis e 

proibidos; foram para periferias, (...). 

Parte dessa energia foi gasta em projetos imediatistas e individualistas, ditados pelas necessidades 
contingentes. As forças populares ganharam potência quando convergiram para canalizar as demandas do 

                                                           
1 Levantamento realizado por arquitetos ligados aos movimentos sociais, estudantes e professores da Ufes, coordenado 
pelo Coletivo Resistência Urbana, que agrega o Brigadas Populares, o MNLM, o MST, dentre outros. 
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meio urbano mediante ações coletivas e de interesse geral; deste modo, forjam um projeto democrático em 
parte vitorioso. Os movimentos sociais tanto se apropriaram dos lugares, tornando-os próprios, como “a-
prenderam a cidade e suas regras” (SANTOS, 1988, p. 17). No Brasil, há diversos exemplos de como os 
trabalhadores e pobres sabem estabelecer uma “fronteira política”, conforme conceito de Smith (2006, p. 
29), no vazio econômico e institucional. Quase quatro décadas depois, há novas regras em jogo a serem 
apreendidas, acerca dos processos implicados na disputa por espaço na cidade e à identificação dos 
mecanismos da mobilização social, da luta política e social pela habitação.  

Nos primeiros tópicos deste artigo, contextualizamos e explicamos os problemas motivadores das ocupações 
no centro fundacional de Vitória; por último, procedemos a uma análise empírica das novas “regras do jogo” 
do processo de urbanização e da moradia. De Milton Santos (1999), adotamos a expressão “área opaca”, a 
fim de caracterizarmos a condição de declínio socioeconômico do centro.  

Para compreender como atuam as forças econômicas e políticas de reestruturação do espaço urbano, 
especialmente o centro principal, recorremos aos conceitos de “rent gap” e de “fronteira”, de Neil Smith 
(2006). Para designar as articulações dos agentes locais e metropolitanos no processo de produção do espaço 
urbano, recorremos ao conceito de “máquina de crescimento”, de Molotch e Logan (2007).  

DO “IMPASSE DA POLÍCIA URBANA” À CRISE COMO FORMA DE GOVERNO 

Não obstante as mudanças tanto na Constituição Federal Brasileira de 1988 quanto no Código Civil de 2002 
em relação à proeminência do interesse público sobre as concepções individualistas, é evidente o impasse 
do atendimento aos direitos sociais garantidos constitucionalmente. Vitória é um dos municípios que 
concebeu políticas sociais locais de urbanização no quadro da construção democrática brasileira; destacam-
se a experiencia São Pedro2 e o Projeto Terra. Isso ocorreu no mesmo contexto das experiências municipais 
de reforma urbana dos anos de 1980 e 1990, por exemplo, a urbanização de favelas em Recife, Porto Alegre, 
Diadema e Belo Horizonte.  

A burocratização da legislação urbana e da gestão pública diante da complexificação do capitalismo 
globalizado mantêm os instrumentos para a ampliação do direito à cidade e a mitigação da segregação 
socioespacial. Estes estão preservados na revisão do Plano Diretor Urbano do Município de Vitória, recém-
aprovado3. Da reflexão e multiplicação das práticas de reforma urbana citadas anteriormente, provêm alguns 
instrumentos para o Estado e, em especial, para o município reverterem o modelo excludente de 

                                                           
2 Na década de 1980, a PMV realizou intervenções urbanas para atender à população de baixa renda em São Pedro, 
bairro na Região Oeste de Vitória. A partir de 1989, após a implantação do Orçamento Participativo, a PMV concebeu o 
Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Preservação do Manguezal – Projeto São Pedro (COELHO, 2005). 
Bonduki, (1996, p. 102-115) descreveu esse processo de urbanização. Tal experiência, em 1996, inspirou a 
implementação do Projeto Terra: “Programa Integrado de Desenvolvimento Social, Urbano e de Preservação Ambiental 
em Áreas Ocupadas por População de Baixa Renda do Município de Vitória”. Este tem como princípio a realização de 
políticas integradas: de “Desenvolvimento humano: melhoria dos serviços prestados na área social, programas de 
geração de trabalho e renda, (...) e de Desenvolvimento urbano: obras de infraestrutura urbana, (...), saneamento 
básico, habitação e equipamentos sociais e comunitários” (VITÓRIA, 2007). 
3 Utilizamos como base de análise a lei de 2006, Lei nº 6.705 (PREFEITURA... Acesso em: 02 jun. 2018), porque a análise 
foi feita antes da plena aprovação pela câmara dos vereadores, contudo a nova lei não modifica esses princípios básicos. 
A Lei nº 290, 2017, foi aprovada muito recentemente em 27 de março de 2018. 
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desenvolvimento urbano instalado no Brasil, que encontra como obstáculos à sua ampla implementação a 
institucionalidade, a tecnocracia e ranços patrimonialistas remanescentes no aparelho de Estado brasileiro.  

Os processos de mudança na economia mundial afetaram o setor da habitação. Rolnik (2015) relata a meta 
de “transformar o setor habitacional num setor econômico de grande relevância” mediante o provimento da 
moradia pela via exclusiva da mercantilização; por meio da desvalorização de formas de moradia como o 
aluguel; e, também, por intermédio de modalidades de propriedade cooperativa e coletiva. Ensejam-se várias 
medidas para a transferir para o mercado a responsabilidade de planejar e intervir no setor da habitação e 
da urbanização em geral. O Estado cede a produção da cidade ao mercado, fornecendo lhe aparatos jurídicos, 
recursos públicos e institucionais. A nova lei 13.465/17 (BRASIL, 2017) da Regularização Fundiária Urbana 
reafirma o solo urbano como importante mercadoria, constituindo um “novo marco fundiário” e colocando 
o território a serviço da rentabilidade (CARVALHO, 2018, [s/p]). A coalizão Estado-mercado com o 
patrimonialismo reacionário se volta às práticas de captura dos bens públicos e comuns, de modo legal ou 
ilegal, burlando as práticas republicanas e democráticas.  

Os anos de 1980 foram destacados antes como profícuos em produzir soluções criativas para os problemas 
da habitação popular no Brasil, não obstante a crise fiscal vigente à época. Contudo, o que sucede na crise 
que se arrasta desde de 2007 é que não está programada uma saída, um New Deal. “O reformismo se tornou 
impossível” porque passa por uma crítica à finança, que é simplesmente o “motor da economia e do poder” 
(LAZZARATO, 2017, p. 37-39). Deste modo, a “gestão da crise se torna uma técnica de governo” (COMITÊ 
INVISÍVEL, 2016, p. 19), um modelo fundado na austeridade, constituído de políticas de “confisco” desde 
salários aos impostos, passando pela previdência, por bens e serviços públicos (LAZZARATO, 2017).  

Com a hegemonia da lógica da finança, a moradia é abduzida ao contexto da crise contínua. O governo 
técnico instaurado nesse contexto exalta o “equilíbrio orçamentário”, como faz a atual gestão municipal de 
Vitória, ES (2013-2021). Esta propala o “equilíbrio financeiro” e a “redução de despesas” (REZENDE... Acesso 
em: 01 jun. 2018), realizando uma reengenharia dos programas habitacionais e preterindo as ações de 
planejamento integrado, que antes articulavam desenvolvimento urbano local e desenvolvimento humano. 
As dificuldades orçamentárias são o argumento central nas respostas que o poder público municipal 
rotineiramente oferece às interpelações feitas pelos movimentos sociais e pelos agentes públicos 
preocupados com a crise habitacional. 

O DÉFICIT HABITACIONAL E MOVIMENTO DAS OCUPAÇÕES EM VITÓRIA 

A hipótese de que o déficit habitacional aumenta com a recessão é muito plausível (MÁXIMO, 2017). Em 
maio de 2018, há 442 mil capixabas desempregados (Pnad-C, IBGE apud. CAMPOS JR, 2018); alguns desses 
estão nas ocupações de Vitória, embora possivelmente excluídos dos estudos do déficit habitacional no 
Espírito Santo, que tem como base de dados os inscritos no CadÚnico.  
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O déficit habitacional4 é significativo no ES5, sobretudo na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). 
O relatório do IJSN indica que o déficit habitacional atinge cerca de 225.656 pessoas, cerca de 80.908 famílias, 
em 20156, ou seja, é eminentemente urbano, com maiores índices em cidades onde a concentração de 
população está acima de 100.000 habitantes”. Os municípios mais impactados são os da RMGV (ESPÍRITO 

SANTO; IJSN, 2016, p. 24-25). 
 

Ranking Município Microrregião n. absolutos % relativo ES 

1º Serra Metropolitana 10.949 14,74% 

2º Vila Velha Metropolitana 7.971 10,72% 

3º Vitória Metropolitana 6.215 8,37% 

4º Cariacica Metropolitana 5.944 7,70% 

Figura 1 Tabela Ranking dos 4 municípios do ES em situação de déficit habitacional por famílias. Fonte: IJSN 2016, com base no CadÚnico dez 2015. 
(IJSN, 2016) 

Conforme os estudos do déficit habitacional no Espírito Santo: 

A componente do déficit verificada com mais frequência em todos os municípios e nas 
diversas categorias sociais analisadas é o “ônus excessivo com aluguel”, seguido pela 
precariedade das condições de moradia. (...), observa-se um aumento expressivo de 25% 
na Região Metropolitana da Grande Vitória (...). Quanto à cor, a raça negra é predominante 
no déficit habitacional, assim como o trabalhador que trabalha por conta própria, se 
considerado o tipo de ocupação. Outro indicador interessante constatado na pesquisa é que 
o déficit maior está concentrado na população de sexo feminino, o que pressupõe a 
hipótese de que as mulheres estão em maior número como responsáveis pelos domicílios 
(ESPÍRITO SANTO; IJSN, 2016, p. 29). 

A pesquisa sobre a situação socioeconômica das famílias que ocuparam o Iapi entre abril e julho de 2017 
inqueriu cerca de 100 famílias (cerca de 400 pessoas), maioria fora do CadÚnico à época. Posteriormente, 
levantamento semelhante foi feito com moradores das ocupações do Edifício Santa Cecilia e Carolina de Jesus 
(Ed. Ada). Ambos os levantamentos revelaram como maior queixa o ônus excessivo com aluguel, mas, 
também, identificamos a coabitação familiar a precariedade da edificação e a ilegalidade fundiária urbana7.  

                                                           
4 O estudo foi realizado com as pessoas inscritas no CadÚnico, de acordo com a metodologia da Fundação João Pinheiro; 
dividem-se as necessidades habitacionais entre moradia inadequada e em déficit habitacional, que é definido por 
habitação precária; ônus excessivo com aluguel; coabitação familiar (cômodos cedidos ou alugados); e adensamento 
urbano (IJSN, 2016). 
5 O IBGE estima que o Espírito Santo possuía 4.016.356 habitantes em 2017; 48% da população estava na RMGV. Estima-
se que 1.960.213 vivem na RMGV, formada pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Fundão e 
Guarapari; estimam-se para Vitória 363.140 habitantes. 
6 Em 2009, o déficit habitacional total era de 21.683 moradias; em 2014, atinge 57.748 famílias (IJSN, 2016, p. 13). O 
IJSN explica o aumento expressivo do déficit pela otimização e a consistência dos dados da base utilizada para o estudo 
CadÚnico, ainda informa que “o cadastro não contempla toda a população vulnerável no contexto da habitação” (IJSN, 
2016, p. 25). 
7 A ilegalidade fundiária urbana foi incluída recentemente pelo Ministério das Cidades entre os critérios de inadequação 
dos domicílios, componente do cálculo do déficit habitacional. 
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O perfil socioeconômico na pesquisa realizada com a população do Iapi converge com o resultado do estudo 
realizado pelo IJSN. De modo predominante, os ocupantes estão desempregados ou são trabalhadores “por 
conta própria”, sem carteira assinada, que não conseguem cobrir as despesas da casa: aluguel, luz, água, gás. 
É expressivo o número de mulheres responsáveis pelos domicílios, mas, também, de solteiros jovens ou 
idosos. Enfim, os ocupantes e as ocupantes vêm de dificuldade de posse da moradia e de situações de 
espoliação.  

As ocupações exprimem as urgências e necessidades das famílias submetidas à necessidade de ocupar e à 
criminalização. As reintegrações de posse desconsideram o problema social e geram mais ocupações. Em 
março de 2017, uma ocupação de grande dimensão (500 famílias), denominada Fazendinha, foi realizada na 
Grande São Pedro, numa Zona Especial de Interesse Social (Zeis) da Região Oeste de Vitória. Essa ocupação 
sofreu violenta reintegração de posse (solicitada pela PMV).  

 
Figura 2 – Reintegração de Posse da Fazendinha em 26 abr. 2017, 500 famílias ocupavam o terreno. Foto Autor desconhecido (2017). Fonte: 

Coletivo Resistência Urbana. 

Alguns ocupantes da Fazendinha instalaram-se no Iapi8 em abril, sofrendo reintegração de posse em junho 
de 2017, desta vez, solicitada pela Secretaria do Patrimônio da União, guardiã do imóvel. Esses movimentos 
organizados ou ‘espontâneos’ dividem-se por cerca de 8 ocupações. Não é fácil computar todas as edificações 
ocupadas, pois há algumas anônimas, realizadas por pessoas em situação de rua, para as quais também não 
há políticas satisfatórias.  

                                                           
8 Um grupo de arquitetos que apoia os movimentos de moradia – dentre eles está o Célula Emau, da Ufes, realizou um 
projeto de arquitetura, submeteu num Edital MCMV entidades em janeiro de 2018, este foi aprovado (Portaria 249 20 
de dezembro de 2017; DOU 14/02/2018). 
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Figura 3 – Fotomontagem que mostra a situação do edifício Iapi à época da ocupação. Fotos Lucas Damm e André Alves (2017). Fonte: Coletivo 

Resistência Urbana. 

 
Figura 4 – O recorde de reportagem expõe os problemas enfrentados pelos ocupantes: desemprego, falta de segurança (situação de rua) e 

precariedade na ocupação. Fotos de Bernardo Coutinho. Fonte: A Gazeta, 03 maio 2018. 

Quando arguida sobre a crise habitacional no município, a PMV lista seu elenco de políticas públicas, seu 
desempenho e números. No entanto, os gestores visam a restringir o âmbito de atendimento aos residentes 
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que já são usuários dos programas da PMV: “para atender à população, precisamos respeitar a lei e o 
princípio de isonomia; as famílias cadastradas têm prioridade em relação aos que ocuparam esses prédios”, 
disse Sergio Sá, vice-prefeito e secretário de obras (NUNES, 2018). Apenas um dos prédios ocupados tem 
projeto para conversão em uso residencial. Grande parte dos ocupantes se ajustam ao critério de 
cadastramento nos programas disponíveis pela PMV, de residir no Município de Vitória, comprovadamente, 
há mais de um ano. De qualquer modo, enquanto a PMV não dispõe os programas habitacionais para as 
mulheres e os homens ocupantes, os inscritos já aguardam há pelo menos 6 anos pelo atendimento. 

Por um lado, alguns agentes do Estado (ex. Defensoria, os discursos dos planos) entendem os motivos da 
ocupação como um direito social; por outro, os poderes executivos judicializam a retomada dos imóveis, 
criminalizam os movimentos de moradia, desobrigando-se de prestar seu papel prescrito 
constitucionalmente. Exemplo desse caso, após a realização da reintegração de posse da ocupação do Edifício 
do antigo Iapi, em 27 de julho de 2017, com mais de 100 famílias, a PMV foi o único ente que não cumpriu 
os termos acordados na decisão judicial e não garantiu nenhum suporte para as famílias despejadas. 

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS E POLÍTICAS HABITACIONAIS VIGENTES EM VITÓRIA 

Os programas habitacionais promovidos em escala nacional concernem ao modelo da casa mercadoria, na 
verdade constituem-se programas de ajuste estrutural, que não revertem elementos importantes vinculados 
à moradia da população de baixa renda. Estes dizem respeito à sustentação do custeio da moradia e à oferta 
e recursos urbanos do contexto onde os empreendimentos são construídos. Isso ocorre, não obstante o 
imperativo constitucional da gestão democrática das cidades, desconsiderando processos participativos e 
colaborativos de projeto.  

O modelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que foi lançado em março de 2009, em março de 2015 alcançava 
3,857 milhões de unidades construídas (BRASIL, 2018). Nesse período, o déficit habitacional no Brasil 
aumentou assim como no Espírito Santo. A atuação do programa, capitaneado pelas empresas, concentra a 
produção nas faixas de maior poder aquisitivo nos maiores centros urbanos, de modo que não atinge as 
regiões ou zonas urbanas onde estão as famílias mais carentes por moradia (YAMAMOTO, 2016). Outro 
motivo, uma hipótese a ser mais bem elaborada, é que o programa aquece o mercado imobiliário onde é 
executado, criando valorização do preço da terra e dos aluguéis, com o subsequente aumento do ônus com 
o aluguel no orçamento das famílias, ou seja, é possível que o programa contribua para o déficit habitacional. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 institui a competência municipal para provimento dos serviços 
públicos referentes aos direitos sociais básicos, designados no Art. 6, dentre eles a moradia. Salienta-se que 
o direito à moradia se caracteriza por ser um direito social a ser prestado pelo Estado. A moradia associa-se 
a inclusive a outros direitos fundamentais: “assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social” (BRASIL, 1988, Art. 170).  

O capítulo da Política Urbana da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988)9 coloca o Plano Diretor Urbano como 
instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e de configuração da função social da 
propriedade urbana. Nisso emerge o descompasso entre a concentração de recursos na união e o lócus de 

                                                           
9 Os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, que constituem o seu capítulo da política urbana, foram 

regulamentados pela Lei Federal 10.257/01, que promulga o Estatuto da Cidade.(BRASIL, 2001).  
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provimento de serviços públicos, com decorrente concentração de instrumentos de políticas públicas no 
município. Isso desencadeia o revigoramento do planejamento municipal, que em contrapartida incorre em 
entrave à composição de sistemas de gestão metropolitana e em impasses no que se refere à cooperação 
intermunicipal. As fronteiras administrativas funcionam como limites à compreensão dos problemas que 
surgem na escala da metrópole. 

Um dos propósitos do Estatuto da Cidade é fornecer instrumentos de gestão para expandir o direito à cidade 
àqueles excluídos deste. Tais instrumentos são dispostos nos planos diretores, mas frequentemente não são 
regulamentados nem aplicados. Não temos ilusão da ampla aplicabilidade desse arcabouço legislativo 
produzido por obrigatoriedade legal, na maioria dos casos. Contudo, tanto a legislação estadual do ES quanto 
a municipal de Vitória foram formuladas no quadro desses princípios. E é com base neles que orientamos as 
análises sobre as reinvindicações dos movimentos sociais de moradia em Vitória. 

O Plano Estadual de Habitação do Espirito Santo (PEHAB, 2015) preconiza o fortalecimento do papel do 
Estado no setor habitacional,  

(...) destaca‐se ainda a necessária revisão das estruturas, instrumentos e investimentos que 
implementam a política de habitação. O diagnóstico identificou que o atual Sistema e o 
Fundo de Habitação Estadual ainda não estão suficientemente consolidados. Os picos do 
investimento realizado e a diminuição gradativa dos valores da temática nos últimos Planos 
Plurianuais (PPAs) demonstram que a questão habitacional é ainda dependente de 
definições de ordem política, necessitando avançar para a efetivação de uma política 
permanente e efetiva. 

O texto do Pehab (2015) salienta a centralidade decisória dos municípios na política habitacional brasileira, 
tanto na execução de programas habitacionais quanto na gestão da política habitacional em nível local. O 
desenvolvimento institucional das instâncias municipais é condição necessária para a implementação da 
“política estadual de habitação”, dentro do marco estratégico de articulação entre os agentes do setor. O 
Pehab avaliou que em relação à gestão municipal, não obstante o significativo montante de recurso federal 
para os municípios implementarem suas políticas e programas locais, poucos municípios no Estado estão 
aptos a viabilizar recursos para suas ações (ESPÍRITO SANTO; IJSN; LATUS, 2015, p. 58).  

A lei estadual que estabelece o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI)10 da RMGV institui como 
uma de suas Diretrizes Estratégicas do Eixo Ordenamento Territorial (ESPÍRITO SANTO; COMDEVIT; IJSN, 
2017) a “garantia do provimento de habitação de interesse social na RMGV, com foco no incremento da 
acessibilidade destas populações ao emprego, aos equipamentos públicos urbanos, à cultura e ao lazer”.  

O PDU do Município de Vitória, decorrente da Lei nº 6.705 de 2006 (PREFEITURA... Acesso em: 02 jun. 2018), 
designa como seus princípios fundamentais da sua Política Urbana “a função social da cidade; a função social 
da propriedade; a gestão democrática da cidade; a equidade; e a sustentabilidade da cidade”. Já na quarta 
edição no PDU de Vitória, após a promulgação da Constituição de 1998, ainda não foi feita a regulamentação 
para garantir a aplicação da função social da propriedade.  

                                                           
10 O Projeto de Lei (PL) nº 415 de 2017 institui o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região 
Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). Foi feito para atender a uma das exigências da Lei Federal 13.089/2015 – 
Estatuto da Metrópole. O Plano foi coordenado pelo IJSN no âmbito do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento 
da Grande Vitória (Comdevit). 
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O PDU ainda assegura que o Município deverá dispor de legislações, políticas públicas e programas 
específicos voltados à redução da desigualdade social, que objetive, por exemplo, “a garantia de condições 
dignas de habitabilidade para a população de baixa renda”. Nesse âmbito, promete “ampliar a oferta de áreas 
para a produção habitacional de interesse social com qualidade, dirigida aos segmentos de menor renda; 
(...); induzir a utilização de imóveis não edificados e não utilizados”; finalmente, “promover a reabilitação e 
o repovoamento da área central da cidade”.  

Os princípios expostos no PDU de Vitória se dispõem à promoção da justiça social, mediante ações que visem 
à “erradicação da pobreza e da exclusão social, à redução das desigualdades sociais e da segregação 
socioespacial; ao direito à cidade, entendido como o direito à terra urbana, à moradia digna, ao saneamento 
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações”. 

Vitória ostenta bons índices de desenvolvimento humano (IDH), porém, tem mais de metade de seu território 
urbanizado reconhecido como área de Zeis, entendida com algum grau de precariedade urbana, das unidades 
residenciais, mas sobretudo socioeconômica, fatores que requerem investimento em direitos sociais, 
descritos no PDU. Não obstante a PMV ter mantido programas e projetos imprescindíveis como o Projeto 
Terra Mais Igual11 (22 anos) e o Morar no Centro (16 anos), eles não resolvem a demanda por habitação dos 
inscritos (este último há pelo menos 6 anos) nem dos novos pleiteantes. Cerca de 1/3 da população de Vitória 
vive em situação de vulnerabilidade social e é usuária do Projeto Terra, que foi modificado pela gestão de 
Luciano Rezende, empossado em 2013 e reeleito em 2016.  

A Prefeitura de Vitória ainda dispõe do programa habitacional “Habitar Vitória”. Criado para facilitar o acesso 
à moradia, é composto por 5 projetos: Vitória de Todas as Cores, Moradia, Morar Sem Risco, Morar no Centro 
e Terreno Legal” (VITÓRIA... Acesso em: 31 dez. 2017)12. Acerca do déficit habitacional, a Prefeitura nos 
informa em seu site de que: 

A política habitacional tem como objetivo promover o acesso à terra e à moradia digna, com 
melhoria das condições de habitação, preservação ambiental e qualificação dos espaços 
urbanos, assim como promover a participação das comunidades na formulação, 
implementação e controle da execução dos programas habitacionais, estabelecendo canais 
permanentes de participação social que vão combater o déficit habitacional. 
Desenvolvimento urbano, diminuição do déficit habitacional, promoção da justiça social e 
valorização das pessoas são diretrizes do trabalho realizado pela Sehab. (...). É a 
concretização de uma política habitacional que prioriza cidadãos de baixa renda, excluídos 
do mercado imobiliário formal, para constituir uma articulação que vai além da aquisição 
da casa própria, chegando à construção diária da cidadania (PREFEITURA... Acesso em: 03 
jun. 2018). 

                                                           
11 O Projeto Terra, até 2013; operava com um feixe de programas sociais multissetoriais e por meio escritórios 
localizados diretamente nos territórios. A maioria dos escritórios foram fechados em 2014. No período em que vigora 
plenamente, embora os objetivos do programa sejam mais abrangentes, o programa contém o crescimento do déficit 
habitacional. 
12 O texto disponibilizado no site <http://www.vitoria.es.gov.br/prefeitura/habitacao> resume o conteúdo da Lei nº 
6592 de 03 de maio de 2006, que fixa normas e critérios de implantação e acompanhamento de programas habitacionais 
no município de Vitória (VITÓRIA... Acesso em: 31 dez. 2017).  
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No entanto, o governo municipal (gestão de 2013-21) prioriza as ações de engenharia nas áreas de Zeis e a 
construção de unidades residenciais unifamiliares, em vez de agenciarem um planejamento integrado com 
promoção simultânea de programas de desenvolvimento local e de desenvolvimento humano, conforme o 
discurso manifesto no site (VITÓRIA... Acesso em: 31 dez. 2017). Com relação aos serviços públicos, é preciso 
assinalar que a PMV oferece de modo abrangente infraestruturas, equipamentos e serviços urbanos de 
qualidade à população residente. No que tange à sua área central, o município não cumpre o estabelecido 
no PDU, não recorre aos instrumentos da política urbana que incentivem a moradia e o repovoamento das 
áreas vazias ou subutilizadas no centro, embora, estejam designados para isso instrumentos jurídico-
urbanísticos para reverter a situação de abandono dos imóveis e de degradação ambiental. 

AS OCUPAÇÕES E A “ÁREA OPACA” CENTRAL DE VITÓRIA 

A globalização, pois, tem um papel determinante, na produção da irracionalidade e no uso 
irracional da máquina urbana. A cidade já vinha criando os seus excluídos e os seus 
irracionais. O processo de globalização acelera essa tendência (SANTOS, 1999, p. 244). 

Em junho de 2018, no Centro fundacional de Vitória havia cerca de 8 ocupações; dessas ocupações, 4 são 
imóveis da prefeitura para os quais já perpetrou pedido de reintegração de posse13. Desses imóveis, apenas 
1 possui projeto de habitação. 

Por outro lado, temos conhecimento do estoque de edifícios desocupados em todas as áreas da cidade. No 
município de Vitórias (ES), os domicílios desocupados estão entre 10% a mais de 50% nos seus diversos 
bairros, conforme o IBGE (2010). A Associação de Moradores do Centro (Amacentro), conforme seu mapa 
Interativo (AMACENTRO, 2017) identifica mais de 100 imóveis em situação de abandono ou subutilizados. 
Verifica-se que há mais imóveis vazios, descumprindo a função social da propriedade do que o número de 
famílias em situação de déficit habitacional no município de Vitória. 

Numa audiência pública com o tema "Déficit Habitacional na Grande Vitória"14, o militante do Brigadas 
Popular, Lucas Martins disse: “O prefeito de vitória prefere prédios sem gente, com ratos e pombos, do que 
com pessoas morando! (...) uma preferência clara pelo patrimônio em vez das pessoas”. Lucas Martins 
lembra que um tratamento policial é dado às ocupações; ele reporta que no pedido de reintegração de posse 
do prédio do Santa Cecilia foi incluído um interdito proibitório de ocupação de todos os imóveis da prefeitura 
Municipal de Vitória. 

                                                           
13 Sobre o Edifício Santa Cecília, conforme o Coletivo Resistência Urbana, embora a PMV tenha obtido sucesso em 
segunda instância, a justiça determinou seu cumprimento condicionado à prestação de assistência às famílias por parte 
da PMV. 
14 Em 10 de maio de 2018, convocada pelo Deputado Nunes, foi realizada uma audiência pública com o tema "Déficit 
Habitacional na Grande Vitória". Estiveram presentes o secretário de Obras de Vitória, representantes do secretário de 
Obras de Vila Velha, representantes dos movimentos de pessoas em situação de rua e dos movimentos de luta por 
moradia, como Maria Clara da Silva, militante histórica do MNLM. 
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Figura 5– Mapa interativo dos imóveis vazios centro de Vitória sobre Googlemaps. Fonte: Amacentro, 2017 

 
Figura 6 – Mapa-montagem sobre Googlemap da localização das ocupações na área central. Autoria Lutero Almeida (2018). Fonte: Arquivo pessoal.  

As ocupações ocorrem no centro principal de Vitória quando ali se ampliam as condições que o caracterizam 
como “área opaca”. Ou seja, verifica-se o enfraquecimento de seu papel no “teatro da ação dos vetores da 
modernidade globalizadora”. Os atores econômicos e sociais hegemônicos começam a perder controle da 
“regulação direta” dessas áreas opacas (SANTOS, 1999, p. 245). No momento, tanto a capacidade de uso 
como a capacidade de significação se encontram em declínio na área central (OCAMPO, 2002).  
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Um dos fatores que mata a apropriação e a vida urbana é o modelo de transporte metropolitano e o volume 
intenso do tráfego, que é inadequado para o sistema viário (vias arteriais) do Centro de Vitória. No entorno 
dessas vias, existem muitas edificações desocupadas, abandonadas e subutilizadas, o que contribui a sua 
degradação socioambiental e econômica. 

Três imóveis da área central foram requalificados pelo programa Morar no Centro; alguns poucos foram 
readaptados para abrigar equipamentos sociais. Porém, multiplicam-se edifícios inteiros fechados, como o 
Iapi e o Santa Cecília, este está ocupado no momento. Há indícios de que esses edifícios se encontrem 
abandonados há pelo menos 12 anos; basta confrontar a pesquisa de Barreto Neto (et al., 2007) publicada 
em 2007. Essa pesquisa, iniciada em 2005, verifica “uma estagnação e um abandono do Centro de Vitória, 
no que tange a investimentos, tanto por parte da iniciativa privada como do poder público, o que contribui 
para a degradação e desvalorização da região. Esse fato ocasionou um crescente esvaziamento na região” 
(BARRETO NETO, et. Al, 2007). 

Em 2017, não havia ações do Estado para reverter a degradação da área central, enquanto se constatava a 
redução dos recursos para o Programa Morar no Centro (VITÓRIA... Acesso em: 31 dez. 2017). Um dos 
conteúdos que devem estar presente numa agenda governamental é a disputa dos recursos voltados às 
demandas sociais. Nada disso se observa nessa gestão municipal (2013-21), o que instiga a iniciativa dos 
movimentos sociais de moradia. 

O estado de degradação de vários setores da área central se manifesta pelo abandono dos imóveis, pela 
retirada das repartições do poder público15 e pela presença incólume do “circuito inferior da economia”: 
comércio de rua informal, ambulantes. Este é constituído por formas de troca e de serviços “não modernos”, 
fornecidos pelo pequeno varejo, conforme definição de Milton Santos (2004). Contudo, ainda coexistem na 
área central, em setores determinados, elementos da economia formal: bancos, estabelecimentos 
financeiros, estabelecimentos ligados ao comércio exterior, diversas instituições públicas (algumas 
aguardando finalização de novas sedes fora do centro), lojas de departamento, há inclusive atividades 
identificadas com a economia criativa. Essas atividades são geradoras de fluxos, dispositivos da coexistência 
dos pobres com as outras classes sociais. Apesar disso, os estabelecimentos de comércio popular formal 
estão se retirando do centro. 

O decrescimento do comércio popular do centro principal pode ser explicado por razões diversas: o preço 
dos aluguéis, a cobranças de adequação arquitetônica e da comunicação visual, isso afeta o custo benefício 
do negócio. O comércio popular, que dava vida às ruas e calçadas do centro, se transfere para bairros 
populares de Vitória ou para os centros de outros municípios, onde se constata ainda dinamismo das 
atividades comerciais.  

Para o centro principal de Vitória, ou foram insuficientes ou não foram realizadas as ações imprescindíveis 
previstas no PDU de 2006, como fomentar a sua “revitalização econômica”, promovendo o “desenvolvimento 
social e humano” e a introdução de “novas dinâmicas urbanas”. Reitera-se que os programas não obtiveram 
duração, continuidade e influência virtuosa no entorno imediato. Uma das ações seria a promoção de 

                                                           
15 Vitória vivia o reverso da atual situação em meados da década de 1970, como se verifica no Plano de Estruturação do 
Espaço da Grande Vitória – PEE (1976): os bairros eram estreitamente dependentes do centro, que possuía “excessiva” 
concentração de atividades e serviços urbanos. O PEE visa à organização espacial polinucleada da Grande Vitória, com a 
criação de centros de animação noutros municípios da GV. 
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habitação social, pois, suscita usos complementares como comércio e serviços na escala de vizinhança, além 
preencher o vazio noturno notado nas áreas desabitadas do centro. O programa Morar no Centro, em 16 
anos de existência, concluiu apenas três prédios, 94 unidades (VITÓRIA... Acesso em: 01 de jun. 2018), que 
foram construídos entre 2005 e 2012. 

A existência de um programa16 de habitação para área central de Vitória e a enunciação de sua importância 
pelos quadros técnicos e mediante discurso dos planos, não se converte em política pública, principalmente 
quando não há aplicação. Aliás, esses ‘enunciados’ servem para assinalar a bifrontalidade da circulação de 
ideias e de ações no seio dos órgãos estatais. 

O texto do PDUI, além de apontar a questão da habitação de interesse social como uma das “diretrizes 
estratégicas do eixo ordenamento territorial”, inclui outras que vão ao encontro à proposição de reabilitação 
de edifícios em área central, indicando a função residencial ou multifuncional. O PDUI preconiza, por 
exemplo, “o desenvolvimento de cidades compactas, dinâmicas, sustentáveis e humanizadas” na RMGV; 
incentiva “o melhor aproveitamento de infraestruturas instaladas, desestimulando a expansão horizontal da 
mancha urbana”, mediante instrumentos urbanísticos, econômicos e fiscais; e reordenamento territorial que 
estimule a “compatibilização de densidades construtivas e habitacionais, em áreas que possuem suporte das 
infraestruturas e do meio ambiente natural”. 

Consideramos o uso residencial propício para as áreas centrais, por suscitar atividades complementares, 
serviços e comércio que se conciliam com o entorno. Para responder adequadamente ao uso e à preservação 
do imóvel, sempre será necessário um bom projeto de arquitetura, custo adequado e trabalho social, a fim 
de preparar as famílias para o necessário controle social do projeto, assim como para a gestão contínua do 
empreendimento. A reabilitação de edifícios adquire relevância quando integra a preservação do 
“patrimônio comum com medidas urbanísticas”, com programas que viabilizem atividades tradicionais, o 
pequeno negócio, o comércio popular, como diz Maricato: se constitui a “melhor alavanca para a 
recuperação de áreas centrais”. O projeto habitação social em área central solicita financiamento específico 
(MARICATO, 2001, p. 140).  

O incêndio do Edifício Wilton Paes de Almeida, ocorrido em 01 de maio de 2018, em São Paulo, suscita não 
só “o assunto de segurança predial, como também a questão da moradia em áreas centrais, visto que ela 
carece de uma política própria” (ALMEIDA, 2018). Tal política deve ir além das medidas prescritivas e 
punitivistas. É necessário repensar as formas de organização e da gestão, a fim de que que as forças atuantes 
no centro disponham de meios para a ação em torno de um projeto coletivo, que organize cooperações para 
refuncionalização da área central (BOURDIN, 2011).  

A MORADIA COMO UM PLANO DE RESISTÊNCIA.  

“A habitação é política – o que quer dizer que a forma do sistema habitacional é sempre o resultado de lutas 
entre diferentes grupos e classes. Habitação necessariamente levanta questões sobre a ação do Estado e do 
sistema econômico” (MARCUSE; MADDEN, 2016; tradução nossa). Mas qual é a articulação dos processos 

                                                           
16 Castoriadis (1986, p. 97) define programa como uma “concretização provisória de objetivos”; apenas “uma figura 
fragmentária e provisória de projeto” (...). “Os programas passam, o projeto permanece”. Já políticas públicas 
constituem diretrizes para se intervir em determinados problemas; implicam um ciclo que requer a avaliação, que leva 
à sua extinção, revisão ou renovação.  
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implicados na disputa por espaço na cidade entre as diferentes classes sociais, que insere o peso político e 
prerrogativas do Estado-mercado? E como podemos identificar os mecanismos da mobilização social e da 
luta política e social pela habitação? A crise habitacional é um bicho de 7 cabeças17 para quem? 

Desde os anos de 1960, “a cidade é colocada como o lugar estratégico da gestão estatal dos conflitos sociais” 
quando a sua “gestão havia entrado em crise” (TOPALOV, 1988, p. 18). Nos anos 2000, a cidade era um 
“território produtivo”, era efetivamente o cerne da economia, do conhecimento e da vida, o espaço da nova 
relação capital-trabalho (BAUDOUIN; COLLIN, 2012, p. 208). Nessa fase, o Estado se desnuda como Estado-
mercado; os problemas se tornam mais complexos; e a cidade se torna mais difícil de programar.  

Conforme Neil Smith (2006, p. 28), “a reestruturação do espaço urbano é parte de uma evolução mais ampla 
da economia capitalista contemporânea”. O capital imobiliário atua constantemente na “simultânea – assim 
como subsequente” – valorização, decadência, desvalorização, revalorização dos diversos setores da cidade, 
processo que Smith denomina rent gap. A sua contraparte é formada pelas comunidades e pessoas que são 
deslocadas à revelia por esses processos econômicos. O mercado imobiliário, mesmo articulado à lógica 
financeira da terra-mercadoria, não se interessa por toda a cidade-território produtivo ao mesmo tempo.  

Além disso, Conforme Molotch e Logan (2007), que realizam pesquisas desde 1976, as economias urbanas 
atuam como "máquina de crescimento"; e as cidades estadunidenses seriam um fator dinâmico na formação 
e na acumulação de capital, em paralelo com o fordismo hegemônico. A crise de 2007 atingiu seriamente 
esse setor (HARVEY, 2013; DOUGHERTY, 2018).  

Traduzimos a expressão “máquina de crescimento” esquematicamente para a realidade de Vitória, que 
abrange a RMGV18, designando alguns dos ‘seus’ termos19: a relativa autonomia das decisões das elites locais 
sobre o uso do solo, a descentralização da gestão municipal induzida pela legislação urbanística pós-Estatuto 
da cidade e a implantação da lógica da finança de mercantilização da terra e da habitação, que é acirrada no 
Séc. XXI. 

Por um curto período durante o ápice da crise internacional de 2007 e do reajuste estrutural nacional (2009-
2015), aqui ocorreu o fluxo financeiro com componentes “irracionais” conforme conceito de Santos (1999): 
o MCMV20; o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC); e a circulação de capitais internacionais, 
empresas de escala nacional atuando no mercado da GV. Nesse período, houve urbanização formal e 
crescimento urbano simultâneo em zonas diversas da RMGV: áreas periurbanas, periferia, Zeis, interstícios 
dos bairros centrais, remodelação de bairros centrais por meio da verticalização. O centro principal nem 

                                                           
17 A expressão bicho de 7 cabeças significa complicação, problema de difícil resolução. Pode-se associar a figura "bicho 
de 7 cabeças" à Hidra de Lerna, personagem da mitologia grega”. Linebaugh e Rediker (2008) utilizam o termo Hidra 
para contrapor à imagem de Hércules que os governantes coloniais atribuíam a si mesmos (cerca do século XVIII). 
Hércules matou a Hidra num dos seus 12 trabalhos. Conforme Linebaugh e Rediker (2008), “a Hidra policéfala é um 
símbolo antitético de desordem e resistência, uma forte ameaça a reconstrução do Estado, o império e o capitalismo”. 
18 O município de Vitória não possui área rural; constitui um sítio muito montanhoso; e tem 93,38 km² de área. A área 
que sobra para expansão é irrisória; resta verticalizar os bairros com boa vantagem comparativa, objetos de disputa 
pelo mercado imobiliário, devido ao valor simbólico do urbano e a uma ótima oferta urbana de serviços. 
19 A designação desses termos recorre à análise do conceito Growth Machine, de Molotch e Logan, feita pelo 
Observatorio Metropolitano, cap. 3, “Los municipios y las regiones como máquinas de crescimiento” (2014, p. 82-86). 
20 Saulo Yamamoto mostra parte da lógica da distribuição nacional do MCMV. Aqui, já citamos as preferências dos 
empresários; a análise capta um “miolo” incompreensível que, no entanto, não visa à produção da faixa de menor renda. 
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sequer foi designado no censo imobiliário da Sinduscon21. Nesse período, as ocupações da RMGV ocorreram 
nas bordas dos bairros periféricos, colaborando com o espraiamento urbano. Enfim, uma máquina ‘irracional’ 
de produzir favelas e destruir o meio ambiente, para reunir os autores estadunidenses a Maricato (2001) e a 
Santos (1999). 

No momento, o centro de Vitória passa por um processo de declínio. Os PDUs de 2006 e de 201722 indicam 
a área central como objeto de operações consorciadas; não há notícia de interessados. Para a “máquina de 
crescimento”, não importa o déficit habitacional; não importa o centro fundacional quando este perde as 
vantagens competitivas; importa a “fronteira econômica”, que exclui o centro de Vitória. 

Contudo, “do ponto de vista dos moradores da classe trabalhadora e de suas comunidades, a fronteira 
urbana é mais diretamente política do que econômica” (SMITH, 2006, p. 29). A ameaça que os trabalhadores, 
precariado e pobres sofrem há algum tempo afeta sua sobrevivência e aquilo que torna sua reprodução 
possível. Para enfrentar essa conjuntura, uma das apostas no contexto local vai na direção de reforçar a 
“fronteira política” como indica Smith (2006). Todavia, não há como ignorar a Hidra da desordem e da 
resistência, que reúne os pobres, pessoas em situação de rua, trabalhadores e trabalhadoras sem moradia, 
com grandes necessidades e sem ter com quem contar. 

A ausência de política de habitação popular municipal condizente com o déficit habitacional, a redução 
drástica dos recursos para habitação popular e, principalmente, a carência de fiscalização quanto ao 
descumprimento do princípio da função social da propriedade23 levaram o Núcleo de Defesa Agrária e 
Moradia (Nudam), da Defensoria Pública de Vitória, a produzir um documento para instar nas prefeituras a 
aplicação das sanções cabíveis no caso de subutilização do imóvel. O documento sentencia que o 
descumprimento pelo município de suas atribuições constitucionais traz prejuízos econômicos e sociais, além 
de ferir o interesse público que prevalece sobre o interesse individual (ESPÍRITO SANTO; NUDAM, 2017, p. 
12): 

Trata-se de um abuso do direito individual de propriedade, que não está em consonância 
com o direito às cidades sustentáveis. Assim, por meio do princípio da função social da 
propriedade, o proprietário que é titular de direitos subjetivos passa a ter o dever perante 
a coletividade de lhe conferir utilidade, sob pena de sofrer sanções e de até vir a perder o 
direito de propriedade. 

Por sua vez, o Coletivo Resistência Urbana apresenta duas “asserções”, a fim de escapar do “beco sem-saída” 
autoproclamado pelo “poder público”:  

                                                           
21 Censo Imobiliário é um levantamento realizado pelo Sinduscon nas principais localidades da RMGV; refere-se às 
unidades em construção, em empreendimentos com área total construída superior a 800 m2. Em Vitória, entre 2003 e 
2014, foram 22.212 unidades construídas pelo mercado formal; na RMGV, 79.448. Fonte Sinduscon-ES – Censos 
Imobiliários, tabulação de dados de Krohling (2016, p. 96). 
22 Na Lei nº 290 2017 do PDU, o centro de Vitória é definido como Zona Especial de Interesse Urbanístico (Zeiu 1) (Art. 
43.), uma das áreas passíveis de sofrer operação urbana consorciada (Art. 242.). 
23 Do ponto de vista da proposição positivista, a função social do solo urbano é cumprida mediante sua utilização 
econômica plena. O Nudam visa à aplicação desses instrumentos de Parcelamento Edificação e Utilização Compulsórios 
nos municípios do Espírito Santo. Conforme o Nudam (ESPÍRITO SANTO; NUDAM, 2017, p. 19), nenhum município 
capixaba possui previsão em seus PDUs sobre os prazos e condições de aplicação desses instrumentos, nem lei 
específica ou decreto regulamentador, muito menos da desapropriação sancionatória. 
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1) há políticas que independem de aportes orçamentários, ou seja, que são apenas 
consequência direta da aplicação de dispositivos do PDU, especialmente nos artigos 
concernentes à função social da propriedade; 2) ao contrário da narrativa econômica oficial, 
avaliamos que em momentos de queda da atividade produtiva, com crescimento de 
desemprego, aumento gradual da desigualdade econômica e queda do nível de renda da 
população mais pobre, se faz necessário que se elevem os gastos com políticas sociais em 
detrimento de outros, como gastos financeiros, exonerações fiscais e subsídios a empresas, 
(...).  

Para o Coletivo Resistência Urbana, a política habitacional deve partir da avaliação do efeito do ônus 
excessivo com aluguel; da ilegalidade fundiária; e da falta de moradia nas vidas das pessoas para mais de 6 
mil famílias somente em Vitória. Destacamos essas dentre as suas reinvindicações referentes à inscrição 
imediata das famílias integrantes das ocupações nos programas de provisão habitacional vigentes no 
município. O ato de solicitar a implantação prioritária de uma política habitacional transparente, respeitosa 
e dialógica, guiada pelo princípio democrático anunciado tanto pela Constituição de 1988 como pelo Estatuto 
da Cidade, inequivocamente expresso PDU de Vitória, requer que os critérios para atendimento das famílias 
nos programas habitacionais do município sejam discutidos e definidos de forma amplamente participativa.  

O Coletivo também cobra que o município cumpra de forma imediata o estabelecido no PDU referente ao 
"cumprimento da função social da propriedade". Recomenda que sejam incluídos no PDU a identificação dos 
imóveis vazios e subutilizados24. Para colocar em prática os instrumentos da política urbana que incentivem 
a moradia e o repovoamento das áreas em desuso do centro, o coletivo faz as mesmas recomendações em 
relação às que foram feitas pelo Nudam. Também indica que sejam incluídos no Plano Plurianual (PPA) 
recursos específicos condizentes com a necessidade para implantação da política habitacional e que os 
recursos sejam vinculados ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS).  

Incluímos a discussão da questão metropolitana que ainda não está na pauta local. Contudo, não há mais 
como adiar a discussão sobre a “desarticulação administrativa entre os municípios e entre estes e os 
governos estaduais e o governo federal”. Constatamos a necessidade de se implementarem “políticas 
integradas e colaborativas entre essas esferas e, sobretudo, para as regiões metropolitanas”: que se 
esforcem por se articular ainda às problemáticas ambientais, da segurança alimentar, especialmente na 
defesa da agricultura familiar e da agroecologia (BRCIDADES, 2017). 

Com base em Marcuse e Madden (2016; tradução nossa), afirmamos que para além da questão social, a 
moradia é “uma necessidade universal da vida, em alguns aspectos, uma extensão do corpo humano. Sem 
isso, a participação na maior parte da vida social, política e econômica é impossível”. Portanto, é um direito 
que se mantém válido mesmo num quadro de mudança e de precarização do trabalho. Os efeitos para os 
pobres são evidentes: da violência do despejo à da gentrificação, porém os significados dessas mudanças 
ainda estão em disputa:  

Habitação está sob ataque hoje, está enredada a vários conflitos sociais simultâneos. 
Precisamente, há um conflito entre a moradia como espaço social vivido e a habitação como 
instrumento de lucro – um conflito entre moradia como casa e como imóvel. Mais 

                                                           
24 O Coletivo Resistência Urbana indica a divulgação pública de todos os imóveis públicos e particulares do município, 

com sua dimensão, inscrição imobiliária, nome do proprietário e o IPTU, seguindo o exemplo de São Paulo, 
possibilitando transparência e participação popular na fiscalização. 

8800



 

amplamente, a moradia é objeto de contestação entre diferentes ideologias, interesses 

econômicos e projetos políticos. 

Trazer a discussão da habitação para a “fronteira política”, mesmo em face à crise política contínua, converge 
com o que diz Harvey (2014, p. 28) sobre o direito à cidade, que não se restringe ao direito individual de 
acesso aos recursos existentes (ou às leis instituídas): é o direito de transformar a cidade, que requer esforço 
coletivo e a formação de direitos políticos coletivos em torno da solidariedade social. Como se faz isso? 
Lefébvre (2006, p. 134) indica que uma das maneiras de apropriação da cidade é propiciada pela mobilização 
social e pela luta social e política. O direito à atividade participante e o direito à apropriação, bem distintos 
do direito à propriedade, estão implicados no direito à cidade, que Lefébvre considera um direito superior. 
“A apropriação é a meta, o sentido, a finalidade da vida social”, sem isso “o desenvolvimento social 
propriamente dito se mantêm nulo” (LEFÉBVRE, 1978, p. 165; tradução nossa).  

No quadro das despossessões perpetradas pela finança, que afetam os processos de urbanização, Harvey 
(2014, p. 49) se pergunta, se “haverá uma alternativa urbana?” E de onde surgirá? Ele aponta que o processo 
de urbanização é um dos canais de controle da produção e do uso de excedentes, deve-se lutar pelo controle 
democrático deste (HARVEY, 2014, p. 61). Quer dizer que o processo de urbanização é um objeto importante 
da luta política. 

CONCLUSÕES 

A tarefa mais ampla é de organizar o avanço da fronteira política, e como em qualquer 
fronteira, seja a de Turner ou a urbana, há períodos de calmaria e de agitação neste 
processo” (SMITH, 2007). 

O centro de Vitória está fora da fronteira econômica, mas deve ser o alvo da fronteira política. A disputa não 
deve visar ao que já existe, conforme a legislação urbana e procedimentos de planejamento urbano aqui 
descritos reiteramente; todavia deve criar e recriar o que está fora da agenda e da lógica da finança: efetuar 
a reorganização popular e conceber formas de apropriação do centro e de acesso à habitação. 

Essas ocupações expressam como meios de luta tanto a Hidra multitudinária quanto a política na sua forma 
de dissenso, pois, reúnem mulheres, homens e crianças para os quais falta completamente o Estado-
mercado. Os esforços auto organizativos do precariado nacional já demonstraram, aqui antes referidos por 
Santos (1988), “capacidade de passar rapidamente da (aparente) acomodação reivindicativa à ação política, 
esgarçando os limites do modo de regulação”, consistindo em uma práxis social que forjou uma das “forças 
motrizes do desenvolvimento periférico” (BRAGA, 2012). 

Em relação ao nosso objeto, enquanto os ocupantes e as ocupantes têm o projeto de habitar e produzir o 
centro de Vitória, o Estado-mercado se abstém de fazê-lo. Mostramos muitas evidências de que este não 
tem projeto para o centro de Vitória, porque um “projeto contém um sentido e uma orientação, que visa à 
realização como momento essencial”, como diz Castoriadis (1986, p. 97). Tal postura não converge com o 
próprio discurso do Estado, com o interesse coletivo, com a legislação urbana, com a história da cidade, com 
o patrimônio comum, com aqueles e aquelas que não têm onde viver, nem sequer tem a ver com a cidade-
território produtiva globalizada. As duas posturas divergentes, moradia ou ruína, incorporam as duas opções 
vigentes para a área central de Vitória. 
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AS QUEDAS ACIDENTAIS E A SUA RELAÇÃO COM AS CARACTERÍSTICAS
DAS MORADIAS LOCALIZADAS NAS FAVELAS EM SÃO PAULO

UNINTENTIONAL FALLS AND ITS CORRELATION TO SLUMS HOUSING CHARACTERISTICS IN SÃO
PAULO CITY, BRAZIL 

CAÍDAS NOINTENCIONALES Y SU CORRELACIÓN CON CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDA DE BARRIOS
MARGINALES EN LA CIUDAD DE SÃO PAULO, BRASIL

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA

RESUMO:
A Organização Mundial de Saúde observa que as quedas são a segunda maior causa de morte acidental no mundo e
que 80% desse total ocorrem em países de média e baixa renda. Em 2015, na cidade de São Paulo, para cada morte
causadas por queda outras 42 notificações foram registradas, totalizando, mais de 49.000 notificações por quedas,
36% desse  total  ocorreu na residência.  Essas  quedas podem estar  associadas à condição construtiva da moradia,
principalmente,  nas favelas.  Com base nos dados do Censo Demográfico de 2010 e do Sistema de Informação de
Vigilância  de Acidentes da Secretaria  Municipal  de Saúde,  para  o ano de 2017,  este trabalho tem como objetivo
analisar a relação entre a distribuição espacial das características habitacionais das favelas e a ocorrência de quedas
nos 96 distritos da cidade de São Paulo. Usando ferramentas estatísticas de análise espacial para detecção de clusters
e de regressão local (GWR), foram detectados detectadas uma correlação espacial entre as características físicas das
moradias em favelas e a incidência de quedas. 
PALAVRAS-CHAVE: quedas acidentais, moradias  em favelas, melhorias  habitacionais 

ABSTRACT:
The World Health Organization observe that falls are the second leading cause of accidental death on the world and
80% of this total were occurred in medium and low income countries. In 2015, in city of São Paulo, such death caused
by falls were responsible for 42 notifications, totalizing, over 49.000 falls and 36% of that occurred inside the houses.
This falls can be associated with the constructive condition of housing, principally, in slums. Based on data from the
2010 Demographic Census and the Accidental Violence Surveillance System of the Municipal Health Department, in
2017, this paper objective is to analysis the relationship between the spatial distribution of housing characteristics of
slums  dwellings and the  occurrence of falls  in  the  96  districts  of  São Paulo city.  Using  spatial  analysis  tools  and
Geographic  Weighted  Regression  (GWR),  we  detected  a  correlation  between  the  physical  characteristics  of  the
dwellings and the incidence of falls. 
KEY-WORDS: unintencional falls, slums dwellings, housing improvements 
  
RESUMEN:
La Organización Mundial de la Salud observa que las caídas son la segunda causa de muerte accidental en el mundo y
el 80% de este total se produjeron en países de ingresos medianos y bajos. En 2015, en la ciudad de São Paulo, dicha
muerte causada por caídas fue responsable de 42 notificaciones, totalizando, más de 49,000 caídas y el 36% de las que
ocurrieron dentro de las casas. Esta caída puede asociarse con la condición constructiva de la vivienda, principalmente
en barrios marginales. Con base en los datos del Censo Demográfico 2010 y el Sistema de Vigilancia de la Violencia
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Accidental del Departamento Municipal de Salud, en el año 2017, este trabajo tiene como objetivo analizar la relación
entre la distribución espacial de las características de la vivienda en barrios marginales y la ocurrencia de caídas en los
96 distritos de la ciudad de São Paulo. Utilizando herramientas de análisis espacial y Regresión Geográfica Ponderada
(GWR), detectamos una correlación entre las características físicas de las viviendas y la incidencia de caídas. 
PALABRAS-CLAVE: caídas no intencionales, viviendas en 
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INTRODUÇÃO

O  No Brasil, em 2010, 86% dos 57 milhões de domicílios estavam localizados em áreas urbanas (IBGE,
2010). As taxas de urbanização nas regiões metropolitanas são superiores à média nacional. São as grandes
cidades brasileiras  e  suas  periferias,  que  receberam o maior  contingente  da  população migrante,  que
concentram, de forma precária e profundamente desigual, a moradia da população pobre. Nos últimos 60
anos do século XX, 80% das 37 milhões de moradias construídas foram realizadas sem nenhum tipo de
financiamento,  público  ou  privado  (MAGALHÃES,  2009).  Parte  considerável  dessa  produção  foi
autoconstruída1, de forma precária, sem apoio técnico e sem respeitar qualquer norma edilícia. 

Estima-se que 63% das moradias na Grande São Paulo tenha sido autoconstruída (KOVARICK, 2009) e na
cidade de São Paulo esse número corresponde a 50% (TASCHNER e BOGUS, s.d. apud KOVARICK, 2009).
Entre 1985 e 2016, o crescimento horizontal observado no município de São Paulo não foi suficiente para
absorver o crescimento demográfico da cidade (PEDRASSOLI, 2016). Foi com a multiplicação de arranha-
céus nas áreas centrais e mais valorizadas e das lajes nas periferias que a cidade se expandiu. O mesmo
 destino foi observado para as favelas paulistanas: sem espaço para crescer, se verticalizam (PASTERNAK e
FIX, 2008). 

O Levantamento de Informações Territoriais  - LIT  realizado pelo IBGE durante o censo demográfico de
2010, que teve como objetivo traçar as características das favelas brasileiras, apontou que, no município de
São Paulo, as moradias com dois ou mais pavimentos correspondiam a cerca de 70% dos quase 360 mil
domicílios localizados em favelas. No Rio de Janeiro, dos quase 427 mil domicílios em favelas, 83% estavam
nessas condições. Em Salvador, eram 87% dos mais de 275 mil domicílios em favelas levantados para o ano
de 2010. 

Como estratégia  de  sobrevivência,  quanto  mais  baixo  é  o  poder  econômico de  uma família,  maior  a
tendência dos seus membros em residirem juntos, mesmo depois de constituírem novas famílias. A falta de
espaço, de recursos  e de orientação técnica  para  a ampliação das moradias,  gera espaços inseguros e
insalubres e colocam em risco a integridade física dos moradores. Em Salvador, por exemplo, a população
moradora de favelas e loteamentos irregulares da cidade que correspondem a mais de 60% da população
da  capital  baiana  se  amontoam  em  pouco  mais  de  30%  do  território  (GORDILHO,  2008).  Doenças
transmissíveis,  transtornos  cardiovasculares  e  mentais,  acidentes  domésticos  são  algumas  das
enfermidades associadas a má condição da moradia (PASTERNAK, 2016). 

1. A autoconstrução é definida como a prática em que as famílias, sem qualquer acompanhamento técnico, decidem como será a 
moradia, gerenciam a compra do material de construção e empregam a sua própria força de trabalho na construção da casa, 
contratando ou não mão de obra especializada em determinadas etapas da obra (BONDUKI, 1992). 
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Habitações super adensadas são vistas pela Organização Mundial de Saúde - OMS (2014) como um fator de
risco para as quedas. Todo ano, 648 mil pessoas vão a óbito vítimas de quedas, 80% delas residentes em
países de média e baixa renda, e análises preditivas sinalizam que, entre 2012 a 2030, as quedas passarão
da 30ª causa mais frequente de mortes para a 17ª posição (OMS, 2014). Ao mesmo tempo, mais de 37
milhões de quedas necessitam de intervenção médica (OMS, 2014).  

Em 2015,  no Brasil,  foram registrados 13.900 óbitos por quedas, correspondendo a 9,14% do total  de
óbitos  por  causas  externas  (violências  e  acidentes).  Em 2017,  foram mais  de  395 mil  autorizações de
internação hospitalar por quedas nos hospitais públicos ou conveniados ao Sistema Único de Saúde – SUS
de todo o país (Datasus, 2018). Cada paciente passou em média cinco dias internados e foram gastos mais
de 420 milhões de reais, correspondendo a quase 30% do total despendido com as internações por causas
externas (Datasus, 2018).  

Objetivando subsidiar políticas públicas direcionadas à prevenção de violências e acidentes, o Ministério da
Saúde implementou,  em 2006,  o Sistema de Vigilância  de Violências  e Acidentes  – Viva.  O Viva  é um
inquérito que ocorre em intervalos de dois a três anos e capta as violências e acidentes atendidos pelos
serviços de referência, urgência e emergência, de municípios pré-selecionados por um período de 30 dias
corridos  (Brasil,  2017).  Em 2014,  dos 51.001 casos  atendidos  decorrentes  de acidentes  em 24 capitais
brasileiras e no distrito federal, as quedas responderam por 33,5% do total.  Dos 17.080 atendimentos por
quedas, mais de 50% ocorreram no domicílio. 

O Sistema de Informação e Vigilância de Acidentes – SIVA, implantado em 2007, alimentado de forma
contínua, tem por objetivo caracterizar as vítimas de acidentes atendidos em qualquer unidade de saúde,
seja ela pública ou privada.  Desde 2008 até 2017, foram notificados mais de 474 mil acidentes, sendo que
as quedas responderam por, aproximadamente, 340 mil atendimentos e desse total. Em 2015, para cada
morte cuja causa básica foi a queda acidental ocorrida no município (SMS, 2018), foram registradas 42
notificações de quedas acidentais, totalizando mais de 49 mil registros em 2015  (SMS, 2018). 

As quedas são a causa mais comum de lesão na cabeça, sobretudo nas crianças mais novas (HAWLEY et al,
2013). Em todo o Brasil, em 2012, a queda, dentre os acidentes, foi a principal causa de hospitalização
entre  as  crianças de 0 a 9 anos de idade,  respondendo  por mais  de 35  mil  internações nos hospitais
públicos e conveniados ao SUS, 48% do total de internações por acidentes nessa faixa etária (Rede Nacional
da Primeira Infância, 2014). 

As sequelas causadas pelas quedas e a falta de atendimento adequado visando a reabilitação da vítima
podem diminuir os anos de vida saudáveis e produtivos do indivíduo, tendo impacto direto na vida da
família  do  acidentado,  na  comunidade  em  que  vive  e,  de  maneira  geral,  em  toda  a  sociedade,
sobrecarregando os gastos com a previdência social.   No Reino Unido, estima-se que os custos, diretos e
indiretos, com o tratamento de uma criança que sofre um traumatismo craniano aos três anos de idade são
de  1,73  milhão  de  libras  esterlinas  (aproximadamente,  U$2,30  milhões),  uma  vez  que  o  trauma  tem
impacto na perda de produtividade potencial da criança e na perda do emprego da mãe, que é quem, em
grande parte dos casos, assumirá o papel de cuidador (SMITH et al, 2015).
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A medida que as crianças crescem, as quedas ficam menos frequentes. Entretanto, o envelhecimento é,
também, considerado um fator de risco para a ocorrência de quedas na população acima de 65 anos. No
Brasil, as quedas respondem pela sexta causa de morte nessa faixa etária e cerca de um terço dos idosos
que vivem fora de asilos vivenciam um episódio de queda por ano e metade daqueles que caem, repetem o
evento (MESSIAS e NEVES, 2009). Como são as crianças mais novas e os idosos que passam grande parte do
dia em casa, a moradia é vista como um fator de risco para a ocorrência de quedas nestas duas faixa
etárias. 

Shenassa et al (2004) evidenciaram a associação entre a condição física da moradia e a hospitalização de
crianças de até seis anos de idade vítimas de quedas e queimaduras ocorridas na residência em illinois, nos
Estados Unidos, entre os anos de 1990 e 2000. Nesse Estado, no período estudado, a taxa de incidência
anual de quedas de crianças com até seis anos, foi de 3,93 quedas para cada 10 mil crianças da mesma faixa
etária.  Entre  os achados da pesquisa, a cada aumento de 10% na proporção de unidades domiciliares
ocupadas pelos próprios proprietários, o risco de queda diminuía em 16% e o de queimadura em 27% e a
cada  acréscimo  de  10%  na  proporção  de  habitações  construídas  antes  de  1950,  o  risco  de  quedas
aumentava em 17% e o risco de queimaduras em 34%. Nesse estudo, esses dois fatores, idade do imóvel e
imóveis  ocupados  pelos  proprietários,  demonstraram-se  variáveis  independentes  da  renda,  as
propriedades ocupadas por locatários  poderiam sofrer  de  falta de  manutenção e  as  construções mais
antigas possuíam maiores chances de estarem em desacordo com os códigos construtivos e sanitários
(escadas  estreitas,  instalações  elétricas  e  sistemas  de  aquecimento  fora  do  padrão,  dentre  outras
inconformidades). 

Chan et al (2012), a partir de um estudo de caso em Ontário, no Canadá, demonstraram a existência de
correlação espacial entre os setores censitários com maior quantidade de moradias com necessidades de
melhorias físicas autodeclaradas pelos moradores durante o censo demográfico (reparos nas instalações
elétricas ou hidráulicas, reparos em paredes, pisos, tetos, telhados, degraus, corrimãos e revestimentos
etc.) e a incidência de hospitalizações de idosos provocadas por quedas, controlado pela renda mediana da
população com mais de 15 anos.  Os autores alegaram que os idosos despendem metade do que gastam as
pessoas mais jovens na manutenção da casa, sobretudo quando possuem restrições financeiras. 

Considerando  a  associação encontrada entre  quedas e  condição  inadequada da moradia  presente  nos
trabalhos citados, guardadas as devidas proporções, no Brasil, essa relação também pode ser considerada,
entretanto, são outras as variáveis a serem observadas. 

“Duas lajes é triplex”, canta o rapper Criolo para descrever o Grajaú, distrito mais populoso da cidade de
São  Paulo,  com mais  de  360  mil  moradores  e  100  mil  domicílios  (IBGE,  2010).  Desejadas,  visando  a
ampliação da casa para desadensar a moradia ou para locação, as lajes são icônicas nas paisagens das
favelas e dos loteamentos periféricos. À espera da continuidade da obra, as lajes servem a usos múltiplos,
da secagem das roupas no varal, ao espaço do brincar das crianças findando no lazer das famílias durante
os churrascos aos finais de semana. Ausentes da devida proteção, transformam-se em áreas de risco para
as ocorrências de quedas. Tanto isso é verdade, que estudos da área da saúde pública realizados no Brasil
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compreendem as quedas de lajes como um fenômeno significativo a ponto de as destacarem dos outros
tipos de quedas. 

Entre os anos de 2000 a 2006, Campos (2006) observou que dentre os  100 casos para estudo dentre
aqueles admitidos por traumatismo da coluna vertebral pelo Hospital Heliópolis, localizado a sudoeste do
município de São Paulo e ao lado da segunda maior favela da capital paulista, Heliópolis, com mais de
15.800 domicílios (Habisp, 2018), as quedas responderam por 63 ocorrências do total de casos, sendo que
as quedas de lajes acometeram 23 pessoas. Para a faixas etárias de 0 a 20 anos (20 casos no total) e entre
41 a 50 anos (18  casos  no total),  a  queda da laje  foi  a  principal  causa de trauma, com 7  e 8  casos,
respectivamente, superando os acidentes de trânsito, com 5 e 1 casos, respectivamente. 

Aranha et al (2007) realizaram uma pesquisa retrospectiva dos casos de trauma causados por quedas de
lajes  em  crianças  menores  de  13  anos  internadas,  em  2005,  no  Hospital  Estadual  do  Grajaú  –  HEG,
localizado no distrito do Grajaú. Dos 569 casos de quedas atendidas, 50 casos foram de quedas de lajes,
decorrendo  em 18  internações  no  próprio  hospital,  com um  óbito.  As  outras  vítimas  ou  ficaram  em
observação ou, devido à gravidade da lesão, foram transferidas para hospitais com melhores recursos. O
estudo assinalou que as quedas de laje foram mais frequentes aos finais de semana e nos meses de férias
escolares, quando, normalmente, as crianças passam mais tempo em casa. Das 18 internações no HEG, em
50% (nove casos), as quedas ocorreram de lajes com altura de 3,00 metros; em 16% (três casos) de lajes
com 6,00 metros; em apenas um caso a queda ocorreu de uma laje com mais de 7,00 metros; em cinco
casos não havia indicação da altura da queda. Frente às diferentes possibilidades de quedas na infância, os
autores observaram que o número de casos de quedas de laje na faixa etária de estudo era bastante
expressivo e apontaram as moradias com lajes aparentes e inacabadas no entorno do hospital como uma
possível justificativa para as ocorrências. 

Waksman  et  al  (2014)  realizaram  um  estudo  sobre  morbidade  por  trauma na  favela  de  Paraisópolis.
Considerada a maior favela de São Paulo, localizada ao sudeste da cidade, com mais de 17 mil domicílios
(Habisp, 2018) e 40 mil moradores, a pesquisa teve como objetivo identificar os fatores determinantes para
as lesões não intencionais ocorridas com crianças e adolescentes menores de 15 anos, durante o período
de  20  meses,  entre  2006  e  2007.  Dentre  as  variáveis  investigadas  estavam,  além  de  fatores
socioeconômicos, fatores ambientais e comportamentais, como número de cômodos da moradia e acesso
a  situações  de  risco.  Dos  quase  1.500  questionários  respondidos,  em  quase  78%  deles,  o  trauma foi
ocasionado por queda de crianças com idade média inferior a cinco anos, e em apenas 66 questionários foi
respondido que eram utilizados, pelos responsáveis, maneiras de proteção ou de isolamento no intuito de
limitar o acesso das crianças às lajes. Mais de 55% das crianças que sofreram traumas pertenciam a famílias
com mais de seis pessoas e moravam em casas com até três cômodos. 

Do início dos anos 2000 até os dias atuais, os programas de melhorias das moradias localizadas em favelas
urbanizadas ganharam espaço nas agendas das políticas habitacionais de diversos municípios brasileiros. A
lei federal que institui,  desde 2008, a assistência técnica como serviço obrigatório a ser prestado pelos
Estados e Municípios e garante acompanhamento de engenheiros e arquitetos às famílias com renda de até
três  salários  mínimos  para  reforma  e  construção  de  suas  moradias  entrou  na  pauta  dos  conselhos
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profissionais, faculdades de arquiteturas, e diferentes órgãos, culminando na aprovação de leis municipais
que reiteram a lei  federal (GOMES, 2014). Dentre  bons e maus exemplos,  o fato é que os programas,
quando conseguem ser implementados, se mostram tímidos, limitados a dezenas de atendimentos sem
ganhar  a escala  necessária para atuar frente ao problema colocado e,  principalmente,  na presença de
recursos limitados, não conseguem traçar e atender objetivos específicos.

Em 2015, a Prefeitura de Salvador, por exemplo,  implementou o Programa Morar Melhor, com orçamento
previsto de 500 milhões de reais, destinados a reforma, em 5 anos, de 100 mil moradias localizadas em 51
bairros do município. Na teoria, o programa priorizaria as moradias mais precárias e as obras realizadas
seriam as necessárias para sanar tais situações. Na prática, as escolhas das moradias acontecem de maneira
aleatória e os serviços realizados se restringem, quase que em sua totalidade,  a reforma das  fachadas
(GOMES, 2017).

Este  trabalho  visou  ser  uma  primeira  aproximação  ao  tema  que  relaciona  aspectos  construtivos  das
moradias em favelas e a ocorrência de quedas. O objetivo deste estudo é, partindo de dados secundários e
agregados  por  distritos,  explorar  a  existência,  nessa  escala  de  análise,  de  correlação  espacial  entre  a
ocorrência  de  quedas  na  residência  e  as  características  predominantes  dos  domicílios  em  setores
censitários localizados em favelas no município de São Paulo. A importância desse estudo é contribuir no
levantamento de moradias a serem priorizadas dentro dos programas de melhorias habitacionais.

MATERIAIS E MÉTODOS

O município de São Paulo está dividido em 96 distritos urbanos. Nesse estudo foram utilizados dados de
duas  fontes  distintas:  1)  dados  sobre  quedas  acidentais  ocorridas  na  residência  atendidas  em  2017
levantados pelo SIVA;  e  2)  dados relacionados às características   dos  domicílios localizados nas  favelas
foram extraídos, por distrito, do Levantamento de Informações Territoriais - LIT. 

Como demonstrado pela literatura, o adensamento da moradia facilita a ocorrência de acidentes, dentre
eles, as quedas. A construção em terrenos com alta declividade pode criar a necessidade da moradia se
desenvolver em diferentes níveis, impondo a construção de degraus e escadas, muitas vezes estreitas e
sem proteção. Os dados tratam das características predominantes dos domicílios localizados em setores
censitários com favelas. Dentre as variáveis levantadas pelo LIT, foram selecionadas aquelas que podem ser
determinantes para a qualidade construtiva da moradia.   Foram escolhidas cinco variáveis: proporção de
domicílios  em  favelas;  densidade  de  domicílios  (dom/ha);  proporção  de  domicílios  em  terrenos  em
aclive/declive  acentuado  (igual  ou  superior  a  30%);  proporção  de  domicílios  com dois  pavimentos;  e
proporção de domicílios sem espaçamento entre uma construção e outra.

Partindo da espacialização por distritos das taxas de quedas e das características dos domicílios em favelas
de São Paulo,   foi aplicada a técnica de estatística espacial para a detecção de clusters denominada Getis
Ord Gi*. A estatística Gi * compara o valor esperado de uma variável em uma área local, no caso deste
estudo, o distrito, com o valor esperado dessa variável para toda a área analisada, no caso, o município,
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calculando um escore  z2 padronizado e  um valor  P3 associado.  As  variáveis  de  interesse  foram a taxa
padronizada de quedas acidentais na residência para o ano de 2017 e cada um dos fatores compreendidos
de risco. A estatística Gi* determinou se o padrão espacial observado era maior do que se poderia esperar
dada  uma  distribuição  aleatória.  Eventos  próximos  espacialmente  com  altos  valores  do  atributo
considerado indicam que o distrito é parte de uma região com valores acima do esperado, chamados de
hotspot, enquanto valores baixos em eventos próximos indicam que o distrito é parte de uma região com
valores  abaixo  do  esperado,  chamados  de  coldspot.  Quando  os  valores  estão  próximos,  mas  não
apresentam  similaridade  de  valores  do  atributo  associado,  são  áreas  que  estão  abaixo  do  nível  de
significância esperada (que nesse caso consideramos como 90%). 

Finalmente,  foi utilizada uma técnica de regressão local   (GWR) para avaliar se a variação das taxas de
quedas estão correlacionadas espacialmente com a variação dos fatores de risco. 

RESULTADOS

A Figura 1 apresenta a distribuição espacial da taxa de incidência de quedas acidentais padronizada por
idade4 ocorridas  na  residência,  por  distrito  de  ocorrência,  para  o  ano  de  2017.   Nesse  ano,  foram
notificadas 20.701 quedas na residência, mas pela impossibilidade de espacialização, foram excluídas as
notificações cujos dados relacionados ao endereço e faixa etária da vítima não foram preenchidos (16,7%
do total).

As maiores taxas de incidência padronizada de quedas acidentais ocorridas na residência, registradas em
2017, estavam nos distritos localizados ao sul e leste da cidade. Nesse ano,  Grajaú, na divisa com São
Bernardo  do  Campo,  e  seu  vizinho  Cidade  Dutra  obtiveram  taxas  de  86,65/10.000  e  49,84/10.000
habitantes, respectivamente.   Lajeado, no extremo leste da cidade, na divisa com Ferraz de Vasconcelos,
registrou taxa de 49,66/10.000. Ao sudeste da cidade, na divisa com São Caetano do Sul e São Bernardo do
Campo,  os  distritos  de  Cursino  e  Sacomã registraram  taxas  de  43,20 e  42,76  por  10.000  habitantes,

2 É o número de desvios padrão acima ou abaixo da média da população. 

3 É uma medida de quanta evidência se tem contra a hipótese nula. 

4A padronização é uma método que permite a comparação direta de taxas entre populações com estruturas etárias distintas 
utilizando uma população padrão como referência. Essa técnica é bastante utilizada para comparar taxas de mortalidade e 
incidência de doenças entre diferentes populações. Neste estudo, para comparar a taxa de quedas entre distritos no ano de 2017, 

foram utilizadas as projeções populacionais por faixa etária realizadas pela Fundação Seade. 
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respectivamente. Em contraposição, os distritos de Jaguaré (0,20/10.000), no extremo oeste, Bela Vista
(0,37/10.000), na região central,  e  Vila Sônia (0,59/10.000), próximo ao Jaguaré,   possuem as menores
taxas. 

Em 2010, São Paulo contabilizava 355.756 domicílios em favelas. É nas periferias da região sul da cidade
que as moradias em favelas aparecem em maior número. Nesse ano, o distrito de Jardim Ângela, na divisa
com  o  município  de  Itapecerica  da  Serra,  concentrava  7,46%  do  total  dos  domicílios  em  favelas  do
município.  Seguido pelo Grajaú (6,75%), Vila Andrade (5,30%), e Capão Redondo (5,11%). As moradias em
favelas são menos expressivas nos distritos mais centrais da cidade onde podem ser encontradas outras
formas precárias de moradias, como os cortiços, por exemplo. Ao todo 23 distritos não possuíam favelas. 

Por outro lado, a densidade de domicílios (domicílios/hectare) em favelas são maiores nos distritos que
rodeiam os distritos centrais. Os distritos de Vila Mariana, Belém, Vila Guilherme, Ipiranga e Bom Retiro,
apesar de somarem juntos menos de 1% (3290 domicílios) do total de domicílios em favelas de São Paulo,
possuem  as  maiores  densidades  do  município,  com  382,3,  381,0,  322,6,  282,3,  277,0  domicílios  por
hectare, respectivamente. Em contrapartida, a densidade de domicílios nos distritos mais periféricos de São
Paulo, são menores. São Miguel, Jardim Helena, São Rafael, Perus, Itaim Bibi, Grajaú, Cidade Tiradentes e
Guaianases, possuem menos de 50 dom/ha. 

São Paulo possuía, em 2010, 90.384 domicílios localizados em setores censitários com declividades igual ou
superior a 30%, correspondendo a 25% do total de domicílios em favelas. Grajaú (11,1%), Jardim Ângela
(10,8%), Capão Redondo (8,7%) e Vila Andrade (8,4%), todos ao sul do município, concentram as maiores
proporções do total de domicílios de São Paulo nessas condições. No extremo norte, Tremembé concentra
7,4% do total de domicílios em setores com alta declividade (isso corresponde a 76,6% dos domicílios em
favelas desse distrito). Trinta distritos que possuem favelas não possuem domicílios em setores censitários
com alta declividade. Esses distritos se aglomeram na região central do mapa de São Paulo. 

Em relação a ausência de espaçamento entre uma moradia e outra nas favelas, 84% dos domicílios da
capital paulista (299.744 unidades) estão em setores censitários com essas características. Desse total, a
maior proporção concentra-se na região sul da cidade, sendo os distritos de Jardim Ângela (8,4%), Vila
Andrade (6,2%), Capão Redondo (5,9%), Jardim São Luís (5,7%), Cidade Ademar (5,5%) e Sacomã (5,3%). Em
contraste,  Vila  Mariana,  apesar  de  ser  o  distrito  com maior  densidade  de  domicílios  por  hectare  não
apresenta essa característica. Aricanduva, Saúde e José Bonifácio também não possuem nenhum domicílio
em favela com essa característica. 

Como já citado nesse trabalho, a verticalização das moradias é uma característica presente nas favelas da
capital  paulista.  Os  domicílios  em  setores  censitários  onde  predominam  as  construções  com até  dois
pavimentos,  concentram 65,3% do  total  de  domicílios  em favelas.  Jardim Ângela  (9,0%),  Vila  Andrade
(7,7%),  Sacomã (6,8%)  e  Cidade  Ademar (6,2%)  são  os  distritos  com maiores  proporções  do  total  de
domicílios nessas condições em São Paulo. Por outro lado, nos setores censitários ocupados por favelas nos
distritos de Aricanduva, Vila Mariana, Vila Guilherme, Vila Matilde, Barra Funda, Vila Leopoldina e Artur
Alvim predominam as moradias com até um pavimento. 
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Figura 1: Distribuição espacial da taxa de incidência padronizada de quedas acidentais ocorridas na residência e cada uma das características
predominantes dos setores censitários com domicílios em favelas  compreendidas como possíveis determinantes fatores de risco para a

ocorrência de quedas, por distrito do município de São Paulo. Fonte: Sistema de Vigilância de Acidentes - SIVA, 2017 e Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística - IBGE, 2010. Elaborado pelos autores, 2018.
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ANÁLISE ESPACIAL DOS CLUSTERS

Visualmente, a região sul da cidade de São Paulo concentra as maiores taxas de quedas e as maiores
proporções de moradias em favelas com a presença das características consideradas, nesse estudo, como
de risco. Entretanto, para aferir essa constatação, foi aplicada uma técnica de estatística espacial para a
detecção de clusters denominada Getis Ord Gi*. A Figura 2 apresenta o resultado da análise espacial para
identificação dos clusters de incidência de quedas e dos fatores de risco.

A análise da distribuição da taxa padronizada de quedas resultou em um hot spot com 99% de confiança e
outros dois com 95% de confiança.  O primeiro,  localizado ao sul  do município,  possui  quatro distritos
(Grajaú, Pedreira, Parelheiros e Cidade Dutra). O segundo, localizado a leste, englobou apenas o distrito de
José Bonifácio e o terceiro, também na região leste, mas já na divisa com o município de Guarulhos, incluiu
São Miguel  e Vila Jacuí. Um cold spot de 99% de confiança foi  identificado na porção centro-oeste do
município, envolvendo quase 35 distritos.

A análise espacial de cluster de domicílios  em favelas identificou 4 clusters. Um hot spot com 99% de
confiança envolveu nove distritos (Grajaú, Cidade Dutra, Campo Grande, Capão Redondo, Jardim Ângela,
Jardim São Luís, Pedreira, Santo Amaro e Socorro). Outros três hotspot com 95% de confiança possuíam
apenas um distrito cada, Parelheiros, Campo Limpo e Cidade Ademar. Novamente um cold spot com 99%
de confiança. 

A análise espacial da densidade de domicílios em favelas (dom/ha) resultou em um hotspot com 99% de
confiança envolvendo o distrito de Cidade Ademar e dois hotspot com 95% de confiança, um com apenas
um distrito, Campo Grande, e outro que envolveu 2 distritos, São Lucas e Vila Formosa. 

Os clusters de domicílios em setores censitários com terrenos de alta declividade identificou 3 clusters ao
sul  do município.  Um hotspot  com 99% de confiança englobou quase  10% dos distritos  de  São Paulo
(Grajaú, Socorro, Jardim São Luís, Jardim Ângela, Cidade Dutra, Capão Redondo, Campo Limpo e Campo
Grande). Outros dois hotspot com 95% de confiança, também na região sul, envolveram os distritos de
Pedreira, Vila Andrade e Santo Amaro. Um único coldspot de 99% de confiança foi identificado no centro-
leste de São Paulo e envolveu 26 distritos. 

A análise espacial da distribuição dos domicílios em setores censitários onde predominam construções sem
espaçamento entre si, identificou um único hotspot com 99% de confiança envolvendo 10 distritos (Grajaú,
Socorro, Jardim São Luís, Jardim Ângela, Cidade Dutra, Capão Redondo, Campo Limpo e Campo Grande,
Santo Amaro e Pedreira). Vila  Andrade e Cidade Ademar formaram outros  dois  hotspots  com 95% de
confiança. Novamente na região central do município foi identificado um coldspot com 99% de confiança
envolvendo 29 distritos. 
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Figura 2: Resultados da análise espacial de clusters da taxa de incidência padronizada de quedas acidentais ocorridas na residência e cada uma
das características predominantes dos setores censitários com domicílios em favelas  compreendidas como possíveis determinantes fatores de

risco para a ocorrência de quedas, por distrito do município de São Paulo. Elaborado pelos autores, 2018.

Regressão Espacial

Para grandes bases de dados, um teste estatístico amplamente utilizado em análise espacial é a regressão
espacial  local (GWR).  O GWR computa equações locais de regressão únicas para cada uma das feições
(polígonos de distritos) na base de dados, tendo como premissa o uso de uma variável dependente (taxa de
quedas,  neste  caso)  e  de  variáveis  independentes  (nesse  estudo,  utilizamos  a  presença  de  favelas  e
algumas de suas características). Como resultado, o modelo traz o resultado comparado da predição da
variável dependente ao valor observado para esta mesma variável. Na prática, observa-se se os resultados
de resíduos das equações são espacialmente aleatórios e, sendo esse o caso, pode-se mapear o erro médio
quadrático ajustado (r2), o qual varia de 0 a 1.

Observando  a  espacialização  do  r2,  é  possível  visualizar  os  locais  onde  o  ajuste  da  equação  local  de
regressão funciona melhor, ou seja, quanto maior o valor de r2, melhor é explicado o comportamento da
variável dependente em função do comportamento das variáveis independentes. A Figura 3  traz o mapa
com os valores encontrados para r2.
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Com base nessas observações, o mapa sugere que a regressão local apresenta maior ajuste em direção ao
sul  do município,  ou seja,  a  presença de favelas juntamente com as características  dos domicílios  em
favelas considerados como fatores de risco para as quedas, que aparecem em maiores proporções ao sul
de São Paulo, explicam a presença dos números elevados de quedas nessa região da cidade.  

CONCLUSÃO

Considerando os testes estatísticos realizados, a distribuição espacial, formação de clusters e a regressão
espacial  observam-se,  a  priori,  dois  comportamentos  claros  do  processo.  O  primeiro  é  que  as  altas
ocorrências de quedas tendem a ser concentrados, refutando a hipótese de aleatoriedade, e o segundo é
que  as  variáveis  independentes  tendem  a  ser  bem  explicadas  pela  regressão  nas  áreas  de  maior
concentração de precariedades do município.

Estima-se que, anualmente, as causas externas, violências (interpessoais ou autoprovocadas) e acidentes
(afogamentos, envenenamento, colisões no trânsito, queimaduras e quedas), matam quase seis milhões de
pessoas no mundo (OMS, 2014). Entre as mortes causadas por acidentes, também chamadas de lesões não
intencionais, as quedas ocupam a segunda posição na classificação mundial de mortes, ficando atrás das
injúrias causadas pelos acidentes de trânsito que são mais agressivas e, portanto, mais letais (OMS, 2014).

Como  observa  Kovarick  (2000),  pela  diversidade  em  que  a  periferia  se  apresenta,  mais  ou  menos
consolidada, com melhor ou pior infraestrutura, são periferias, no plural. Ainda assim, guardam entre si
semelhanças em relação a ausência da gestão pública, a predominância da autoconstrução e a falta de
áreas verdes e espaços de lazer, para citar algumas características. Podemos considerar que a favela, assim
como as periferias, se apresenta de forma plural. Portanto, são favelas. E assim sendo, na concepção do
delineamento dos programas de melhorias de moradias localizadas nas favelas, há que se considerar que
existem precariedades mais urgentes, que colocam a vida das pessoas em riscos de injúrias físicas e outras
doenças.
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Aspectos habitacionais e urbanísticos na implantação da verticalização 
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Housing and urbanistic aspects in the implementation of the home verticalization in precarious 
settlements: case studies in the city of São Paulo, SP 

Aspectos habitacionales y urbanísticos en la implantación de la verticalización de viviendas en 
asentamientos precarios: estudios de caso en el municipio de São Paulo, SP 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Apresentam-se os resultados de estudo acerca do levantamento e análise de aspectos habitacionais e urbanísticos 
associados ao modelo de verticalização de moradias em assentamentos precários no município de São Paulo, SP. 
Baseia-se especialmente em dados gerais a respeito de políticas, programas e projetos executados em sucessivas 
administrações municipais no período 1989- 2016, bem como em estudos de caso. Focalizam-se quatro 
empreendimentos realizados no município: Parque do Gato, Vila Nova Jaguaré, Dois de Maio e Jardim Edite. Na 
sequência, efetua-se breve análise comparativa entre os empreendimentos estudados, tendo em conta características 
que denotam as condições de habitabilidade e urbanização estabelecidas e os aspectos considerados positivos e 
negativos sob o ponto de vista dos moradores. Finalmente, apresentam-se as conclusões do estudo e algumas 
recomendações gerais visando contribuir para o aprimoramento do modelo e melhor atendimento das necessidades 
dos moradores desses assentamentos. 
PALAVRAS-CHAVE: verticalização; assentamentos precários; urbanização; São Paulo. 

ABSTRACT: 
The results of a study about the housing and urbanistic aspects in the implementation of the home verticalization 
model in precarious settlements, in the city of São Paulo, SP, Brazil, are presented. It is based in particular on general 
data on policies, programs and projects implemented in successive municipal administrations in the period 1989- 2016, 
as well as on case studies. There are four projects carried out in the municipality: Parque do Gato, Vila Nova Jaguaré, 
Dois de Maio and Jardim Edite. Following this, a brief comparative analysis was carried out between the projects 
studied, taking into account characteristics that indicate the habitability and urbanization conditions established and 
the aspects considered positive and negative from the point of view of the residents. Finally, we present the 
conclusions of the study and some general recommendations aimed at contributing to the improvement of the model 
and better attending to the needs of the residents of these settlements. 
KEYWORDS: verticalization; precarious settlements; urbanization; São Paulo.   
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RESUMEN: 
Se presentan los resultados de estudio acerca del levantamiento y análisis de aspectos habitacionales y urbanísticos 
asociados al modelo de verticalización de viviendas en asentamientos precarios en el municipio de São Paulo, SP. Se 
basa especialmente en datos generales sobre políticas, programas y proyectos ejecutados en sucesivas 
administraciones municipales en el período 1989- 2016, así como en estudios de caso. Se enfocan cuatro 
emprendimientos realizados en el municipio: Parque do Gato, Vila Nova Jaguaré, Dois de Maio y Jardim Edite. En 
consecuencia, se efectúa un breve análisis comparativo entre los emprendimientos estudiados, teniendo en cuenta 
características que denota las condiciones de habitabilidad y urbanización establecidas y los aspectos considerados 
positivos y negativos desde el punto de vista de los habitantes. Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio y 
algunas recomendaciones generales para contribuir a la mejora del modelo y mejor atención a las necesidades de los 
residentes de esos asentamientos. 
PALABRAS-CLAVE: integración vertical; asentamientos precarios; urbanización; San Pablo. 
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INTRODUÇÃO 

Assentamentos precários em áreas urbanas compreendem especialmente favelas, loteamentos irregulares 
ocupados por moradores de baixa renda, cortiços e conjuntos habitacionais degradados. Esses tipos de 
assentamento, produzidos geralmente de maneira informal, caracterizam-se pela presença de unidades 
habitacionais com condições de moradia muito precárias, além de infraestrutura deficiente, carência de 
serviços urbanos e, ainda, comumente marcados por ilegalidade urbanística e/ou fundiária (ZUQUIM, 
2017). Buscando-se melhorar as condições de habitabilidade e, ao mesmo tempo, viabilizar projetos de 
intervenção urbanística nessas áreas, o denominado modelo de verticalização de moradias vem sendo 
adotado na cidade de São Paulo há anos, em sucessivas administrações municipais. Em geral, os 
assentamentos que apresentam melhor localização, no sentido de facilitar a mobilidade urbana, bem como 
densidade populacional elevada, tornam-se alvos preferenciais para implantação de projetos de 
intervenção urbanística envolvendo a verticalização de moradias. 

Conforme Samora (2010), loteamentos com densidade populacional de até 190 habitantes/ha tendem a 
favorecer a implantação de projetos de intervenção urbanística com a manutenção de características 
preexistentes. Porém, assentamentos com densidades muito elevadas, acima desse valor, como ocorre em 
várias localidades no município de São Paulo, por vezes demandam intervenções bastante severas, visando 
eliminar setores inteiros, especialmente os que se encontram em situação extremamente precária em 
termos de habitabilidade. A proximidade em relação aos locais de emprego e trabalho, bem como o acesso 
a redes sociais digitais, que propiciam o incremento de comunicações interpessoais, costumam induzir a 
permanência da população nessas áreas, tornando-se condicionante comum aos projetos o princípio de 
manter o maior número possível de moradores no mesmo local, após a execução das obras de intervenção. 
A verticalização de moradias impõe-se, então, nesse contexto, com o propósito de viabilizar tanto 
condições dignas de habitabilidade quanto manter os moradores no mesmo local, ainda que venha a ser 
realizada apenas em uma parte do assentamento focalizado. 

No entanto, apesar da atualidade e importância do tema, conforme se observa em vários estudos e 
compilações recentes a respeito de diferentes localidades no Brasil e em outros países (D’OTTAVIANO. e 
ZUQUIM, 2014; NOBRE e BASSANI, 2015; e ZUQUIM e MAZO, 2017), o processo de verticalização de 
moradias em assentamentos precários na cidade de São Paulo parece mostrar certa descontinuidade e 
variações de intensidade ao longo do tempo. Isso em razão de seguidas mudanças nas práticas adotadas 
em distintas administrações públicas, fato que motivou o estudo sintetizado neste artigo, tendo em conta 
aspectos habitacionais e urbanísticos. 

OBJETIVOS 

O objetivo geral do estudo realizado consistiu em analisar ações empreendidas em diferentes 
administrações municipais no município de São Paulo nas últimas décadas, por meio de políticas, planos, 
programas e/ou projetos de verticalização de moradias em assentamentos urbanos precários, discutindo-se 
aspectos habitacionais e urbanísticos envolvidos. Visa-se contribuir para uma melhor compreensão acerca 
das dificuldades para o enfrentamento contínuo do problema e para seu aprimoramento tecnológico, de 
modo a melhorar o atendimento às necessidades dos moradores desses assentamentos. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa se iniciou com o levantamento bibliográfico e a realização de contatos com pesquisadores 
dedicados ao assunto, obtendo-se um panorama sobre as principais ações de verticalização de 
assentamentos precários sob a responsabilidade da administração municipal nas últimas décadas, desde 
1989 até 2016. Em seguida, examinaram-se alguns projetos concluídos no período entre 2001 e 2012, em 
diferentes regiões da cidade, centrais e periféricas, selecionando-se quatro casos enquadrados como 
favelas para fins de estudos de detalhe: Parque do Gato, Vila Nova Jaguaré, Dois de Maio e Jardim Edite, 
transformados em conjuntos habitacionais. Finalmente, efetuou-se breve análise comparativa entre os 
empreendimentos focalizados, salientando-se algumas características que denotam as condições de 
habitabilidade e urbanização estabelecidas, bem como algumas conclusões e recomendações. 

Nos estudos de caso, buscou-se obter uma avaliação por parte de moradores a respeito da forma de se 
viver no ambiente verticalizado e urbanizado após a intervenção por parte do poder público, de modo a 
detectar suas percepções em termos de aspectos considerados positivos e negativos. Na sequência, 
realizaram-se entrevistas com especialistas lotados em órgãos públicos, especialmente na Secretaria 
Municipal de Habitação do Município de São Paulo (SEHAB), que vivenciaram as experiências de 
implantação de projetos ao longo do tempo e que se encontram envolvidos em novos desafios, segundo as 
diretrizes da administração vigente. Com a Sehab, buscaram-se dados dos cadastros de demanda e de 
atendimento em cada assentamento, visando conhecer as características gerais da população atendida e 
dos adensamentos e desadensamentos executados em cada caso, com especial atenção às seguintes 
informações: critérios de remoção e reassentamento; especificidades de soluções para cada local; processo 
de regularização; condições de financiamento; problemas habitacionais que a verticalização consegue e 
não consegue resolver; população atendida; número de pessoas não atendidas; tipo de atendimento dado 
à população que não foi atendida; situação atual de locação social; taxa de adensamento antes e depois da 
verticalização; e taxa de remoção e reassentamento. A Sehab não disponibilizou os dados do cadastro de 
demanda e cadastro de atendimento, razão pela qual não foi possível apresentar as seguintes informações 
dos quatro estudos de caso: os números da população atendida e não atendida; o tipo de atendimento 
dado à população que não foi atendida; taxa de adensamento antes e depois da verticalização; e taxa de 
remoção e reassentamento. 

Foram realizadas visitas técnicas preliminares ao Nova Jaguaré, um dos estudos de caso, bem como 
realizada entrevista livre com o seu líder comunitário, que acompanhou as diversas transformações da 
área, com o objetivo de avaliar a percepção quanto aos resultados da implantação dos projetos de 
verticalização e observando a situação de ocupação das áreas externas ao conjunto. Não houve visitas de 
campo aos outros três conjuntos habitacionais dos estudos de caso devido à dificuldade de contatar os seus 
líderes comunitários. Para suprir essa dificuldade, efetuou-se a complementação por meio de dados 
secundários, obtidos em contatos com pesquisadores e profissionais atuantes no tema, os quais tiveram 
maior facilidade de acesso ao campo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observa-se que o modelo de verticalização vem se desenvolvendo no município de São Paulo desde 1989, 
como alternativa para a melhoria das condições de moradia e, sobretudo, quando se trata de intervenção 
urbana com provimento de infraestrutura básica, associando a construção de edifícios de vários 
pavimentos com a permanência da população no mesmo local. Por outro lado, constata-se que alguns 
órgãos públicos setoriais, como a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB), 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), institutos de 
aposentadorias e pensões e, ainda, o Banco Nacional de Habitação (BNH), não costumam priorizar a 
construção de unidades habitacionais verticais no mesmo local do assentamento a atender, denotando sua 
atuação preferencial no sentido de erradicar as ocupações irregulares e informais, transferindo as 
populações para empreendimentos executados em outros locais. 

A necessidade de verticalizar os assentamentos precários na cidade de São Paulo, tornando essa 
modalidade de intervenção praticamente inevitável na atual configuração urbana e dos próprios 
assentamentos, pode ser reconhecida pelos seguintes fatores: crescente número de assentamentos 
precários; assentamentos atuais passam por um processo de adensamento, com o consequente aumento 
da população; as poucas áreas disponíveis nos centros urbanos, adequadas à implantação de habitação de 
interesse social, têm custos elevados; e os projetos habitacionais situados nas periferias demandam 
elevados custos de infraestrutura e serviços (ALBUQUERQUE, 2006). 

Paraisópolis é um exemplo de assentamento precário onde ocorre alto adensamento populacional e muitos 
moradores seguem verticalizando suas residências por meio de autoconstrução, constatando-se edificações 
de até sete pavimentos. Alguns moradores seguem demolindo suas casas para construir sobrados com 
fundações reforçadas. Conforme Alencar (2014), esse tipo de verticalização (que poderia ser chamada de 
autoverticalização) tem como principal finalidade a geração de renda por meio de aluguéis. Para José Alves 
dos Santos, 36, pedreiro da região, a autoverticalização é um investimento em aluguéis residenciais, 
comerciais e até de lajes. ‘Gera emprego e renda’, sintetiza José, que tem visto a valorização imobiliária 
pulsar em Paraisópolis. 

Características gerais das ações públicas 

As políticas de intervenção em assentamentos precários por meio de verticalização se desenvolveram nas 
últimas décadas na cidade de São Paulo principalmente a partir da administração Luiza Erundina (1989 a 
1992), passando pelas de Paulo Maluf-Celso Pitta (1993 a 2000), Marta Suplicy (2001 a 2004), José Serra-
Gilberto Kassab (2005 a 2012) e, finalmente, Fernando Haddad (2013-2016). Esses períodos estão 
caracterizados no Quadro 1, quanto a suas variadas formas de ação. Nota-se que o processo de 
intervenções em assentamentos precários e loteamentos irregulares ao longo do tempo compreende uma 
série de interrupções, marcadas sobretudo por mudanças de atuação em distintas administrações 
municipais. Evidencia-se, de maneira geral, a alternância entre duas formas diferentes de atuação por parte 
da Prefeitura Municipal: uma caracterizada pelo enfrentamento do problema e pela busca da urbanização; 
e outra marcada pela exclusão e remoção de moradores. 
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Período 
(Administração) 

Características gerais associadas a ações de verticalização de moradias 

1989-1992 

(Luiza Erundina) 

 Início da verticalização em assentamentos precários, visando fixação da população no local; 

 Verticalização como componente de urbanização, mas com poucos projetos executados; 

 Construção de edifícios de três a seis pavimentos em assentamentos adensados e bem localizados; 

 Intervenções para permitir a regularização física e fundiária das áreas; e 

 Participação da população, com mutirões autogeridos e soluções alternativas. 

1993-2000 

(Paulo Maluf-
Celso Pitta) 

 Ampla política de verticalização, com suspensão de mutirões e sem participação popular; 

 Alojamentos com famílias à espera de atendimento são abandonados e tornam-se assentamentos precários; 

 Edifícios implantados em locais de maior visibilidade em relação ao sistema viário; 

 Alguns conjuntos recebem moradores removidos de outras áreas da cidade; 

 Não se efetua a regularização fundiária e muitos moradores ficam sem escrituras dos apartamentos; e 

 Muitos moradores perdem a habitação original e arcam com custos do novo apartamento, gerando elevada 
inadimplência. 

2001-2004 

(Marta Suplicy) 

 Resgate da política iniciada na administração Luiza Erundina, com retomada dos mutirões; 

 Programa Bairro Legal inclui os conjuntos habitacionais Parque do Gato, Vila Nova Jaguaré e Dois de Maio. 
Poucas obras são iniciadas; 

 Única obra concluída no período é a do Gato, com as unidades entregues por locação social; 

 Novas obras são todas licitadas, visando facilitar sua continuidade na administração seguinte; 

 Retomada de política habitacional com ampla variedade e projetos específicos para cada área. 

2005-2012 

(José Serra-
Gilberto Kassab) 

 Mudança nos projetos licitados na administração anterior, visando reduzir remoções, porém dificultando 
regularização fundiária ao não demarcar claramente os lotes e áreas públicas; 

 Programa de Urbanização de Assentamentos precários estabelece novas diretrizes: manter densidade 
existente, subtrair áreas livres para provisão interna, intervenções pontuais, não intervir nos miolos das 
quadras, não regularizar escadarias, tipologia única de edifício, e não possibilitar usos comerciais nas 
unidades térreas; 

 Conjunto habitacional Jardim Edite faz parte do Programa de Urbanização de Assentamentos precários, com 
projetos e obras realizados neste período; 

 Precariedade urbana pós-obra e urbanizações piores quanto à qualidade ambiental do que as propostas 
originárias do Bairro Legal, com quadras densas e urbanizadas para reduzir remoções. 

2013-2016 

(Fernando 
Haddad) 

 Continuidade dos projetos habitacionais em andamento; 

 Avaliação sobre domicílios em assentamentos precários: 41.333 (10,7%) têm urbanização concluída, 69.279 
(17,9%) com projeto ou obra em andamento e 275.886 (71,4%) sem ação prevista; 

 A minoria tem processo de regularização fundiária concluída ou em curso e nenhum lote das intervenções 
regularizado; e 

 Adequação da política habitacional às regras do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) federal. 

Quadro 1: Algumas características gerais das ações municipais associadas ao modelo de verticalização de moradias em assentamentos urbanos 
precários no município de São Paulo, no período 1989-2016. Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos de Albuquerque (2006); 

Samora (2014); Samora (2010); Zuquim (2012). 

Verifica-se que as áreas de assentamentos precários têm sofrido seguidas intervenções urbanísticas, 
administrações após administrações, sem que ocorra, de fato e na maior parte dos casos, a regularização 
desses lotes e de seus respectivos domicílios para se integrarem à cidade. Essa situação impede que esses 
assentamentos precários recebam serviços de manutenção pública ou que sejam comercializados de forma 
legal. No entanto, as administrações municipais não puderam mais ignorar o problema a partir do Estatuto 
da Cidade (Lei Federal 10.257/2001), passando a haver maior consistência e consequência nas ações. O 
Bairro Legal, por exemplo, entre 2001-2004, passou por alterações após as licitações das obras, reduzindo 
as remoções nos assentamentos. Por um lado, demandou menor quantidade de terrenos pela Prefeitura 
Municipal, que seriam usados para provisões provenientes de remoções. Por outro lado, mantiveram-se 
quadras, lotes e domicílios irregulares e com necessidade de futuras intervenções que possibilitassem um 
projeto de parcelamento efetivo. Em paralelo, nota-se que persiste o problema do crescimento dos 
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assentamentos precários e de seus respectivos adensamentos, o que tende a demandar a revisão 
constante do assunto no âmbito do Plano Municipal de Urbanização. 

Nesse contexto, evidencia-se que a adoção do modelo de verticalização de moradias em assentamentos 
urbanos precários prossegue como um dos principais desafios a enfrentar por parte da Prefeitura 
Municipal, no âmbito da política habitacional da cidade de São Paulo e de seus variados planos, programas 
e projetos correlatos. Esse fato se encontra na raiz da motivação da elaboração do presente artigo com 
uma síntese dos principais resultados obtidos. 

Estudos de caso  

Os assentamentos selecionados para estudos de caso, ou seja, Parque do Gato, Vila Nova Jaguaré, Dois de 
Maio e Jardim Edite (Figura 1), são exemplos de intervenções realizadas pelas administrações municipais 
em diferentes projetos de governo. A escolha desses conjuntos habitacionais ocorreu pelo fato de que os 
seus projetos e obras de verticalização abrangem diferentes administrações. Os conjuntos habitacionais 
Parque do Gato, Vila Nova Jaguaré e Dois de Maio fizeram parte do período do Programa Bairro Legal da 
administração 2001-2004 na Prefeitura. O primeiro ficou marcado por ter sido o único conjunto com 
projeto e obra de urbanização concluída no período. O segundo e terceiro conjuntos tiveram as obras 
realizadas na administração subsequente, no Programa de Urbanização de Assentamentos do período 
2005-2012, com seus projetos alterados para atender maior número de moradores e, consequentemente, 
com perda de qualidade nas condições urbanísticas. O conjunto habitacional Jardim Edite fez parte do 
Programa de Urbanização de Assentamentos da administração 2005-2012, com projetos e obras realizados 
no mesmo período. 

 
Figura 1: Localização dos estudos de caso no município de São Paulo.  

Fonte: elaborado pelo autor por meio de imagem extraída do Google Maps (2015) 
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Parque do Gato  

O assentamento precário do Gato original estava localizado no bairro do Bom Retiro. Por volta de 1992, 
iniciou-se a ocupação por meio da construção de barracos precários sustentados por palafitas, em área 
plana marginal ao rio Tamanduateí, sujeita a enchentes e inundações. No entorno do assentamento há a 
presença de vários clubes privados, escolas de samba e instalações esportivas municipais, conforme 
Albuquerque (2006). O assentamento tem origem em atividades de materiais recicláveis próximas ao local, 
conforme Sanches (2008). As Figuras 2 e 3 ilustram a mudança decorrente do processo de verticalização no 
local, denotando-se o ordenamento do espaço. 

  
Figura 2: Parque do Gato, em 2000, antes da intervenção.  

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google 
Earth (2017) 

Figura 3: Parque do Gato, em 2017, após a intervenção.  
Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google 

Earth (2017) 

Atualmente é possível verificar algumas áreas degradadas no entorno do Parque do Gato, com presença de 
resíduos e barracos na área próxima à cooperativa de reciclagem. As atividades de triagem preliminar e 
armazenagem de materiais descartados prejudicam as condições de saneamento/higiene e se mostram 
conflitantes com as atividades habitacionais, tanto para o agora denominado Residencial Parque do Gato 
quanto para a vizinhança (Figura 4). Por outro lado, em 2013, uma equipe formada por grafiteiros do 
projeto Revivarte, com apoio da Prefeitura e dos moradores, transformaram positivamente o local. Esse 
grupo de artistas pintou as laterais dos prédios em grafite (Figura 5), buscando requalificar as fachadas 
deterioradas e, além das pinturas, realizaram oficinas de arte com a comunidade. 

  
Figura 4: Entorno do Parque do Gato em 2017.  

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google    
Earth (2017) 

Figura 5: Ilustração dos trabalhos de grafiteiros no Parque do Gato. 
Fonte: Benevides (2013) 
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Vila Nova Jaguaré 

A área de 166.600 m2 correspondente ao assentamento Vila Nova Jaguaré localiza-se no bairro do Jaguaré. 
O local foi originalmente projetado pela Companhia City para um loteamento residencial. A baixa 
densidade populacional da área e o seu não desenvolvimento de acordo com o projeto inicial levaram a sua 
ocupação, por volta de 1965, por uma população carente de moradia. Além disso, na mesma década, o 
local passou a ser ocupado por algumas dezenas de famílias provenientes de áreas próximas, que passaram 
por um programa de desassentamento, conforme citado por Samora (2010). 

A ocupação se situava em relevo plano, às margens da via Marginal Pinheiros, mas logo avançou às 
encostas íngremes, com solo instável, onde a ação humana desordenada gerou situações de risco e uma 
série de intervenções. Segundo Samora (2010), o fato de a área estar bem inserida na cidade, próxima a 
polos de empregos e equipamentos urbanos, faz com que ela cresça a taxas muito maiores do que a região 
ao seu entorno, mesmo apresentando características de instabilidade. As Figuras 6 e 7 ilustram as 
mudanças ocorridas no assentamento de Vila Nova Jaguaré, notando-se alterações nas áreas onde foram 
construídos os blocos. 

  
Figura 6: Vila Nova Jaguaré, em 2003, antes da intervenção.  
Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do 

Google Earth (2017). 

Figura 7: Vila Nova Jaguaré, em 2017, após a intervenção.  
Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth 

(2017). 

Em 2013, foram verificados problemas em Vila Nova Jaguaré, após a obra de urbanização, relacionados ao 
acúmulo de resíduos nas áreas comuns, falha em drenagem de áreas externas e ocupação de áreas públicas 
(Figura 8). Visita ao local propicia constatar a ocupação irregular do território, por meio de construções 
residenciais não autorizadas, em execução sobre as estruturas de contenção de taludes no Morro do Sabão 
(Figura 9). 
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Figura 8: Vila Nova Jaguaré com problemas após as obras, em 2013.  
Fonte: adaptado pelo autor conforme Mautner e Zuquim (2013). 

Figura 9: Construções irregulares sobre estruturas de contenção de 
taludes na Vila Nova Jaguaré em 2014 – início da Rua Três.  

Fonte: elaborado pelo autor em visita à Vila Nova Jaguaré realizada no 
dia 10/12/14. 

Dois de Maio 

O assentamento precário Dois de Maio teve sua ocupação iniciada no ano de 1967. Está localizado na zona 
leste, no distrito de São Mateus, ao lado da Avenida Aricanduva. O Programa Bairro Legal o classificou 
dentro do grupo dos assentamentos precários complexos, onde há situações de risco em terrenos de alta 
declividade ou alagadiços (SAMORA, 2010). A sub-bacia hidrográfica do rio Aricanduva, de acordo com 
Pulhez (2007), sofreu um processo de ocupação urbana que, propagando-se para as cabeceiras, coloca em 
risco uma das poucas áreas de preservação ambiental da bacia hidrográfica do Alto Tietê. Essas áreas 
correspondem a uma parte da Área de Proteção Ambiental do Parque do Carmo e um conjunto de 
vegetação que abrange a cabeceira formadora do rio Aricanduva. 

Segundo Samora (2010), o assentamento Dois de Maio teve grande ocupação após a paralisação imposta, 
no período 1993-1996, a todas as obras de mutirão iniciadas na administração anterior. De fato, a 
Prefeitura suspendeu o programa de provisão de moradias por mutirão, a serem construídas em áreas 
desapropriadas pela administração anterior (1989-1992), deixando muitas famílias à espera de 
atendimento. Muitas dessas áreas foram abandonadas e, posteriormente, tornaram-se novos 
assentamentos precários, como é o caso do Dois de Maio. As Figuras 10 e 11 ilustram as mudanças 
ocorridas, notando-se que a intervenção reordenou o espaço após a construção dos edifícios residenciais, 
cuja área de intervenção está destacada em cor vermelho nas imagens (Setor 2). 
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Figura 10: Dois de Maio em 2004 - área do Setor 2 antes da intervenção. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google 
Earth (2017). 

Figura 11: Dois de Maio em 2017 - área no Setor 2 após a intervenção 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google 

Earth (2017). 

Por meio da Figura 12, pode-se verificar certa degradação no entorno do Dois de Maio, enquanto na Figura 
13 sobressai a dificuldade de uso dos ambientes, de maneira confortável e funcional. 

  
Figura 12: Dois de Maio em 2011, notando-se certa degradação 

do local, com resíduos nos canteiros e carros estacionados sobre 
as calçadas. Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem 

extraída do Google Earth (2017). 

Figura 13: Detalhe de unidade habitacional no Dois de Maio, em 2013, com 
destaque ao reduzido espaço entre os móveis da sala de jantar e da sala de 

estar (círculo vermelho). Fonte: Programa Urbano (2013). 

Jardim Edite 

O conjunto habitacional do Jardim Edite está localizado junto à ponte estaiada no bairro do Brooklin, zona 
sul de São Paulo. A sua ocupação se deu a partir do início da década de 1960 e, segundo relata um dos mais 
antigos moradores e líder comunitário, o Sr. Gerôncio Henrique Neto, o terreno pertencia ao 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), conforme Gomes (2013). Nascido em Alagoas, Gerôncio 
conta que há mais de 50 anos atrás, quando ele já habitava o local, havia muito mato e a área era sujeita a 
enchentes por se localizar ao lado do rio Pinheiros e às margens do córrego Água Espraiada, hoje 
canalizado. Mesmo assim, com o passar do tempo, a área continuou sendo acessada e acabou se tornando 
o assentamento precário Jardim Edite. Nos últimos anos, a área foi valorizada devido à abertura da Av. Luis 
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Carlos Berrini na década de 1970, ganhando, mais recentemente, novo incremento com a abertura da Av. 
Água Espraiada, atual Av. Jornalista Roberto Marinho. 

As Figuras 14 e 15 ilustram a evolução da área do Jardim Edite, notando-se as alterações ocasionadas pela 
intervenção, que alterou e reordenou o espaço. O assentamento encontrava-se localizado nos quarteirões 
entre as seguintes vias: Av. Jornalista Roberto Marinho, Av. Eng. Luis Carlos Berrini, Rua Charles Coulomb e 
Rua Araçaíba. O conjunto habitacional Jardim Edite foi implantado na mesma área do assentamento 
original. Um ambiente que antes era de assentamento precário, segregado da cidade, onde as pessoas 
evitavam passar, tornou-se um conjunto habitacional com edifícios de morfologia semelhante às 
características de entorno da vizinhança, passando a fazer parte do panorama urbano. 

  
Figura 14: Jardim Edite, em 2008, antes da intervenção.  

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google 
Earth (2015). 

Figura 15: Jardim Edite, em 2015, após intervenção.  
Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagem extraída do Google Earth 

(2015). 

Conforme Barros (2014), o restaurante-escola construído no conjunto habitacional tem possibilitado a 
integração do Jardim Edite com a sociedade, pois ele é aberto tanto para a comunidade do conjunto 
quanto para os frequentadores das grandes empresas localizadas no entorno, proporcionando o encontro 
de diversas populações. Estacionamentos públicos são utilizados durante a noite, preferencialmente pelos 
moradores, mas também por visitantes durante o dia (Figura 16). Por meio da Figura 17 é possível verificar 
boas condições no entorno do Jardim Edite, com a presença de manifestações de arte nos muros 
desenhados em grafite e paisagismo. A imagem mostra um conjunto habitacional integrado ao contexto 
urbano de seu entorno. 

  
Figura 16: Entorno do Jardim Edite em 2016 – 

Estacionamentos públicos. Fonte: elaborado pelo autor a 
partir de imagem extraída do Google Maps (2017). 

Figura 17: Entorno do Jardim Edite no ano de 2016 – Quadra 1. Fonte: elaborado 
pelo autor a partir de imagem extraída do Google Maps (2017). 
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Breve análise comparativa 

Seguem-se algumas características gerais das ocupações nos casos estudados, distinguindo-se dados 
anteriores (Quadro 2) e posteriores (Quadro 3) às obras de verticalização e urbanização. 

Características Parque do Gato Vila Nova Jaguaré Dois de Maio Jardim Edite 

Início da ocupação (ano) 1992 1965 1967 1960 

Localização no município 

Bairro do Bom Retiro, região 
central, próximo à Av. 

Castelo Branco (Marginal 
Tietê), na confluência dos 
rios Tamanduateí e Tietê e 
lado oposto ao Anhembi. 

Bairro do Jaguaré, zona 
oeste, à margem esquerda 
do rio Pinheiros, entre as 
pontes do Jaguaré e da 

ferrovia. 

Zona leste, na bacia do 
rio Aricanduva, distrito 
de São Mateus, ao lado 

da Av. Aricanduva. 

Zona sul, no cruzamento 
das avenidas Luís Carlos 

Berrini e Roberto 
Marinho, junto à ponte 
estaiada no bairro do 

Brooklin. 

Região predominante de 
origem das famílias 

Nordeste *s.d. *s.d. Nordeste 

Administração durante o 
projeto 

Marta Suplicy Marta Suplicy Marta Suplicy Serra-Kassab 

Administração durante a 
obra 

Marta Suplicy Serra-Kassab Serra-Kassab Serra-Kassab 

Moradias (n⁰) 350 3.690 630 *s.d. 

Famílias (n⁰) 396 3.350 598 787 

População (n⁰) 1.694 12.240 2.378 900 

Renda familiar 
predominante (s.m.) 

até 3 até 3 até 3 *s.d. 

Média de habitantes por 
família 

3,25 3,78 4,07 *s.d. 

Critério de remoção 
Caráter estratégico da 

localidade e situação de 
risco. 

Situação de risco e 
organização de 

moradores. 

Situação de risco e 
organização de 

moradores. 

Caráter estratégico da 
localidade, situação de 
risco e organização de 

moradores. 

Quadro 2: Características gerais das ocupações nos casos estudados, anteriores às obras de verticalização e urbanização. *s.d.: sem dados.  
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos de Albuquerque (2006); Samora (2014); Samora (2010); Zuquim (2012). 
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Característica Parque do Gato Vila Nova Jaguaré Dois de Maio Jardim Edite 

Imóveis removidos 
(n⁰/%) 

350/100 1.879/51 178/28 *s.d/100 

Entrega da obra (ano) 2004 2008-2012 2008 2013 

Locação Social Sim Não Não Não 

Famílias atendidas (n⁰) 
405 famílias + 81 pessoas 

sozinhas 
*s.d. 632 252 

População atendida (n⁰) 1.300 *s.d. *s.d. *s.d. 

Blocos construídos (n⁰) 9 46 10 5 

UHs construídas (n⁰) 486 942 180 252 

Pavimentos (n⁰) 
Térreo + 4 pav/ Pilotis + 4 

pav 
Térreo + 4 pav. / 5 pav. / 7 

pav. 
Térreo + 4 pav 17 pav (torre) / 6 pav 

Área da UH (m²) 28; 32; e 40 19; 48; 50; 55; e 60 45,00 50,00 

Dormitórios da UH (n⁰) Quitinete/1/2 1/2/3/ *s.d. 2 

Medidores 
individualizados (água, 
energia e gás) 

Sim Sim 
Sim p/ energia (*s.d. p/ 

água e gás) 
*s.d. 

Presença de elevador Não Não Não Sim (torres) 

Média de moradores por 
apartamento 

3,8 3,6 3,7 *s.d. 

Quadro 3: Características das ocupações nos casos estudados, após as obras de verticalização e urbanização. *s.d.: sem dados.  
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos de Albuquerque (2006); Samora (2014); Samora (2010); Zuquim (2012). 

Parque do Gato e Jardim Edite são empreendimentos em que o projeto e a obra foram realizados sob a 
mesma administração, respectivamente 2001-2004 e 2005-2012 e, não por acaso, foram estes os conjuntos 
que apontaram menores conflitos decorrentes de alterações de projetos. Essa situação contrasta com a 
realidade encontrada nos conjuntos Vila Nova Jaguaré e Dois de Maio, que tiveram a fase de projeto sob a 
administração 2001-2004 e a fase de obra sob a administração 2005-2012. Ambos tiveram os seus projetos 
alterados durante o período de obras. 

O conjunto habitacional Parque do Gato se distingue dos outros três conjuntos habitacionais quanto ao ano 
de início de ocupação no assentamento original. Enquanto aquele recebeu os seus primeiros moradores na 
década de 1990, os outros três tiveram as suas ocupações iniciadas na década de 1960. O fato do 
assentamento precário do Gato ter sido ocupado em um período mais recente sugere que seus moradores 
apresentaram menor nível de organização em comparação ao das outras três comunidades. Em termos de 
origem geográfica, os estudos no Parque do Gato e Jardim Edite indicam que a maioria dos seus habitantes 
são provenientes da região nordeste do Brasil. Os assentamentos precários Vila Nova Jaguaré e Dois de 
Maio apresentavam as maiores populações antes da urbanização. Ambos foram removidos parcialmente, 
respectivamente em cerca de 50% e 30% dos imóveis, enquanto que os conjuntos habitacionais Parque do 
Gato e Jardim Edite, que possuíam populações originais em menor número antes da obra de urbanização, 
extinguiram totalmente suas respectivas áreas de assentamentos precários originais. 

Nota-se que há conjuntos com número de moradias de até quase dez vezes maior em comparação a 
outros, proporção essa que se mantém aproximadamente em relação ao número de famílias e população 
residente. Por sua vez, a renda familiar e a média de habitantes por família se mostram equivalentes. Os 
conjuntos habitacionais possuem certa semelhança quanto à faixa de renda e a maioria das famílias 
recebem até três salários mínimos mensais, com incerteza em relação ao Jardim Edite, cujos dados não 
puderam ser obtidos. Tal perfil social justifica a adoção de blocos residenciais de poucos pavimentos e 
acessados apenas por escadarias, com exceção do Jardim Edite que, além de bloco de seis pavimentos 
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provido de escadarias, também possui torre de dezessete pavimentos com elevador. A presença de 
elevador em conjuntos habitacionais requer manutenção e acarreta elevação dos custos condominiais, 
tornando-se obstáculo para a permanência de famílias com renda familiar de até três salários mínimos. O 
caso do Jardim Edite permite ocupação de caráter misto, abrigando famílias de maior poder aquisitivo na 
torre e a permanência de famílias com renda de até três salários mínimos, que podem ocupar o bloco com 
escadarias e, consequentemente, arcar com uma taxa condominial mais compatível com o seu poder 
aquisitivo. 

A situação de risco é um fator comum que aparece como critério de remoção nos quatro conjuntos 
habitacionais. A organização de moradores, entretanto, é comum a três dos conjuntos habitacionais: Vila 
Nova Jaguaré, Dois de Maio e Jardim Edite. Porém, esse aspecto não se mostra como fator de destaque no 
Parque do Gato, provavelmente pelo fato dos moradores terem habitado o local por um período menor de 
anos e muitos deles serem provenientes de situação de rua, pouco acostumados ao convívio em 
condomínios. 

Sintetizam-se, no Quadro 4, alguns aspectos considerados positivos e negativos em relação aos conjuntos 
habitacionais dos casos estudados, conforme identificados após a conclusão das obras de verticalização e 
urbanização, salientando-se, na sequência, breves comentários comparativos sobre aspectos habitacionais 
e urbanísticos observados. 
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Característica Parque do Gato Vila Nova Jaguaré Dois de Maio Jardim Edite 

Aspectos 
positivos  

Redução de manifestações de 
preconceito por parte da vizinhança, 

elevação da autoestima, trabalhos 
voluntários (prédios grafitados, 

oficinas), alvenaria estrutural (mais 
resistente do que o barraco de 

madeira), boa localização, 
habitabilidade (conforto, privacidade, 
salubridade), segurança, presença de 

área de lazer e redução de 
criminalidade. 

Unidades com insolação e 
ventilação adequadas, 

carência de seis meses no 
pagamento das contas para 
os moradores se adaptarem 
à mudança, acabamento e 

materiais de boa qualidade, 
redução de manifestações 

de preconceito da 
vizinhança, elevação da 

autoestima e de qualidade 
de vida e eliminação de 
ligações clandestinas. 

Melhoria das 
condições em 

relação à favela 
anterior, com 
existência de 
saneamento 

básico e coleta de 
resíduos, 

existência de área 
de lazer aberta 

para a vizinhança 
e paisagismo. 

Presença de 
equipamentos urbanos no 

conjunto (restaurante-
escola, creche, unidade 

básica de saúde), 
unidades com insolação e 

ventilação adequadas, 
áreas de uso comum que 

permitem convívio de 
moradores, segurança, 

elevação da autoestima, 
muros externos pintados 
em grafite e paisagismo. 

Aspectos 
negativos 

Resíduos, rotatividade de moradores, 
degradação de espaços públicos, 

ausência de espaços para comércio 
(consolidação de comércio em 

barracos na área comum), área de 
lazer insuficiente, moradores 
despreparados para os custos 

condominiais, inadimplência, falta de 
organização de moradores, tráfico de 

drogas (iluminação quebrada para 
facilitar ações), falta de controle da 
portaria, interrupção de trabalho 
social com a troca de gestão da 
prefeitura, conjunto inacabado, 

redução de espaço e privacidade (para 
quem tinha moradia maior na favela). 

Unidades com espaços 
inadequados, ausência de 
bicicletário, desordem e 

depredação causadas por 
moradores, resquício de 

sentimento de preconceito 
sofrido, sujeira, resíduos, 

falta de manutenção, 
ausência do poder público, 
ocupação de área pública 
promovida pelo crime que 
constrói casas irregulares, 

falhas de drenagem. 

Resíduos, má 
utilização do 
espaço com 
moradores 

estacionando 
carros sobre 

calçadas, 
unidades com 

espaços 
inadequados. 

Ruído da cidade, falta de 
perspectiva de inclusão 

social completa no 
conjunto habitacional, 
carência de projetos 

sociais, unidade básica de 
saúde como local de 

atendimento estritamente 
curativo. 

Situação do 
assentamento 

Extinto, completamente Remoção parcial Remoção parcial Extinto, completamente 

Quadro 4: Aspectos positivos e negativos identificados nos conjuntos habitacionais dos casos estudados, após as obras de verticalização e 
urbanização. *s.d.: sem dados.  

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados extraídos de Albuquerque (2006); Samora (2014); Samora (2010); Zuquim (2012). 
 

Dentre os aspectos que podem ser considerados positivos quanto às mudanças de um assentamento 
precário para um conjunto habitacional verticalizado urbanizado, podem ser destacados: elevação da 
autoestima dos moradores; redução de manifestações de preconceito por parte da vizinhança; e melhor 
qualidade da nova habitação, principalmente para os moradores que moravam em barracos de madeira no 
assentamento precário original. O Jardim Edite merece destaque pelo fato de possuir equipamentos no 
âmbito do conjunto (restaurante-escola, creche e unidade básica de saúde) e ser integrado à malha urbana, 
contrastando com o Parque do Gato, que, em outro extremo, foi executado sem prever equipamentos e 
áreas comerciais, encontrando-se isolado da malha urbana. 

 A degradação do espaço comum dos conjuntos habitacionais foi detectada na maioria dos casos 
estudados, podendo ser relacionada principalmente às seguintes causas: ausência de atividades de preparo 
dos moradores para habitar o novo ambiente; falhas construtivas; e utilização de materiais de construção 
de baixa qualidade. Os moradores que habitavam uma casa maior no assentamento precário original 
reclamam do espaço na nova habitação, muitas vezes inadequado para o tamanho da família e pouco 
funcional. As famílias de baixa renda que ocupavam barracos antes e não tinham muitas despesas, por 
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vezes utilizando “gatos” nas instalações de água, gás e energia, muitas vezes se queixam por não estarem 
preparados para arcar com os novos custos condominiais. 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os estudos gerais realizados e a análise de casos na cidade de São Paulo propiciaram a obtenção das 
seguintes conclusões gerais a respeito de aspectos habitacionais e urbanísticos associados ao modelo de 
verticalização de moradias em assentamentos urbanos precários: 

• O processo de verticalização expressa certa descontinuidade ao longo do tempo, desde sua origem, 
em 1989, particularmente em razão de variações adotadas em seus métodos e práticas, em distintas 
administrações municipais. Evidencia-se, de maneira geral, a alternância entre duas formas diferentes de 
atuação: uma mais caracterizada pelo enfrentamento do problema e pela busca da urbanização; e outra 
marcada pela exclusão e remoção de moradores; 

• Os empreendimentos executados são motivados, principalmente, pelos seguintes aspectos: caráter 
estratégico da localidade; situação de risco; e organização dos seus moradores para reivindicar melhoria 
habitacional. A verticalização associada à urbanização é induzida pela necessidade de propiciar a fixação 
dos moradores no local original do assentamento, pois remover e deslocar essa população para regiões 
periféricas costuma demandar altos custos para aquisição de terrenos e para fornecimento de saneamento 
básico e outros itens de infraestrutura; 

• A verticalização nos projetos de urbanização de assentamentos precários parece buscar também 
garantir níveis de densidade adequados e evitar que a população seja deslocada de seu contexto social. 
Além das unidades reconstruídas no assentamento por meio da verticalização, impõem-se a qualificação 
das habitações remanescentes, com regularização urbanística e fundiária, para evitar a consolidação e/ou 
retorno da precariedade. O programa Bairro Legal, em comparação a outros programas, deu um passo à 
frente quanto à diversidade de tipologias, ao oferecer unidades com variação no número de dormitórios e 
unidades para pessoas com necessidades especiais, abrigando diferentes grupos familiares que habitavam 
o assentamento original; 

• Após a urbanização vertical dos conjuntos habitacionais, notou-se importante elevação da 
autoestima dos moradores, pois muitos indicam que deixaram de sofrer expressões de preconceito por 
parte da vizinhança da época em que moravam no assentamento precário original, além de obterem 
emprego após possuírem um endereço e conseguirem alguma ascensão social; e 

• Mesmo após a urbanização, ainda são detectados alguns aspectos negativos. Muitos ambientes 
possuem espaços internos reduzidos e a aplicação de materiais de baixa qualidade na construção 
despertam reclamações dos moradores das unidades habitacionais dos conjuntos residenciais 
verticalizados. Os estudos de caso mostraram, ainda, problemas de degradação dos espaços comuns, 
acúmulo de resíduos, depredação, inadimplência, crimes, ocupação de áreas públicas, entre outros 
aspectos; e 

• Um bom projeto de edificação e infraestrutura básica não parece ser suficiente para oferecer 
melhores condições de vida à população de menor poder aquisitivo. É fundamental incluir no projeto a 
continuidade do processo de fixação dos moradores no novo ambiente urbano, de forma organizada e, se 
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possível, sustentável, constituindo uma nova organização social mais consciente, participativa e 
responsável. Os programas habitacionais devem ter atenção também para a capacidade de endividamento 
da população alvo da denominada locação social, pois envolve faixa de renda de até três salários mínimos, 
cabendo oferecer subsídios para sua viabilização. 

Algumas recomendações às administrações públicas podem ser apresentadas, de modo a desenvolver 
projetos habitacionais de urbanização em assentamentos precários por meio da verticalização para famílias 
de baixa renda, atentando-se para os seguintes aspectos: o incentivo ao uso de elevadores em habitações 
para famílias com renda de até três salários mínimos, com transferência total das despesas de manutenção 
para a Prefeitura, o que permitiria maior verticalização dos prédios e redução da demanda por novos 
terrenos; oferta de opções mistas, com presença de instalações comerciais e equipamentos, dado que hoje 
há uma barreira legal, pelo fato do PMCMV não patrocinar esse tipo de empreendimento; execução de 
tipologias variadas, que favorece atender as diversas configurações familiares; evitar espaços ociosos nas 
áreas comuns, para que não sejam ocupados para fins indevidos; prever unidades habitacionais funcionais, 
com a possibilidade de variar o layout da moradia, permitindo a adaptação da mesma à necessidade de 
cada família; manter a previsão de fornecimento de energia, água e gás individuais para evitar conflitos e 
subsidiar esses serviços, por meio de tarifa social, para famílias com renda de até três salários mínimos; 
incluir áreas de lazer e esporte; e integrar-se ao panorama urbano do entorno de forma compatível ao uso 
do solo circunvizinho. 
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ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS: EL CASO DEL CERCAMIENTO DE 
LA PRAÇA DO CARMO, EN FORTALEZA - CE  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O lugar é resultante de diferentes formas de ocupação e de apropriação relativas à interação da população com os 
espaços públicos da cidade. Através de experiências cotidianas, usos, atividades, fluxos, significações e memórias 
atribuídas, a imagem socioambiental de determinado local é formada. No entanto, em um contexto de esvaziamento 
do espaço público urbano, em especial das áreas centrais das metrópoles brasileiras, os vínculos estabelecidos pela 
população com o lugar tendem a modificar-se. Conforme essa perspectiva, a área referente à Praça do Carmo e seu 
entorno, situada na região central e histórica da cidade de Fortaleza - CE, foi escolhida como objeto de estudo deste 
trabalho. No primeiro semestre de 2017, o local passou por uma intervenção que introduziu grades em parte do espaço 
da Praça, contornando a área ocupada pela Igreja de Nossa Senhora do Carmo. A ação imediatista, executada pela 
Prefeitura em parceria com a Paróquia, buscou “solucionar” um problema latente da cidade: a presença de pessoas em 
situação de rua nos espaços públicos. Este artigo resulta de uma pesquisa em que o percurso metodológico adotado 
envolveu etapas como levantamento bibliográfico, estudo de campo, levantamento das características físico-espaciais 
do local e realização de entrevistas semi-estruturadas, objetivando a compreensão das relações de afeto e 
pertencimento que usuários e frequentadores possuem em relação àquele espaço urbano.  
PALAVRAS-CHAVE: espaços públicos urbanos; cercamento de espaços públicos; apropriação e vínculo.  

ABSTRACT: 
The place is the result of different forms of occupation and appropriation related to the interaction of the population 
with a city’s public spaces. Through everyday experiences, uses, activities, flows, meanings and attributed memories, the 
socio-environmental image of a certain place is formed. However, in a context of emptying urban public spaces, 
especially in the central areas of Brazilian metropolises, the ties established by the population with the place tend to 
change. According to this perspective, the area of Praça do Carmo and its surroundings, located in the central and 
historical area of the city of Fortaleza - CE, was chosen as the object of study of this work. In the first half of 2017, the 
area underwent an intervention that introduced grids to the surrounding area of the Igreja de Nossa Senhora do Carmo. 
The immediatist action, implemented by the City Hall in partnership with the Parish, sought to "solve" a latent problem 
of the city: the presence of homeless people in public spaces. This article is the result of a research in which the 
methodological approach adopted involved steps such as bibliographical survey, field study, survey of the physical-
spatial characteristics of the place and semi-structured interviews, aiming at understanding the relationships of affection 
and belonging that users and have in relation to that urban space. 
KEYWORDS: urban public spaces; fencing of public spaces; appropriation and bond. 
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RESUMEN: 
El lugar es resultante de diferentes formas de ocupación y de apropiación relativas a la interacción de la población con 
los espacios públicos de la ciudad. A través de experiencias cotidianas, usos, actividades, flujos, significaciones y 
memorias atribuidas, la imagen socioambiental de determinado local es formada. Sin embargo, en un contexto de 
vaciamiento del espacio público urbano, en especial de las áreas centrales de las metrópolis brasileñas, los vínculos 
establecidos por la población con el lugar tienden a modificarse. Con esta perspectiva, el área referente a la Praça do 
Carmo y su entorno, situada en la región central e histórica de la ciudad de Fortaleza - CE, fue elegida como objeto de 
estudio de este trabajo. En el primer semestre de 2017, el local pasó por una intervención que introdujo cercas en parte 
del espacio de la Praça, rodeando el área ocupada por la Iglesia de Nossa Senhora do Carmo. La acción inmediatista, 
ejecutada por el Ayuntamiento en asociación con la Parroquia, buscó "solucionar" un problema latente de la ciudad: la 
presencia de personas en situación de calle en los espacios públicos. Este artículo resulta de una investigación en que el 
recorrido metodológico adoptado involucró etapas como levantamiento bibliográfico, estudio de campo, levantamiento 
de las características físico-espaciales del local y realización de entrevistas semiestructuradas, objetivando la 
comprensión de las relaciones de afecto y pertenencia que usuarios y usuarios los asistentes poseen en relación a aquel 
espacio urbano. 
PALABRAS-CLAVE: espacios públicos urbanos; cercamiento de espacios públicos; apropiación y vínculo. 
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INTRODUÇÃO 

O lugar surge como a materialização histórica e social das relações desenvolvidas no espaço urbano através 
das práticas cotidianas, conferindo-lhe sentido e identidade, “pois é através do uso que o cidadão se 
relaciona com o lugar e com o outro” (CARLOS, 2007, p. 43). No entanto, em um contexto no qual ocorre o 
distanciamento de parte da população em relação ao espaço público, por meio de um processo aliado ao 
esvaziamento habitacional e à degradação da área central da cidade de Fortaleza, questiona-se: como o lugar 
passa a ser apreendido e significado pelos seus usuários? Qual a influência que a imagem socialmente 
construída do espaço urbano do Centro – muitas vezes ligada à violência urbana – pode ter no uso cotidiano 
de suas ruas e praças? 

Com a finalidade de investigar as questões levantadas acima, escolheu-se como estudo de caso a Praça do 
Carmo, espaço público localizado no Centro de Fortaleza que envolve a Igreja de Nossa Senhora do Carmo. 
A intervenção ocorrida na primeira metade do ano de 2017, referente ao cercamento de parte da Praça, 
através da parceria entre a Prefeitura e a Paróquia, surgiu como uma iniciativa liderada por frequentadores 
da Igreja em busca de uma alternativa ao quadro de insegurança do entorno (RAMIRES, 2017).  

Os resultados apresentados por este artigo foram obtidos a partir de pesquisa bibliográfica, fundamentadas 
por meio do exame de publicações oficiais, veiculadas em portais institucionais e jornais de notícias, e 
publicações especializadas que ofereceram aporte teórico à análise, tais como: Elali (2007), Carlos (2007), 
Duarte et al (2007), Lynch (2010), Lamas (1993), Mendonça (2007), Souza (2008) e Caldeira (2000). Tais 
autores tratam do estudo das relações socioambientais na cidade, suas relações de apropriação e produção 
do espaço social urbano, além de questões voltadas à segregação socioespacial. Outras leituras referentes à 
história da formação urbana de Fortaleza também foram realizadas, tais como: Cunha (1990), Castro (1994) 
e Benedito (1999). 

Além disso, o estudo pautou-se por imersões em campo, realizadas por meio de visitas ao local analisado 
durante os meses de outubro e novembro de 2017 em diferentes situações, privilegiando contato com o local 
por meio de temporalidades e dias distintos, como no sábado pela manhã, e sexta e segunda pela tarde. 
Nesse processo, 16 entrevistas semi-estruturadas foram realizadas com frequentadores do espaço da Praça 
e usuários de seu entorno imediato. 

O artigo tem início pela caracterização do espaço estudado através de aspectos históricos, socioeconômicos, 
ambientais, entre outros. Em seguida, analisa-se a intervenção no espaço público a partir da revisão do 
aporte teórico. Por fim, os resultados obtidos a partir das visitas e entrevistas são discutidos e avaliados de 
acordo com o referencial teórico. 

O presente trabalho é fruto do período compreendido pelos dois semestres do ano letivo de 2017, intervalo 
de tempo em que as atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
Fortaleza tiveram como território de análise o Centro da cidade de Fortaleza. Nesse contexto, as 
problemáticas existentes no espaço urbano do centro histórico da capital cearense foram abordadas nas 
atividades de ensino e pesquisa do curso, envolvendo corpo docente e discente na discussão das mais 
diversas questões e abordagens.  
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CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO ESTUDADO 

As características de determinado ambiente têm papel fundamental na formação da imagem que é 
apreendida pelo seu usuário, determinando, portanto, formas de comportamento e de interação com o 
espaço distintas de acordo com cada indivíduo. Segundo Lynch (2010, p. 7), “as imagens ambientais são o 
resultado de um processo bilateral entre o observador e o seu ambiente”. Elali (2007) complementa ao 
argumentar que: 

[...] a imagem de um ambiente é uma construção social cuja base são as características 
físicas do local em estudo, as quais são decodificadas pelos indivíduos [...] em função de 
suas próprias peculiaridades (idade, gênero, características e limitações físicas, 
personalidade, motivações, modo de contato com a área) e dos elementos da cultura local 
que influenciam o processo perceptivo (ELALI, 2007, p. 4). 

Sendo assim, o estudo das características físicas, sociais, ambientais e históricas da Praça do Carmo torna-se 
uma etapa essencial na investigação de suas dinâmicas urbanas.  

A Praça do Carmo ocupa o quarteirão formado pelo cruzamento da Avenida Duque de Caxias com as ruas 
Barão do Rio Branco, Major Facundo e Clarindo de Queiroz, área central e histórica da cidade de Fortaleza 
(Figura 1). Seu entorno imediato encontra-se ocupado por edifícios como uma agência do Banco do Brasil, 
duas sedes de uma escola privada de ensino fundamental e médio, o Instituto do Ceará, a Associação dos 
Merceeiros e a Paróquia Nossa Senhora do Carmo, além de comércios em sua maior parte dedicados à venda 
de produtos naturais, lanchonetes, estacionamentos, entre outros. 

 

Figura 1: Localização da Praça do Carmo no Centro de Fortaleza. No detalhe, a Praça e seu entorno imediato. 
Fonte: Mapa elaborado pelos autores a partir de imagem de satélite do Google Earth, 2017. 
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Historicamente, a área da Praça foi inicialmente ocupada por uma capela em homenagem a Nossa Senhora 
do Livramento, ali construída na segunda metade do século XIX, em 1850 (Cunha, 1990), que passou por 
diversas reformas até a inauguração da Igreja ainda existente, o que deu-se em 1906. Apenas em 1915 ocorre 
a mudança da padroeira da Igreja para Nossa Senhora do Carmo. Seu entorno era majoritariamente ocupado 
por residências e assim manteve-se ao longo do século XX até por volta da década de 1980, período em que 
inicia-se o processo de degradação da Praça (Benedito, 1999). Alguns dos edifícios do entorno têm valor 
patrimonial, como o Instituto do Ceará — que ocupa o antigo Palacete Jeremias Arruda, obra arquitetônica 
tombada pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará — e a Associação dos Merceeiros, ambos construídos 
por volta da segunda década do século XX (Benedito, 1999). Apesar do valor histórico e arquitetônico de tais 
edifícios e da Igreja, apenas a sede do Instituto do Ceará encontra-se protegida por tombamento. A área, no 
entanto, está inserida na ZEPH (Zona Especial de Preservação do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural 
e Arqueológico) do Centro (FORTALEZA, 2017). 

A região da Praça do Carmo e seu entorno originou-se do traçado urbano desenhado por Adolfo Herbster, 
que planejou a expansão da cidade no final do século XIX, época em que a área, localizada além do 
quadrilátero formado pelos boulevards da cidade, era tida como periférica e de ocupação rarefeita (CASTRO, 
1994). Como resultado do desenho urbano planejado para a expansão de Fortaleza, a região da Praça conta 
com uma malha urbana em xadrez formada por quarteirões retangulares fracionados em lotes estreitos e 
profundos. 

Em termos de morfologia, o entorno é ocupado majoritariamente por edifícios térreos ou de dois 
pavimentos, à exceção das duas sedes da escola privada e do edifício ocupado pelo Banco do Brasil, que são 
de tipologia mais verticalizada, mas sem impactos significativos na ventilação e no sombreamento da região. 

A área ocupada pela Praça e seu entorno caracteriza-se ambientalmente pela topografia pouco acidentada 
com cotas que variam entre 17 e 20 metros acima do mar. Os recursos hídricos mais próximos são a Lagoa 
do Garrote e o Riacho Pajeú, ambos situados a nordeste do setor estudado. 

A área conta com uma significativa cobertura vegetal, que concentra-se principalmente no espaço ocupado 
pela Praça com suas marcantes árvores históricas de grande porte, cuja espécie vegetal predominante é o 
oiti, árvore nativa. Considerando o clima tropical quente e subúmido típico de baixas latitudes – como no 
caso de Fortaleza, localizada 3° 43’ 02” a sul da linha do Equador – e a temperatura média de 26° a 28°C da 
cidade (IPECE, 2015), é possível dizer que a sensação térmica na Praça é amenizada pela cobertura vegetal e 
pela proximidade com o litoral. Durante o período de chuvas na cidade, que se dá entre os meses de janeiro 
a maio (IPECE, 2015), a Avenida Duque de Caxias costuma registrar pontos de alagamento na proximidade 
da Praça, em especial em áreas nas imediações do curso d’água do Riacho Pajeú. 

Quanto aos aspectos socioeconômicos, o bairro onde o setor estudado está localizado tem como Índice de 
Desenvolvimento Humano o número de 0,557, mais baixo que o índice do município de 0,754 (ANUÁRIO DO 
CEARÁ, 2017). Já em relação ao Índice de Bem-Estar Urbano, a área do Centro é tida como uma das mais 
privilegiadas da Região Metropolitana de Fortaleza, apresentando números médios entre 0,701 e 1,000 em 
categorias como  mobilidade urbana, condições ambientais urbanas, condições habitacionais urbanas, 
atendimento domiciliar de serviços coletivos urbanos e infraestrutura urbana (OBSERVATÓRIO DAS 
METRÓPOLES, 2014). 
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O Centro de Fortaleza, em 2010, contava com 28.538 habitantes em uma área de cerca 10.500 m². A renda 
média mensal era de R$ 1.062,93, a 28ª mais alta entre os bairros do município. Ainda assim, 1,76% de seus 
habitantes viviam na extrema pobreza (IPECE, 2012). A área contava com uma das maiores populações de 
pessoas de 64 ou mais anos de idade na cidade, cerca de 10% da população total do bairro. A média de 
moradores por domicílio era a segunda menor de Fortaleza, sendo de 2,89, assemelhando-se a bairros 
próximos como Praia de Iracema, Meireles e Benfica, enquanto a média municipal era de 3,44 (IPECE, 2012). 
O bairro apresentou altos índices de acesso a serviços de infraestrutura urbana, como coleta de lixo, ligação 
à rede de água e esgoto e presença de energia elétrica. 

A área do Centro de Fortaleza registrou, em 2012, a taxa de 30 homicídios dolosos por cem mil habitantes, a 
17ª maior da cidade (IPECE, 2013), similar ao índice de bairros periféricos da cidade localizados nas regionais 
I, V e VI, contrastando-se com a taxas registradas em bairros vizinhos como Meireles, Aldeota, Benfica, 
Joaquim Távora, entre outros. 

De forma geral, os dados revelam o Centro como uma das áreas mais privilegiadas da cidade em termos de 
infraestrutura e de serviços públicos, mas com números de renda média e de IDH menores em relação a 
bairros vizinhos da área central de Fortaleza, além da taxa de homicídios mais semelhante à de bairros da 
periferia da cidade. 

Considerou-se ainda, os dados dos setores censitários do IBGE, os quais indicam que, quanto à existência de 
domicílios, a área da Praça do Carmo e seu entorno encontra-se localizada em alguns dos setores com a 
menor quantidade de domicílios na região do Centro, cuja condição de ocupação mais significativa era o 
aluguel (IBGE, 2010). 

A região da Praça e seu entorno tem como uso do solo predominante as atividades de comércio e serviço, 
que influenciam os ciclos temporais de uso do espaço público ao redor. A Praça em si conta com usos 
específicos de pequenos comerciantes de lanches, bancas de revistas, taxistas e pastoradores de carros, além 
do uso da Igreja ao centro da Praça, que, segundo a fala dos entrevistados e as observações realizadas 
durantes as visitas em campo, se dão predominantemente nos períodos da manhã e tarde durante dias de 
semana e nos sábados de manhã, tendo uma queda em seu movimento durante o turno da noite, assim 
como nos sábados à tarde e em domingos. Tal frequência de uso está claramente relacionada ao horário 
comercial dos equipamentos que funcionam ao redor da Praça, que atraem uma significativa quantidade de 
visitantes à área, em sua maior parte vindos de outros bairros ou até mesmo de outros municípios da Região 
Metropolitana. 

A divulgação da área na mídia se dá, predominantemente, pelo noticiamento de pequenos crimes, 
alagamentos e quedas de árvores. Mais recentemente, a Praça marcou presença na mídia pela divulgação da 
intervenção pela qual a área passou, relacionando a motivação da reforma à insegurança (FEITOSA, 2017) e 
à presença de pessoas em situação de rua no entorno (RAMIRES, 2017). 

INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO: O CERCAMENTO DA PRAÇA DO CARMO E SUAS 
IMPLICAÇÕES 

A intervenção na Praça consistiu em uma reforma realizada pela Paróquia em parceria com a Prefeitura. Os 
próprios frequentadores da Igreja realizaram a compra dos gradis, ficando o Município responsável pelas 
obras de preparação da base para receber as grades, além da “pavimentação recuperada, reforço na 
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iluminação e acessibilidade, através de rampa e piso tátil” (RAMIRES, 2017). A obra teve início no primeiro 
semestre de 2017 e foi entregue no mês de outubro do mesmo ano (Figura 2). 

 

Figura 2: A Igreja de Nossa Senhora do Carmo e os gradis introduzidos com a última intervenção. 
Fonte: Pesquisa direta. Acervo dos autores, Nov, 2017. 

A reforma teve como motivação principal a prevenção a crimes na área da Praça, além da diminuição do uso 
daquele espaço como moradia de sem-tetos. O fechamento das grades introduzidas com a obra ocorre 
durante o período das 19h às 6h, quando pessoas em situação de rua1 não são admitidas no interior da área 
cercada (RAMIRES, 2017). Além das grades como instrumentos de segurança, observou-se, durante as visitas, 
a presença de policiamento constante na área, assim como de seguranças particulares a serviço do comércio 
e instituições do entorno. Posto isto, infere-se que a intervenção pretendeu tornar o ambiente da Praça mais 
adequado às atividades ali realizadas por certos grupos sociais, como os fiéis, os comerciantes e os 
estudantes do entorno, entre outros, ou seja, “requalificando” o espaço às custas da exclusão de parte da 
população da cidade. A Paróquia, contudo, busca mitigar a situação de sem-tetos do entorno ao direcioná-

                                                           
1 Conforme último levantamento realizado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, realizado em 2015, existem cerca de 1.718 pessoas 
vivendo nessa condição na capital (G1 CEARÁ, 2017). Muitas estão concentradas em espaços públicos do Centro. 
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los a um albergue próximo administrado pela própria instituição (RAMIRES, 2017). A Prefeitura promete 
oferecer serviço semelhante a partir do ano de 2018 (BEZERRA, 2017). 

A privatização de logradouros públicos surge em diversas cidades brasileiras como uma resposta baseada em 
discursos-padrão sobre a violência urbana e influenciadas pela chamada “geografia do medo” mais do que 
pela “geografia da violência”, que se baseia em um sentimento de insegurança da população muitas vezes 
incompatível com o quadro real de violência urbana (SOUZA, 2008), enfraquecendo, portanto, 

[...] a vida pública no quotidiano, seja pelas interdições diretas de acesso e locomoção, seja 
pelo medo de freqüentar certos locais em certos horários e sob certas circunstâncias [....]. 
Espaços públicos vão sendo, por causa do medo, ou “abandonados” (a freqüencia com que 
são visitados diminui drasticamente) ou, então, “cercados” e “monitorados”, o que 
tampouco favorece uma vida pública livre, densa e espontânea (SOUZA, 2008, p. 84). 

Nesse contexto de medo generalizado, recondiciona-se o contato da população com o espaço urbano, 
abandonando-o — o que torna-o mais exposto a ações violentas — ou remodelando-o com o objetivo de 
atender certos grupos sociais em detrimento de outros. Resulta-se, portanto, em intervenções de 
monitoramento e de segregação como demonstrações de controle social em áreas públicas, o que enquadra-
se como uma “privatização branca” (SOUZA, 2008). Adicionalmente, o enclausuramento voluntário de 
camadas mais privilegiadas estabelece-se à medida em que hábitos cotidianos e formas de interação são 
modificados na tentativa de afastar-se do espaço público e de seus problemas. Caldeira (2000) conceitua tal 
fenômeno: 

Os enclaves são literais na sua criação da separação. São claramente demarcados por todos 
os tipos de barreiras físicas e artifícios de distanciamento e sua presença no espaço da 
cidade é uma evidente afirmação de diferenciação social. Eles oferecem uma nova maneira 
de estabelecer fronteiras entre grupos sociais, criando novas hierarquias entre eles e, 
portanto, organizando explicitamente as diferenças como desigualdade (CALDEIRA, 2000, 
p. 259). 

Como resultado desse processo, obtém-se um quadro de interação restrita da população urbana com o 
espaço público, tornando a percepção e apropriação do lugar mais seletiva. Tal empobrecimento da vivência 
do espaço urbano, quando acrescido do fator do medo, tende a restringir o contato entre diferentes grupos 
sociais, reforçando divergências em uma cidade já tão fragmentada (SOUZA, 2008). 

Tal situação assemelha-se ao contexto pesquisado. Caldeira (2000) comenta que estratégias para o 
enfrentamento da violência e promoção do “sentimento de segurança” estabelecem não apenas soluções de 
proteção contra a criminalidade, 

[...] mas também criam espaços segregados nos quais a exclusão é cuidadosa e 
rigorosamente praticada. Eles asseguram ‘o direito de não ser incomodado’, provavelmente 
uma alusão [...] aos encontros nas ruas com pessoas de outros grupos sociais, mendigos e 
sem-teto (CALDEIRA, 2000, p. 267). 

Sendo assim, o contato entre diversas classes sociais não ocorre, tornando a experiência do espaço público 
socialmente homogênea. Deterioram-se, sobretudo, as condições essenciais à qualidade de vida e ao 
exercício da cidadania. No caso da Praça do Carmo, restringe-se o acesso de determinados grupos sociais a 
um espaço de grande relevância cultural e histórica, cuja memória individual e coletiva funciona como 
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“cimento de construção” para a identidade local (DUARTE et al, 2007). Acima de tudo, a interdição de um 
logradouro público fere princípios democráticos ao dificultar o direito de ir e vir. 

As intervenções voltadas à privatização do espaço público, aliadas à ilusão de segurança, revelam-se como 
uma problemática que ocorre tanto no âmbito nacional como internacional. Um exemplo desse cenário 
repercutiu na cidade de Angoulême, sudoeste da França, quando o poder público implantou grades ao redor 
de bancos, além de pinos metálicos afiados em diversos locais da praça ao lado do shopping Champ-de-Mars 
Gallery. A iniciativa visava coibir a utilização da praça por pessoas em situação de rua (SAMUEL, 2014). 

 

Figura 3: Bancos cercados por grades em praça de Angoulême, na França. 
Fonte: SAMUEL, 2014. 

Quanto ao cenário brasileiro, metrópoles como São Paulo contam com propostas recorrentes de cercamento 
de praças, muitas vezes solicitadas pelos moradores do entorno imediato, como nos casos das praças 
Roosevelt e do Pôr do Sol. Nas duas praças, a tensão se deu pela apropriação intensa do espaço por parte de 
seus usuários durante longos períodos, inclusive o noturno, gerando insatisfação entre os moradores locais 
(ROLNIK, 2016). Ainda na mesma cidade, a proposta de cercamento do vão livre do Museu de Arte de São 
Paulo Assis Chateaubriand (MASP), solicitada pelo então curador do Museu, surgiu como uma “solução” para 
inibir o uso daquele espaço por parte de pessoas em situação de rua e usuários de drogas (FIGUEROLA, 2014). 
Os casos da capital paulista suscitaram debates, envolvendo técnicos especializados — em especial no caso 
do MASP, obra arquitetônica simbólica cujo vão livre é intensamente apropriado, especialmente durante 
atos de demonstrações democráticas recorrentes naquele espaço — e membros da sociedade civil em geral. 
Por fim, as propostas de cercamento de tais espaços não foram concretizadas. Sendo assim, a participação 
da população mostra-se imprescindível para que intervenções de cercamento do espaço público não se 
realizem. 

Na escala da cidade de Fortaleza, exemplos de cercamento de espaços públicos podem ser encontrados, 
como é o caso do canteiro central da avenida Washington Soares. A atitude tomada pelo Departamento 
Estadual de Trânsito do Ceará (Detran - CE), que instalou as grades ao longo de parte do trecho em frente ao 
Shopping Iguatemi, tem como objetivo conduzir a travessia da via somente pela faixa de pedestres. Há, 
também, na mesma avenida, o equipamento do Centro de Eventos do Ceará, cuja área livre circundante foi 
gradeada, fazendo com que o pedestre caminhe obrigatoriamente pelas áreas de passeio, o que resulta em 
longos trajetos a pé em um ambiente cuja escala não beneficia o pedestre. 
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Nesse sentido, Rolnik (2016, online) evidencia esse cenário, traduzindo que o problema em torno de casos 
como esses não é o conflito gerado, mas “a forma de lidar com ele e as respostas elaboradas e implementadas 
para enfrentá-los. Fazer uma cerca ou um muro é exatamente uma forma de não lidar com o assunto”. A 
incapacidade da gestão em solucionar questões como essa está relacionada ao não reconhecimento e 
incentivo à diversidade e às diferenças, uma vez que o direito à cidade também parte da oferta desses 
espaços, onde as pessoas possam interagir espacialmente e exercer suas formas de ser (ROLNIK, 2016). 

PERCEPÇÃO E APROPRIAÇÃO DA PRAÇA PELOS SEUS USUÁRIOS  

A imagem socioambiental estabelece-se como a relação entre as características ambientais do local e as 
percepções de seus usuários fixos, unindo os conceitos de imagem mental e significado social (ELALI, 2007). 
De acordo com Lynch (2010), a percepção da cidade pode ser entendida como um processo fragmentário, 
que combina a operação de quase todos os sentidos na formação de uma imagem mental não abrangente, 
ou seja, que não reflete fidedignamente a realidade. 

Nessa perspectiva, Mendonça (2007) reflete sobre a imagem de determinado lugar ser uma equivalência das 
relações do espaço público com o meio urbano, vinculadas aos aspectos físicos, sócio-econômicos, naturais 
e/ou construtivos, além de serem também identificados pelo desenho de formas. 

A praça é um espaço público que retrata bem as diversas formas de apropriação e mantém uma relação 
direta com a paisagem da cidade. Para Lamas (1993), a rua funciona como um “lugar de circulação”, já a 
praça, como um “lugar intencional de encontro, de permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de 
manifestações de vida urbana e comunitária e de prestígio” (LAMAS, 1993, p.102). Carneiro e Mesquita 
(2000, apud MENDONÇA, 2007, p.04) discorrem também a importância das praças como sendo um “[...] 
elemento organizador da circulação e de amenização pública”. Seu reconhecimento e posterior inserção na 
estrutura urbana das cidades, iniciou-se no período do Renascimento, logo passou a ser imprescindível no 
desenho urbano das cidades nos séculos XVIII e XIX (LAMAS, 1993, 102). 

Dito isso, no caso da Praça do Carmo, seus usuários fixos estabelecem diversas relações e atividades no 
mesmo espaço, resultando em uma distribuição de grupos sociais distintos pelo ambiente da Praça. É nítida 
a concentração de taxistas, mototaxistas e guardadores de carro nas margens do quarteirão, que transitam 
entre os bancos voltados à calçada e as vagas pintadas nas ruas ao redor. Comerciantes e clientes de bancas 
de revista e de carrinhos de lanche ocupam principalmente o espaço entre as calçadas que margeiam a Praça 
e os jardins externos à Igreja, circundando a área gradeada. Outros usuários, como os que usufruem do 
espaço para descansar ou para cortar caminho e os que frequentam a Igreja, costumam utilizar o espaço 
delimitado pelas grades, que conta com jardins e bancos. A partir desses usos, percebe-se a criação de 
vínculos distintos com o lugar, abarcando tanto a utilização da Praça como espaço da vida rotineira quanto 
como espaço de atividades religiosas ilustres, como casamentos e batizados. Há, ainda, aqueles que mantêm 
apenas contato visual com o ambiente, como no caso de usuários do comércio e de instituições ao redor.  

Ao atribuir uso ao espaço, o cidadão acaba por relacionar-se tanto com o lugar quanto com o outro, dotando 
o lugar de “sentido através das apropriações vividas e percebidas através do corpo” e de “uma rede de 
relações que sustentam a vida, conferindo-lhe sentido” (CARLOS, 2007, p. 43). Dois casos observados nas 
visitas ao local podem ser mencionados como resultantes deste processo: o primeiro, em que uma dona de 
banca de revista construiu uma casinha no interior da área delimitada pelos gradis para abrigar uma gata que 
habita a Praça, protegendo-a das chuvas (Figura 3); e o último, em que um senhor já bastante idoso, que 
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afirmou em entrevista ir à Praça todos os dias no mesmo horário para sentar-se no mesmo banco, conseguiu 
estabelecer relações com donos de banca de revistas, vendedores de lanches e taxistas que se mostravam 
dispostos a auxiliá-lo em sua estadia diária na Praça através de laços de gentileza, oferecendo-lhe café, 
trocando as pilhas do rádio que carregava consigo e ajudando-o a locomover-se. 

 

Figura 4: Casa construída por uma dona de banca de revistas para abrigar gata que mora na Praça. 
Fonte: Pesquisa direta. Acervo dos autores. Nov, 2017. 

Em consulta aos usuários, estes relataram ter experienciado tanto episódios positivos quanto negativos 
naquele local, relacionando estes últimos à ocorrência de crimes como roubos, assaltos, assassinatos e tráfico 
de drogas na Praça ou em seu entorno. Quando questionados quanto à intervenção realizada, os 
entrevistados de forma geral apontaram a reforma como uma melhora no ambiente da Praça, especialmente 
quanto à diminuição do uso daquele espaço como “moradia fixa” de pessoas em situação de rua. Em relação 
ao quadro de violência, os entrevistados foram unânimes ao afirmar que as grades e o monitoramento da 
área tornaram o local mais seguro. Alguns, porém, destacaram que acreditavam que a eficácia da intervenção 
e da presença de policiamento era apenas pontual e temporária. Muitos dos entrevistados traçaram relações 
entre a Praça do Carmo e as demais praças do Centro, afirmando que a situação de insegurança e de presença 
de pessoas em situação de rua em outras praças como a do Ferreira e a Castro Carreira (da Estação) era mais 
grave, e que tal quadro havia se agravado no bairro em geral nos últimos anos. 

Alguns dos entrevistados afirmaram ter pouquíssimo contato com aquela área, ou até mesmo que era a 
primeira vez em que frequentavam a Praça, ressaltando que o espaço era agradável para descanso por conta 
dos jardins e do mobiliário, além de aspectos de conforto ambiental como ventilação e sombreamento. A 
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partir das entrevistas, constatou-se que muitos dos usuários fixos da Praça moravam no próprio Centro, 
enquanto usuários que tinham um contato mais superficial com a área moravam em bairros mais periféricos 
ou em outras cidades da Região Metropolitana.  

De forma geral, percebeu-se um relativo afastamento dos usuários do entorno quanto à utilização da Praça. 
Comerciantes e estudantes de edifícios ao redor afirmaram não relacionar-se com o espaço da Praça e 
destacaram a insegurança daquele ambiente como motivo para tal atitude em relação ao local. Durante as 
visitas, observou-se que a Praça era utilizada por frequentadores do entorno apenas para cortar caminho ou 
para estacionar nas vagas ao redor do quarteirão. 

CONCLUSÃO 

A área da Praça do Carmo e seu entorno é tida usualmente pelos seus frequentadores como um espaço 
agradável, porém inseguro. A intervenção pela qual o local passou, segundo a percepção de seus usuários, 
ajudou a melhorar o ambiente da Praça, tornando-o mais adequado à realização de atividades rotineiras de 
determinados grupos sociais. No entanto, a nova configuração do espaço levou à exclusão de grupos como 
mendigos e pessoas em situação de rua, o que se deu tanto pela implementação das grades quanto pelo 
monitoramento e policiamento da área. 

Alguns dos entrevistados indicaram estar cientes de que a “solução” desenvolvida manifesta eficácia apenas 
de forma pontual quando leva-se em consideração o quadro de problemas enfrentados pelo Centro como 
um todo. Considerando a Prefeitura — que esteve presente no processo de intervenção em sua fase de 
execução — como uma instituição capaz de alocar recursos e profissionais no desenvolvimento de estratégias 
mais condizentes e abrangentes em relação à realidade da área central da cidade, infere-se a intervenção na 
Praça do Carmo como uma medida tímida e contraditória frente ao quadro maior de degradação do Centro 
de Fortaleza, o que demanda soluções mais eficazes de requalificação que levem em consideração todos os 
seus usuários e a necessidade de articulação das diversas praças do Centro. 

Quanto ao uso da Praça, percebe-se, de forma geral, um afastamento da população em relação à área, 
resultando em vínculos volúveis entre pessoas e o lugar. Tal situação pode estar relacionada ao fato de que 
o entorno encontra-se quase exclusivamente ocupado por comércios e instituições, não contando com 
moradores imediatamente próximos, o que dificulta o uso da Praça como espaço de lazer. 

Apesar da importância daquela região da cidade na formação histórica e cultural da cidade, a imagem 
socialmente construída da Praça do Carmo encontra-se mais diretamente vinculada a problemas comuns a 
diversas praças do Centro, como a violência urbana. A intervenção recente buscou “devolver” o espaço a um 
público amedrontado, tornando-o socialmente homogêneo. Tal estratégia vai de encontro à diversidade 
existente no Centro, inibindo a manifestação de uma vivacidade urbana livre e espontânea e desrespeitando 
o direito ao exercício da cidadania e da autonomia individual e coletiva. 
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GREGÓRIO BEZERRA EN FORTALEZA, CEARÁ 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
A atuação de técnicos junto à movimentos sociais na luta pelo direito à moradia e à cidade já acontece há muito tempo 
e teve como importante avanço a Lei de Assistência Técnica de 2008. Passados dez anos, apesar de sua pouca aplicação 
em políticas públicas, a lei foi um importante instrumento para a ampliar a discussão sobre o tema entre profissionais 
e na universidade. Esse artigo traz reflexões teóricas sobre como essa atuação conjunta pode potencializar a autonomia 
e autogestão de comunidades na produção do espaço. As discussões aqui apresentadas foram desenvolvidas em torno 
da experiência prática de assessoria técnica à Ocupação Gregório Bezerra, em Fortaleza, que se iniciou a partir de um 
trabalho final de graduação realizado na Universidade Federal do Ceará e hoje continua com o trabalho na Residência 
em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia da Universidade Federal da Bahia. 
PALAVRAS-CHAVE: Assessoria técnica;Ocupação Gregório Bezerra;Habitação;Direito à Cidade;Fortaleza.  

ABSTRACT: 
The work of technicians with social movements in the struggle for the right to housing and to the city has already taken 
place for a long time and had as an important advance the Technical Advisory Law of 2008. Ten years later, despite its 
lack of application in public policies, the law was an important instrument to broaden the discussion about the subject 
between professionals and in the university. This paper brings theoretical reflections on how this joint action can enhance 
the autonomy and self-management of communities in the production of space. The discussions presented here were 
developed around the practical experience of technical advisory to the Gregório Bezerra Occupation in 
KEYWORDS: Technical Advisory;Occupation Gregório Bezerra; Housing; Right to the city; Fortaleza.   

RESUMEN: 
La actuación de técnicos junto a los movimientos sociales en la lucha por el derecho a la vivienda y a la ciudad ya ocurrió 
hace mucho tiempo y tuvo como importante avance la Ley de Asistencia Técnica de 2008. Pasados diez años, a pesar de 
su poca aplicación en políticas públicas, fue un importante instrumento para ampliar la discusión sobre el tema entre 
profesionales y en la universidad. Este artículo trae reflexiones teóricas sobre cómo esa actuación conjunta puede 
potenciar la autonomía y autogestión de comunidades en la producción del espacio. Las discusiones aquí presentadas 
fueron desarrolladas en torno a la experiencia práctica de asesoramiento técnica a la Ocupación Gregório Bezerra, en 
Fortaleza, que se inició a partir de un trabajo final de graduación desarrollado en la Universidad Federal de Ceará y hoy 
continúa con el trabajo en la Residencia en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Bahía. 
PALABRAS-CLAVE: Asesoramiento Técnica; Ocupación Gregório Bezerra; Vivienda; Derecho a la Ciudad. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos cinquenta anos as cidades brasileiras passaram por intensas transformações que afetaram, em 
especial, as condições de moradia da população mais pobre. Durante esse tempo o Estado vem procurando 
- sem pleno êxito, mas com relativo avanço - promover políticas urbanas e habitacionais a fim de atenuar 
problemas acumulados ao longo do tempo. 

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), apesar das críticas, exercia um importante papel na garantia 
de recursos para a construção de habitação de interesse social subsidiando os mais pobres com renda abaixo 
de 1.600,00 reais. Porém, com a atual crise política e econômica, os financiamentos para empreendimentos 
da faixa 1 foram bastante reduzidos, levando a que as ações locais, amplamente apoiadas no PMCMV, 
viessem a acabar. 

Soma-se a isso a situação local de Fortaleza, capital do estado do Ceará, cidade turística do nordeste do Brasil 
com mais de 2,6 milhões de habitantes e grandes disparidades sociais, sendo a quinta cidade mais desigual 
do mundo, segundo relatório da ONU1, onde existem mais de 800 assentamentos precários2 e que apresenta 
um deficit de mais de 110.000 unidades habitacionais3. 

Frente a esse quadro, é possível observar em Fortaleza um aumento nas ocupações urbanas reivindicando, 
principalmente, o direito à moradia. Tento em vista a Lei Federal 11.888/2008 e por compreender que a 
Universidade tem um importante papel na garantia de direitos sociais população de baixa renda, dá-se início 
ao processo de assessoria técnica à Ocupação Gregório Bezerra (OGB). 

O parceria com a OGB se iniciou com a realização de um Trabalho Final de Graduação (TFG) em 2017 pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC) que visava, junto à uma comunidade organizada, elaborar de forma 
participativa um projeto arquitetônico e urbanístico que pudesse contribuir para a luta dessa comunidade. 
O resultado final do TFG foi um projeto habitacional baseado nos conceitos de mutirão e autogestão, tendo 
em vista a discussão em torno de uma nova política pública de moradia que emergia no contexto local devido 
a falta de alternativas. A proposta foi feita para um terreno no bairro do Conjunto Ceará, subcentralidade 
socioeconômica na periferia de Fortaleza, local ocupado inicialmente pela OGB. 

Após a conclusão do curso de gradução, visando dar continuidade ao trabalho de assessoria à Ocupação 
Gregório Bezerra, tem-se a Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (RAUE) da Universidade 
Federal da Bahia que através da parceria com essa comunidade de Fortaleza promove a incipiente nucleação 
da RAUE na UFC. Inicia-se então a uma nova fase da atuação técnica, que tendo seu trabalho de campo ainda 
em andamento até o final de 2018 depara-se com mudanças de conjuntura da própria ocupação. No início 
do ano a OGB passa a ocupar também um prédio histórico abandonado no Centro da cidade, a cerca de 10km 
do Conjunto Ceará, e poucos meses depois são prometidas pelo Governo do Estado 78 unidades 
habitacionais, previstas para serem entregues em agosto deste ano no empreedimento Orgulho do Ceará II, 
fruto da segunda fase do PMCMV localizado no Município de Maracanaú, na fronteira com Fortaleza. 

                                                             
1 Relatório Estado das Cidades do Mundo 2010/2011: unindo o urbano divido. 
2 De acordo com a atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social feita pelo Fortaleza 2040. (2016) 
3 De acordo com os dados da Fundação João Pinheiro. 
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Este trabalho traz reflexões teórico-metodológicas a partir da experiência prática de assessoria técnica à 
Ocupação Gregório Bezerra, tendo em vista a necessária flexibilidade de atuação a uma demanda que passa 
a ser itinerante na cidade. A estrutura do artigo se inicia com a discussão dos referenciais teóricos sobre a 
assessoria técnica que se busca realizar, em seguida é apresentada a luta pelo direito à moradia e à cidade 
da Ocupação Gregório Bezerra e a atuação de assessoramento. 

ASSESSORIA TÉCNICA: DO QUE SE ESTÁ FALANDO? 

O engajamento de técnicos nas lutas sociais pelo direito e à cidade não é uma novidade. No Brasil esse 
processo ganha destaque principalmente a partir dos anos 60, em resposta ao crescimento acelerado da 
população urbana que gera um acirramento das desigualdades espaciais e uma consequente organização da 
população mais vulnerável em fortes movimentos sociais. 

Essa atuação profissional que pauta a moradia digna para todos parecia ganhar um forte instrumento no final 
de 2008, com a promulgação da Lei Federal de Assistência Técnica (lei nº 11.888/2008) que "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(…)”. Apesar disso, passados 
quase 10 anos de sua publicação a lei teve pouquíssimas experiência de implementação. 

Assim sendo, a aprovação dessa lei trouxe ainda um aspecto positivo, a ampliação do debate sobre 
assistência técnica e moradia popular, especialmente, no meio profissional, seja na universidade ou em 
entidades de classe. O próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem como lema de 2018 : Arquitetura 
e Urbanismo para todos, e cada vez mais se vê eventos sobre os temas citados ou sobre “o papel social do 
arquiteto”. Porém, ao participar de alguns eventos percebe-se que, assim como outros setores da construção 
civil, alguns profissionais tem discutido a assistência técnica partindo do ponto de vista da abertura de novos 
mercados e de um trabalho com a população de baixa renda que para na construção ou reforma da unidade 
habitacional, assim, deixando de lado discussões sobre outros aspectos que consolidam a moradia digna e o 
direito à cidade e portanto não contribuindo para construção de uma outra sociedade onde haja mais justiça 
social. 

Por isso, nesta primeira parte do artigo se traz uma reflexão teórica sobre a atuação de arquitetos urbanistas 
junto a população de baixa renda, visando (re)pensar criticamente sobre a reprodução de arranjos sociais 
convencionais que mantém hierarquias e privilégios na sociedade capitalista. Aqui, primeiramente será feito 
um percurso sobre os eventos e políticas públicas que contribuíram para que em 2008 fosse promulgada no 
Brasil a Lei de Assistência Técnica e posteriormente são trazidos argumentos teóricos para analizar a atuação 
profissional. 

Contextualização Histórica 

Nos anos 50 e 60 o padrão de urbanização de assentamentos precários que era adotado pelo poder público 
ainda era o de remoção de favelas e construção de grandes conjunto habitacionais periféricos. Com os 
avanços dos estudos sociais sobre as favelas e pela crescente resistência dos movimentos sociais, começam 
a surgir outros olhares sobre esses assentamentos e que legitimam os direitos sociais dos moradores desses 
locais à permanência e à manutenção de seus espaços. O olhar sobre esses espaços como potência tem 
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alguns importantes expoentes na América Latina, como John Turner, que via soluções muito mais eficientes 
de urbanidade nas barriadas4 do Peru do que nos conjunto habitacionais construídos pelo poder público. 

A partir dessa mudança de perspectiva os profissionais passam ser mais cuidadoso com esses lugares, 
ressaltando a importância de sua permanência, dos vínculos já estabelecidos e da importância de trazer 
qualidade técnica para potencializar a qualidade das condições de moradia nesses espaços. No Brasil,   

Uma das primeiras experiências nesse sentido foi o programa Assistência Técnica para 
Moradia Econômica (ATME), que teve inicio em 1976, na cidade de Porto Alegre.  O 
programa foi promovido pelo Sindicato dos arquitetos em parceria com Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Porto Alegre (CREA), e teve como objetivo 
prestar assistência técnica para população de baixa renda na construção de suas habitações. 
(GASPAR e XIMENES, 2013, p. 21) 

Outro acontecimento, à nível de América Latina, importante no sentido de potencializar as iniciativas 
populares se dá no início dos anos 1960 no Uruguai, que enfrentava uma forte crise econômica, com altas 
taxas de inflação, que atingia principalmente a população mais pobre. Isso fez com que, ao ter seu poder 
aquisitivo limitado, os trabalhadores se organizassem por meio de cooperativas de consumo para a 
construção de suas próprias casas. Essas experiências tiveram grande repercussão social e culminaram na 
regulamentação da produção de moradia por cooperativas de ajuda mútua na Ley de Viviendas de 17 de 
dezembro de 1968. 

As cooperativas habitacionais são aquelas sociedades que, regidas pelos princípios do 
cooperativismo, têm como objetivo principal prover alojamento adequado e estável a seus 
associados, mediante a construção de moradias por esforço próprio, ajuda mútua, 
administração direta, e proporcionar serviços complementares a moradia. (SILVA, 2009, 
p.45) 

(…) são geridas democraticamente, seja por sua base social ou por meio dos órgãos de 
direção e controle que a própria cooperativa constitui e designa, e adotam procedimentos 
técnicos e gerenciais que valorizam as experiências práticas da autoconstrução individual e 
da mobilização das organizações populares (...), particularmente as dos sindicatos de 
trabalhadores. (NAHOUM, 2008, apud SILVA, 2009, p. 45).  

A experiência de construção por ajuda mútua do Uruguai, vai ter forte influência no Brasil, principalmente 
em São Paulo, entre o fim da década de 70 e início de 80, onde se tem um contexto de forte mobilização 
social no qual diversos profissionais se engajaram na assessoria aos movimentos sociais, tanto para 
construção de projetos como para o acompanhamento técnico em processos burocráticos. Essa influência se 
deve principalmente ao engenheiro Guilherme Coelho, que, com um filme produzido em uma câmera super 
8 sobre os canteiros do Uruguai por onde passou, levou a discussão da assessoria técnica em iniciativas de 
autogestão comunitária para diversas comunidades. (BONDUKI, 1992) 

Importante destacar a importância da universidade na implementação de assessoria técnica nas lutas 
urbanas desde essa época, a exemplo do Laboratório de Habitação da Faculdade de Belas Artes de São Paulo 
de 1982 que gerou outros tantos grupos, que potencializaram a atuação dos movimentos sociais. 

                                                             
4  Nome popular usado no Peru como sinonimo de favelas. 
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Paralelamente ao trabalho que o Laboratório de Habitação da Faculdade de Belas Artes 
desenvolveu, nos anos de 1984 e 1985 foram realizados dois encontros de Movimentos por 
Moradia por Cooperativismo e Ajuda Mútua, que visavam definir estratégias mais globais 
para a articulação entre organização popular, assessoria técnica e de construção por 
mutirão. (BARROS, 2013, p. 85) 

Quanto as ações do poder público para promoção de habitação para baixa renda nesse período, foram 
insuficientes e estavam concentradas no Banco Nacional de Habitação. A grande maioria da produção dessa 
instituição ainda eram os grandes conjuntos habitacionais, com poucos programas onde se previa uma 
intervenção técnica em locais já consolidados, a exemplo  do PROMORAR. 

Ao BNH foi atribuída, ainda, a função de prestar assistência às cooperativas habitacionais 
por meio dos Institutos de Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOCOOPs), 
implantados nos estados como entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, com o 
objetivo principal de prestar assessoria técnica e política às cooperativas habitacionais na 
produção ou aquisição de moradias. (SILVA, 2009, p. 52). 

Porém, diferentemente do Uruguai, as cooperativas no Brasil serviram mais há uma faixa de renda média, 

Tais cooperativas têm, de um modo geral, características de cooperativa de consumo e 
pouca relação com iniciativas coletivas autogestionárias. Objetivando a redução de custos, 
os cooperados se unem apenas para a compra de materiais ou para a contratação de uma 
construtora que assume a execução das obras. (SILVA, 2009, p.54) 

Em termos de ações do Estado com assessoria técnica, é importante destacar o FUNAPS Comunitário, que 
foi um desdobramento do contexto da década de 80 de forte parceria entre movimentos sociais e técnicos 
engajados que encontraram na chegada de Luiza Erundina a prefeitura de São Paulo, uma possibilidade de 
transformação de sua atuação em política pública. 

Em fins de 1989 a administração municipal de São Paulo, levando em conta toda essa 
trajetória dos movimentos por moradia e utilizando um fundo já existente, cria uma linha 
de financiamento municipal voltada para a construção de habitações realizadas em regime 
de mutirão. (RONCONI, 1995, p. 11) 

Na década de 1990, o debate em torno do direito à moradia digna ampliou-se e ganhou escala nacional, 
apoiando-se nos avanços obtidos pelos movimentos de Reforma Urbana na Constituição de 1988. (GASPAR 
e XIMENES, 2013). Durante essa década ainda surgem outras propostas de governos municipais, como em 
São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte que tinham o objetivo de garantir serviços públicos em arquitetura 
para população de baixa renda. No âmbito da Universidade, destaca-se a criação dos escritórios modelos, 
promovidos pela Federação Nacional dos Estudantes ainda na década de 90. 

Nos anos 2000, temos diversos avanços no campo do planejamento urbano. Em 2001, com o Estatuto das 
Cidades a assistência técnica passa a ser formalizada como um instrumento da política urbana que deve ser 
oferecido gratuitamente na perspectiva da efetivação do direito à moradia que agora também é reconhecido 
constitucionalmente. Temos também a criação do Ministério das Cidades em 2003, e finalmente a 
promulgação da lei de iniciativa popular que institui o Fundo Nacional para Habitação de Interesse Social 
(FNHIS) em 2005. Como políticas públicas que contempla a assessoria técnica, temos o Crédito Solidário em 
2004 e o Programa Minha Casa Minha Vida que ganha a modalidade Entidades em 2011. (FERREIRA, 2014) 
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Apesar dos avanço, fazia-se ainda necessária a aprovação de uma Política Nacional e de uma legislação 
especifica que garantisse o assessoria técnica à famílias de baixa renda, e inspirada na lei de assistência social, 
teve-se a aprovação da lei 11.888 em 24 de dezembro de 2008. A lei determina que assistência técnica deve 
ser gratuita para famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, tanto em áreas urbanas como rurais. 
Esse direito “abrange todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos 
profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a edificação, reforma, 
ampliação ou regularização fundiária da habitação.” (Lei nº 11.888/2008) 

A prestação de serviço pode se dar por: servidores públicos; organizações não-governamentais sem fins 
lucrativos; profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em arquitetura, urbanismo ou 
engenharia ou em programas de extensão universitária; por meio de escritórios-modelos ou escritórios 
públicos com atuação na área ou profissionais autônomos ou de equipes jurídicas selecionados e contratados 
pelo o Estado, assim como entidades de profissionais. 

A lei sinaliza ainda que os serviços de assistência técnica devem priorizar a implantação de iniciativas com 
regime de mutirão e projetos para áreas habitacionais declaradas por lei como de interesse social. Outro 
objetivo dessa legislação é 

capacitar os profissionais e a comunidade usuária para a prestação dos serviços de 
assistência técnica previstos por esta Lei, podendo ser firmados convênios ou termos de 
parceria entre o ente público responsável e as entidades promotoras de programas de 
capacitação profissional, residência ou extensão universitária nas áreas de arquitetura, 
urbanismo ou engenharia. (Lei n º11.888/2008) 

e que essas parcerias devem “prever a busca de inovação tecnológica, a formulação de metodologias de 
caráter participativo e a democratização do conhecimento.” (Lei n º11.888/2008); 

Quanto ao financiamento, os serviços de assistência técnica devem ser custeados por: recursos de fundos 
federais direcionados à habitação de interesse social; por recursos públicos orçamentários ou por recursos 
privados. Por essa lei é acrescido ainda um parágrafo na legislação que trata do FNHIS assegurando que todos 
os projetos de habitação social beneficiados por esse fundo devem envolver assistência técnica gratuita. 

Um olhar crítico sobre a atuação profissional 

Sem dúvidas a Lei de Assistência Técnica traz um importante avanço para a garantia do direito à moradia. 
Porém na perspectiva de quebrar relações de poder para a construção de uma cidade mais democrática, é 
necessário (re)pensar a atuação profissional convencional tendo em vista a diminuição das hierarquias entre 
técnicos e comunidades. 

Afim de trazer elementos para tecer um posicionamento crítico sobre o exercício profissional, é interessante 
observar uma análise feita pelo grupo Morar de Outras Maneiras (MOM) sobre a atuação dos arquitetos nas 
favelas que  

têm por critério fundamental o grau de abertura que as práticas dos arquitetos oferecem a 
decisões e ações das comunidades. Consideramos negativos processos que criam novas 
dependências para os (ditos) beneficiários, e avaliamos positivamente a ampliação do seu 
poder político-espacial. (KAPP et ali, 2012, p. 3) 
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Para exemplificar seu posicionamento, o grupo conceitua três tipos de atuação, a tecnocrática, a missionária 
e a artística. É evidente que a idéia não é enquadrar inteiramente os profissionais nesses rótulos, mas 
dificilmente qualquer arquiteto que trabalhe com população de baixa renda não identifique suas prática em 
alguma dessas atuações. 

A chamada atuação artística talvez seja a menos pertinente para esse trabalho já que não tem o objetivo 
direto de resolver o problema da moradia. Ela se funda no raciocínio de que mudar a percepção das favelas, 
por seus moradores e a partir de fora, provocará outras transformações.  

Para exemplificar essa ação o grupo examina dois projetos de arquitetos estrangeiros nas favelas do Rio de 
Janeiro. De maneiras diferentes os dois projetos acabam se apropriando do espaço de maneira em que 
provavelmente não seria aceita em um bairro de classe média ou alta, sendo que a participação dos 
moradores algumas vezes se reduz ao trabalho braçal ou de “inspiração artística” enquanto essas obras 
acabam trazendo um reconhecimento muito maior para os artistas do que retorno para a comunidade. 

Essas iniciativas podem ser comparadas ainda a grandes projetos em favelas que tem o caráter de 
embelezamento e monumentalidade. Isso nos traz a um outro conceito importante para esse trabalho, a 
atuação tecnocrática, que 

(…) caracteriza a situação em que os profissionais trabalham na cidade informal assumindo 
o papel de agentes da formalidade, isto é, como contratados ou funcionários do Estado. Sua 
atuação segue as diretrizes das políticas públicas que estão encarregados de implementar, 
de modo que se dedicarão a melhorias emergenciais ou grandes projetos, atendimento 
individual ou global, processos participativos ou impositivos, conforme ditam tais diretrizes. 
(KAPP et ali, 2012, p. 3) 

Nesse caso há pouco ou nenhum espaço para decisões tomadas, seja pelos profissionais que aplicam as 
regras, seja pelas comunidades, já que o principal objetivo é obedecer aos protocolos de racionalidade pré-
estabelecidos, e mesmo que esses incluam a participação popular, o fazem apenas para cumprir a 
formalidade e mediar interesses contraditórios e não para discutir os problemas e transformar as soluções 
ao longo do tempo. 

E o último conceito trazido aqui é da atuação missionária, que 

(…) abrange o atendimento técnico direto a famílias ou grupos, seja de forma independente 
ou com vínculo a uma entidade mais ampla (ONG, instituição de ajuda humanitária, Estado 
estrangeiro etc.). Importa que, assim como o missionário prega sua cultura religiosa em 
lugares onde não é praticada, o arquiteto assume a tarefa de transferir a cultura ou o 
conhecimento do seu campo para um público que nunca teve acesso a ele, e tampouco 
dependeu dele para produzir seu espaço. (KAPP et ali, 2012, p. 4) 

A diferença para a atuação tecnocrática é que as imposições que acontecem aqui são mais sutis. Mesmo se 
abstendo das formalidades, a ação dos arquitetos missionários ainda está sujeita a reprodução de uma serie 
de costumes, posturas e convicções típicos de ambientes acadêmicos e de formação profissional que se 
baseiam na gênese histórica dos serviços convencionais de arquitetura a clientes de classe alta, onde ocorre 
uma lógica simples de solução de problemas na qual arquitetos continuam dominando a sabedoria do campo 
arquitetônico e criando dependências.  
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Consciente ou inconscientemente, essas atuações tem o objetivo de melhorar a vida de pessoas segundo 
parâmetros pré-estabelecidos e não necessariamente de as fazer pensar criticamente sobre seus problemas, 
desenvolver suas próprias soluções e finalmente se emancipar dessas estruturas. Por isso essas ações sempre 
terão uma linha muito tênue com o assistencialismo, se distanciando dela a medida em que a autonomia dos 
sujeitos é aumentada. 

A partir do ponto desse serviço “missionário” as arquitetas Silke Kapp e Ana Paula Baltazar dissertam sobre 
a diferença do que seria a assistência técnica, que dá nome à lei 11.888 já que ela se inspirou no Sistema 
Único de Saúde e em outros ramos da assistência social, e a assessoria técnica, como é comumente 
referenciada a atuação de técnicos de diversas áreas que trabalham com os movimentos sociais urbanos. 

Para isso elas usam como referencia o filósofo Ivan Illich que tecia críticas sobre as numerosas missões de 
ajuda humanitária que começaram entre as década de 60, 70. Nesse período, grandes poderes econômicos 
internacionais, como Banco Mundial e os Estados Unidos, organizavam essas missões e propagavam uma 
“guerra à pobreza”, estabelecendo quais eram as necessidades dos países subdesenvolvidos (nomeados 
assim por eles), transformando populações inteiras em novos consumidores dessas novas necessidades. 

tais agentes nada mais são do que propagadores de um modo de vida que torna as 
populações tidas por subdesenvolvidas dependentes de instituições (mercado, indústria, 
assalariamento, educação escolar etc.) das quais até então não precisavam e nas quais 
sempre ocuparão posições inferiores. (ILLICH, 1968 apud BALTAZAR e KAPP, 2016, p. 4). 

Assim elas comparam essa atuação missionaria com a atuação de arquitetos urbanistas que impõem seu 
ideal de necessidade a espaços que sempre foram construídos sem a intervenção profissional. 

Seu pressuposto é que tais itens satisfariam necessidades universais, enquanto as cidades 
e moradias que a população produz por conta própria seriam apenas substitutos precários 
ou subnormais desses mesmos itens. Tal postura preconiza a imposição da cultura do 
arquiteto sobre a dos supostos clientes e usuários. (BALTAZAR e KAPP, 2016, p. 4). 

As pesquisadoras apresentam ainda alguns trabalhos que foram desenvolvidos que diferentemente do 
assistencialismo, teriam características de assessoria, que apontam para uma relação sem dominação, 
mesmo ainda sendo assimétrica. Para isso os arquitetos que trabalharam nessas ações procuraram criar 
interfaces que pudessem promover pensamento crítico e estimulasse ações autônomas dos assessorados. 

Um dos exemplos é a reforma de casas feita por mulheres da Ocupação Dandara, em Belo Horizonte. Em sua 
dissertação de mestrado, a arquiteta Carina Guedes propôs oficinas para que algumas ocupantes pudessem 
fazer o levantamento de suas próprias casas, para isso ela lhes deu uma pasta com uma serie de 
instrumentos: prancheta, trena, câmera fotográfica, etc. 

Com algum tempo as mulheres voltaram com os desenhos realizados e puderam pensar elas mesmas em 
quais eram suas demandas de reforma. Posteriormente Carina contratou ainda uma mestra de obras que 
conduziu uma oficina de construção para que elas pudessem realizar as modificações. 

Ficou claro que, com a ajuda de interfaces, uma discreta mediação técnica inicial e a 
possibilidade de contarem umas com as outras, elas são perfeitamente capazes de planejar 
os espaços de suas casas e conduzir a execução de reformas. Os depoimentos explicitam 
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esse ganho de autonomia individual e coletiva e a ruptura de relações de dependência: 
“Nossa, fui eu mesmo que construí. … Aqui em casa a gente colocou a torneira, toda vez 
que eu passo, ou então que vem alguém aqui, eu mostro…olha minha torneira que eu 
coloquei... eu sei colocar torneira.” “Eu senti que eu não preciso mais depender dos 
outros...eu tenho capacidade de fazer.” Finalmente, o processo também parece ter 
aumentado a confiança das mulheres em ações coletivas mais amplas: “Foi maravilhoso 
porque uniu nós, agora eu já tô fazendo parte da associação com elas”. (FIGUEIREDO, 2014 
apud BALTAZAR e KAPP, 2016, p. 12).  

Assim, em cada novo espaço e cada nova situação, é preciso adotar uma postura na relação entre arquitetos 
e assessorados que se aproxime cada vez mais das noções de assessoria técnica destacadas aqui. 

As características ou diretrizes que atribuímos à assessoria são, fundamentalmente: uma 
assimetria assumida entre técnicos e assessorados em vez de uma pretensa simetria; a 
abertura para algum ganho de autonomia, individual e coletiva, em vez da criação de novas 
dependências; a ampliação do imaginário acerca do espaço e de sua produção em vez da 
adesão a pressupostos abstratos e soluções técnicas que ainda desqualificam 
conhecimentos e práticas dos assessorados; e a rearticulação de uma esfera pública, 
diferente tanto da esfera privada, quanto da esfera social. (ARENDT, 2011 apud BALTAZAR 
e KAPP, 2016, p. 5) 

A OCUPAÇÃO GREGÓRIO BEZERRA 

No Conjunto Ceará 

Em agosto de 2016 cinquenta e duas famílias ocuparam um terreno no Conjunto Ceará I, bairro periférico de 
Fortaleza, com pouco tempo essa ocupação autônoma foi despejada pela Guarda Municipal. A Unidade 
Classista5 organizou algumas dessas famílias e junto com pessoas de seus núcleos de base ocuparam o 
mesmo terreno na madrugada do dia 25 de setembro de 2016 dando origem a Ocupação Gregório Bezerra. 

A Unidade Classista é um movimento nacional de base ligado ao Partido Comunista Brasileiro que se 
constituiu em 2012. O grupo trabalha questões sindicais, e a moradia é um dos assuntos que passam pelo 
movimento. A Gregório Bezerra é a primeira experiência de ocupação da Unidade Classista no Brasil.  

No dia 11 de novembro de 2016 a OGB sofreu um despejo violento por parte do GETOI6, um grupo especial 
da Guarda municipal, portando apenas uma ordem administrativa a justificativa da Prefeitura é que a 
ocupação está dentro de uma área verde destinada ao lazer. Desde de então, o movimento construiu um 
barracão no final da rua ao lado do terreno em questão onde já moraram quase 30 famílias simultaneamente, 
sendo instalado sobre a terra ocupada a cozinha e os banheiros coletivos. (figura 1) 

Devido a falta de espaço no barracão e o crescente número de famílias que demandam moradia, a Unidade 
Classista ocupou no dia 21 de abril de 2017 o prédio de uma escola que teve suas obras abandonadas antes 
da conclusão e que fica a cerca de 200m do barracão, nela viviam 78 famílias. 

                                                             
5 Movimento Social 
6 Grupo Especial Tático para Ocupações Irregulares 
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Os dois locais se identificavam unitariamente como Ocupação Gregório Bezerra. Segundo o movimento o 
objetivo de ocupar a escola foi de chamar atenção para o descaso de uma obra pública paralisada há mais de 
2 anos e cobrar que a construção fosse retomada para que o equipamento de educação pudesse servir ao 
bairro. 

Figura 1: Barracão da Ocupação Gregório Bezerra 
Fonte: Acervo pessoal, 2016. 

O Conjunto Ceará I está localizado à oeste de Fortaleza, região que concentra conjuntos habitacionais 
construídos pelo poder público e ocupações irregulares de terra que acompanharam um eixo de 
desenvolvimento industrial, concentrando muitas favelas. De acordo com o macrozoneamento do PDPFor 
de 2009, o bairro se localiza na Zona de Requalificação Urbana 1 (ZRU 1), que 

caracteriza-se pela insuficiência ou precariedade da infraestrutura e dos serviços urbanos, 
principalmente de saneamento ambiental, carência de equipamentos e espaços públicos, 
pela presença de imóveis não utilizados e subutilizados e incidência de núcleos 
habitacionais de interesse social precários; destinando-se à requalificação urbanística e 
ambiental, à adequação das condições de habitabilidade, acessibilidade e mobilidade e à 
intensificação e dinamização do uso e ocupação do solo dos imóveis não utilizados e 
subutilizados. (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE FORTALEZA, 2009, p. 13) 

Porém, é importante ressaltar que o Conjunto Ceará, que engloba os bairros homônimos I e II, apresenta 
uma situação peculiar nessa estruturação urbana de Fortaleza. Ele surgiu a partir da construção de um 
conjunto habitacional construído sob o conceito de Unidade de Vizinhança, no final da década de 70 e 
começo de 80, financiado pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) e executado pela Companhia de 
Habitação do Ceará (COHAB/CE). 

Foi um empreendimento destinado a famílias com faixa de renda entre 0 e 5 salários mínimos, entretanto, 
pela maior capacidade de endividamento, a grande maioria dos beneficiários estava na faixa entre 3 a 5 
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salários. Por isso, apesar de está dentro da ZRU 1 e na fronteira da cidade, ele tem características diferentes 
das periferias de Fortaleza. 

Ao longo das décadas de 1970 e 1980 prevaleceram os grandes conjuntos periféricos, os 
quais, por ocasião de sua implantação, traziam consigo equipamentos sociais e redes de 
infra-estrutura, atendendo às demandas cadastradas na COHAB e utilizando recursos do 
BNH, desde a extinção do Sistema Financeiro de Habitação. (PEQUENO, 2009, p. 103) 

Devido a posterior ausência de políticas de habitação e incidência da autoconstrução pelos moradores nos 
seus próprios lotes, o local apresenta um dos maiores índices de déficit habitacional da cidade relacionado 
principalmente a coabitação. Desde o início foram levados muito equipamentos públicos para o Conjunto 
Ceará, o que potencializou o desenvolvimento da região. Hoje existe uma diversidade ainda maior na oferta 
de serviços no bairro, tanto públicos como privados. Situado na periferia da cidade e rodeado de bairros 
pobre, o conjunto representa uma subcentralidade de Fortaleza. 

O Trabalho Final de Graduação e o Projeto Habitacional 

Neste primeiro momento a Gregório Bezerra foi assessorada pelo trabalho desenvolvido para conclusão de 
curso na Universidade Federal do Ceará em 2017. Durante a fase de pesquisa foram realizadas visitas e 
entrevistas semiestruturadas a 4 ocupações urbanas lideradas por movimentos sociais em Fortaleza que 
tinham como objetivos: entender as estratégias e os desafios do movimentos; qual sua área de influência e 
atuação; como tem sido sua relação com o poder público e quais tem sido suas vitórias. A partir desse 
processo foi desvelada a existência de um grupo de trabalho criado pelo Governo do Estado do Ceará para 
pensar em um projeto piloto de uma política habitacional baseada no mutirão, tendo em vista a falência de 
alternativas para faixa 1 pelo contexto do PMCMV. 

Após a avaliação de cada caso, a Ocupação Gregório Bezerra foi escolhida como parceira para elaboração do 
projeto. Alguns fatores para essa escolha foram: a ausência de assessoria técnica prévia; a inserção do 
movimento em outras frentes de atuação na cidade que dialogavam com a universidade; a dimensão do 
número de famílias da ocupação; a sua relação da entidade com trabalhadores da construção civil e a situação 
fundiária em um terreno público que nunca exerceu sua função social. Esse contexto favorecia a elaboração 
de um projeto participativo que tivesse como resultado final um produto que se encaixa na ideia do poder 
público de uma nova política habitacional baseada na autogestão. 

A partir de então se inicia uma fase de aproximação com a OGB e são realizadas oficinas para melhor 
compreender o perfil de seus moradores, incluindo-se a participação da comunidade para identificar suas 
características, potencialidades e necessidades. 

De acordo com o que foi discutido anteriormente outra questão importante nesse trabalho é estabelecer um 
processo de projeto que potencialize a autonomia dos ocupantes. Para isso procurou-se utilizar interfaces 
que proporcionassem a participação dos moradores na construção das tipologias habitacionais a fim de 
incluí-los na discussão e também para possibilitar o levantamento de suas demandas através do desenho. 

Assim, na tarde do dia 12 de maio de 2017, realizou-se uma oficina para buscar, de forma participativa, traçar 
o perfil social dos ocupantes assim como formular uma tipologia de unidades habitacionais segundo os 
anseios dos moradores. No momento inicial estavam presentes cerca de 40 pessoas da Ocupação Gregório 

8872



 

Bezerra. Para a aplicação do processo, além do autor do trabalho, estavam presentes também 4 estudantes 
de arquitetura voluntários. (figura 2) 

Figura 2: Oficina de participação popular.  
Fonte: Acervo pessoal, 2017. 

A oficina foi dividida ainda em 5 momentos. A primeira parte foi a apresentação dos técnicos presentes. Para 
entender o nosso papel, foi importante situar que o processo de produção de moradia o qual os participantes 
estão construindo ali é diferente dos meios tradicionais. Eles não estão comprando uma casa no mercado 
imobiliário ou apenas se cadastrando para receber um apartamento do poder público, eles se organizaram 
como movimento e ocuparam um terreno para cobrar a efetivação do seu direito fundamental à moradia. 

Foram exibidos alguns exemplos da produção tradicional de programas como o PMCMV a fim de demonstrar 
a generalidade desses conjuntos habitacionais. Desde o começo, também foi prioridade deixar claro para os 
participantes que o objetivo do trabalho era criar um projeto arquitetônico alternativo que eles pudessem 
utilizar como mais uma ferramenta de luta. Isso era importante para evitar falsas expectativas dos moradores 
em relação a obtenção se suas moradias. 

No segundo momento os participantes se apresentaram respondendo a perguntas que nos possibilitasse 
reconhecer o perfil socioeconômico da comunidade, conhecer suas expectativas em relação às condições de 
moradia. Eles responderam sobre a formação de seu núcleo familiar, com quantas pessoas moram; 
discorreram também sobre a ocupação principal deles e suas atuais condições no mercado de trabalho, 
indicando se estão desempregados ou não. Falaram sobre sua trajetória habitacional indicando onde eles 
moravam antes de ir para a ocupação. Ao final também foi perguntado de forma coletiva o que eles sentiam 
necessidade em uma boa moradia. Nesse momento, houve poucas falas. Talvez pela timidez dos 
participantes ou por nunca terem sido consultados sobre o tema. 

As respostas foram registradas em cartelas pelos voluntários que agruparam em uma folha de papel madeira 
as respostas de acordo com os temas: família e ocupação. Os locais de origem foram marcados com adesivos 
em um mapa com os bairros de Fortaleza. As falas quanto a qualidade de moradia foram divididas entre 
questões individuais e coletivas. O objetivo era que os participantes também pudessem visualizar o resultado 
e melhor entender as condições de vida no âmbito coletivo, enquanto grupo, considerando os aspectos acima 
mencionados. 

8873



 

O terceiro momento foi baseado em uma ferramenta do grupo Usina chamada “retomando o potencial 
criativo”, que tem como objetivo incitar o novo, o criativo, a partir de referências de projetos diversos, em 
vários lugares do mundo, justamente para tirar do imaginário popular que habitação social tem que ser de 
péssima qualidade. 

Para isso foram rapidamente apresentados dois projetos. Primeiro, o conjunto Paulo Freire, elaborado por 
essa mesma assessoria técnica em São Paulo, que além de apresentar uma boa qualidade espacial e um 
diferencial pela estrutura metálica teve um processo de concepção que foi referencia para o trabalho com a 
Gregório Bezerra. Em seguida, foi exposto o projeto Quinta Monroy do escritório chileno Elemental, pela boa 
qualidade arquitetônica, versatilidade do projeto e pelo destaque que teve como habitação de interesse 
social. 

Ao final desse momento houve uma discussão interessante que não estava planejada. Uma das participantes 
perguntou quais as vantagens e se seria possível realizar um mutirão para a construção das casas, pois ela já 
havia participado de um. Foram expostas questões como o barateamento dos custos e a maior possibilidade 
de aceitação do governo tendo em vista a crise econômica. Outra participante rebateu os argumentos 
apontando que o mutirão isenta o poder público do dever de fazer cumprir o seu direito à moradia. Então, 
foi discutido coletivamente qual seria o modo mais fácil de ser realmente implementado, assim como qual 
teria maior rapidez e qualidade. Ao final se chegou a conclusão de que o mutirão seria a melhor solução para 
o projeto. 

Em seguida foi a parte mais longa da oficina, onde os participantes divididos em grupos e orientados por um 
estudante de arquitetura, deveriam produzir suas próprias tipologias habitacionais. A idéia desse momento 
é entender como cada família se utiliza do espaço doméstico. 

Foram formados 4 grupos: 1 grupo exclusivamente de homens, outro de mulheres e dois grupos mistos. Essa 
divisão foi feita de acordo com as experiências de assessoria da Usina, e tem como objetivo explicitar como 
as diferentes pessoas utilizam o espaço. A idéia inicial era dividir entre: mulheres adultas, homens adultos, 
idosos e crianças, mas pelas características dos participantes durante o momento a divisão acabou 
acontecendo desta outra forma. 

Como interface para produção das tipologias foram impressos 4 jogos de móveis básicos em planta baixa 2D 
na escala de 1/10 que deveriam ser dispostos pelos participantes em cima de uma folha A0 com um 
quadriculado claro de 2,5x2,5cm apenas para guiar os os espaços de circulação. 

Pensar a planta da unidade habitacional a partir dos móveis pode parecer uma inversão 
para os arquitetos - já que aprendemos que devemos começar pela cidade, analisando o 
que acontece no entorno da área onde será projeto, e só depois ir para edificação. No caso 
do processo compartilhado de projeto, os moveis são, de fato, o tema gerador para a 
discussão da casa. Cada um sabe o que deve caber na cozinha, na sala ou nos dormitórios. 
(USINA CTAH, 2015, p. 161) 

A distribuição desses elementos para montagem dos tipos arquitetônicos também seguiu as referências da 
Usina. 

Iniciamos a atividade a partir da forma como cada um desses grupos usa os espaços de 
moradia, questionando as funções de cada ambiente, ainda sem nome ou definição (a partir 
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de desenhos genéricos, sem definição de “cozinha”, “sala”, mas pelos usos e necessidades.) 
(USINA CTAH, 2015, p. 160) 

Ao longo da oficina, alguns participantes foram se dispersando, mas a maioria se reuniu ao final para o último 
momento onde se deu a apresentação das 4 tipologias por participantes de cada equipe. 

Importante ressaltar que, como qualquer de extensão e se assessoria técnica, nem tudo sai como planejado 
ou mesmo nem sempre aquilo que se buscou atingir vem a ser bem-sucedido. Faz parte do trabalho coletivo 
e participativo contar com estas incertezas e ao mesmo tempo, garantir certa flexibilidade na sua realização. 
Por isso é importante pontuar algumas questões que ocorrem, primeiramente sobre o perfil dos ocupantes. 

O número de participantes era muito maior do que o esperado. Assim sendo, o processo teve quer ser 
acelerado. Percebeu-se ainda que algumas pessoas respondiam algo que não se encaixava exatamente na 
ideia e não foi possível debater melhor a resposta.  

Além disso, enquanto aconteciam os depoimentos, outras pessoas ainda chegavam as quais eram chamadas 
por amigos a todo tempo. Como cada estudante de arquitetura ficou responsável por anotar uma informação 
diferente, o número de respostas em cada assunto foi variado em termos de resultado. 

Quanto a formação das famílias, foram levantadas 45 respostas. As respostas variam entre famílias com 1 
até 7 componentes. Houve um caso onde foram contadas 13 pessoas. Considerando a hipótese de moradia 
ideal, relataram a preferência de continuarem a morar juntas. Em sua grande maioria, cerca de 2/3 das 
respostas, se situam no intervalo entre 3 a 5 membros.  

 
Figura 3: Levantamento do perfil social dos moradores. 

Fonte: Acervo pessoal, 2017. 

Quanto a ocupação dos participantes, foram obtidas respostas bem variadas. Variou de abatedor de frango 
a veterinário (não especificou se havia gradução), mas o interessante foi perceber que 5 das 34 ocupações 
levantadas eram trabalhadores da construção civil. Todavia, estes todos atualmente encontram-se 
desempregados. Essa situação inclusive era o perfil geral dos participantes, os únicos que não estavam sem 
trabalho eram: uma estudante, uma aposentada e 5 ambulantes autônomos. 
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Quanto a origem das famílias, foram catalogadas 52 respostas. Percebe-se uma grande relação da ocupação 
com as favelas do entorno principalmente do Genibaú, uma favela vizinha de onde vieram 20 das pessoas 
que responderam a questão, 4 pessoas eram oriundas de outros municípios da Região Metropolitana de 
Fortaleza,. Houve ainda também pessoas de fora do Ceará, 2 de João Pessoa e 1 de São Paulo. 

Foram levantadas apenas 14 respostas quanto ao que agrega qualidade à moradia para os participantes. 
Todavia a maioria tinha relação com questões coletivas, com destaque para a questão do lazer e a presença 
de quadra de esporte.  

Quantos às questões individuais apareceram alguns cômodos da casa que precisariam de maior atenção, 
como a sala, o quintal e a cozinha. Surge ainda como ponto para reflexão a possibilidade de expansão da casa 
e o fato de não pagar aluguel. 

Agora serão expostas algumas questões percebidas ao longo da etapa de montagem das tipologias, assim 
como uma análise dos resultados. 

Em alguns grupos houve dificuldades com o trabalho coletivo. Apenas em um grupo aconteceu uma certa 
rivalidade entre duas participantes, mas sem grandes desdobramentos ou constrangimentos. Um problema 
apontado foi a indisposição de algumas pessoas em participar pois julgavam que os estudantes poderiam 
fazer aquele trabalho melhor que eles. Por isso era sempre preciso falar sobre a importância e as vantagens 
da construção coletiva daquelas tipologias e dos conhecimentos que eles tinham. 

As tipologias habitacionais refletem as características das famílias. Todas foram feitas com dois quartos, em 
nenhum grupo foi sugerido a adição de um outro, o que é compreensível tendo vista que a maioria das 
famílias são formadas por 3 a 5 pessoas. 

Figura 4: Tipologias produzidas respectivamente pelo grupo de mulheres e de homens. 
Fonte: Acervo pessoal, 2017. 

Entretanto uma questão que apareceu inicialmente em todos os grupos foi a presença de um segundo 
banheiro. Os facilitadores puseram em questão que a adição desse cômodo encareceria a obra, já que possui 
infraestrutura hidráulica e precisaria de uma atenção maior para a construção, Todavia, em um dos grupos, 
os participantes foram mais persistentes nessa questão e desenharam sua tipologia com dois banheiros. 
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As cozinhas geralmente apresentam um tamanho relativamente grande comparadas às unidades de 
habitação de interesse social. É possível verificar também a presença de espaços de lazer junto às salas, que 
para alguns foram identificadas como varandas.  

Mas o que mais chamou atenção foi o reflexo que a cultura machista teve na produção das tipologias. Na 
condução da montagem as repostas sobre as importâncias dos cômodos se diferenciavam muito de acordo 
com o gênero dos participantes. No grupo exclusivo de homens a primeira coisa que aparece é o “espaço 
para lazer” que toma forma na sala com o sofá e televisão. Enquanto nos outros grupos, onde havia presença 
feminina, a cozinha e a área de serviço apareceram logo no início. 

No grupo masculino os últimos espaços a serem pensados foram o quarto dos filhos e a área de serviço, que 
acabou sendo posta de forma despreocupada, fora de casa junto com uma grande área aberta que seria 
destinada também ao lazer ou para futuras expansões.Ao analisar a sala de estar dos grupos, percebe-se que 
a casa feita pelas mulheres é a única onde há apenas um sofá, enquanto nos outros grupos onde havia alguma 
presença masculina, todos usaram dois sofás. Essas observações revelam o reflexo do machismo onde a 
mulher ainda atribui à sua casa o espaço de trabalho, enquanto o homem atribui ao seu lar, o descanso e o 
lazer. 

Todas as informações foram importantes para compreender melhor as necessidades e demandas dos 
habitantes da OGB, essa tipologia deu forma as casas do conjunto habitacional projetado para eles na fase 
final do Trabalho Final de Gradução. 

A comunidade recebeu bem o projeto e chegou a enviar a proposta a Regional responsável pela gerência 
pela área, porém a Prefeitura continuou sem dar nenhuma resposta a demanda de moradia da OGB. 

OGB no Centro de Fortaleza e a Residência 

No dia 17 de Janeiro de 2018 a Secretaria Municipal de Educação, o responsável distrital da Secretaria de 
Infraestrutura e a empresa responsável pela obra da escola visitaram a OGB solicitando que os ocupantes se 
retirassem pois precisavam dar continuidade a obra. Não havia nenhum agente público responsável pela 
habitação no dia e nem uma proposta de realocação para as famílias. O movimento se negou a sair sem 
negociar e conseguiram marcar para o dia 23 de janeiro uma reunião de negociação na sede da Habitafor7. 
Este segundo encontro teve a presença de alguns vereadores, da secretaria de educação e do secretário de 
habitação. 

Durante a reunião procurou-se encontrar um solução habitacional para alojar as famílias, seja um conjunto 
habitacional já construído ou a concessão de uso de algum imóvel público para que as famílias pudessem es 
alojar, por exemplo. O projeto por mutirão desenvolvido durante o TFG também foi posto como alternativa 
pelo próprio movimento, a ideia pareceu bem recebida pelo membro do poder público, o Grupo de Trabalho 
(GT) de mutirão foi novamente citado, porém a reunião não surtiu encaminhamentos que providenciassem 
a solução habitacional para o movimento. O único acordo é que os moradores iriam se retirar da escola, já 
que era pauta do movimento a retomada da construção da escola, a empresa responsável contrataria 
moradores da ocupação para trabalhar na obra e o barracão poderia ficar no mesmo local. 

                                                             
7 Secretaria de Habitação da Prefeitura de Fortaleza. 
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Por não encontrar uma solução habitacional, na madrugada do dia 26 de janeiro de 2018 as famílias da 
Ocupação Gregório Bezerra que estavam na escola no Conjunto Ceará saíram do equipamento em 
construção e ocuparam um prédio histórico no Centro de Fortaleza. A Escola Jesus Maria José (figura 5), 
inaugurada em 1905 pela Igreja Católica, se encontra abandonado há muitos anos e já foi palco de algumas 
ocupações de movimentos de moradia, como o MLB8 e agora a Unidade Classista. Desde 2008 a Prefeitura 
tem a concessão de uso do prédio por parte da Igreja, existia um projeto para transformá-lo no museu da 
Fotografia que nunca foi efetivado. 

A Ocupação Gregório Bezerra passa então a ter seus dois núcleos distantes entre si, as 12 famílias que 
continuam morando no barracão inicial no Conjunto Ceará e as 66 famílias que ocupam o prédio abandonado 
do Centro de Fortaleza. Territórios bem diferentes que estão a cerca de 12km de distância entre si. 

Figura 5: Novo prédio ocupado pela Ocupação Gregório Bezerra. 
Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

No dia 8 de março a Unidade Classista apoiou uma ocupação realizada por movimentos feministas em um 
prédio abandonado reivindicando a construção da Casa da Mulher Brasileira, no bairro da Parangaba, o 
Governo do Estado fez uma reunião de conciliação com os militantes dessa iniciativa e a partir então se abre 
um canal de diálogo entra a OGB e o poder público estadual. 

Nesse contexto se tem a assessoria técnica a partir da Residência em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, e no 
plano de trabalho, que deveria guiar as ações do curso durante todo o ano de 2018, se colocam duas 
hipóteses de projeto final a ser desenvolvido junto à Ocupação. Devido a abertura de diálogo tanto com 
poder público municipal, quanto com o estadual, a primeira opção, mais otimista, é que pelo menos até maio 
deste ano, fosse definido junto ao governo um ou mais terrenos específicos para que se possa ser pensado 
um projeto arquitetônico e urbanístico por mutirão, já que o trabalho feito na gradução foi com um terreno 
que dificilmente seria cedido para moradia popular, a idéia agora negociar com o poder público um terreno 

                                                             
8 Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas. 

8878



 

específico. A segunda hipótese, no caso da não indefinição de um local dentro do prazo do trabalho, é a 
elaboração de um estudo de vazios urbanos (terrenos ou prédios ociosos) passíveis de serem utilizados para 
Habitação de Interesse social via autogestão no centro de Fortaleza. 

O diálogo com o poder municipal é extremamente fechado, caracterizado por uma gestão que promove um 
planejamento urbano neoliberal, com a promoção de planos como o “Fortaleza Competitiva” e com 
mudanças na Lei de Uso e Ocupação do solo da cidade feita a portas fechadas, sem participação popular e 
com graves ameaças a produção de habitação de interesse social. Assim, parte-se para tentar negociar com 
o governo do Estado. No início de março de 2018, é realizada uma reunião na Secretaria das Cidades, onde 
são apresentados o projeto da residência e o trabalho com a Ocupação Gregório Bezerra, se é questionado 
sobre o grupo de trabalho de política publica por mutirão que se havia mencionado antes, que pelo relato 
do coordenador de habitação havia ficado parado há algum tempo, mas agora poderia ser retomado. 

Paralelamente a esse processo há também um constante acompanhamento da OGB, frequentando eventos 
promovidos pelo próprio movimentos, ou parceiros, como exibição de filmes, formações políticas, etc. 
Através deste contato surgiu a demanda de alguns jovens que moram na ocupação de dar usos há alguns 
espaços públicos que existem no pátios prédio e construção de alguns equipamentos comunitários, como 
uma horta, uma biblioteca (que já existia e era mantida por esses jovens), uma brinquedoteca e um espaço 
que tanto poderia servir a cozinha comunitária, quando seria um lugar para passar o tempo e reunir as 
pessoas. Devido à uma agenda externa, houve pouco tempo para elaboração do projeto e não foi possível a 
utilização de alguma interface que proporcionasse uma melhor participação dos envolvidos no desenho. 

Pouco tempo depois de entregue o projeto para esse espaço coletivo, a OGB recebeu um comunidade do 
governo do Estado que iria ganhar unidades habitacionais para as 78 famílias no conjunto Orgulho do Ceará 
II, localizado há mais de 14 km do centro de Fortaleza, no município vizinho de Maracanáu. O 
empreendimento do PMCMV fase II para faixa 1, tem 2096 unidade habitacionais e atualmente não tem 
nenhuma equipamento público em construção, os terrenos institucionais direcionados para isso, estão 
ocupados por outras pessoas e o governo não conseguiu achar um meio de construir esses equipamentos, 
apesar disso, disse que estaria entregando suas unidade em dois momentos, um primeiro em junho  num 
segundo em agosto, quando iriam os moradores da OGB. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No caso da Ocupação Gregório Bezerra, ficou bem claro a necessidade de flexibilidade nas ações técnicas  
com movimento. Procurou-se ao máximo exercer uma assessoria de acordo com o que foi discutido neste 
artigo, envolvendo os moradores em um processo participativo de elaboração de projeto, afim contribuir 
para seu ganho de autonomia dos moradores. Já na atuação mais recente, na Residência (RAUE), com a 
demanda de construção do parquinho, foi impossível tornar o processo de desenho mais participativo devido 
ao curto espaço de tempo que se teve na época. 

Ainda no caso da oficina realizada para o Trabalho Final de Gradução, assim como a maioria das atividades 
de extensão, muito do que foi planejado acabou tendo que ser modificado na hora devido a alterações do 
contexto que são imprevisíveis. Outro exemplo de planejamento prévio que precisou ser flexibilizado foi a 
construção do Plano de Trabalho da Residência. Devido ao novo contexto de mudança das pessoas para o 
conjunto habitacional, as duas hipóteses anteriormente previstas se tornam de execução improvável, 
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necessitando buscar agora outros serviços que possam ser prestado à comunidade e construir uma nova 
hipótese de trabalho para Residência, a fim de ter um produto final a ser entregue a universidade. 

Em relação aos acontecimentos mais recentes com a OGB é interessante observar a postura do poder 
público, que inicialmente parecia favorável a uma construção de um projeto piloto de uma política de 
mutirão autogerido, mas que ao se deparar com um ano eleitoral, passa a entregar unidades habitacionais 
sem nenhuma condição de urbanidade, pois não tem equipamentos públicos, repetindo velhas práticas do 
passado. 

Devido a ineficiência do Estado no assunto, a Universidade ainda tem sido essencial para a garantira dos 
serviços de assessoria técnica para a população de baixa renda, porém, como a experiência com a Ocupação 
Gregório Bezerra demonstra, o tempo da universidade é muito diferente do tempo das relações socio-
políticas reais. Para buscar realizar uma assessoria técnica contextualizada com a realidade, que preze pela 
garantia do direito à moradia e à cidade para todos e romper com práticas ultrapassadas da produção da 
cidade é preciso sempre cobrar a efetivação da assessoria técnica através de políticas públicas, garantidas 
pelo Estado. 
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ASSESSORIAS TÉCNICAS EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO 
PAULO: A PRÁTICA DA FÁBRICA URBANA 

TECHNICAL ADVISORIES ON SOCIAL HOUSING IN SÃO PAULO: THE PRACTICE OF FÁBRICA URBANA 

ASESORIAS TÉCNICAS EN HABITACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE SÃO PAULO: LA PRÁCTICA DE LA 
FÁBRICA URBANA 

 
EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Este trabalho trata da temática da habitação social, através da análise de um coletivo de assessoria técnica em 
arquitetura e urbanismo atuando na região metropolitana de São Paulo. O estudo apresenta um histórico sobre a 
formação das Assessorias Técnicas no cenário paulistano, o contexto atual destes coletivos profissionais e a atuação de 
um desses grupos, a Fábrica Urbana, no período entre 2009 e 2017, em projetos para a entidade Fórum de Cortiços, 
financiados através do programa Minha Casa Minha Vida – Entidades. Foram realizadas entrevistas com a equipe da 
Fábrica Urbana como forma de elucidar questões como o perfil dos profissionais atuando neste campo profissional e a 
forma de trabalho das assessorias técnicas junto aos movimentos sociais, além da metodologia de trabalho ao longo 
das diferentes etapas do processo projetual. Ao final são esboçadas considerações quanto aos principais entraves para 
efetivação do trabalho das assessorias técnicas e para a construção de habitação de interesse social de qualidade, em 
especial quanto à carência de políticas públicas duradouras, as burocracias na esfera das aprovações de projeto, a lacuna 
no ensino de Arquitetura e Urbanismo e os desafios para a consolidação do campo profissional das assessorias técnicas. 
PALAVRAS-CHAVE: Assessoria Técnica, Habitação de Interesse Social, Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades, 
Fábrica Urbana, ATHIS. 

ABSTRACT: 
This paper discusses the theme of social housing, through the analysis of a collective of technical advisory in architecture 
and urbanism working in the São Paulo metropolitan region. The study presents a background on the formation of 
Technical Advisors in the São Paulo scenario, the current context of these professional collectives and the performance 
of one of these groups, ‘Fábrica Urbana’, in the period between 2009 and 2017, in projects for the entity ‘Fórum de 
Cortiços’, financed through the My House My Life - Entities program. Interviews were carried out with the team at 
‘Fábrica Urbana’ as a way to elucidate questions such as the profile of professionals working in this professional field 
and the way of work of technical advisory services to social movements, as well as the methodology of work throughout 
the different stages of the design process. At the end, the paper sketches about the main obstacles to the work of 
technical advisories and to the construction of quality social housing, especially regarding the lack of durable public 
policies, bureaucracies in the area of project approvals, the gaps on Architecture and Urbanism teaching and the 
challenges for the consolidation of the professional field of technical advisory. 
KEYWORDS: Technical Advisory, Social Housing, My House My Life – Entities program, Fábrica Urbana, ATHIS. 

RESUMEN: 
Este trabajo trata de la temática de la vivienda de interés social, a través del análisis de un colectivo de asesoría técnica 
en arquitectura y urbanismo actuando en la región metropolitana de São Paulo. El estudio presenta un historial sobre la 
formación de las Asesorías Técnicas en el escenario paulistano, el contexto actual de estos colectivos profesionales y la 
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actuación de uno de esos grupos, la ‘Fábrica Urbana’, en el período entre 2009 y 2017, en proyectos para la entidad 
‘Fórum de Cortiço’s, financiados a través del programa Mi Casa Mi Vida - Entidades. Se realizaron entrevistas con el 
equipo de la ‘Fábrica Urban’a como forma de elucidar cuestiones como el perfil de los profesionales actuando en este 
campo profesional y la forma de trabajo de las asesorías técnicas junto a los movimientos sociales, además de la 
metodología de trabajo a lo largo de las diferentes etapas del proceso proyectual. Al final se esbozan consideraciones 
en cuanto a los principales obstáculos para la efectividad del trabajo de las asesorías técnicas y para la construcción de 
vivienda de interés social de calidad, en especial en cuanto a la carencia de políticas públicas duraderas, las burocracias 
en la esfera de las aprobaciones de proyecto, la laguna en el marco enseñanza de Arquitectura y Urbanismo y los desafíos 
para la consolidación del campo profesional de las asesorías técnicas. 
PALABRAS-CLAVE: Asesoría Técnica, Vivienda de Interés Social, Programa Mi Casa Mi Vida - Entidades, Fábrica Urbana, 
ATHIS. 
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INTRODUÇÃO 

O acesso de todos à terra urbanizada, o direito à moradia e a participação no processo decisório  são direitos 
fundamentais, consagrados pela Constituição Brasileira de 19881, e que deveriam ser promovidos pelo 
Estado como um direito social. Apesar desta e outras previsões legais e da alta demanda habitacional, o 
direito ao solo urbano e à moradia digna, historicamente não têm sido adequadamente provisionados pelos 
governos, o que afeta diretamente as camadas mais pobres e vulneráveis da população. A moradia, assim 
como a saúde, educação, alimentação, segurança, etc., constituem necessidades básicas de subsistência do 
trabalhador e garantem a dignidade da pessoa humana. Conforme pesquisa da Fundação João Pinheiro, o 
déficit habitacional do país estava estimado em 6,35 milhões de domicílios, o que correspondia a 9,3% dos 
domicílios brasileiros, sendo esse déficit composto pelo volume de habitações precárias, pelas famílias 
morando em co-habitação e pelas famílias em moradias alugadas e que constituíam 50% do total de déficit 
habitacional (FJP, 2015). Essas carências são determinadas não apenas pela pobreza e pelos salários 
insuficientes, mas também pela nossa histórica desigualdade social. A ausência de políticas habitacionais 
continuadas, a distribuição desigual dos investimentos e serviços públicos, o alto custo da terra urbana e o 
rentismo vinculado à produção habitacional, geraram cidades segregadas, com periferias distantes e 
extensas áreas de pobreza e de informalidade habitacional. 

Além da carência de habitação adequada e bem localizada, boa parte das casas populares são construídas 
sem o acompanhamento profissional adequado, evidenciado pela precariedade arquitetônica das habitações 
autoconstruídas, sujeitas à inúmeros problemas decorrentes da falta de projeto e acompanhamento das 
obras. Há de se considerar ainda a questão espacial das periferias das cidades brasileiras, carentes de 
infraestrutura e acesso aos serviços básicos (NUNES, 2017). 

A forma desigual como se deu o acesso à terra urbanizada para as diferentes classes sociais no Brasil, 
proporcionou acesso à infraestrutura urbana, serviços públicos e acessibilidade disponíveis principalmente 
para as camadas de mais alta renda, que dominam o processo de produção (e reprodução) do espaço urbano 
e criam, de acordo com seus interesses, as localizações privilegiadas (VILLAÇA, 2009; SUGAI, 2015). Sem 
condições de adquirir uma habitação por meio dos mecanismos tradicionais de financiamento do mercado 
imobiliário e nem mesmo de obter assessoria técnica, as camadas populares da sociedade são compelidas a 
adotar a autoconstrução, nas áreas que não apresentam interesse para o mercado imobiliário geralmente 
em contextos ambientalmente frágeis, como áreas de mananciais, mangues, dunas e encostas. 

Com tamanha demanda para assessoria de profissionais atuando com habitação social, e considerando a 
aprovação da Lei de Assistência Técnica que assegura o serviço para apoiar as famílias de baixa renda e 
previsão de recursos públicos para execução da atividade2, porque são tão poucos os arquitetos, urbanistas 
e engenheiros trabalhando com arquitetura social? Seria um problema na formação acadêmica destes 
profissionais? Ou seria a baixa disponibilidade de recursos e de políticas públicas para o segmento de 
habitação de interesse social? Este trabalho não pretende elucidar esses questionamentos, mas considera 
que esse conjunto de aspectos justificam a ausência da prática de assessoria técnica, tanto no que se refere 
ao pouco conhecimento e difusão dessa atividade de assessoria às famílias de baixa renda, quanto ao 
desconhecimento  dos arquitetos e urbanistas quanto aos programas habitacionais que até 2016 estavam 

                                                           
1 Artigos 182 e 183 da constituição. 
2 Lei de Assistência Técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, nº 11.888/08. 
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em execução, as restrições impostas pelos próprios agentes financiadores, bem como a séria lacuna na 
formação profissional3.  

O tema da moradia da população de baixa renda tem sido ignorado pelas instituições– 
desde faculdade de arquitetura, passando pelas administrações públicas, o que inclui planos 
diretores, até chegar ao judiciário, que frequentemente ignora a função social da 
propriedade prevista na lei federal, quando elabora suas sentenças de despejo. O mercado 
residencial privado ignora não apenas a parcela de baixa renda da população, que constitui 
maioria, como a própria classe média, parte da qual pode ser encontrada nas favelas e 
loteamentos ilegais das grandes cidades brasileiras (MARTINS, 2006, p.7). 

Atualmente, no país, ainda são poucos os coletivos ou escritórios que desenvolvem de forma profissional e 
contínua a atividade de assessoria técnica em arquitetura e urbanismo, seja junto às entidades de luta por 
moradia, às ONG’s ou a cooperativas habitacionais. Alguns fundadores de coletivos de assessoria técnica em 
atuação iniciaram suas experiências de assessoria técnica no início da década de 80, ainda de forma militante. 
Outros grupos tiveram início a partir dos programas habitacionais de mutirões autogeridos desenvolvidos 
em governos progressistas, como durante a gestão de Luiza Erundina, na prefeitura de São Paulo (1989-
1992). Há também grupos recentes de jovens que vêm tomando a iniciativa de forma experimental, ou 
mesmo vinculados a programas habitacionais específicos, como o do governo do Distrito Federal.  No 
entanto, seja em função da ainda inexpressiva atuação em ATHIS dos profissionais da área de arquitetura e 
urbanismo no país ou, ainda, devido aos números restritos de obras contratadas e executadas nos recentes 
programas habitacionais do Governo Federal direcionados às famílias de baixa renda, como o programa 
Minha Casa Minha Vida-Entidades (2009-20164), constata-se o desconhecimento e a pouca difusão da 
atividade de Assessoria Técnica pública e gratuita direcionada às camadas mais pobres da população.  

Nesse sentido, e considerando-se o complexo, mas muito significativo papel que essas assessorias técnicas 
em arquitetura, urbanismo e engenharia vêm desenvolvendo, torna-se fundamental que sejam melhor 
conhecidas a sua história, atividades desenvolvidas, características e especificidades; sejam analisados os 
seus procedimentos, seus acertos, suas dificuldades; as relações que estabelecem com as entidades 
organizadoras, com as lideranças, com as famílias beneficiadas, com a entidade de financiamento, com as 
prefeituras; a participação dos futuros moradores na execução, no controle e na gestão das obras;  e, sem 
dúvida, como se estruturam seus escritórios, o processo de desenvolvimento de projeto, a remuneração do 
corpo técnico, o processo construtivo e acompanhamento de obras, entre tantos aspectos do cotidiano desse 
longo processo de assessoria técnica aos movimentos populares. O conhecimento sistemático dessas 
diferentes práticas que vêm sendo desenvolvidas nas últimas décadas é fundamental, não apenas para 
reflexões e críticas acadêmicas e para o aperfeiçoamento técnico de novos coletivos, mas também para a 
disseminação dessas atividades de assessorias técnicas e, possivelmente, para subsidiar futuros programas 
ou políticas públicas habitacionais. 

                                                           
3 Importantes iniciativas têm sido tomadas para ‘preencher’ esta lacuna no ensino da arquitetura e urbanismo, como o caso da 
Residência em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, com foco em Assistência Técnica para habitação de interesse social. Este curso 
vem sendo realizado em nível de pós-graduação, e serviu de base para outros cursos que começam a seguir esse percurso, como no 
caso da UFPB, UFPel, UnB, ou de experiências como a da FAU-USP, com o Programa de Residência em Arquitetura e Urbanismo 
2015/2016 de Planejamento e Gestão Urbana. 
4 A ruptura institucional, ocorrida a partir do impeachment da Presidenta Dilma Rousseff em 2016, marcou uma drástica redução nos 
recursos para programas sociais, inclusive com a suspensão de diversos programas habitacionais, caso do Programa Minha Casa 
Minha Vida – Entidades. 
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No intuito de conhecer e analisar práticas concretas e exercícios profissionais consolidados em assessoria 
técnica em arquitetura e urbanismo, este artigo apresenta a atuação de um coletivo de assessoria técnica 
em arquitetura e urbanismo atuante em São Paulo, denominado Fábrica Urbana Centro de Estudos e 
Projetos da Cidade. Este escritório de arquitetura possui o diferencial de focar sua atuação unicamente no 
atendimento às demandas habitacionais de populações de baixa renda, intermediada por Entidades 
organizadoras. Assim como a Fábrica Urbana, outros coletivos também atuam com esta atividade profissional 
de Assessorias Técnicas, surgido nos anos 1980 na cidade de São Paulo, e que se mantém ainda hoje, mesmo 
com inúmeras dificuldades, atuando junto aos movimentos de luta por moradia digna.  

Para apresentar o trabalho desenvolvido pela Fábrica Urbana, faz-se necessário uma retrospectiva em 
relação ao surgimento do conceito de assessoria técnica e o contexto socioeconômico e político que permitiu 
a configuração e consolidação deste campo profissional na capital paulista. O breve relato do processo 
histórico e o quadro atual das Assessorias Técnicas, permitem entender melhor as especificidades, as 
características e os procedimentos adotados pela Fábrica Urbana e as atividades que vêm desenvolvendo 
junto ao programa MCMV-Entidades, as contradições, os obstáculos, as soluções e os avanços. 

SURGIMENTO DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS PARA HABITAÇÃO SOCIAL EM SÃO PAULO 
 

Apesar de presente no dia a dia das populações carentes há muito tempo, as discussões sistemáticas em 
torno da autoconstrução e da necessária reforma urbana começam a ser levantadas na década de 1960, com 
arquitetos e urbanistas procurando intervir nos rumos da urbanização no país (GORDILHO-SOUZA, 2017). 
Surgem as primeiras iniciativas de atuação profissional junto às populações de baixa renda5, com uma 
abordagem distinta daquela promovida pelo governo, especialmente no que se refere à participação ativa 
das populações afetadas. A aceitação, por parte da sociedade e do Estado, da existência de amplas áreas de 
precariedade habitacional nas cidades brasileiras (BONDUKI, 2013) contribuiu para que o problema passasse 
a ser discutido e encarado de forma mais ampla pelos profissionais da área. Se a população de baixa renda 
iria construir suas habitações por conta própria, com ou sem auxílio do governo, era necessário que 
condições mínimas de habitabilidade fossem incluídas nessas construções (NUNES, 2017). 

O final da década de 1970 viu surgir uma série de movimentos populares em luta por direitos, incluindo as 
populações mais pobres vivendo em assentamentos informais, das periferias e favelas das cidades, bem 
como outros setores da sociedade, profissionais da classe média urbana (arquitetos, engenheiros, 
advogados) que, a partir de suas articulações no campo sindical passaram também a apoiar e integrar esta 
coalizão (ROLNIK, 2012).  

Neste mesmo período (1976) surgem as iniciativas em torno da Assistência Técnica para Moradia Econômica 
(ATME)6,  prestada a famílias que não podiam pagar pelo serviço. Considerando que a habitação se tratava 
de um direito e que a baixa renda das famílias impedia a contratação de um projeto arquitetônico, com a 
ATME, a assistência técnica de arquitetos, urbanistas e engenheiros, assim como saúde e educação, passa a 
ser dever do Estado. Neste sentido, as discussões a respeito tiveram início na cidade de Porto Alegre, com o 

                                                           
5 Carlos Nelson, na favela Brás de Pina, no Rio de Janeiro (1964), e Acácio Gil Borsói, no Cajueiro Seco, Recife/PE (1963/1964). 
6 ATME – lançado em 1976 pelo SAERGS – Sindicato de Arquitetos e Engenheiros do Rio Grande do Sul, em conjunto com o CREA – 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (na época o conselho de arquitetura ainda era atrelado ao CREA). 
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slogan ‘uma família, um projeto’ (SILVA, 2010), a proposta ia de encontro com a massificação dos conjuntos 
habitacionais construídos pelo governo militar. A ATME viria a ser a origem do que posteriormente 
convencionou-se a denominar por ATHIS, sobretudo após a aprovação da lei 11.888/08, que instituiu uma lei 
federal garantindo acesso à Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social para famílias de baixa 
renda. 

Após esse breve recorte, retoma-se a linha do tempo ao momento de efervescência política do final da 
ditadura militar (final da década de 1970 até meados de 1980), quando ocorre a formação de mutirões 
organizados pelos movimentos sociais de luta por moradia, assessorados por arquitetos e urbanistas, 
originando em São Paulo o que ficou conhecido como os ‘mutirões autogeridos’ (RONCONI, 1995, ARANTES, 
2004). Essa prática foi influenciada pelo exemplo trazido do Uruguai, a partir das experiências de construção 
por ajuda mútua realizadas pela FUCVAM7 (BARAVELLI, 2007; PEREIRA, 2006; LOPES, RIZEK, 2005; 
SILVA,1994b) e marca a origem da atuação das assessorias técnicas em arquitetura e urbanismo em São 
Paulo, coletivos profissionais compostos, geralmente, por arquitetos e urbanistas, além de técnicos da área 
social, engenharia e jurídica, atuando em parceria com movimentos sociais de luta por moradia na promoção 
de habitação de interesse social construída em regime de autogestão, ou seja, com a participação da 
população nas decisões e, em alguns casos, com efetiva participação nas obras.  

No início, os mutirões foram uma espécie de crítica ao descaso do governo com o crescente problema 
habitacional, ocorreram como reivindicações, como luta por direitos. Em um segundo momento, os mutirões 
autogeridos passam a ser ‘absorvidos’ pelo Estado, a partir do programa FUNAPS Comunitário, desenvolvido 
pela prefeitura da cidade de São Paulo entre 1989 e 1992 (RONCONI, 1995; SILVA, 1994a; ARANTES, 2004). 
Com a institucionalização e consolidação deste campo profissional à partir do FUNAPS (CAMARGO, 2016), as 
assessorias técnicas passaram a atuar continuamente junto aos movimentos de moradia. As alternâncias de 
poder ao longo dos anos foram as principais responsáveis pelo aumento ou redução de produção 
habitacional neste segmento (NUNES, 2017). Nos últimos anos, a principal fonte de recurso das assessorias 
foram os trabalhos desenvolvidos no programa Minha Casa Minha Vida – Entidades. 

Do lançamento do caderno ATME, 1976, passando pela consolidação da atuação das Assessorias Técnicas em 
São Paulo com o FUNAPS, até a aprovação de uma lei federal específica sobre Assistência Técnica pública e 
gratuita8, em 2008, foram anos de luta, em especial das categorias profissionais atreladas à lei (arquitetura, 
urbanismo e engenharia). Ela funciona como um marco regulatório, no entanto, boa parte dos arquitetos 
que trabalham com arquitetura social já o faziam há bastante tempo, mesmo antes da sanção desta lei.  

  

                                                           
7 FUCVAM – Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, as cooperativas habitacionais atuavam desde a 
década de 1960. 
8 AMORE (2016) aborda as diferenças entre os conceitos de Assessoria Técnica e Assistência Técnica. Este trabalho não se propõe a 
este fim, adotando o termo ‘Assessoria Técnica’ para designar os coletivos profissionais atuando no contexto paulistano, termo 
utilizado pelos próprios grupos em questão. Neste estudo procura-se vincular o termo ‘Assistência Técnica’ à lei 11.888/08, que 
especifica este nome como o trabalho relacionado ao atendimento da demanda por habitação de interesse social. 
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O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-ENTIDADES COMO FOMENTO AO TRABALHO DAS 
ASSESSORIAS TÉCNICAS 
 

Apesar do grande volume de recursos aplicados, e da inclusão das famílias que recebem até 3 salários 
mínimos pela primeira vez num programa habitacional federal, inúmeros autores apontam que uma parte 
significativa do Programa Minha Casa Minha Vida esteve vinculada aos interesses do capital imobiliário 
(MARICATO, 2009; ROLNIK, NAKANO, 2009; ARANTES, FIX, 2009; BONDUKI, 2009; FERREIRA, 2012; AMORE, 
SHIMBO, RUFINO, 2015). Muitos dos erros de políticas habitacionais pregressas foram repetidos, como a 
baixa qualidade das arquiteturas e urbanizações (FERREIRA, 2012) e contribuindo para acentuar a 
periferização nas cidades brasileiras (FERREIRA, 2012; MARICATO, 2013; AMORE, SHIMBO, RUFINO, 2015). 

Mas há, no entanto, uma modalidade dentro do programa MCMV direcionada aos 
movimentos de luta por moradia caracterizada por práticas autogestionárias de 
participação da população. Esta modalidade, denominada Minha Casa Minha Vida - 
Entidades, pode ser considerada como sucessora do FUNAPS Comunitário, agora sendo 
viabilizada em um programa habitacional federal. As atividades das assessorias técnicas em 
habitação de interesse social, em especial na cidade de São Paulo, se mantiveram ativas 
através deste programa, pelo menos até meados de 2017 (NUNES, 2017, p. 32). 

Iniciada em 2009, a referida modalidade foi uma reivindicação dos movimentos de moradia, representa uma 
pequena parcela do programa (3% da meta oficial) destinada a projetos desenvolvidos por entidades não 
governamentais organizadas, movimentos populares de luta por moradia. Pelo formato do programa, os 
futuros moradores, organizados em entidades, podem autogerir empreendimentos habitacionais mediante 
o cumprimento de normativas determinadas, originadas no Ministério das Cidades e gerenciadas pela Caixa 
Econômica Federal (CEF). É uma forma (ainda que limitada) de retirar das ‘mãos do mercado’ o papel de 
decidir unilateralmente o destino destas famílias (NUNES, 2017).  

O MCMV-Entidades, dentre os programas disponíveis no período desta pesquisa, é o que garante maior 
participação dos moradores, apropriação e controle social deles em relação ao processo, além de resultados 
mais satisfatórios dos pontos de vista arquitetônico e urbanístico, com redução dos custos tradicionais da 
construção civil, focando investimentos naquilo que possui maior interesse aos moradores e não às premissas 
financeiras das incorporadoras (ROLNIK, 2016). O PMCMV-Entidades difere do restante do PMCMV em um 
ponto crucial, a desvinculação da habitação do conceito de mercadoria. A modalidade “é voltada 
exclusivamente para a faixa de renda 19 – ou seja, a parcela mais pobre da população – e que consome apenas 
1% dos recursos totais destinados ao programa” (ROLNIK, 2016).  

A Assistência Técnica a movimentos de moradia voltados a produção habitacional em 
autogestão é possivelmente o campo de trabalho mais estruturado atualmente. Vem da longa 
tradição dos mutirões e ganhou a esfera nacional, com recursos, programas, normativas. É parte 
de uma construção, que surgiu quando não havia possibilidade de que associações tomassem 
recursos públicos para construir autonomamente suas moradias (AMORE, 2016, p.16). 

                                                           
9 A Faixa 1 do PMCMV corresponde, na etapa três do programa (iniciada em 2016), a uma renda mensal de até R$ 1.800,00, sendo o 
valor do salário mínimo (SM) igual a R$ 880,00. Na etapa 2 (iniciada em 2012) o valor era de R$ 1.600,00 (com SM igual a R$622,00) 
e na etapa 1 (lançada em 2009) o valor correspondia a R$ 1.395,00 (sendo o SM equivalente a R$465,00). 
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O trabalho de assessoria técnica prestado a movimentos de luta por moradia vem sendo desenvolvido muito 
antes do PMCMV, organizados em coletivos interdisciplinares (arquitetos, geógrafos, engenheiros, 
assistentes sociais, advogados). O trabalho destes grupos é único em relação ao campo profissional da 
construção civil, especialmente pelo fato de lidarem com populações carentes, incapazes de pagar pelo 
serviço, permitindo a estas populações definirem seus próprios interesses através da autogestão dos 
projetos. Em geral, estes coletivos possuem o estatuto de ONG10,  seus projetos possuem uma longa duração, 
tanto devido aos impasses vividos pelas entidades contratantes (organização interna, busca de terrenos, 
desenvolvimento participativo dos projetos, relação com os órgãos públicos) como pelas dificuldades em se 
obter verbas, mesmo com a existência de programas específicos para financiamento destas demandas 
(NUNES, 2017). 

O CONTEXTO DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS EM SÃO PAULO 2016-2017 
 

Estes grupos possuem atuação em todo país, no entanto, devido a um contexto específico11, há uma 
concentração importante na cidade de São Paulo. Dentre as principais assessorias técnicas em atividade 
podem ser citados os grupos Fábrica Urbana, Peabiru, Usina, Brasil Habitat, GTA – Grupo Técnico de Apoio, 
Integra e a Ambiente Arquitetura (BARBOSA, 2016; BUSKO, 2012; HORIGOSHI, 2016). No auge da atividade 
do setor (durante o programa FUNAPS Comunitário), havia cerca de vinte e três assessorias técnicas 
trabalhando diretamente com os movimentos de moradia por meio do programa de mutirões (RONCONI, 
1995).  

Procurou-se levantar alguns dados em relação ao funcionamento das assessorias técnicas em atividade 
atualmente. Para isso, foram entrevistados profissionais de três assessorias técnicas, a Fábrica Urbana, 
objeto da pesquisa, a Usina CTAH, uma das mais antigas e consolidadas em atividade e a assessoria técnica 
Peabiru, bastante atuante, tanto com projetos como na academia e na divulgação da assistência técnica 
pública e gratuita.  

Cada assessoria possui suas particularidades, no entanto, existem pontos de tangência. Dentre os coletivos 
levantados, a Usina e a Peabiru se organizam de forma bastante horizontal, com coordenação colegiada, 
dividindo funções e alternando os profissionais responsáveis por cada demanda interna de tempo em tempo 
(LENZI, 2016; HORIGOSHI, 2016). No entanto, há uma tendência a um protagonismo em torno de um 
arquiteto específico, que não necessariamente tenha participado da fundação do grupo, e também pode ir 
se alternando ao longo do tempo (PEREIRA, 2006).  

Dentre os casos estudados, a Fábrica Urbana apresenta “bastante centralização na figura do arquiteto Juan 
González, que neste caso, também é fundador da referida assessoria. A Ambiente Arquitetura também se 
organiza desta forma, em torno de dois arquitetos que foram os fundadores da assessoria” (NUNES, 2017, 
p.134). 

O perfil dos membros das assessorias tem se configurado da seguinte forma: a maioria teve 
nesse tipo de trabalho sua primeira experiência profissional, participou de atividade de 

                                                           
10 ONG - Organização não-governamental. 
11 Força dos movimentos sociais de luta por moradia, formados a partir da de década de 70, com participação ativa nos mutirões 
realizados pelo programa FUNAPS Comunitário, realizado pela prefeitura de São Paulo entre os anos de 1989 e 1992. 
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militância estudantil na época da graduação, é jovem (80,9% até 35 anos), pertence a famílias 
de classes média e média alta (famílias com 61,5%, 10-30 salários mínimos) e exerce atividades 
profissionais simultâneas, como docência ou escritório próprio (85%) (PEREIRA, 2006, p. 92). 

 

O Quadro 1 apresenta uma relação das assessorias técnicas formadas, desde o surgimento das primeiras na 
década de 1980 até hoje, e quais se mantém ainda em atividades (2017). 

 

 
Quadro 115 - Data de Fundação das Assessorias Técnicas de São Paulo. 

Fonte: NUNES (2017, p. 133) 

 

                                                           
12 A assessoria técnica Ambiente Trabalhos para o Meio Habitado teve seu estatuto alterado em 2002, de ONG para escritório de 
arquitetura, devido à uma demanda da CDHU12 (Site Ambiente, 2017). O nome atual é Ambiente Arquitetura. 
13 Dados obtidos em PEREIRA (2006), não foi possível apurar se estas assessorias técnicas ainda estão em atividade. 
14 Dados obtidos em PEREIRA (2006), não foi possível apurar se estas assessorias técnicas ainda estão em atividade. 
15 O fundo cinza no quadro indica as Assessorias técnicas que foram confirmadas como ainda em atividade (2017). 

 

  SIGLA NOME FUNDAÇÃO 

AS
SE

SS
O

RI
AS

 C
RI

AD
AS

 A
TÉ

 1
99

2 

ABA Associação Benemérita e Abrigo - 
AD Assessoria em Habitação aos Movimentos Populares 1989 

  Ambiente Trabalhos para o Meio Habitado12 1992 
APOIO Associação Profissional de Apoio ao Movimento - 
CAAP Centro de Assessoria à Autogestão Popular 1990 
CASA Assessoria Técnica 1990 
CEPO   - 

  CO-OPERA-ATIVA - 
  Espaço de Formação, Assessoria e Documentação - 

GAMHA Grupo de Assessoria a Movimentos por Habitação 1988 
NORTE Assessoria aos Movimentos Populares 1990 

  Núcleo de Arquitetura 1991 
  Oficina de Habitação 1990 

S.C.S. Assessoria a Movimentos Populares - 
  Sociedade Comunitária PRÓ-FAVELA - 

TETO Assessoria a Movimentos Populares 1989 
UNICAMP Laboratório de Habitação 1986 

URBI Assessoria Habit. E Infraestrutura Urbana aos Movimentos - 
USINA Centros de Trabalho para o Ambiente Habitado 1990 

19
93

 E
M

 D
IA

N
TE

 PEABIRU Peabiru Trabalho Comunitários e Ambientais 1993 
GTA Grupo Técnico de Apoio 1993 

PASSO Passo - Assessoria para ações sociais13 1996 
  Fábrica Urbana Centro de Estudos e Projetos da Cidade 1998 
  Integra Cooperativa 1999 
  Brasil Habitat 2003 

GRÃO Grupo de Assessoria para Ações Sustentáveis14 2003 
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Os dados apresentados, quanto ao perfil dos profissionais, (PEREIRA, 2006) não foram atualizados para o 
presente nesta pesquisa, no entanto, baseado nas entrevistas e visitas às assessorias técnicas realizadas, fica 
a impressão de que o perfil descrito em 2006 se mantém atual em alguns aspectos, especialmente quanto à 
idade dos profissionais. No caso da Peabiru, do grupo atual (ago. /2017) 60% possui menos de 35 anos e 50% 
possui outras atividades profissionais (HORIGOSHI, 2017). De acordo com Lenzi (2016), especificamente na 
Usina, em 2016 poucos profissionais possuíam uma segunda atividade, a maioria dos membros trabalhava 
em regime de 40 horas semanais. Outro dado a ser pontuado, é a quanto à origem dos membros da equipe, 
na Usina por exemplo, Lenzi (2016) aponta que o perfil dos profissionais tem mudado um pouco, tornando-
se mais diversificado do que aquele indicado por Pereira (2006), com a presença de alguns profissionais com 
origem em famílias com renda mais baixa (NUNES, 2017). 

Um dado importante a ser discutido é quanto a atuação dos profissionais em atividades 
simultâneas, que ocorria, em 2006, em 85% dos casos, de acordo com Pereira (2006). É um dado 
preocupante, na medida em que revela uma dificuldade do setor em se manter financeiramente 
de forma autônoma. Como já visto, o surgimento das assessorias técnicas em arquitetura e 
urbanismo em São Paulo é marcado pela demanda dos movimentos sociais, mas também, pela 
disponibilidade de políticas públicas (no caso o FUNAPS Comunitário) que reconheçam a 
importância e remunerem o serviço das assessorias adequadamente. Uma vez alteradas as 
regras da política habitacional16 e canceladas as verbas, as equipes de trabalho precisam buscar 
fontes alternativas de renda, ou ainda, podem vir a ser encerradas. Este dado pode ser 
confirmado pela baixa quantidade de assessorias técnicas que se mantiveram ativas desde os 
anos 1980 até o presente (NUNES, 2017, p. 135). 

No caso da Fábrica Urbana, ao longo dos primeiros anos de existência da assessoria, o arquiteto Juan 
González realizava consultorias externas para manter a atuação do coletivo viável do ponto de vista 
financeiro (GONZÁLEZ, 2016). Algumas assessorias chegaram a alterar o estado de ONG para escritório de 
arquitetura, como forma de se manter em atividade em períodos de escassez de recursos públicos (PEREIRA, 
2006).   

Algumas das assessorias ainda atuantes, quando questionadas sobre sua caracterização, se 
colocaram como ONG, outras, como entidades profissionais munidas de uma “missão” em 
relação a “comunidades carentes”. Outras se definiram como entidades que “brigam por uma 
fatia do mercado”, e outras, ainda, garantem que não são uma coisa nem outra, e que não há, 
ainda, definição para o papel que desempenham na sociedade. Estas últimas se auto intitulam 
agente sociais – políticos e militantes, que ainda acreditam ser possível alcançar dimensões 
emancipatórias, mudando a forma de produção e reprodução da cidade a partir da construção 
da casa - como pensava o grupo Arquitetura Nova, na década de 1970 (PEREIRA, 2006, p.92). 

 

O TRABALHO DA FÁBRICA URBANA E SUA ATUAÇÃO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 
– ENTIDADES 

 
Apesar de extenso trabalho desenvolvido desde a década de 1990, a assessoria técnica Fábrica Urbana 
Centro de Estudos e Projetos da Cidade tem recebido pouca atenção da academia, especialmente quanto 

                                                           
16 Como no caso da mudança de gestão no município de São Paulo entre 1992 e 1993, ou ainda entre 2005 e 2006. 
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aos trabalhos mais recentes. Os estudos relacionados à Fábrica Urbana tiveram o foco para trabalhos 
desenvolvidos para o movimento Fórum de Cortiços e Sem-Teto de São Paulo, em parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo (PMSP), que foram as obras do Hotel São Paulo (2007), do Edifício Maria Paula (2003) 
e Olarias (2004) (SALCEDO, 2007; SALINAS, ALENCAR, 2007; SANCHES, 2008; RUBANO, 2008; COSTA, 2009; 
SANCHES, ALVIM, 2013)17.  

Além destes trabalhos, a Fábrica Urbana possui projetos realizados no PMCMV-Entidades que ainda não 
foram estudados. Os relatos destas experiências permitem conhecer diversas lacunas do conhecimento, 
meandros e problemas que envolvem os processos relacionados ao trabalho das assessorias técnicas, em 
especial no PMCMV-Entidades, os diversos obstáculos ao longo do percurso, desde o início dos projetos, com 
a busca por terrenos por parte dos movimentos sociais até a aprovação do financiamento com a Caixa 
Econômica Federal (CEF), a elaboração dos projetos junto às comunidades, discutindo as tipologias 
arquitetônicas, a execução das obras e seus percalços, entre outros desdobramentos deste longo processo . 

A Fábrica Urbana ainda não existia no período do FUNAPS Comunitário, no entanto, os técnicos da Fábrica 
tinham longa experiência com a temática da habitação, dentre eles o arquiteto Juan González que é 
coordenador da Fábrica até hoje.  

Entre 1998 e 2008 a Assessoria Técnica Fábrica Urbana, em parceria com o movimento de luta por moradia 
Fórum de Cortiços e Sem-Tetos de São Paulo e com a PMSP18 construiu dois empreendimentos no programa 
PAR19, as renovações do Hotel São Paulo e do Edifício Maria Paula, ambos convertidos para habitação social, 
além do Projeto Olarias, construído para fazer parte do parque de locação social da PMSP. De 2009 em diante 
a Fábrica Urbana começa a trabalhar com o programa Minha Casa Minha Vida – Entidades, tendo realizado 
uma série de estudos neste período com base neste programa. 

Em 2016 a equipe contava com três arquitetos, dois estagiários de arquitetura, e três engenheiros, com 
exceção de Juan, todos jovens profissionais e estudantes de arquitetura e engenharia, confirmando a 
afirmação de Pereira (2006) sobre o perfil dos componentes das assessorias técnicas. 

Cada arquiteto e engenheiro tem uma remuneração mensal, os estagiários recebem por hora trabalhada. 
Quando há algum projeto maior, se existir valor excedente costuma ser dividido entre os sócios, mas é uma 
situação que não ocorre com frequência (BARBOSA, 2016). Nos últimos tempos a situação financeira da 
assessoria piorou, com longos períodos com baixas entradas de recursos. Alguns projetos demoram muito 
tempo para serem contratados, como aqueles para as entidades pequenas, que já estão há mais de quatro 
anos em desenvolvimento e não garantiram nenhum recurso ainda (BARBOSA, 2016).  

                                                           
17 Sobre os trabalhos acadêmicos que tratam de alguma forma da Fábrica Urbana, temos Salcedo (2007) com o título ‘Documentação 
e análise da reciclagem e requalificação dos edifícios Maria Paula, Riskallah Jorge e Brigadeiro Tobias no centro histórico de São 
Paulo’; Salinas e Alencar (2007) com o título ‘Renovação de Edifícios Para Fins de Habitação em Áreas Degradadas: um estudo de 
Caso no Centro de São Paulo’; Sanches (2008) com o título ‘Gestão condominial de habitação de interesse social: estudo na área 
central de São Paulo’; Rubano (2008) com o título ‘Habitação social: temas da produção contemporânea’; Costa (2009) com o título 
‘Gestão pós-ocupação em edifícios reabilitados para habitação de interesse social no centro de São Paulo‘ ;Sanches e Alvim (2013) 
com o título ‘Assessorias Técnicas e Movimentos de Moradia na Produção de Habitação Social na Área Central de São Paulo’. 
18 PMSP - Prefeitura Municipal de São Paulo. 
19 PAR – Programa de Arrendamento Residencial, do Governo Federal. 
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Os projetos da Fábrica Urbana no PMCMV-Entidades entre 2009-2016 
 

O  

Quadro 2 e o  

Quadro 3 apresentam os projetos da Fábrica Urbana realizados no programa MCMV-Entidades, entre o 
lançamento do programa, em 2009 e jul. /2016. Tratam-se de algumas informações referenciais, nem todos 
projetos possuem todos dados disponíveis, até porque poucos deles acabaram por se tornarem canteiros de 
obras. 

  
São Francisco 

do Lajeado 
 (Figura 1) 

Jabuticabeiras 
(Figura 1) Ypês 22 de 

março20 Pêssegos Ester 
Monteiro 

Entidade 
promotora 

Fórum de 
Cortiços 

Fórum de 
Cortiços 

Fórum de 
Cortiços 

Fórum de 
Cortiços 

Quatro 
entidades21 

Movimento 
Mário Lago 

Nº de unidades 252 200 500 273 1200 200 
Á. terreno (m²) 12.885,28 5.694,76 23.854,68 4.307,80 - 7.756,00 
Área total (m²) 15.818,00 12.241,30 30.804,13 23.760,61 - 13.356,00 
Zona da cidade Zona Leste Zona Leste Zona Leste Central Zona Leste Zona Sul 

Endereço 
Rua Francisco 

de Oliveira, 135 
– Guaianazes 

 Rua Francisco 
Ferraz Cardoso, 

348, Lajeado 

 Rua Go 
Sugaya, S/N 
– Itaquera 

R. Barão 
de Iguape, 

985 – 
Liberdade 

- 

Passagem 
Um, 63 – 

Capão 
Redondo 

 
Quadro 2 – Dados dos projetos da Fábrica Urbana no MCMV-Entidades Faixa 1 2009 – jul. /201622 

Fonte: NUNES (2017, p. 172). 
 

 
 

                                                           
20 O projeto do Residencial 22 de Março iniciou como projeto Faixa 1, mas devido ao valor do terreno passou a ser Faixa 2. Ainda é 
gerido pela Entidade Fórum de Cortiços, em processo semelhante aos projetos da Faixa 1, no entanto o subsídio público é reduzido 
21 Fórum de Cortiços + Fórum dos Mutirões + Movimento Paulista de Mutirões + Associação Força Jovem Vila Mara 
22 Alguns projetos não foram incluídos, como o projeto Bresser, que teve início com a concessão do terreno ao Fórum de Cortiços 
pela licitação de dezembro/2015 realizada pela Cohab/SP. Este projeto não foi incluído no quadro devido às alterações recentes no 
programa Entidades. De acordo com González (2017), provavelmente o projeto será desenvolvido para a nova faixa 1,5. 
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Figura 1 – Maquete eletrônica dos residenciais Jabuticabeiras (esq.) e São Francisco (dir.). 
Fonte: Fábrica Urbana, 2016. 

 

Apesar de contar com apenas seis projetos no MCMV-Entidades, são todos de grande porte (como os 
exemplos na Figura 1), somando ao todo 2.625 unidades habitacionais e quase 100 mil metros quadrados de 
área projetada. O projeto Residencial dos Pêssegos está sendo desenvolvido em uma parceria entre quatro 
entidades, cada uma responsável por organizar a demanda de 300 unidades. Se considerarmos desta forma, 
a média de unidades habitacionais (Uhs) dos projetos da Fábrica Urbana é de 291,66 por empreendimento, 
pouco maior que a média paulista de 279,23 Uhs/empreendimento no programa Entidades. 

  São Francisco 
do Lajeado Jabuticabeiras Ypês 22 de março Pêssegos Ester 

Monteiro  
Início das tratativas nov/08 jan/10 final/10 mar/11 mar/13 abr/15 

Estudo de massa ago/11 nov/11 jun/12 mai/11  - -  
Aprovação da compra 

antecipada  - 14/12/2012 -   - -  -  

Aprovação do projeto 
de edificação na PMSP 04/02/2012 12/03/2014  - 05/10/2012 -   - 

Contrato de obra  06/02/2012 20/04/2016  - fev/17  - -  
Início das obras abr/12 jun/16 -  abr/17  - -  

 
Quadro 3 – Datas dos projetos da Fábrica Urbana no MCMV-Entidades Faixa 1 2009 – jul/2016 

Fonte: NUNES (2017, p.173). 
 

A Metodologia projetual da Fábrica Urbana e o funcionamento do PMCMV-Entidades para as Assessorias 
 

Para cada terreno que a Entidade traz é necessário fazer um estudo básico, além de elaborar uma tabela de 
áreas relacionando os índices construtivos com a área do terreno, a Fábrica sempre elabora um estudo 
volumétrico. Alguns terrenos já se podem descartar na primeira observação, seja por questões ambientais 
ou de legislação urbana. Quando passa desta primeira análise, a Fábrica produz um material sintético. Se não 
existe um levantamento topográfico, utiliza-se uma imagem do programa Google Earth. Através da definição 
da poligonal do terreno, é conferida sua área com a área descrita na escritura, alguém da equipe auxilia em 
relação a legislação, coeficientes construtivos previstos no plano diretor e quantidades permitidas. A partir 
daí, é iniciada uma implantação e um estudo volumétrico no programa SketchUp. Somente depois de realizar 
este estudo mais aprofundado é que a Fábrica passa a quantidade de unidades passíveis de construção, já 
com uma volumetria preliminar. Esse é o método utilizado para o lançamento de projetos (GONZÁLEZ, 2016). 
Sobre o custo destes estudos iniciais, anteriores à Compra Antecipada23 e ao fechamento do grupo pela 
Entidade, a Fábrica tem como política manter uma provisão de recursos (NUNES, 2017).  

                                                           
23 Artifício do PMCMV-Entidades, onde a entidade proponente do projeto apresenta uma documentação relativamente simplificada 
para a Caixa Econômica. Se tudo estiver de acordo com os pré-requisitos do programa, o recurso referente à compra do terreno é 
liberado antes do desenvolvimento dos projetos executivos, o que melhorou significativamente o processo do ponto de vista 
financeiro para as entidades e assessorias técnicas. 
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Nesta etapa, as discussões com a Entidade são principalmente em relação ao atingimento da quantidade 
mínima de unidades para viabilizar os custos. Estas discussões são feitas com a liderança do movimento, até 
porque ainda não foi formado o grupo de famílias neste estágio do projeto. Em São Paulo, a maioria dos 
terrenos não está atendendo aos 15% previstos pelo MCMV-Entidades. Por isso os estudos de viabilidade 
precisam incluir o máximo de unidades possível. Em geral, depois de montado o grupo, as famílias têm que 
pagar uma parcela do valor do terreno, colocado nas planilhas da CEF como ‘contrapartida’ das famílias. 

Sabe-se que a inserção urbana é um aspecto fundamental no debate sobre o direito à moradia 
digna, adequada; contudo, nessa espécie de “gincana”, torna-se algo quase secundário. Com o 
valor da terra embutido no valor da unidade, vale a lógica do terreno mais barato, com 
dimensões que tornem o empreendimento economicamente viável também pela quantidade de 
unidades a serem produzidas. Quer dizer, terrenos pequenos e melhor inseridos não “cabem” 
no programa. Sem capital, nem suporte institucional, as entidades peregrinam por imobiliárias 
e proprietários de terra até conseguirem um terreno que tenha viabilidade técnica, preço 
acessível e a disponibilidade de ser comprado após enquadramento nas regras do programa e 
aprovação da viabilidade pela Caixa (RIZEK et al, 2014, p.7). 

 

Com base nos dados dos estudos iniciais, a entidade forma um grupo de futuros moradores, de acordo com 
a quantidade de unidades definidas pelo estudo, e a Fábrica dá andamento ao processo, contata a CEF para 
fazer uma avaliação inicial. Este procedimento não está nas normativas do programa, isso se dá 
especialmente pela relação que a Fábrica construiu com a CEF, consolidada e respeitada pelos técnicos, tanto 
na CEF quando com as prefeituras.  

Com os estudos em mãos, a Fábrica procura a CEF para avaliação dos técnicos. Geralmente as tratativas são 
tensas e não é possível avançar com a proposta original, tanto a CEF como a prefeitura costumam não aceitar 
projetos que fogem muito do padrão. No entanto, mediante negociações, a Fábrica consegue aprovar a 
maioria dos projetos (GONZÁLEZ, 2016), mesmo os mais atípicos (NUNES, 2017). Com o OK da CEF, a direção 
do movimento de moradia define o grupo de famílias para participar do projeto, e a Fábrica realiza a primeira 
apresentação deste estudo preliminar para o novo grupo (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Maquete 3D do Conjunto Ypês, apresentada às famílias ao ser formado o grupo (maio/2013). 
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Fonte: Fórum de Cortiços, 2013. 

Para garantir a compra antecipada, pelas normativas seria necessário apenas um estudo básico, no entanto, 
as assessorias têm chegado ao nível de projeto de aprovação, uma vez que a CEF acaba exigindo várias 
informações que vão além de um estudo básico. Com a compra antecipada garantida, tem início a liberação 
das verbas do FDS (Fundo de Desenvolvimento Social) para pagar os custos da entidade com a Assessoria 
Técnica e demais profissionais envolvidos. Daí em diante cada etapa concluída é devidamente paga pelo 
programa. Como este período inicial tende a ser bastante longo, de acordo com González (2017), a Fábrica 
não para de desenvolver o projeto quando dá entrada na Compra Antecipada, assim, quando a compra 
antecipada for garantida, as liberações de verbas subsequentes já estarão com os produtos bem 
encaminhados (NUNES, 2017). 

 

O papel da Entidade é fundamental nas aprovações dos projetos, fazendo pressão sobre a prefeitura para 
conseguir a aprovar mais rápido. No projeto executivo, além da parte da arquitetura em si, a Fábrica 
desenvolve alguns outros projetos, como o estrutural. Nesta etapa, o arquiteto Juan González participa 
ativamente, pois, em sua visão, a estrutura define muitas questões importantes do projeto. Como são 
necessárias todas as aprovações legais para viabilizar o financiamento da CEF, a Fábrica Urbana concentra 
essas ações para agilizar o processo, além de toda a compatibilização dos projetos antes de serem liberados 
para a obra. 

Independentemente de ter a compra antecipada garantida, ou não, o contrato terá as duas etapas, Fase 1 e 
Fase 2, a principal diferença com a compra antecipada é possibilidade de a entidade receber os valores 
referentes à Fase 1 antes da aprovação dos projetos na prefeitura, o que agiliza o processo. Sem a compra 
antecipada, os recursos serão liberados somente após a comprovação de todas as aprovações nos órgãos 
públicos. A Fase 2 é referente ao contrato da obra. Além do acompanhamento dos trabalhos da construtora, 
que a Fábrica Urbana realiza de 15 em 15 dias, qualquer alteração de projeto demandada por uma eventual 
alteração na obra exige uma revisão do projeto, como o exemplo do projeto São Francisco, onde foi preciso 
alterar os desenhos e passar novamente pela aprovação da prefeitura, sem nenhum aditivo contratual. A  

Figura 3 apresenta um esquema de funcionamento das fases de contratação do projeto no MCMV – 
Entidades. 

A Entidade traz o terreno e a demanda, além de realizar o cadastramento das famílias no Ministério das 
Cidades e na prefeitura e verificar se elas estão dentro dos padrões de renda do MCMV. Para tanto, as 
Entidades costumam manter uma equipe técnica de assistentes sociais interna (NUNES, 2017).  

Após as primeiras apresentações de projeto, os associados, em geral leigos em relação à leitura de plantas 
de projeto arquitetônico, opinam sobre o que foi apresentado. A apresentação é bastante didática, no intuito 
de se aproximar da linguagem do grupo. As observações mais recorrentes é de que os apartamentos são 
muito pequenos, então é necessário explicar que o projeto atende aos mínimos exigidos pelas normativas 
dos programas, para se encaixar nos recursos disponíveis, mas ainda assim geralmente é um pouco maior 
que o mínimo. A Entidade participa ativamente, a CEF exige que ela esteja presente em todas as medições 
de obra juntos com a Assessoria Técnica e com os representantes das Famílias (NUNES, 2017).  
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Figura 3 – Etapas de projeto, a partir da descrição da Fábrica Urbana 
Fonte: NUNES (2017, p.149) 

 

O trabalho da Fábrica Urbana no MCMV-Entidades permite apontar algumas questões para reflexão. Trata-
se de um trabalho que exige consciência e militância política dos envolvidos, pois somente dessa forma é 
possível suportar as dificuldades encontradas no percurso, como o longo período que transcorre entre o 
início dos projetos e o recebimento dos recursos, o baixo valor de remuneração dos projetos, a dificuldade 
em se obter conhecimento e experiência na área, uma vez que nem mesmo o ensino superior em arquitetura 
e urbanismo consegue atender a esta expectativa.  

A trajetória da Fábrica Urbana se dá em um contexto político muito definido. Quando começou a trabalhar 
com projetos para movimentos sociais, não existia uma política de financiamento como o MCMV. Somente 
nos momentos de crise que as construtoras entravam no ramo de habitação social. Assim, na falta de uma 
política habitacional, os movimentos de moradia não tinham como viabilizar os projetos.  

Mesmo com a existência do MCMV-Entidades, os procedimentos e métodos projetuais adotados pela Fábrica 
Urbana evidenciam a necessidade de astúcia e conhecimento do campo profissional para evitar as 
armadilhas, como prazos e normativas exigidas pelos órgãos regulares e financiadores. 
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O MCMV-Entidades atendeu (no período em que ainda estava ativo) a uma parcela do problema habitacional, 
no entanto, é necessário olhar com maior atenção para as áreas informais, favelas, os aglomerados 
subnormais, que não foram considerados pelo programa. Estes podem ser trabalhados a partir da lei de 
Assistência Técnica pública e gratuita para população de baixa renda, em um atendimento que permita a 
melhoria habitacional das habitações existentes nestes locais construídos sem o suporte do Estado 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Se a demanda habitacional ainda é tão grave no Brasil, mesmo depois de anos de estabilidade econômica, 
de redução da pobreza, de investimentos públicos e de inclusão social, o que pensar da condição que virá a 
partir da atual crise econômica, agravada pela crise política que culminou na ruptura institucional e golpe 
parlamentar que depôs a presidente eleita em 2016? Certamente esse processo em curso, de acirramento 
das políticas neoliberais, de suspensão de investimentos públicos, de extinção das políticas sociais, de perdas 
de direitos trabalhistas consagrados, de desemprego, de empobrecimento, de abandono de investimentos 
em saúde e educação, entre tantas perdas, certamente ampliará todas as carências, em especial  as 
demandas por habitação, visto que 50% do déficit habitacional é determinado por famílias em moradia de 
aluguel (FJP, 2016). Basta lembrar as recentes notícias de que as taxas de mortalidade infantil, depois de mais 
de uma década de quedas consecutivas e que tornou o país uma referência internacional de serviço básico, 
subiu 11% em 2016, em comparação com 2015, determinado pelos drásticos cortes em dezenas de 
programas como o atendimento à saúde da família, do bebê, da gestante e alimentação (ABRINQ, 2018). 

Nessa perspectiva de ampliação significativa do déficit habitacional, poderia conjecturar-se que para superar 
essas demandas os futuros programas habitacionais deverão ser muito mais contundentes, exigindo 
tecnologias mais avançadas, maior rapidez de execução e uma produção habitacional em larga escala, mais 
condizente com a capacidade produtiva das grandes construtoras e empreiteiras. Essa hipótese seria 
plausível se o entendimento das atividades das assessorias técnicas estivesse focado unicamente na 
obtenção do espaço edificado. Entretanto, mais do que o espaço moradia e a garantia de permanência, os 
processos que envolvem os movimentos populares organizados, as lideranças, as assessorias técnicas e 
demais agentes, conforme relatado e dependendo do coletivo, estabelecem procedimentos de participação, 
de controle social, de convivência, de autogestão, em suas diferentes esferas, durante todo longo processo 
de projeto, administração e construção. Conforme a concepção política e a prática adotada pelas Assessorias 
Técnicas alteram-se os enfoques de organização, de formação, podendo garantir aos sujeitos sociais frutos 
mais consistentes, de pertencimento, de empoderamento e de emancipação e de defesa dos direitos. Desta 
maneira, as comparações focadas unicamente na rapidez e quantidade da produção, seriam inadequadas, 
primeiro porque a atual demora na conclusão das moradias são determinadas por razões alheias à vontade 
das assessorias e dos movimentos e, em segundo lugar, porque os objetivos dos coletivos abrangem também 
a perspectiva de mudança social. Por outro lado, é importante considerar que talvez seja desejável e 
necessária a coexistência dos diversos processos produtivos, das diferentes concepções de assessorias 
técnicas, dos distintos procedimentos e concepções políticas. 
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A experiência da Fábrica Urbana, apresentada e cotejada a outros coletivos, talvez seja a expressão dessa 
possibilidade e necessidade de coexistência. Se não adota procedimentos como os mutirões autogeridos ou 
a elaboração compartilhada do projeto arquitetônico, e justifica o uso da empreitada global favorecendo o 
direito ao descanso dos trabalhadores envolvidos, traz como modelos de referência para outras assessorias 
técnicas a larga experiência construtiva do coordenador, o domínio e compreensão minuciosa da obra, do 
processo de execução, da efetiva redução de custos em relação aos empreendimentos tradicionais, de menos 
desacertos durante a obra, de melhor aproveitamento dos recursos e de melhor qualidade arquitetônica da 
moradia.  

No entanto, é fundamental considerar que, paralelo a este debate, e certamente mais importante que os 
métodos e procedimentos, são as decisões locacionais que devem prevalecer. Diversos estudos vêm 
exaustivamente apontando que a localização urbana central dos empreendimentos é decisiva para garantir 
não apenas o direito à moradia, mas também o efetivo direito à cidade, principalmente se considerarmos as 
graves desigualdades socioespaciais das cidades brasileiras. (VILLAÇA, 2009; SUGAI, 2015) 

A Assistência Técnica em arquitetura, urbanismo e engenharia e a sua regulamentação são conquistas sociais 
recentes e significativas, mesmo cientes de seus limites na solução da demanda habitacional nas áreas 
urbanas. No entanto, o necessário conhecimento das diferentes experiências e procedimentos dos coletivos 
de assessorias técnicas, e a efetiva apreensão e propagação dessas práticas serão fundamentais para 
possibilitar moradias dignas, uma menor vulnerabilidade social e um maior controle e organização social, 
contribuindo, potencialmente, para reduzir a reprodução da pobreza e das desigualdades socioespaciais, 
numa perspectiva de emancipação e de luta por cidades mais justas. 
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 CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DE TRÊS PRAÇAS 

QUALITATIVE CHARACTERIZATION OF THREE SQUARES 

CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA DE TRES PLAZAS 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Este trabalho visa apresentar a metodologia qualitativa de caracterização dos Espaços Livres Intraurbanos de Lazer e 
Recreação (ELIULRs) através da aplicação do presente método no estudo de caso de três importantes praças 
localizadas na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Essa pesquisa de caracterização consiste na análise in 
loco do espaço livre por meio da observação dos pesquisadores nas praças Saldanha Marinho, Saturnino de Brito e 
General Osório (Mallet), localizadas em diferentes bairros da cidade. Os resultados apresentam-se como quadros-
síntese ilustrativos das caracterizações, estabelecendo assim uma relação de comparação entre os aspectos 
levantados, sejam eles semelhantes ou distintos, tais como: abrangência dos espaços livres; características biofísicas 
potenciais e conflituosas; uso do espaço livre pela promoção de atividades pela comunidade; presença de atributos de 
caráter histórico, níveis e formas de manutenção e apropriação, assim como as relações morfológicas com o entorno 
do espaço livre.   
PALAVRAS-CHAVE: espaços livres intraurbanos; praças; método qualitativo; caracterização. 

ABSTRACT: 
This work aims to present the qualitative methodology for the characterization of the Intra - Recreational Leisure and 
Recreation Spaces (ELIULRs) through the application of method in the case study of three important squares located in 
the city of Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brazil. This characterization research consists of the on-site analysis of the 
open space by the observation of the researchers in the squares Saldanha Marinho, Saturnino de Brito and General 
Osório (Mallet), located in different districts of the city. The results are presented as illustrative summaries of the 
characterizations, establishing a relation of comparison between the aspects raised, be they similar or distinct, such as: 
comprehensiveness of free spaces; potential and conflicting biophysical characteristics; use of free space by promoting 
activities by the community; presence of attributes of historical character, levels and forms of maintenance and 
appropriation, as well as the morphological relationships with surrounding free space. 
KEYWORDS: intra-urban spaces; squares; qualitative method; characterization.   

RESUMEN: 
Este trabajo pretende presentar la metodología cualitativa de caracterización de los Espacios Libres Intraurbanos de 
Recreación y Recreación (ELIULRs) por medio de la aplicación del presente método en el estudio de caso de tres 
importantes plazas ubicadas en la ciudad de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Esta investigación de 
caracterización consiste en el análisis in situ del espacio libre mediante la observación de los investigadores en las 
plazas Saldanha Marinho, Saturnino de Brito y General Osório (Mallet), ubicadas en diferentes barrios de la ciudad. Los 
resultados se presentan como cuadros-síntesis ilustrativos de las caracterizaciones, estableciendo así una relación de 
comparación entre los aspectos levantados, ya sean similares o distintos, tales como: alcance de los espacios libres; 
características biofísicas potenciales y conflictivas; uso del espacio libre por la promoción de actividades por la 
comunidad; la presencia de atributos de carácter histórico, niveles y formas de mantenimiento y apropiación, así como 
las relaciones morfológicas con el entorno del espacio libre. 
PALABRAS-CLAVE: espacios libres intraurbanos; plazas; método cualitativo; caracterización. 
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INTRODUÇÃO 

Os Espaços Livres Intraurbanos (ELIUs) são vitais para a esfera contemporânea das cidades, uma vez que se 
constituem como condicionantes primordiais para a qualidade de vida urbana e ambiental por promover a 
valorização de recursos ecológicos, históricos, culturais, funcionais, estéticos, econômicos, sociais e 
recreativos (PIPPI et al, 2015). O Sistema de Espaço Livre (SEL) é entendido como todo o espaço não 
ocupado por um volume edificado (solo, água, vegetação, luz) e aos quais as pessoas têm acesso. Para 
funcionar como um sistema deve comportar-se como um conjunto de elementos que interagem e 
estabelecem relações entre si ressaltando que os Espaços Livres Intraurbanos públicos são elementos 
fundamentais no desempenho desse papel integrador entre paisagem e SEL, atuando na apropriação e na 
democratização do espaço urbano (MAGNOLI, 1986, 2006; MACEDO et al, 2006). Desse modo, entre os 
tipos mais comuns de ELIUs públicos de lazer e recreação no Brasil estão os parques e as praças, existindo 
uma tendência cultural de se dar maior relevância às praças, as quais são, normalmente, mais valorizadas e 
consideradas símbolos histórico-culturais, seja pela função, apropriação, recebimento de investimentos 
públicos ou manutenção das mesmas (MACEDO, 2012; MACEDO; SAKATA, 2010).   

A relevância do conhecimento gerado através da pesquisa no âmbito do paisagismo contemporâneo é 
ressaltada não só pelos resultados alcançados acerca do estudo do Sistema de Espaços Livres nas cidades 
brasileiras, mas também pelos métodos ou técnicas de pesquisa empregada de acordo com a realidade de 
cada estudo. Como o Brasil é um país com grande diversidade paisagística e cultural, intui-se que sejam 
igualmente variados os seus espaços livres urbanos, seja em termos de tipologia ou escala. Nesse sentido, o 
grupo de pesquisa QUAPÁ-SEL Núcleo Santa Maria, RS, vinculado ao Curso de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU) e ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo (PPGAUP) da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), pretende apresentar a metodologia qualitativa de trabalho 
utilizada para caracterizar e analisar os Espaços Livres Intraurbanos (ELIUs) de Santa Maria, RS, tendo como 
ênfase nesse artigo o recorte da pesquisa em relação aos Espaços Livres Intraurbanos de Lazer e Recreação 
(ELIULRs), mais especificamente, de três praças da cidade. Ainda, salienta-se que o núcleo de pesquisa local 
também visa dialogar desde o ano de 2006 até o presente momento com a Rede Nacional QUAPÁ-SEL, 
coordenada pelo Laboratório QUAPÁ da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo (FAUUSP), o qual propõe a formação de uma rede nacional de estudos sobre o paisagismo através da 
criação de núcleos regionais de pesquisa sintonizados em um mesmo referencial teórico e conceitual (PIPPI 
et al, 2015). 

Os dados obtidos pela caracterização dos Espaços Livres Intraurbanos de Lazer e Recreação são atribuídos à 
aplicação de fichas de análise de suas características físico-ambientais, formais, funcionais, estado de 
conservação e caracterização do entorno imediato (DI MARCO et al, 2009; PIPPI, 2014). Deste modo, o 
presente estudo pretende compartilhar a aplicação da metodologia de caracterização e análise fico-
ambiental e social dos espaços livres públicos de maneira a contribuir, não só com as pesquisas e debates 
sobre o paisagismo brasileiro, mas também com os gestores públicos e a comunidade local para o 
embasamento na criação de critérios de planejamento e (re)qualificação da paisagem urbana das três 
praças de bairro analisadas na cidade de Santa Maria, RS.  

CONCEITUAÇÃO DOS ESPAÇOS LIVRES INTRAURBANOS DE LAZER E RECREAÇÃO 

Como forma de avaliar e classificar os Espaços Livres Intraurbanos, foram criadas diferentes Categorias 
Tipológicas de ELIUs em estudos anteriores do QUAPÁ-SEL Núcleo Santa Maria, RS (PIPPI et al, 2011), as 
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quais são: Áreas de Lazer e Recreação, Áreas de Circulação, Áreas de Conservação e Preservação, Áreas 
Institucionais, Áreas de Produção e Serviços, Áreas Não Utilizadas (Vazios Urbanos) e Áreas com Potenciais 
de Utilização.  

Os Espaços Livres Intraurbanos de Lazer e Recreação se configuram como espaços que proporcionam 
prática de esportes, sociabilização, cultura e movimento corporal humano para uma determinada 
população que os desenvolve de modo espontâneo. São classificados e categorizados conforme seu 
domínio público (rua, passeio público, calçadão, waterfronts, canteiro central, quintais de instituições 
públicas, praça, pocket park, parque de bairro, parque de vizinhança, parque setorial, parque 
metropolitano, parque linear, parque ecológico ou de preservação, parque flutuante, parque de esportes 
radiciais, campo de futebol, quadra poliesportiva, largo, balneário e praia) e privado (clube, sede 
campestre, balneário, loteamento fechado, parque temático e centro desportivo), sendo que essas 
categorias de domínio devem se distribuir morfológica e espacialmente de forma hierárquica na cidade 
(PIPPI et al, 2015; SAKATA, 2018). Sendo assim, esta Categoria engloba uma variedade de atividades que 
podem ser realizadas coletiva ou individualmente em horas vagas de lazer, sendo elas ativas (praticar 
esportes convencionais, praticar esportes radicais, caminhar, correr, pedalar, alongar, praticar skate e 
patinação, brincar no playground, entre outras) e/ou passivas (observar pessoas, observar animais, 
contemplar a paisagem, descansar, ler, meditar, entre outras). 

Conforme Robba e Macedo (2010), praças são espaços livres públicos urbanos destinados ao lazer e ao 
convívio da população, acessíveis aos cidadãos, livres de veículos e que se caracterizam como um 
importante espaço de reunião na cidade, cuja maior função é de caráter social. Já as praças de bairro são 
pequenas praças que tem como papel promover as unidades de vizinhança e raio de atendimento de, no 
máximo 250 metros, com recantos de estar e pequeno playground (PIPPI et al, 2011).  Gehl e Svarre (2013) 
analisam as praças como locais altamente vantajosos para proporcionar experiências novas e positivas para 
a cidade, fazendo com que estes espaços livres funcionem como lugar de permanência e palco de 
manifestações diversas, pois se o objetivo é almejar cidades vivas e interessantes é fundamental atentar-se 
às atrações e oportunidades de permanência das praças. Desse modo, com o propósito essencial de ser um 
local seguro e de qualidade que cumpra com sua função social e urbana, a forma atual da praça não possui 
mais como principal atribuição o ponto de encontro casual entre amigos e familiares, o que leva a uma 
necessidade urgente de adaptação da praça para atender melhor as demandas da sociedade 
contemporânea que possui tempos e modos de vida diversos (MACEDO, 2012).  

Inter-relacionando a designação da praça enquanto espaço livre de lazer e recreação mais popular no Brasil 
e seu importante papel social, Queiroga (2001, p. 238) desenvolve o conceito de “pracialidade”, o qual 
categoriza espaços públicos que possuem usos e funções semelhantes aos da praça, sejam eles utilizados 
como ponto de encontro e convívio social ou ainda como os de uso mais informal, a exemplo do espaço das 
ruas, avenidas, calçadões, praias urbanas e também locais improvisados onde acontecem jogos de futebol. 
Dessa forma, atualmente a aplicação desse conceito de “pracialidade” torna-se muito recorrente pela 
apropriação das pessoas em lugares até então inusitados e que não são exclusivamente destinados às 
atividades de lazer e recreação. Essa improvisação no espaço livre é muitas vezes, não só a demonstração 
da insuficiência de espaços livres deste caráter no espaço urbano, como praças e parques, mas também, a 
revelação da inadequação do espaço público atual à multifacetada vida urbana do usuário da cidade 
contemporânea.  
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OS ESPAÇOS LIVRES INTRAURBANOS DE LAZER E RECREAÇÃO DE SANTA MARIA, RS 

O município de Santa Maria está localizado na região central do Rio Grande do Sul, Brasil, e, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui área de 1.781,757 Km² (2016) e população 
aproximada de 278.445 mil habitantes (2017). Em relação à paisagem natural, a cidade apresenta diversos 
atributos, como a vegetação representativa da área de transição entre a Mata Atlântica e o Pampa Gaúcho 
e o divisor de águas de duas importantes bacias hidrográficas – a do lbicuí, a oeste e a do Jacuí, a leste – e 
ao sul, encontra-se porções significativas das reservas subterrâneas do aquífero-guarani. Destacam-se os 
morros do Planalto Basáltico ao norte e nas áreas sedimentares – apresentadas por um elevado número de 
planícies aluviais – destacam-se as várzeas do rio Vacacaí-Mirim, do Arroio Cadena e do rio Vacacaí (PIPPI, 
et al, 2011). A paisagem construída é caracterizada por um tecido urbano bastante adensado na área 
central e com uma linearidade acentuada e contínua no sentido leste-oeste com grandes porções de áreas 
não ocupadas. Desse modo, tem-se uma expansão crescente através do preenchimento dos vazios urbanos 
(loteamentos horizontais fechados e condomínios horizontais para a população de média e baixa renda) e 
da ocupação das Áreas de Preservação Permanentes (APPs), as quais vêm enfrentando um processo 
crescente de degradação e demonstração da ineficiência do planejamento e da legislação urbana e 
ambiental vigente (PIPPI, et al, 2009).   

Assim como as demais cidades médias brasileiras, Santa Maria enfrenta conflitos emergentes decorrentes 
do crescimento urbano e populacional acelerado, especulação imobiliária e das pressões sociais, tendo 
como consequência a interferência desses fatores na utilização dos espaços livres. A fragmentação físico-
espacial e a insuficiência de espaços livres destinados ao lazer e recreação são recorrentes em todos os 
bairros da cidade, sendo que os espaços existentes possuem pouco ou nenhum tratamento paisagístico de 
qualidade, não atendendo de maneira eficiente a população da cidade em geral, embora sejam 
subutilizados para contemplação, práticas esportivas, eventos culturais e interações sociais (PIPPI et al, 
2011, 2017). Dos oitenta ELIUs públicos identificados em Santa Maria, a maior parte se caracteriza como de 
lazer e recreação em escalas reduzidas em termos de área. Os ELIUs de Lazer e Recreação são configurados 
principalmente por praças, sendo que a maioria delas estão localizadas na área central configurando, assim, 
maior raio de abrangência quanto a essa categoria de utilização. Já nas áreas periféricas a situação é 
oposta, as praças possuem menor abrangência, tamanho, número e geralmente apresentam precariedade 
projetual ou nem se quer existem, sendo muitas vezes, configuradas por terrenos baldios, rotatórias ou 
lugares ociosos e degradados (PIPPI et al, 2012).  

Tendo em vista o cenário atual das principais praças centrais de Santa Maria, é notório que tais ambientes 
vêm sofrendo um processo de degradação física-ambiental e social, sendo ocupadas por atividades 
indevidas e perdendo sua identidade histórico-cultural e paisagística. Sendo assim, o presente estudo busca 
caracterizar três praças emblemáticas de Santa Maria, localizadas em diferentes zonas da cidade, as quais 
possuem diferentes funções e escalas de abrangência, usuários de variados perfis socioeconômicos, e 
entorno imediato divergente, sendo elas: Praça Saldanha Marinho, Praça Saturnino de Brito e Praça 
General Osório (Mallet), conforme mostra a Figura 1.   
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Figura 1: Localização das três praças de estudo 

Fonte: Adaptado de IPLAN, 2013 

Para a situação de praças em centros urbanos, talvez o vestígio mais tênue de sistemas naturais 
humanizados, sua revitalização e conservação são ações importantes na valorização das áreas de lazer e 
recreação do Sistema de Espaço Livre da cidade. Sendo assim, a metodologia de caracterização aplicada ao 
estudo das três praças selecionadas se justifica pela necessidade dos ELIUs serem analisados, seja pelo 
meio acadêmico ou pelos responsáveis pelo planejamento e gestão pública do espaço urbano, de modo a 
compreender quais os efeitos gerados a partir da forma de distribuição, configuração e tipologia em 
relação ao tecido urbano e aos usuários do espaço público (PIPPI et al, 2015). 

DEFINIÇÃO DAS TRÊS PRAÇAS DE SANTA MARIA, RS 

Praça Saldanha Marinho  

A Saldanha Marinho é praça mais antiga e emblemática de Santa Maria por representar o ponto inicial de 
surgimento da cidade através do encontro da Rua do Acampamento com a atual Rua Dr. Bozano 
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(SEGANFREDO; QUERUZ, 2013). Além de grande importância histórica, está rodeada por edificações de 
mesmo valor patrimonial e cultural como o Teatro Treze de Maio e a Sociedade União dos Caixeiros 
Viajantes (SUCV). Ao longo do tempo, a praça sofreu inúmeras transformações em seu projeto original de 
estilo Eclético, sendo incorporados novos usos e novas estruturas físicas, como área livre para passagem de 
veículos e pedestres, floreiras, anfiteatro e sanitários. Entre os elementos originais conservados estão o 
chafariz e o coreto (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Mosaico da Praça Saldanha Marinho 

Fonte: Acervo do Grupo QUAPÁ-SEL Núcleo Santa Maria, RS, 2015 

Por sua localização central, se trata de um dos espaços livres públicos mais utilizados socialmente para lazer 
e recreação, destacando as atividades de contemplação da cena urbana, reunião de grupos, eventos 
musicais e feiras anuais como a Feira do Livro de Santa Maria, feira de plantas, manifestações políticas e 
culturais de diversos grupos (entidades, universitários, políticos e artistas), usos inventados e temporários 
como a figura da estátua viva e de feiras de artesanato, intensa circulação de pedestres e presença de 
atividades informais através de moradores de rua e dependentes químicos. Além disso, a Praça Saldanha 
Marinho destaca-se como grande potencial articulador social, cultural, turístico e comercial da cidade, 
carecendo de manutenção e conservação de suas estruturas físicas, além de um projeto paisagístico 
adequado à sua relevância no que se refere ao modelo de mobiliário urbano, revestimentos de piso e 
vegetação (PIPPI et al, 2015; ROBBA; MACEDO, 2010).  
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Praça Saturnino de Brito  

A importância histórica da Praça Saturnino de Brito está diretamente ligada ao projeto de saneamento 
elaborado para Santa Maria pelo engenheiro Saturnino de Brito no início do século XX. Com características 
ecléticas pelo traçado dos canteiros e também modernistas pela presença do reservatório d’água sob uma 
laje jardim, playground e chafariz atualmente sem a presença de água (Figura 3), ambos desfigurados e em 
estado de degradação, o local da Praça Saturnino de Brito tinha sido planejado em meados de 1900 para 
comportar um mercado público para a cidade, o qual não foi concretizado (TOCHETTO, 2013). Atualmente, 
localizada no centro de comércio e serviços de santa Maria, a praça é considerada um espaço de respiro 
urbano de fácil acessibilidade, o que poderia contribuir para incentivar o uso e a permanência de diferentes 
usuários e faixas etárias.  

 
Figura 3: Mosaico da Praça Saturnino de Brito 

Fonte: Acervo do Grupo QUAPÁ-SEL Núcleo Santa Maria, RS, 2015 

A praça possui como principais usos permanentes a circulação de pedestres, o uso recreativo do 
playground e a presença de um ponto de taxi. Por outro lado, é uma praça muito utilizada de forma 
temporária devido à presença intensa de grupos de jovens nos períodos dos trotes universitários, 
ocupando as ruas e os bares do entorno imediato. Outro uso esporádico é a presença mensal da feira de 
hortifrutigranjeiros, produtos coloniais e artesanato. Sendo assim, percebe-se que nos últimos anos o uso 
da Praça Saturnino de Brito tornou-se conflituoso pela ocupação dos estudantes durante as épocas de 
trotes universitários, ocasionando acúmulo de lixo, uso de drogas e depredação da estrutura física e 
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ambiental do local. Além disso, o escasso uso como permanência dos usuários pode estar associado ao 
mobiliário urbano desqualificado, à vegetação arbórea e arbustiva sem poda adequada, o que compromete 
a visibilidade e a segurança dos usuários e à deficiência de insolação e ventilação devido à crescente 
verticalização do entorno imediato (PIPPI et al, 2015).  

Praça General Osório (Mallet)  

A Praça General Osório, mais conhecida como Praça do Mallet é um espaço livre de propriedade pública 
mantida e vigiada, em parte, pelo exército brasileiro, devido estar localizada em frente ao 3° Grupo de 
Artilharia de Campanha Autopropulsado, popularmente conhecido como Regimento Mallet. Ainda 
conserva, em grande parte, sua linha projetual paisagística modernista, embora tenha sofrido acréscimo 
pela intervenção de uma pista de caminhada (Figura 4). A Praça General Osório possui como principais usos 
o convívio social, o lazer, a recreação ativa (playground, pista para caminhada, estação de exercício, 
academia a ar livre e quadras poliesportivas) e a recreação passiva (usos cívico-militares, contemplação 
paisagem e contemplação e descanso usuários da praça). Dentre as atividades temporárias e inventadas, 
manifestam-se o comércio formal e informal, tais como feira de plantas e hortifrutigranjeiros. Na Avenida 
Liberdade, situada à frente da praça e no sentido oposto do Regimento Mallet, acontece o Carnaval de Rua 
de Santa Maria (DENARDIN; SILVA, 2012).  
 

 
Figura 4: Mosaico da Praça General Osório (Mallet) 

Fonte: Acervo do Grupo QUAPÁ-SEL Núcleo Santa Maria, RS, 2015 
 

A vegetação arbórea abundante e disposta em grupos é uma das características de maior notoriedade da 
praça, somado a configuração agradável do desenho compositivo, o qual se apresenta de forma simples e 
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harmônica. A composição formal da praça é atribuída, basicamente, a formas circulares que se harmonizam 
na distribuição das zonas de atividades e na própria forma dos estares, os quais representam bancos 
amplos e bem acessíveis. Com relação aos conflitos, destaca-se o seu estado de conservação precário, 
apresentando problemas de drenagem e segurança que comprometem sua utilização.   

 

METODOLOGIA QUALITATIVA DE CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS LIVRES INTRAURBANOS DE 
LAZER E RECREAÇÃO  

O método de pesquisa qualitativa de caracterização dos Espaços Livres Intraurbanos de Lazer e Recreação 
consiste na utilização in loco de fichas de análise (conforme Apêndice) das características físico-ambientais 
e formais dos ELIULRs cujas informações levantam os componentes naturais, os elementos construídos, 
suas modalidades e potencialidades de utilização, bem como função, estado de conservação e 
caracterização de seu entorno imediato (DI MARCO et al, 2009; PIPPI, 2014, 2015). Os cinco tópicos 
abordados por este método são: 

 caracterização do espaço livre conforme diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
e Ambiental (PDDUA): usos, raios de atendimento, morfologia e categorização dos espaços livres 
(Figura 5); 

 caracterização dos condicionantes físico-ambientais dos espaços livres: Análise de suporte físico 
do relevo, vegetação e recursos hídricos (Figura 6, Figura 7 e Figura 8); 

 análise e descrição do Espaço Livre Intraurbano – Tipos de funções, atividades e conservação do 

espaço livre: função atual e potencial, tipos de atividades/padrões de uso, utilização, atividades 

associadas, presença de edificações, forma de manutenção, estado de conservação e tipos de 

atuação pelos agentes (Figura 9 e Figura 10); 

 elementos complementares – Estruturas físicas dos espaços livres: tipos de modais urbanos, tipos 

de mobilidades, tipos de estruturas físicas (fixos e/ou temporários), tipos de mobiliários urbanos, 

manutenção, infraestrutura urbana, tipo de revestimentos de piso, principais usuários, relação 

social/ambiental, segurança e visibilidade (Figura 11, Figura 12 e Figura 13); 

 padrões morfológicos do tecido urbano no entorno limítrofe ao espaço livre: verticalização, 
alturas dominantes, densidade, funções e usos, tipos de vias, revestimentos de piso das ruas, fluxos 
do entorno e acessibilidade (Figura 14 e Figura 15). 

Os instrumentos utilizados nesse método de caracterização foram: pranchetas tamanhas A4, canetas 
esferográficas, lapiseiras e máquina fotográfica Canon EOS Digital Rebel XS/EOS1000D. Os tópicos acima 
foram tabulados ou ilustrados através de quadros-síntese que representam as variáveis levantadas em cada 
uma das três praças, estabelecendo uma relação comparativa e de aproximação das características 
analisadas.  

RESULTADOS OBTIDOS – CARACTERIZAÇÃO DAS TRÊS PRAÇAS  

Caracterização do espaço livre conforme diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 
Ambiental (PDDUA) 
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Figura 5: Uso, raio de atendimento, tipo de implantação e categoria tipológica do espaço livre 

Fonte: Autores, 2018 

Caracterização dos condicionantes físico-ambientais dos espaços livres  

Análise de suporte físico do relevo: 

 
Figura 6: Caracterização acerca do relevo 

Fonte: Autores, 2018 
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Análise de suporte físico da vegetação: 

 
Figura 7: Caracterização acerca da vegetação 

Fonte: Autores, 2018 

Análise de suporte físico dos recursos hídricos: 

 
Figura 8: Caracterização acerca dos recursos hídricos 

Fonte: Autores, 2018 
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Análise e descrição do Espaço Livre Intraurbano – Tipos de funções, atividades e conservação do espaço 
livres 

 
Figura 9: Funções e tipos de atividades do espaço livre 

Fonte: Autores, 2018 
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Figura 10: Atividades, edificações e conservação do espaço livre 

Fonte: Autores, 2018 
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Elementos complementares – Estruturas físicas dos espaços livres 

 
Figura 11: Mobilidade e equipamentos do espaço livre 

Fonte: Autores, 2018 
 

 
Figura 12: Mobiliário urbano e manutenção do mobiliário do espaço livre 

Fonte: Autores, 2018 
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Figura 13: Pavimentação, infraestrutura, usuários, fauna e segurança do espaço livre 

Fonte: Autores, 2018 

Padrões morfológicos do tecido urbano no entorno limítrofe ao espaço livre 

 
Figura 14: Verticalização, contiguidade, funções, vias e pavimentação do entorno do espaço livre 

Fonte: Autores, 2018 
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Figura 15: Fluxo e acessibilidade do entorno do espaço livre 

Fonte: Autores, 2018 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se que as três praças de bairro estudadas, cujo raio de abrangência é 250 metros, são de uso 
público, implantadas no parcelamento do solo de forma planejada e são categorizadas como Áreas de Lazer 
e Recreação. De forma geral, o relevo é considerado ondulado tendo sido modificado para a acomodação 
de algumas funções como sanitários, caixa d’água, canteiros elevados e anfiteatro. Quanto a vegetação, sua 
configuração é basicamente heterogênea, sendo identificada como diversificada em termos de espécies 
arbóreas exóticas e nativas, as quais se distribuem regularmente pelo espaço livre com a função de 
sombrear e servir como elemento de conforto térmico e atrativo estético. Já os recursos hídricos presentes 
em duas das três praças restringem-se a fontes artificiais de caráter histórico, porém, vale ressaltar que 
tanto a vegetação como as fontes encontram-se modificadas e em parte danificadas pela ausência de 
manutenção e conservação por parte do poder público.  

As praças em questão apresentam como principais atividades o estar, a contemplação da paisagem/cena 
urbana e o fluxo dos deslocamentos cotidianos. Dentre as atividades desenvolvidas pela comunidade e 
associações nos três espaços analisados, destacam-se a realização de feiras e eventos, tendo em cada praça 
uma temática diferenciada: a Praça Saldanha Marinho é palco de importantes manifestações culturais e 
políticas; a Praça Saturnino de Brito é cenário de feiras de produtos artesanais e orgânicos; e a Praça 
General Osório se destaca pelas atividades cívico-militares e equipamentos recreativos e esportivos. No 
que tange a mobilidade, a circulação peatonal é predominante devido a presença de passeios internamente 
e no perímetro de todas as praças, embora prevaleça a situação de degradação da pavimentação. A 
insuficiência e a má conservação do mobiliário urbano são fatores recorrentes nas praças estudadas em 
virtude do vandalismo e da ausência da execução de ações de requalificação destes mobiliários. Por outro 
lado, percebe-se a facilidade de acesso às praças, especialmente em virtude de estarem localizadas em 
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regiões centrais da cidade, pela presença de transporte coletivo que percorre os seus entornos, assim como 
a facilidade de estacionar veículos individuais nas proximidades.   

Quanto aos usuários dos espaços livres caracterizados, o público é variado, enfatizando que, devido a 
centralidade das praças Saldanha Marinho e Saturnino de Brito, estas absorvem usuários de todas as 
regiões da cidade, ao passo que a General Osório é frequentada por moradores do bairro em que está 
situada. Considerando o entorno das praças centrais, observou-se a interferência crescente da 
verticalização dos edifícios limítrofes e intensa contiguidade entre eles no conforto ambiental das praças, 
prejudicando a insolação e a ventilação destes locais.  

Deste modo, concluiu-se que a aplicação do método de pesquisa qualitativo de caracterização dos Espaços 
Livres Intraurbanos de Lazer e Recreação apresentado através dos quadros-síntese na seção “Resultados 
obtidos – caracterização das três praças” foi considerado eficaz para a caracterização das praças, a partir de 
diferentes parâmetros/aspectos de análise, tais como, raio de atendimento, atributos naturais e 
construídos, principais atividades e apropriações da comunidade, conservação, mobilidade, mobiliários, 
equipamentos urbanos e relações estabelecidas com o entorno imediato. Assim, recomenda-se que esta 
caracterização qualitativa seja replicada para a análise de demais espaços livres da mesma tipologia – 
parques de bairro, parques lineares, parques metropolitanos, entre outros – a fim de que seja possível o 
entendimento das relações de uso e apropriação de Espaços Livres de Lazer e Recreação inseridos em 
diferentes contextos.  
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APÊNDICE 
 

PESQUISA QUALITATIVA DE CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS LIVRES SEM INTERAÇÃO COM O USUÁRIO  

LOCAL: ________________________________________________________________________________________ 
DATA: ___/___/___ 
PESQUISADOR: ______________________________HORÁRIO/ TEMPO DE APLICAÇÃO: ______________________ 
PERÍODO DO DIA: manhã – tarde – noite                        TEMPERATURA: mínima______ máxima______ 
CONDIÇÃO SOLAR: ensolarado – nublado – parcialmente ensolarado – parcialmente nublado – chuvoso 

 
 

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO LIVRE CONFORME DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
E AMBIENTAL (PDDUA) 

1. USOS 
(     ) Público                   (      ) Privado 
 
2. RAIOS DE ATENDIMENTO DOS ESPAÇOS LIVRES 
(     ) 250m – Praça de Bairro                     (      ) 1000m – Parque de Bairro            (      ) 5000m – Parque Setorial                    
(      ) 500m – Parque de Vizinhança         (      ) 500 a 1000m – Parque Linear       (      ) > 5000m – Parque Metropolitano 
 
3. ESPAÇO LIVRE       
(      ) Remanescente no Parcelamento do Solo Urbano (lotes não ocupados) 
(      ) Formal – Implantado no Parcelamento do Solo Urbano 
 
4. CATEGORIA DE ESPAÇO LIVRE 
(      ) Espaços de Lazer e Recreação (      ) Espaços Livres de Circulação 
(      ) Espaços Livres de Conservação e Preservação (      ) Espaços Livres Institucionais 
(      ) Espaços Livres de Produção e Serviços (      ) Espaços Livres não utilizados (vazios urbanos) 
(     ) Espaços Livres com Potenciais de Utilização (conservação dos recursos, lazer, recreação, cultural, ecoturismo, etc) 
      

 
CARACTERIZAÇÃO DOS CONDICIONANTES FÍSICO-AMBIENTAIS DOS ESPAÇOS LIVRES – ANÁLISE DE SUPORTE FÍSICO 

 
1. RELEVO 
1.1 CONFIGURAÇÃO DO RELEVO 
(      ) Levemente plano (     ) Levemente ondulado  (      ) Levemente acidentado (      ) Platô 
(     ) Moderadamente plano (      ) Moderadamente ondulado (    ) Moderadamente acidentado  
(     ) Totalmente plano (      ) Totalmente ondulado (      ) Totalmente acidentado  

 
1.2 COMPONENTES TOPOGRÁFICOS DO RELEVO 
(      ) Talvegue      (      ) Córrego     (       ) Totalmente plano   (      ) Topo de morro     (      ) Depressão 
 
1.3 DECLIVIDADES  
(      ) 0 – 5 %      (      ) 5 – 12 %    (      ) 12 – 20 %   (      ) 20 – 30 %     (      ) Maior do que 30 % 
 
1.4 ESTADO DE CONSERVAÇÃO  
(      ) Conservado          (      ) Danificado           (      ) Modificado        (      ) Destruído 
 
1.5 FUNÇÃO    
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(      ) Estar 
(      ) Lazer e recreação  
(      ) Sensorial 

(      ) Estético 
(      ) Contemplação 
 

(      ) Ecológica 
(      ) Cultural 
 

 
2. VEGETEÇÃO 
2.1 CONFIGURAÇÃO DA VEGETAÇÃO 
(        ) Levemente homogênea ( ) Totalmente homogênea (      ) Moderadamente heterogênea 

(      ) Moderadamente homogênea (      ) Levemente heterogênea (      ) Totalmente Heterogênea 
 
2.2 COMPONENTES DA VEGETAÇÃO 
(     ) Arbóreas         (      ) Arbustivas              (      ) Palmeiras                   
(     ) Trepadeiras                        (      ) Herbáceas                                      (      ) Forrações                
 
2.3 ESPÉCIE 
(        ) Presença de somente espécies nativas                  (     ) Presença mista de espécies: nativas e exóticas              
(        ) Presença de somente espécies exóticas                (     ) Nenhuma presença de espécie vegetal 
 
2.4 FUNÇÃO 
(      ) Sombreamento (      ) Recuperação ambiental (      ) Conforto térmico 
(      ) Marcação visual (      ) Evitar erosão (       ) Recarga do lençol freático 
(      ) Marcação de eixo (      ) Estética (       ) Ecológica 
(      ) Barreira de ventos (      ) Esportiva (      ) Sensorial 
(      ) Lazer e recreação   
 
2.5 PRESENÇA DE VEGETAÇÃO ARBÓREA 
(      ) Abundante                (      ) Regular             (      ) Escassa              (      ) Nula 
 
2.6 ESTADO DE CONSERVAÇÃO  
(      ) Conservada          (      ) Danificada           (      ) Modificada        (      ) Doente       (      ) Destruída 
 
3.  RECURSOS HÍDRICOS  
3.1 TIPOS DOS RECURSOS HÍDRICOS 
(      ) Corpos d’água natural                (     ) Reservatórios artificiais/ construídos 
 
3.2 CONFIGURAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – CORPOS D’ÁGUA NATURAL 
(      ) Nascente (      ) Córrego  (      ) Área de banhado 
(      ) Vertente (      ) Sanga (      ) Lagoa 
(      ) Riacho (      ) Reservatório natural (      ) Nenhum 
(      ) Áreas alagáveis (      ) Rio  
 
3.3 CONFIGURAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS/ CONSTRUÍDOS 
(      ) Barragem (      ) Açude  (      ) Lago 
(      ) Espelho d’água (      ) Fonte/Chafariz (      ) Canal 
(      ) Piscina (      ) Aquário  
(      ) Vala   
 
3.4 ESTADO DE CONSERVAÇÃO  
(      ) Conservado                   (      ) Danificado                (      ) Modificado          (      ) Destruído 
 
3.5 FUNÇÃO    
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(      ) Lazer e recreação  
(      ) Sensorial 

(      ) Estético 
(      ) Contemplação 
 

(      ) Ecológica 
(      ) Esportiva 
 

 
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DO ESPAÇO LIVRE INTRA-URBANO – TIPO DE ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO LIVRE 

 
1. FUNÇÃO DOS ESPAÇOS LIVRES 
(      ) Recreação e Lazer (      ) Esportes  (      ) Pesquisas 
(      ) Estético (      ) Esportes radicais  (      ) Educação ambiental 
(      ) Contemplação (      ) Esportes de aventura (      ) Educação social 
(      ) Conservação dos recursos naturais (      ) Ecoturismo (      ) Educação patrimonial 

(   ) Contemplação da paisagem – mirantes naturais 
e construídos 
(      ) Cultural 

(      ) Ecológica (      ) Cívica 
 
 

 
2. FUNÇÃO POTENCIAL DOS ESPAÇOS LIVRES 
(      ) Recreação e Lazer (      ) Esportes  (      ) Pesquisas 
(      ) Estético (      ) Esportes radicais  (      ) Educação ambiental 
(      ) Contemplação (      ) Esportes de aventura (      ) Educação social 

(      ) Conservação dos recursos naturais (      ) Ecoturismo (      ) Educação patrimonial 

(    ) Contemplação da paisagem – mirantes 
naturais e construídos 
(      ) Cultural 

(      ) Ecológica (      ) Cívica 

 
3. TIPOS DE ATIVIDADES E USOS DOS ESPAÇOS LIVRES 
(      ) Andar de Bicicleta (      ) Praticar Yoga  
(      ) Andar de Skate (      ) Interagir com elementos naturais  
(      ) Caminhar (      ) Interagir com estrutura física/mobiliário  
(      ) Andar de cadeira de rodas (      ) Brincar  
(      ) Correr (      ) Fazer Slackline  
(      ) Alongar (      ) Observar a paisagem  
(      ) Usar academia ao ar livre (      ) Manifestações culturais/artísticas  
(      ) Jogar bola (      ) Manifestações políticas                                                  
(      ) Passear/brincar com animais domésticos                                                         (      ) Fotografar  
(      ) Nadar (      ) Andando a Cavalo  
(      ) Namorar (      ) Comercializar  

(      ) Piquenique (Comer/ beber) (      ) Pescar  

(      ) Beber (      ) Conversar  

(      ) Manifestações religiosas  (      ) Outros ___________________________  

(      ) Fazer Feira/atividade afins   

 
4. UTILIZAÇÃO 
(      ) Usado socialmente          (      ) Usado ambientalmente 
(      ) Não usado socialmente                   (      ) Não usado/ abandonado 
 
5. ATIVIDADES ASSOCIADAS 
(      ) Contínuas/ Permanentes              (     ) Temporárias          (     ) Inventadas/ Espontâneas            (      ) Abandonado 
 
6. EDIFICAÇÕES NO ESPAÇO LIVRE 
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(      ) Edifício(s) administrativo(s) (    ) Antena de telecomunicações (      ) Boutique 
(      ) Edifício(s) residencial(is) multi-familiar(es) (      ) Área para exposição (     ) Centro cívivo 
(   ) Residências formais – invasão do espaço 
livre 

(      ) Belvedere  (      ) Centro comercial 

(     ) Residências informais – invasão do espaço 
livre 

(      ) Biblioteca (      ) Centro comunitário 

(      ) Residência(s) Unifamiliar(es) (      ) Bilheteria (      ) Centro cultural 

(      ) Anfiteatro (      ) Pousada/ alojamento (      ) Centro de exposições 

(      ) Centro de saúde (      )Centro de visitantes (      ) Centro esportivo 

(      ) Cinema (      ) Clube (      ) Construção histórica 

(      ) Construção temática (      ) Correios e telégrafos (      ) Creche 

(      ) Edifício(s) comercial(is) (      ) Edifício(s) militar(es) (      ) Edifício(s) privado(s) 

(      ) Edifício(s) público(s) (      ) Escola (      )Ambulatório 

(      ) Estação de trem/ metrô (      ) Estufa (      ) Teatro 

(      ) Indústria (      ) Igreja (      ) Construção abandonada 

(      ) Guarita (      ) Depósito (      ) Sanitário/ vestiário 

(      ) Outros   

 
7. MANUTENÇÃO/ ESTADO DE CONSERVAÇÃO – COM RELAÇÃO AO PADRÃO DE USO 
(     ) Muito utilizado                   (      ) Moderadamente utilizado                (      ) Pouco utilizado          (      ) Inutilizado 
 
8. MANUTENÇÃO/ ESTADO DE CONSERVAÇÃO – COM RELAÇÃO À ACESSIBILIDADE 
(       ) Muito acessível                (      ) Moderadamente acessível                      (      ) Pouco acessível           (      ) Inacessível 
 
9. ESTADO DE CONSERVAÇÃO – COM RELAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA  
(      ) Conservado          (      ) Danificado           (      ) Modificado        (      ) Destruído 
 
10. FORMA DE MANUTENÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO 
(   ) Atuação órgãos públicos  (   ) Atuação de órgãos privados  (   ) Atuação da comunidade (   ) Voluntária/ participativa                
 
11. TIPOS/ ENTIDADES DE ATUAÇÃO  
(       ) Prefeitura                  (     ) Comunidade/associações               (      ) ONG               (      ) Outros 
 

 
ELEMENTOS COMPLEMENTARES – ESTRUTURAS FÍSICAS DOS ESPAÇOS LIVRES 

 
1. TIPOS DE MODAIS URBANOS NOS ESPAÇOS LIVRES 
(     ) Passeio/ calçada (      ) Pista de caminhada  (      ) Pista de atletismo 
(      ) Pista multiuso (      ) Ciclofaixa (      ) Pista de cavalgada 
(      ) Ciclovia (      ) Trilhas naturais (      ) Hidroviário 

 
2. TIPOS DE MOBILIDADE PREDOMINANTE NOS ESPAÇOS LIVRES 
(      ) Pedestre (      ) Motorista automotivo (      ) Motociclista 
(      ) Ciclista (      ) Cadeirante (      ) Carroceiros 
 
3. TIPOS DE EQUIPAMENTOS URBANOS TEMPORÁRIOS 
(       ) Feira de hortifrutigranjeiros/ produtos coloniais     
(       ) Ambulantes (engraxates, churrasquinhos, floristas, estátua viva, entre outros)                
(       ) Feiras (artesanato, arte, livro, plantas) 
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4. TIPOS DE EQUIPAMENTOS URBANOS FIXOS 
(      ) Anfiteatro (      ) Barco (      ) Caixa d’água (      ) Floreiras 
(      ) Arena (      ) Pedalinho (      ) Caixa de areia (      ) Guarita 
(      ) Aquário (      ) Bica (      ) Colunatas/pórtico (      ) Lanchonete 
(      ) Arquibancada (       ) Chafariz/ Fonte (      ) Camping (      ) Parada de ônibus 
(  ) Banca (comércio e serviços) (     ) Campo de futebol (      ) Cachoeira/ cascata (   ) Pergolado/Caramanchão 
(      ) Bonde (      ) Concha acústica (     ) Palco/Coreto (      ) Posto de informações 
(      ) Bustos (      ) Churrasqueiras (      ) Cancha de bocha (      ) Pontos de táxi 
(      ) Belvedere/ mirante (      ) Canteiros (      ) Estacionamentos (      ) Quadras poliesportivas 
(      ) Quiosques (      ) Restaurantes (      ) Trampolim (      ) Outros 
 
5. TIPOS DE MOBILIÁRIOS URBANOS 
(      ) Bancos (      ) Lixeiras (      ) Mesas 
(      ) Telefones públicos (      ) Esculturas (      ) Busto 
(      ) Placas informativas (      ) Sinalização (      ) Caixa eletrônico 
(      ) Bebedouros (      ) Caixa de correio (      ) Outros 
(      ) Brinquedos (      ) Cercas/ fechamentos  

 
6. MANUTENÇÃO/ ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO 
(      ) Ótimo                   (      ) Regular                (      ) Ruim          (      ) Péssimo          (      ) Destruído 
 
7. INFRAESTRUTURA URBANA E PAISAGÍSTICA QUANTO AOS TIPOS DE REVESTIMENTO DE PISOS 
(      ) Areia (  ) Paralelepípedo basáltico (      ) Pedra portuguesa (      ) Emborrachado 
(      ) Brita (      ) Bloco intertravado (      ) Saibro (    ) Solo compactado/ terra 
(      ) Areia e brita (      ) Concreto (      ) Grama (      ) Pedra de arenito 
(      ) Pedra de basalto (      ) Asfalto (      ) Piso-grama (      ) Madeira 
(      ) Outros    
 
8. TIPOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E PAISAGÍSTICA 
(      ) Rede de abastecimento de água (      ) Rede de esgoto pluvial (      ) Iluminação pública 
(      ) Rede alternativa/ Infraestrutura verde (      ) Rede de esgoto sanitário  
 
9. PRINCIPAIS USUÁRIOS DO ESPAÇO LIVRE 
(      ) Criança                 (      ) Adolescente             (      ) Jovem           (      ) Adulto          (      ) Idoso       (      ) Todos 
 
10. EXISTE ALGUMA RELAÇÃO SOCIAL COM A VIDA SILVESTRE 
(      ) Sim                (      ) Não 
 
11. EXISTE ALGUMA RELAÇÃO SOCIAL COM ANIMAIS DOMÉSTICOS 
(      ) Sim                (      ) Não 
 
12. SEGURANÇA 
(      ) Policiamento permanente                 (      ) Policiamento esporádico                  (      ) Segurança privativa 
 
13. VISIBILIDADE 
(      ) Boa visibilidade entre diferentes pontos                 (      ) Pouca visibilidade entre diferentes pontos              
 
 

PADRÕES MORFOLÓGICOS DO TECIDO URBANO NO ENTORNO LIMÍTROFE AO ESPAÇO LIVRE 
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1. VERTICALIZAÇÃO  
(      ) Área urbana horizontal (      ) Área urbana semi-verticalizada (      ) Área urbana esparsa 
(      ) Área urbana verticalizada (      ) Área urbana adensada (      ) Sem área limítrofe 
 
2. ALTURAS EM PAVIMENTOS 
(      ) 1 a 2  (      ) 6 a 8  (      ) Mais que 16  
(      ) 3 a 5  (      ) 9 a 16   
 
3. DENSIDADE/ CONTIGUIDADE DOS EDIFÍCIOS  
(    ) Muito contíguos/ contínuos (    ) Medianamente contíguos/ contínuos (   ) Muito descontíguos/ descontínuos 
 
4. FUNÇÕES E USOS URBANOS 
(      ) Residencial (      ) Comercial/ prestação de serviços             (      ) Especial 
(      ) Institucional  (   ) Misto (Comercial no térreo e 

residencial nos andares superiores) 
            (      ) Industrial 

 
5. VIAS LIMÍTROFES AO ESPAÇO LIVRE 
(      ) Locais                 (      ) Coletoras                  (      ) Arteriais                     (      ) Expressas 
 
6. REVESTIMENTO DE PISO DAS RUAS AO ENTORNO DO ESPAÇO LIVRE 
(      ) Pavimentada permeável               (      ) Pavimentada impermeável                  
(      ) Não pavimentada                           (      ) Misto – pavimentada e não pavimentada          
 
7. FLUXO DO ENTORNO 
(        ) Automóvel/ veículo leve (        ) Bicicleta (       ) Tração animal 
(        ) Ônibus coletivo (        ) Carga e descarga/ veículo pesado (       ) Industrial 
 
8. ACESSO AO ESPAÇO LIVRE 
(       ) Público               (      ) Semi-público                 (      ) Privado                 
 
9. ACESSIBILIDADE 
(     ) Presença de faixas de segurança (      ) Presença de rebaixamentos de guias/ vias  
(     ) Presença de semáforos para automóveis (      ) Presença de passarelas/ rampas para pedestres 
(     ) Presença de sinalização (      ) Transporte público (trem, metrô, ônibus)  
(     ) Acesso a PNE (      ) Transporte privado (automóvel, motocicleta, carroça) 
(     ) Pista de caminhada/ peatonal (      ) Passeio público 
(     ) Pista de ciclismo  
 
 
OBSERVAÇÕES: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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CIDADE E DIREITO À MORADIA: MODALIDADES DE ASSISTÊNCIA NA LEI 

11.888/2008 

CITY AND RIGHT TO HOUSING: LAW ASSISTANCE MODALITIES 11.888 / 2008 

CIUDAD Y DERECHO A LA VIVIENDA: MODALIDADES DE ASISTENCIA EN LA LEY 11.888 / 
2008  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 

O presente artigo tem a intenção de descrever e reforçar o direito à cidade, na sua personificação de direito à moradia, 
como um bem comum e irrevogável a todos como garantia de uma vida saudável, segura e harmônica. Em seu texto, 

traz consigo reflexões sobre tal direito e as formas que a Lei Federal Nº 11.888/2008 estabelece para seu cumprimento. 
Traz à tona aspectos instigantes a respeito de dados habitacionais, que revelam a relação do profissional arquiteto 
urbanista e estudantes da área e sua importânc ia na produção de cidades mais justas, bem como levanta 
questionamentos a Lei, no que se refere à forma com que esses profissionais e estudantes podem atuar nessa 

perspectiva. 
Para a descrição e contextualização dos direitos à cidade e à moradia foram util izados artigos, trabalhos acadêmicos e 
manuais disponibilizados por conselhos nacionais, em prol de criar -se uma base referencial ao artigo aqui desenvolvido. 

Em seguida desenvolveu-se uma análise a respeito dos incisos do artigo 4º da lei supracitada, mai s especificamente, 
sobre as modalidades de atuação em assistência técnica para tanto util izou-se dados de pesquisas realizados por órgãos 
de estatísticas e de entidades l igadas ao contexto habitacional. 
A pesquisa realizada permitiu constatar a falta de cl areza da legislação a respeito de como os modelos de combate ao 

déficit habitacional devem agir para que essa atuação possa acontecer, e, se para os profissionais e organizações existe 
esta falta de esclarecimento, para a população é ainda mais complicado obter este conhecimento, resultando em uma 
imobilização sobre como garantir esse direito, quando não se constata ainda a falta de conhecimento sobre a existência 
do direito em si. 

PALAVRAS-CHAVE: direito à cidade; assistência técnica; direito à moradia. 

ABSTRACT: 

This article intends to describe and reinforce the right to the city, in its personification of right of housing, as a common  

and irrevocable good for all as a guarantee of a healthy, safe and harmful life. In his text, bring reflections on the right 
to the city and the forms as Federal Law 11.888/2008 establishes for its enforcement. It brings up instigating aspects of 
housing data, which reveal a relationship between the professional architect and students in the area and their 
importance in producing fairer cities, as well as raising questions about the law, which refers to how professionals and 

students can act in this perspective. 
For the description and contextualization of the rights to the city and housing, articles, academic papers and man uals 
made available by national councils were used in order to create a reference base for the article developed here. 
Subsequently, an analysis was carried out on the subsections of article 4 of the aforementioned law, and more 

specifically, on the modalities of technical assistance activities, using data from research carried out by statistica l 
agencies and entities related to the housing context. 
The research made it possible to verify the lack of clarity of the legislation regarding how the models to combat the 

housing deficit must act so that this action can happen, and if for the professionals and organizations there is this lack 
of clarification, for the population is still more complicated to obtain this knowledge, resulting in an immobilization on  
how to guarantee this right, when it is not yet verified the lack of knowledge about the existence of the right itself.  
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KEYWORDS: right to the city; technical assistance; right to housin. 

RESUMEN: 

El presente artículo tiene la intención de describir y reforzar el derecho a la ciudad, en su personificación de derecho a la 

vivienda, como un bien común e irrevocable a todos como garantía de una vida sana, segura y armónica. En su texto, 
trae consigo reflexiones sobre tal derecho y las formas que la Ley Federal Nº 11.888 / 2008 establece para su 
cumplimiento. Se traza a la superficie aspectos instigantes acerca de datos habitacionales, que revelan la relación del 
profesional arquitecto urbanista y estudiantes del área y su importancia en la producción de ciu dades más justas, así 

como plantea cuestionamientos a la Ley, en lo que se refiere a la forma en que estos profesionales y los estudiantes 
pueden actuar en esa perspectiva. 
Para la descripción y la contextualización de los derechos a la ciudad y el entorno , los artículos, los documentos 

académicos y los manuales hechos por los municipios municipales se utilizaron para crear la referencia de referencia  
para el artículo desarrollado aquí. En el marco de las subsecciones del artículo 4 de la excepción menciona da, y más 
específicamente, en las modalidades de las actividades de asistencia técnica, se utilizó un informe de investigación 
realizado por las agencias asociadas y las relativas a la relación de contexto. 

La investigación es posible para comprobar la falta de claridad de la ley en cuanto a cómo los modelos para combatir el 
déficit de vivienda deben actuar para que esta acción puede suceder, y si las políticas de gobierno y las organizaciones 
no están claras para la población es aún más difícil de obtener este conocimiento, resultante en una inmovilización en la 
forma de garantizar este derecho, cuando no se ha comprobado la falta de conocimiento acerca de la existencia del 

derecho. 
PALABRAS-CLAVE: derecho a ciudad, asistencia técnica; derecho a la vivenda. 
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MORADIA: A PERSONIFICAÇÃO DE UMA DAS FACES DO DIREITO À CIDADE 

As possibilidades de discussão acerca do direito à cidade são amplas e complexas, assim como a variação de 
ações e transformações possíveis nas formas de produção e apropriação do espaço urbano como 
metodologia para a garantia desses direitos. Abstratamente, o direito à cidade constitui -se de um direito de 
mudança, do qual é responsável, segundo Harvey (2012), de mudar a nós mesmos pela mudança da cidade.  

Nas palavras de Robert Park, citado por Harvey (2012), a cidade é a “tentativa mais bem-sucedida do homem 
de reconstruir o mundo em que vive o mais próximo do seu desejo”. Nesse sentido, a cidade constitui -se 
como o mundo criado pelo homem, no qual está destinado a nascer, habitar, convive r e morrer. Ao nascer, 
o homem incorpora-se a matéria da vida em comunidade, ao habitar, transforma o ambiente ao seu espaço, 
ao conviver, constitui-se de uma peça fundamental do processo de formação e apropriação desse espaço e 
ao morrer, deixa a herança da sua produção, um espaço modificado e produzido a sua semelhança, embora, 
algumas vezes, suas únicas marcas sejam as pegadas em alguma calçada. Dessa forma, nenhum homem deixa 
de participar da produção do espaço em que vive, ainda que passivamente, tem f orte influência em como a 
sociedade se molda a sua volta. 

Nesse sentido, Kohlsdorf (1985) afirma que a cidade pode ser considerada “como um ponto crítico das 
relações sociais do nosso século”, nos permitindo assim, incorporar a cidade como um produto resul tante de 
uma história vivida por e através dela, individualmente ou em comunidade, e atribuir a sua produção e 
resultado a necessidade de horizontalizar os direitos da vida em comunidade. O direito à cidade, antes de ser 
um direito individual, é uma perspectiva comum, tendo em vista que a transformação da sociedade depende 
inevitavelmente do exercício do poder coletivo na moldagem do processo de urbanização das cidades.  

O processo de urbanização brasileiro deu-se, praticamente, no século XX. No entanto, ao 

contrário da expectativa de muitos, o universo urbano não superou algumas características 
dos períodos colonial e imperial, marcados pela concentração de terra, renda e poder, pelo 
exercício do coronelismo ou pela política do favor e pela aplicação arbitr ária da lei 

(MARICATO; 2003). 

A questão habitacional que emergiu no Brasil está diretamente relacionada a esse contexto de urbanização 
e, também, em decorrência da crise agrário-exportadora, por volta dos anos 1930, onde o domínio da posição 
econômica, antes do setor agrário, passa para o setor industrial, o que consolida o início de um processo 
migratório do campo para a cidade. Esse processo, conhecido como êxodo rural, foi um dos principais 
estopins da aglomeração de pessoas nas cidades, as quais despreparadas para comportar o inchaço 
populacional num curto período, deram início à construção de uma realidade socialmente segregativa, a 
modelos excludentes de urbanização e a um mercado predatório na posse e produção da propriedade urbana 
e das habitações (DALLAPICOLA, 2015). 

A propriedade urbana, segundo Bernardi (2007), exerce um papel fundamental no contexto do ordenamento 
das funções sociais da cidade, e entre essas diversas funções, objetivas e subjetivas, a dimensão do “habitar” 
é um direito reconhecido pela Constituição Federal de 1988 e um direito da “humanidade”, conforme 
Declaração dos Direitos Humanos as Nações Unidas (1948). 

O direito a moradia, segundo Rangel e Silva (2009), como um dos núcleos que possibilita o alcance da 
dignidade humana, é um direito complexo e rico em atribuições, que vai além do sentido de possuir e habitar 
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uma casa própria. Além da conotação de habitação, o direito à moradia envolve diretamente uma qualidade 
de vida dotada de condições adequadas e salubres para a preservação da intimidade pessoal e a privacidade 
familiar (RANGEL e SILVA, 2009). 

Em decorrência da crise habitacional emergente, o poder público vê a necessidade de adotar medidas de 
forma a reduzir esse déficit, desta forma surgem as chamadas políticas habitacionais. Na década de 60 cria-
se o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) do Banco Nacional de Habitação (BNH), que se estrutura através 
do FGTS. Em 1986 o BNH é extinto, o SFH se mantém, mas é utilizado principalmente com a finalidade de 
prover saneamento ambiental através do Planasa (Plano Nacional de Saneamento) (BONDUKI, 2008). 

Não seria razoável exigir que o Sistema Financeiro da Habitação pudesse financiar a 

construção de unidades prontas na dimensão necessária. Mas uma análise crítica mostra 

que um dos grandes equívocos foi voltar todos os recursos para a produção da casa própria, 
construída pelo sistema formal da construção civil, sem ter estruturado qualquer ação 
significativa para apoiar, do ponto de vista técnico, financeiro, urbano e administrativo, a 
produção de moradia ou urbanização por processos alternativos, que incorporasse o 

esforço próprio e capacidade organizativa das comunidades (BONDUKI, 2008). 

Entre 1986 e 2003 houve um hiato nas políticas habitacionais nacionais, com o órgão responsável 
subordinado a outros ministérios, em 2003 advém o Ministério das Cidades (BONDUKI, 2008) e novos 
programas habitacionais surgem, a Política Nacional de Habitação (PNH) e seus diversos instrumentos, como 
o PlanHab – Plano Nacional de Habitação. Esses instrumentos visam combater o déficit habitacional 
utilizando fundos do SNHIS – Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que obriga a 
institucionalização do FNHIS (Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social) por meio da Lei 11.124/2005, 
e para aderir ao SNHIS, os estados, DF e municípios precisam, além de outras obrigatoriedades, criar um 
FLHIS – Fundo Local de Habitação de Interesse Social (CNM, 2012). 

Segundo Maricato (2014), em 2007 ocorre a criação do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, tendo 
a habitação como uma de suas áreas de atuação, além de obras de logística energia e infraestrutura, o PAC 
contribuiu para o crescimento do PIB, e em 2009 surge o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com 
o objetivo de mitigar os efeitos da crise de 2008 que se instaurou internacionalmente. O problema é que o 
PMCMV em muito se assimilava ao Programa Habitacional do BNH, apenas replicando um modelo de 
construção padrão. 

É importante constatar ainda que já havia uma proposta de política habitacional con struída 

pelos movimentos sociais que deu origem ao FNHIS (Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social), que se diferenciava bastante do PMCMV [...]. Seguindo sua característica 
ambígua, o Governo Lula respondeu, de certo modo, com o FNHIS para os movimentos 

sociais e com o PMCMV para os empresários, sendo que o primeiro, gerido por um conselho 
que tem a participação de representantes da sociedade, maneja recursos bem menos  
significativos do que o segundo (MARICATO, 2014). 

Nesse sentido, a forma com que se dá a apropriação e ocupação do território tem sido um importante 
componente de diversos estudos e análises sobre as cidades, com a finalidade de proporcionar melhores 
condições de vida para os que nela vivem. Destarte, o que se verifica é que, embora haja espaço e meios para 
que se ocupe o território urbano de forma regular, a terra é apropriada pelo capital imobiliário e passa a 
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adquirir valores que a tornam inacessíveis a uma parcela significativa da população que recorrem a mercados 
informais e as ocupações irregulares como alternativas de sobrevivência. (BERNARDI, 2007)   

Essa massiva e recorrente procura pelos meios informais e irregulares de ocupação, abre caminho para a 
efetivação das problemáticas urbanas relativas à habitação e ao modo com que os habitantes vivem a 
realidade construída. Uma dessas problemáticas está caracterizada no fenômeno do déficit habitacional, o 
qual expõe as condições de moradia e de pessoas em situações desfavoráveis. O conceito dessa 
caracterização, segundo Boletim de Déficit Habitacional no Espírito Santo elaborado pelo Instituto Jones dos 
Santos Neves (IJSN), está diretamente ligado às deficiências na disponibilidade, na qualidade e na posse da 
habitação e da propriedade, assim como na necessidade de aumento dessa disponi bilidade.  

Este fenômeno abraça principalmente a população de baixa renda, tendo em vista que a maior parcela da 
mesma não possui informação sobre as legislações urbanas e ambientais, o que de acordo com Maricato 
(2003), resulta na formação e consolidação de aglomerados subnormais e na ocupação de áreas de risco ou 
de preservação ambiental. 

Áreas de proteção ambiental, não raramente, são priorizadas para ocupação pela 

população pobre, seja nas favelas ou nos loteamentos irregulares, abertos diante da 
condescendente (ou inexistente) fiscalização. Não é por ausência de legislação que tal 
acontece. 

A tolerância pelo Estado em relação à ocupação ilegal, pobre e predatória de áreas de 

proteção ambiental ou demais áreas públicas, por parte das camadas populares, está longe 
de significar uma política de respeito aos carentes de moradia ou aos direitos humanos 
(MARICATO, 2003). 

Quando a crise urbana e habitacional se aprofundou no Brasil, com o intenso processo de migração citado 
acima no texto, buscaram-se diversas medidas para implantar as primeiras políticas habitacionais, no 
entanto, essas definições não foram suficientes para abranger o contexto em que surgia e nem eficiente a 
ponto de antecipar-se e preparar as cidades para um constante fluxo futuro. É importante ressaltar que o 
direito à cidade, nesse sentido, encadeado ao direito à moradia é fundamental, em conjunto a outras políticas 
públicas de desenvolvimento urbano, para a melhoria das condições de vida da população, firmando a 
responsabilidade do papel do Estado como produtor da cidade e da ordem (SOUZA, 2016). 

Nesse sentido, é inevitável a discussão sobre as formas e medidas necessárias para traçar estratégias que 
visem à dissolução ou ao menos a minimização das problemáticas instauradas pela crise habitacional no país. 
Essa necessidade é agravada pela emergente expulsão dos agentes sociais de baixa renda do mercado formal, 
os quais buscam na autoconstrução e na autogestão as alternativas necessárias para sobreviver. Analisando 
Maricato (2003), percebe-se que a ocupação ilegal e a autoconstrução são processos intrínsecos e sintomas 
de um mesmo problema: o clientelismo político em detrimento do direito à cidade bem como o 
analfabetismo urbano, para utilizar uma mesma expressão da autora.  

O importante a perceber é que essas duas práticas, a ocupação ilegal e a autoconstrução são práticas 
pareadas, uma vez que, sendo o loteamento irregular a única forma de acesso à terra urbana, a construção 
da edificação para fins de moradia, também acontece pela via ilegal.  

8934



 

Balthazar define (2012) a autoconstrução como um modo de provisão habitacional que se desenvolveu 
principalmente pela influência do Estado e dos setores industriais, tendo em vista que tal modo estava em 
sintonia com os interesses políticos e econômicos. Como uma das formas de moradia mais utilizadas nas 
cidades brasileiras, principalmente nas porções urbanas invisíveis para o mercado imobiliário predatório e 
para o Estado, a autoconstrução é um processo em que as famílias em posse de um lote urbano, formal ou 
informalmente, constroem suas residências com mão-de-obra e recursos próprios, na maioria das vezes sem 
auxílio profissional, o que acaba por afetar o adensamento dos municípios brasileiros e agravar o processo 
de espraiamento da mancha urbana, constituindo as aglomerações subnormais popularmente conhecidas 
como favelas (BALTHAZAR, 2012). 

Esse fenômeno, assim como a concepção orgânica das favelas, pode ser de grande utilidade na produção do 
espaço urbano. A autoconstrução é válida desde que a mesma seja assistida pelo profissional habilitado, este 
que possui o conhecimento a respeito das legislações urbanas e ambientais, além de garantir que a obra 
cumpra com orçamentos e cronograma, na realidade a autoconstrução, se feita da forma descrita 
anteriormente, é uma grande aliada no combate ao déficit habitacional. Uma das formas de encaminhar esse 
encontro entre a população e o profissional manifesta-se na assistência técnica em arquitetura, urbanismo 
e engenharia assegurada pela Lei Federal Nº 11.888/2008. 

ATORES NO DIREITO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATRAVÉS DA LEI 11.888/2008 

A Lei Federal Nº 11.888/2008, surgiu após anos de mobilização de entidades de classe e profissionais da área 
da arquitetura, urbanismo e engenharia como um instrumento público para auxiliar as famílias, com renda 
de até 3 salários mínimos, na construção, regularização ou reformas de suas residências. Para alcançar seu 
objetivo a Lei de Assistência Técnica precisa passar por um processo de universalização e divulgação das suas 
informações, das objetivas às subjetivas nas entrelinhas do corpo da Lei, para desta forma, poder exercer o 
verdadeiro papel a qual foi elaborada, ampliar a qualidade de vida das populações excluídas socialmente 
(SANTOS, 2014). 

Tal Lei, que antecede à criação do PMCMV, e em seu artigo 7º cita a Lei 11.124/2005 a respeito de recursos 
do FNHIS englobar serviços de assistência técnica pública e gratuita nas áreas de arquitetura, urbanismo e 
engenharia. (Lei n.11.888, de 24 de dezembro de 2008). Já foi observado, através de Bonduki  (2008), que o 
modelo do PMCMV foi implantado no passado, e, apesar de remediar o problema parcialmente, não foi 
suficiente. Entende-se, através do analisado em Bonduki (2008), que a solução reside na participação 
popular, e a Lei 11.888/2008 garante a assistência técnica dos profissionais de arquitetura e engenharia para 
habitações de interesse social, inclusive no que diz respeito à capacitação popular para a autoconstrução 
assistida. Qual a dificuldade de realizar um plano habitacional eficiente em face a esses instrumentos? De 
quem é a obrigação de colocá-los em prática? O artigo 4º da Lei 11.888/2008 explana sobre as modalidades 
profissionais capacitadas na prestação de Assistência Técnica. 

“Art. 4o Os serviços de assistência técnica objeto de convênio ou termo de parceria com 

União, Estado, Distrito Federal ou Município devem ser prestados por profissionais das 

áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia que atuem como: 

I - servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; 

II - integrantes de equipes de organizações não-governamentais sem fins lucrativos; 
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III - profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em arquitetura, 

urbanismo ou engenharia ou em programas de extensão universitária, por meio de 
escritórios-modelos ou escritórios públicos com atuação na área; 

IV - profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, previamente 

credenciados, selecionados e contratados pela União, Estado, Distrito Federal ou Município. 

§ 1o Na seleção e contratação dos profissionais na forma do inciso IV do caput deste artigo, 

deve ser garantida a participação das entidades profissionais de arquitetos e engenheiros, 

mediante convênio ou termo de parceria com o ente público responsável. 

§ 2o Em qualquer das modalidades de atuação previstas no caput deste artigo deve ser 

assegurada a devida anotação de responsabilidade técnica. (Lei n.11.888, de 24 de 

dezembro de 2008).” 

Diante do artigo apresentado acima, podemos observar as diversas modalidades que se manifestam na Lei 
11.888/2008 como alternativa de fornecer a assistência técnica para o interesse social da habitação. Assim 
sendo, faz-se necessário questionar individualmente as formas com que as entidades públicas, responsáveis 
pela manifestação dessa assistência, regulamentam tais modalidades. Nesse contexto, abordaremos os 
questionamentos respectivamente de acordo com cada inciso. 

A modalidade de que trata o primeiro inciso deste artigo, está caracterizada na disponibilidade da assistência 
técnica pelo próprio órgão público, através de seus servidores, o qual deverá compor nas s uas bases 
legislativas, políticas direcionadas ao cumprimento dessas demandas. Segundo o Instituto Jones dos Santos 
Neves (IJSN), por meio da pesquisa de Leis Urbanísticas do Estado do Espírito Santo (2017),  constatou-se que 
dentre as leis mais presentes nos municípios do estado, o Plano Habitacional de Interesse Social, uma das 
alternativas disponíveis para auxiliar a aplicação da assistência técnica, “é o instrumento que teve menor 
atenção por parte dos municípios, estando presente apenas em dez deles (12,8%)”, conforme mostra a figura 
01 e figura 02. 

 
Figura 01: Cenários das Leis Urbanísticas do Estado do Espírito Santo - 2016 

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (2016, p. 18) 
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Figura 02: Cenário e caracterização temporal dos planos de habitação de interesse social - 2016 

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (2017, p. 45) 

8937



 

Uma segunda indagação acerca das responsabilidades dos entes federativos em atender as expectativas da 
lei, está expressa nas metodologias disponíveis para tal. Analisando o caput do artigo 4º, observamos que os 
serviços de assistência técnica podem ser objetos de convênio ou termo de parceria  entre as partes 
envolvidas, porém, o inciso trata de servidores públicos, os quais devem respeitar uma metodologia 
específica para a adesão ao serviço público, o que permite indagar uma possível incompatibilidade entre a 
legislação que rege tal metodologia com a lei de assistência em questão. Nota-se ainda, uma falta de clareza 
por parte do inciso quanto à forma com que esses servidores irão pôr em prática as instruções da lei, bem 
como as formas de admissão desses funcionários que irão atuar nesta perspectiva. De certa forma a lei expõe 
mais questões do que prevê resultados. 

Em paralelo às entidades públicas, o inciso II do artigo 4º garante a participação de “equipes de organizações 
não-governamentais sem fins lucrativos” como um dos instrumentos na luta contra o déficit habitacional, 
porém faz-se necessário levantar questões pertinentes e semelhantes ao do inciso I. Num primeiro momento 
é possível reconfortar-se com a ideia de que existem pessoas engajadas na luta pela horizontalidade dos 
direitos à cidade. Em sequência, ao analisar adequadamente tal proposição, nos deparamos mais uma vez na 
falta de clareza do artigo, tendo em vista que o mesmo não demonstra o caminho metodológico o qual a 
população interessada deverá guiar-se para a obtenção dessa assistência. Outra observação acerca do inciso 
II encontra-se na quantidade de ONGs identificadas no estado do Espírito Santo. Em pesquisas re alizadas pela 
internet, apesar da dificuldade, obteve-se um encontro de apenas três entidades, comprovando a dificuldade 
do acesso as mesmas pela população.  

Diferente dos incisos I e II, a modalidade de atuação citada no inciso III do artigo 4º trata de profissionais em 
formação, em níveis que vão da graduação até a residência acadêmica, nas áreas de atuação previstas na lei. 
Vale pontuar que o presente artigo terá enfoque apenas na arquitetura e urbanismo do estado do Espirito 
Santo. Sendo assim, para análise desse inciso faz-se necessário, primeiramente, um levantamento da 
quantidade de cursos de Arquitetura e Urbanismo ofertados no estado para entender como a modalidade 
de assistência ligada à extensão universitária e aos escritórios modelo pode impactar em relação à redução 
do déficit habitacional. 

A Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA) identifica no estado do Espírito Santo, 
14 faculdades que ofertam o curso de arquitetura e urbanismo, estando estas em 8 municípios diferentes: 
Aracruz, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Vila Velha e Vitória. Na figura 03 é possível 
observar a quantidade de Instituições de Ensino Superior que ofertam o curso de Arquitetura e Urbanismo 
por município no estado do Espírito Santo, e na figura 04, como esses mesmos municípios estão classificados 
em relação ao déficit habitacional. 
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Figura 03: Mapa Curso de Arquitetura por Município no ES 
Fonte: Modificados a partir de dados do Geobases, (2018) 
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Figura 04: Déficit Habitacional em Municípios Capixabas 

Fonte: Modificado a partir de dados do Instituto Jones dos Santos Neves, (2018) 

É possível perceber que, dos 8 munícipios onde existe a oferta do curso de Arquitetura e Urbanismo, 7 deles 
estão entre os 10 municípios do estado com maior quantidade de famílias em déficit habitacional. Juntas 
essas cidades somam 27.850 famílias em condição desfavoráveis, totalizando 37,55% do problema de 
habitação do estado, ou seja, mais de um terço do déficit habitacional do estado do Es pírito Santo que 
poderia, em parte, ser reduzido através da ação de um dos instrumentos previstos nesse inciso, os Escritórios 
Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAUs).  

O EMAU segundo o POEMA - Projeto de Orientação aos Escritórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo 
(FeNEA, 2005) – é um projeto de extensão universitária que se propõe a ser uma entidade estudantil que 
realizará a extensão com base na gestão dos alunos e com o objetivo de complementar na formação 
profissional da Arquitetura e Urbanismo por meio de atividades que ofereçam às parcelas mais carentes da 
sociedade os conhecimentos adquiridos nas instituições de ensino de nível superior, independente dos fins 
de assistência, partidários ou religiosos, e deverá ser entendido como parte indissociável da pesquisa e do 
ensino de graduação. 
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Figura 05: Mapa de Localização dos EMAUs 

Fonte: FeNEA, (2015). Disponível em: <http://www.fenea.org/projetos/EMAU>. Acesso em: 08 jun. 2018  

Na figura acima, mapa disponibilizado pela FeNEA em 2015, mostra a existência de 3 EMAUs no Espírito 
Santo. Os EMAUs identificados na época foram: Maloca em Aracruz, Pipa e Célula em Vitória. Somado a estes, 
constata-se a existência do Athos – EMAU na cidade de Colatina (UNESC), ou seja, totalizando apenas três 
munícipios que possuem programas que se encaixam na categoria de assistência técnica garantida pelo inciso 
III do Artigo 4º da Lei de Assistência Técnica.  

A Lei de assistência técnica reforça a importância dos escritórios modelo como um dos instrumentos 
fundamentais para a prestação dos serviços de assistência técnica para as comunidades desfavorecidas, 
indicando-os como autor de sua própria aplicação “mediante convênio ou termo de parceria”. Ao indicar no 
caput do artigo, a Lei Nº 11.888/2008 estabelece as formas de parceria entre as entidades, porém ao 
estabelecer tal forma e não estabelecer o método com que esses convênios serão realizados a legislação abre 
caminhos para a resistência das entidades públicas municipais, por exemplo, em relação à atuação de  
agentes externos na produção de seu território. 

Estas indagações abrem alguns instigantes questionamentos a respeito da comunicação entre entidades e 
população, traduzindo-se em como a população pode ter acesso a essa modalidade de assessoria se existe 
pouca oferta da mesma? Como os cursos de Arquitetura e Urbanismo podem estimular seus estudantes a 
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desenvolverem essa ação? Como subsidiar a produção de habitação através destes escritórios modelos? A 
parceria com os órgãos públicos poderia resolver essa questão, porém como citado anteriormente, não 
existe caminho claro para que esta ocorra. Até o momento estas questões permanecem em aberto. 

Em sequência a análise dos incisos do artigo 4º, da Lei Nº 11.888/2008, observamos no inciso IV a modalidade 
que trata de “profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, previamente 
credenciados, selecionados e contratados pela União, Estado, Distrito Federal ou Município”. Segundo o 
anuário de arquitetura e urbanismo realizado pelo CAU/BR (2018) o Brasil possui uma estimativa de quase 
155 mil arquitetos e urbanistas em exercício da profissão sendo que desse total as maiores concentrações se 
encontram nas regiões Sudeste (54%) e Sul (20,5%), como pode ser observado na figura abaixo. 

 
Figura 06: Gráfico de Arquitetos e Urbanistas por Região Geográfica 

Fonte: CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, (2018, p. 15). Disponível em: <http://www.caubr.gov.br/wp-
content/uploads/2018/05/ANUARIO-2018-WEB.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2018 

No Espirito Santo, a pesquisa constatou, através do mesmo documento, um total de 2.710 arquitetos e 
urbanistas, e dentre estes, a maior porcentagem está centralizada nos municípios de Vitoria (capital do 
estado) e Vila Velha, além de 343 empresas de arquitetura registradas no CAU. No entanto, podemos 
observar na figura 07, abaixo, que na maioria dos municípios a existência do profissional Arquiteto Urbanista 
é minimamente reduzida, e em alguns, nula. 
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Figura 07: Empresas de Arquitetura e Urbanismo no Espírito Santo 
Fonte: CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. (2018, p. 80). Disponível em: <http://www.caubr.gov.br/wp-

content/uploads/2018/05/ANUARIO-2018-WEB.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2018  

Ao elencar a figura acima com a figura 03, vista anteriormente, podemos constatar que a maior concentração 
de profissionais está nas regiões onde se tem a oferta do curso, salvo as áreas localizadas nos arredores, onde 
a concentração é menor, porem existente. Diante disso, alguns municípios contam com uma oferta grande 
de profissionais e outros não têm a quem recorrer. É certo mencionar que o número de arquitetos existentes 
no estado ainda é inferior ao necessário para atender a demanda populacional, uma vez que, devido a essa  
centralização de profissionais, dezoito municípios, cerca de 23%, não contam com nenhum profissional para 
atender sua demanda.  

Além da falta de profissionais para suprir as necessidades de uma determinada população, existe outro 
detalhe que precisa ser evidenciado. Através do censo do CAU pode-se observar que as questões de 
assistência técnica relacionadas aos campos de atuação dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo não 
foram consideradas, o que pode nos revelar e instigar alguns questionamentos a respeito do conhecimento 
por parte do conselho a esse tipo de serviço ou ainda, nos levar a uma conjectura de discriminação por parte 
dos profissionais com determinada área. Observa-se descrito na figura 08 os setores mais destacados no 
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mercado profissional. Dentre eles, a concepção de projetos arquitetônicos compreende 55,1% do total, 
seguido da execução, que abarca 27,3% dos profissionais. 

 
Figura 08: Tabela de Atividades de Atuação 

Fonte: CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, (2018, p. 81). Disponível em: <http://www.caubr.gov.br/wp-
content/uploads/2018/05/ANUARIO-2018-WEB.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2018 

A partir dos dados expostos acima e do estudo de Leis Urbanísticas realizado pelo IJSN em 2017, é possível 
dizer que é necessária “uma atenção maior por parte dos municípios e do próprio estado do Espirito Santo, 
dada à dimensão do déficit habitacional entre as pessoas de baixa renda, que é de 225.656 pessoas ou 74.287 
famílias em situação de déficit em 2015”. No Brasil tem-se observado um total de 6.186.503 famílias vivendo 
em situação de déficit habitacional, e desse total os maiores problemas são das regiões: sudeste com um 
total de 2.430.336 famílias (39%) e sul com e 697.636 famílias (11%). Se analisarmos esses dados fora do 
contexto geral, podemos observar mais de perto a situação do município de Colatina, por exemplo. Com uma 
população de 111.788 habitantes, a cidade possui 2.883 famílias em situação de déficit habitacional, em 
contrapartida a isso, o município possui, segundo dados do CAU/ES, 88 arquitetos urbanistas em exercício 
da profissão. Logo, se esses profissionais atuassem no cumprimento da lei de assistência técnica, obteríamos 
um total de 32 famílias por profissional, um número significativo, considerando a comparação entre à 
quantidade de benefícios que isso traria para o município e principalmente para a população atendida.  

Tais dados tornam-se ainda mais interessantes quando os comparamos com os dados do CAU/BR, onde nos 
informam que a maior concentração de arquitetos e urbanistas se encontra exatamente nas regiões com 
maiores índices de déficit habitacional. Seguindo a linha de raciocínio da análise realizada com os dados 
acima, a respeito do município de Colatina, pode-se dizer que com uma dedicação maior por parte dos 
profissionais da arquitetura e do urbanismo aos trabalhos da assistência técnica ter-se-ia na região sudeste 
um total de 29 famílias por profissional e na região sul, um total de 22 famílias. Assim, é claro notar que a 
dedicação e o interesse dos profissionais em trabalhar a favor do cumprimento da Lei Nº 11.888/2008, se 
esclarecida, torna-se uma importante motivação na institucionalização dos instrumentos necessários para 
combater, ao menos minimizar, a situação do déficit habitacional brasileiro. 
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CONCLUSÃO  

De acordo com as considerações analisadas neste artigo, podemos refletir a respeito da caracterização do 
direito à cidade, na sua personificação em direito à moradia, como um bem irrevogável a todas as pessoas. 
Nesse contexto, vale ressaltar que o direito à cidade é uma perspectiva comum, um núcleo de direitos que 
possibilita alcançar a dignidade humana e que se estende além do sentido de habitar, envolvendo-se direta 
e profundamente a uma vida dotada de qualidade e condições adequadas para a preservação da identidade 
e intimidade familiar, bem como a segurança de uma vida digna e estável.  

Nota-se que grande parte das entidades públicas, profissionais e civis desconhece as regulamentações acerca 
da construção civil, bem como das garantias assistidas pelo direito à cidade. Ainda é perceptível notar, a certo 
ponto, que tais entidades desconhecem o próprio direito à cidade. As irregularidades, se assim pode-se 
mencionar, encontradas nas formas com que as entidades federativas adminis tram é claramente 
proveniente desse desconhecimento sobre as atribuições do direito, porém, é inequívoco demonstrar que 
as falhas da legislação, como observado acima nos incisos do artigo 4º da Lei 11.888/2008, são responsáveis, 
além desse desconhecimento, por produzir cidades confusas, desorganizadas e com sérios problemas 
habitacionais.  

É possível observar ainda, que durante anos foram travadas batalhas para a garantia do direito à cidade e, 
contido nele, a habitação, o que não se faz diferente na contemporaneidade. Faz-se necessária ainda, a 
construção de uma base de diálogos e perspectivas fincadas na responsabilidade de mudança dos termos 
atuais, bem como engajadas na clarificação das legislações e entidades. 
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CIDADES SAUDÁVEIS E CIDADE: UMA BREVE REVISÃO SOBRE SEUS 
ASPECTOS NO BRASIL 

HEALTHY CITIES AND THE CITY: A REVIEW ON IT’S ASPECTS IN BRAZIL  

CIUDADES SALUDABLES Y CIUDAD: UNA BREVE REVISIÓN SOBRE SUS ASPECTOS EN BRASIL  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O movimento Cidades Saudáveis traz uma abordagem prática para a produção das cidades contemporâneas, com foco 
na melhoria da qualidade de vida dos habitantes, incentiva o uso de espaços públicos e estimula políticas ligadas à 
prestação de serviço assistencial de saúde em nível preventivo. De maneira que os habitantes desenvolvam hábitos de 
vida mais saudáveis naturalmente e, consequentemente, adquiram menos doenças ao longo da vida. Porém, para a 
implantação das cinco áreas operacionais propostas pela Carta de Ottawa (1986), é necessária uma reflexão sobre 
aspectos diversos da cidade contemporânea. Como as formas históricas de crescimento urbano que, dentre outras 
características, podem ter facilitado o surgimento de regiões propícias à violência e, consequentemente, o 
desenvolvimento do “medo” como fator presente nas populações urbanas. Apesar disso, é possível identificar a 
influência deste movimento nas políticas públicas no Brasil, onde os seus princípios podem ser encontrados em 
algumas legislações importantes, como a Constituição Federal de 1988, por exemplo.  
PALAVRAS-CHAVE: Cidades Saudáveis; Promoção da saúde; Espaço público; Arquitetura. 

ABSTRACT: 
The Healthy Cities movement presents a practical approach in the production of contemporary cities, with a focus on 
improving the quality of life of the inhabitants, encourages the use of public spaces and stimulates policies related to 
the provision of preventive health care services So that the inhabitants develop healthy habits of life naturally and, 
consequently, acquire less diseases throughout the life. However, the implementation of the five operational areas 
proposed by the Ottawa Charter (1986) necessitates a reflection on different aspects of the contemporary city, such as 
historical forms of urban planning that, among other characteristics, may have facilitated the emergence of regions 
prone to violence and, consequently, "fear" as a factor present in urban populations. Despite this, it is possible to 
identify the influence of this movement in public policies in Brazil, its principles can be found in some important 
legislations, like the Federal Constitution of 1988, for example. 
KEYWORDS: Healthy Cities; promotion of health; Public place; Architecture. 

RESUMEN: 
El movimiento Ciudades saludables presenta un enfoque práctico en la producción de las ciudades contemporáneas, 
con foco en la mejora de la calidad de vida de los habitantes, incentiva el uso de espacios públicos y estimula políticas 
ligadas a la prestación de servicio asistencial de salud a nivel preventivo. De manera que los habitantes desarrollen 
hábitos de vida más saludables naturalmente y, consecuentemente, adquieran menos enfermedades a lo largo de la 
vida. Sin embargo, la implantación de las cinco áreas operativas propuestas por la Carta de Ottawa (1986) necesita 
una reflexión sobre aspectos diversos de la ciudad contemporánea, como las formas históricas de planificación urbana 
que, entre otras características, pueden haber facilitado el surgimiento de regiones propicias a la violencia y, en 
consecuencia, el "miedo" como factor presente en las poblaciones urbanas. Apesar de ello, es posible identificar la 

8949



 

influencia de este movimiento en las políticas públicas en Brasil, sus principios pueden ser encontrados en algunas 
legislaciones importantes, como la Constitución Federal de 1988, por ejemplo.  
PALABRAS-CLAVE: Ciudades saludables; Promoción de la salud; Espacio público; arquitectura. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo promove uma reflexão a respeito do movimento Cidades Saudáveis e seus aspectos no 
Brasil, devido a sua relevância na abordagem da produção de cidades, com finalidade de proporcionar 
maior qualidade de vida aos seus habitantes, através do incentivo ao uso de espaços públicos e estímulo a 
políticas ligadas à prestação de serviço assistencial de saúde em nível preventivo. A revisão bibliográfica 
apresenta um debate sobre alguns aspectos determinantes na qualidade de vida das pessoas dentro das 
cidades, a partir do movimento Cidades Saudáveis, seu histórico e desdobramentos nas políticas públicas, 
com ênfase no Brasil. Como veremos, atualmente é possível identificar características deste movimento no 
modo de planejamento das cidades brasileiras. Ainda que não explicitamente citadas, é podemos perceber 
a sua influência em algumas das legislações vigentes no país, como por exemplo, a prioridade ao serviço em 
atenção primária da saúde no planejamento operacional adotada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

A problemática parte do modelo de cidade produzida pela arquitetura modernista, difundido e implantado 
através do planejamento urbano ao longo do tempo, que possui, dentre outras características, o foco na 
economia construtiva e produção em escala. Devido ao seu caráter primordialmente funcional, este 
modelo de cidade incorporou a abordagem de zoneamento de suas regiões, a divisão do espaço em setores 
de serviço independentes, a fim de, através do uso de uma mesma infraestrutura urbana, promover 
economia na instalação e manutenção de setores de serviços da cidade, (HALL, 2009). Porém, esta forma 
de planejamento tende a produzir regiões monofuncionais, o que ao longo do tempo se mostraram como 
áreas urbanas subutilizadas, causando efeitos negativos, como exemplo, a baixa circulação de pessoas em 
horários não comerciais, e, consequentemente, inseguros, (RIO E GALLO, 2000). 

Uma das consequências da proliferação destas localidades inseguras é o crescente individualismo das 
pessoas, onde o interesse individual se sobrepõe ao coletivo, e do “mercado do medo”. De maneira que a 
população tende a se limitar, cada vez mais, em locais considerados “seguros”, no interior de sua moradia e 
ambientes de trabalho, por exemplo (Kohlsdorf, 2002, apud Lima et Al, 2015, p. 03). Desta forma, um dos 
desdobramentos dessa mudança de atitude no modo de vida dos indivíduos, é a perpetuação de hábitos 
sedentários ao longo do tempo, o que contribui para o surgimento de doenças crônicas como pressão alta, 
diabetes, obesidade, entre outros. No ano de 1986, na cidade de Ottawa, no Canadá, ocorreu a I 
Conferência Internacional de Saúde, onde foram debatidos temas relacionados às políticas de saúde, 
qualidade de vida e, principalmente, uma abordagem prática para a produção de uma cidade que ofereça 
maior qualidade de vida às pessoas, com nível mais alto de saúde e maior expectativa de vida. Assim, a 
conferência elaborou um relatório denominado Carta de Ottawa, que apresenta diretrizes e pressupostos 
que uma cidade deve possuir para se tornar uma Cidade saudável, Lima et. Al. (2015, p. 05). 

A Carta de Ottawa (1986) define cinco áreas operacionais fundamentais para uma Cidade saudável. São 
elas: a elaboração de políticas públicas saudáveis, criação de ambientes favoráveis, fortalecimento da ação 
comunitária com o desenvolvimento de habilidades pessoais, e mudanças nos estilos de vida e reorientação 
dos serviços de saúde. Como será demonstrado, estas diretrizes podem ser encontradas dentro da 
legislação brasileira vigente. Em contraponto, apesar do planejamento urbano ter surgido como uma 
reação contra os males sociais (doenças proliferadas pelas condições sanitárias e miséria) produzidos pela 
cidade (pós-revolução industrial) do século XIX, ele se distanciou desta premissa ao longo dos anos, de 
forma que, apesar dos diversos modelos de urbanização propostos ao longo da história, as cidades ainda 
apresentam graves problemas de saúde da população e qualidade de vida (HALL, 2009, p. 14). . Assim, o 
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Movimento Cidades Saudáveis propõe um novo impulso no sentido de promover melhorias para a 
qualidade de vida e proteção da saúde nas cidades. 

A fim de contextualizar a relevância do movimento Cidades saudáveis na história do urbanismo, os dois 
primeiros tópicos abordam o tema da problemática da cidade. Inicialmente serão apresentados alguns 
problemas oriundos do modo de planejamento urbano ao longo da história, a partir de autores críticos da 
corrente de arquitetura denominada modernismo, como Bauman, Jane Jacobs e Peter Hall. No tópico 
seguinte, apresentaremos um apanhado histórico do urbanismo com enfoque nos aspectos da saúde, 
tomando como ponto de partida as cidades pós-industriais. No terceiro tópico, será apresentado de 
maneira mais detalhada o tema do movimento Cidades saudáveis, e a sua importância para formação das 
diretrizes atuais do serviço assistencial da saúde no Brasil. 

ESPAÇO PÚBLICO E O MEDO NA CIDADE 

O modelo de cidade proposto pelo arquiteto Le Corbusier, fundador do movimento modernista no início da 
década de 1920, possuía como característica marcante a funcionalidade. A cidade moderna teve ampla 
aceitação dos planejadores urbanos da época porque previa, dentre outras coisas, economia na construção 
da cidade, oferecendo maior qualidade de vida. Porém, segundo Rio e Gallo (2000), o zoneamento 
modernista de regiões da cidade promoveu, através do monofuncionalismo, o esvaziamento de algumas 
áreas urbanas e produção de lugares ermos e sem circulação de pessoas, em determinados horários, 
propensos à marginalidade, insegurança e processos de degradação, mesmo que o local possua 
infraestrutura e equipamentos urbanos. 

Ainda segundo os autores, o método de zoneamento da cidade possui, dentre outros aspectos, o objetivo 
de dividir o território em setores autônomos e especializados, com a marca principal de produzir uma área 
mais eficiente e dedicada à uma determinada atividade. Por exemplo, áreas totalmente residenciais, 
comerciais, industriais ou destinadas ao lazer. Porém, como será debatido neste trabalho, a cidade 
produzida a partir desta forma de planejamento urbano, apresenta diversas dissonâncias sociais, onde as 
áreas urbanas monofuncionais terminaram por gerar processos antiurbanos. Segundo Hall (2009, p. 246), 
pode-se utilizar como exemplo a experiência da Ville Radieuse, representada na figura 01, do arquiteto Le 
Corbusier e associados, que elaboraram um planejamento urbano para a cidade de Chandigarh, na Índia, e 
produziram uma cidade baseada na funcionalidade. 
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Figura 1 – Esquema Ville Radieuse 01 

Fonte: Hall (2009). p.248 

Porém, ainda segundo Hall (2009, p. 251), apesar da experiência de Le Corbusier conseguir produzir 
habitações e regiões com qualidade muito superior às existentes até então na cidade, o intuito maior em 
guiar a cidade para o desenvolvimento contínuo, a partir do seu plano, não foi observado ao longo do 
tempo. Como mostra a figura 02 a seguir. 

 
Figura 2 – Esquema Ville Radieuse 02 

Fonte: Hall (2009). p.248 

Em contrapartida, Jacobs (2011, p. 35 e 36) coloca que uma rua movimentada consegue garantir a 
segurança das pessoas, para isso é necessário que o local transmita conforto e seja convidativo ao uso de 
desconhecidos. Logo, torna-se fundamental a existência de três características principais: a nítida 
separação entre o espaço público e privado; a existência de “olhos para a rua”, onde as casas e moradores 
devem estar voltados para a rua; a presença de usuários transitando ininterruptamente nas calçadas, a fim 
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de aumentar o número de “olhos atentos” e induzir que os moradores das casas observem o movimento da 
rua. A autora ainda ressalta que atingir estas características não é fácil, pois estão relacionadas com o uso 
que a própria população faz do espaço público, e aponta que um dos principais requisitos básicos para 
proporcionar este uso é a presença de diferentes tipos de estabelecimentos e locais públicos, dispostos ao 
longo dos trajetos diários das pessoas. Dentro da perspectiva do planejamento urbano voltado para a 
qualidade de vida das pessoas nas cidades, os espaços públicos possuem um papel que vai além da garantia 
de circulação da população. Segundo Gehl (2010) o foco se amplia para o desafio em que as pessoas 
possam ter contato diretamente com a sociedade em seu entorno. A cidade necessita de uma vida urbana 
variada, onde as funções sociais convivam de forma harmônica, com áreas destinadas à mobilidade urbana 
e oportunidades para atividades de lazer. 

Segundo Salgado (1999, p. 110), o espaço público é como um “tecido conectivo” contínuo, que além de 
realizar a ligação entre as edificações existentes, articula a relação entre as construções e a escala humana, 
e sugere pontos de convergências por meio de uma composição coerente, que estabeleça um diálogo e 
transição confortável entre as partes, pública e privada. De forma complementar, Lima et. Al. (2015, p. 11) 
destaca que, além da necessidade em manter o espaço público bem cuidado, onde convidaria às pessoas a 
praticarem atividades de lazer e socialização, também é necessário um design urbano adequado, que 
permita aos cidadãos locomover-se, com acessibilidade, iluminação adequada, segurança e instrumentos 
de proteção nas transições dos diferentes tipos de tráfego. 

O planejamento do espaço público deve ser realizado com cuidado, para sustentar os processos que 
reforçam a vida urbana, sob pena de gerar espaços não convidativos ao uso e, consequentemente, seu 
esvaziamento (GEHL, 2010). Uma vez que tais espaços contribuem para o aumento da violência urbana 
que, por sua vez, afasta os cidadãos de sua vivência. Ou seja, além de não atrativos, com o aumento da 
violência, os referidos ambientes também passam a ser considerados perigosos. Consequência disto, de 
acordo com Bauman (2005, p. 15), é a maior produção de condomínios fechados, concebidos como lugares 
que isolam fisicamente o indivíduo da cidade, ao impedir a comunicação e convívio social com os que estão 
fora dos muros, confere ao primeiro uma sensação de segurança. Contudo, do ponto de vista da cidade, a 
quebra destas relações agrava os problemas gerados pela falta de um planejamento urbano voltado para as 
pessoas. 

Para ele, os condomínios são locais isolados fisicamente, situados dentro da cidade, porém, idealmente 
fora dela, o condomínio consegue manter uma “distância” da cidade (através do seu isolamento) que 
separa a sociedade, rompe com os espaços e o tecido conectivo citado por Salgado (1999). Ainda segundo 
Bauman (2005, p. 17), o objetivo dos muros é dividir e segregar, e não criar ligações de convivência, locais 
de encontros e reunião para os habitantes da cidade. Aliado a estes fatores, temos o mercado imobiliário 
cada vez mais voltado para condomínios fechados e shoppings centers, associado à falta de investimentos 
em infraestrutura urbana. (LIMA et. Al. 2015, p.03).  

Parte dos problemas das cidades podem ser atribuídos aos desdobramentos de fatores como, o crescente 
individualismo das pessoas, situação em que o interesse individual se sobrepõe ao coletivo, e do “mercado 
do medo”, de forma que os sistemas de segurança privativos parecem ser o único recurso capaz de suprir 
as necessidades em proporcionar uma sensação de tranquilidade ao cidadão. Como observam Gumpert e 
Orucker (apud Bauman, 2005, p.07), “quanto mais nos separamos de nossas vizinhanças imediatas, mais 
confiança depositamos na vigilância [humana ou eletrônica] do ambiente”, onde percebe-se cada vez mais 
a sensação de distanciamento em relação às localidades e às pessoas fisicamente vizinhas, mas distantes, 
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econômica e socialmente. Segundo Ferraz (2009, p.09), a expansão do “mercado do medo” alimenta um 
círculo vicioso, o mercado imobiliário capitaliza o medo e o desejo de segurança, amplia a incorporação dos 
espaços de uso coletivo, antes públicos, com novas ofertas de isolamento em condomínios privados e 
intensamente protegidos, como mostram as peças de publicidade (figuras 03 e 04), abaixo. 

 
Figura 03 – Peças publicitárias 01 

Fonte: Ferraz (2009, p.08) 

 

 
Figura 04 – Peças publicitárias 02 

Fonte: Ferraz (2009, p.09) 

Bauman (2005) reflete sobre a tendência humana em sentir obsessão pela segurança, onde Castel (apud 
Bauman, 2005, p.01) afirma que, mesmo em sociedades seguras, o indivíduo sente-se inseguro, ameaçado 
e inclinado ao pânico. De maneira a enxergar mais interesse nas coisas que estejam relacionadas com 
“tranquilidade” e “segurança” do que na relação com os demais integrantes da sociedade em que está 
inserido. Ainda sob este aspecto, o autor comenta sobre a análise de Freud, para ele, nós podemos afirmar 
que, de algum modo, os indivíduos aceitam os limites do que são humanamente capazes de fazer, possuem 
consciência de que nunca poderão dominar totalmente a natureza, e reconhecem a impossibilidade de 
tornar os corpos imortais, e por este motivo, aceitam o fato da morte. Porém, este mesmo indivíduo tenta 
eliminar todos os sofrimentos de sua vivência, e, mesmo não o conseguindo em sua totalidade, obtém 
êxito ao atenuar uma parcela deles. Desta forma, as repetidas tentativas em eliminar os medos em sua 
totalidade, se torna válida, uma vez que, passa a valer a pena tentar diversas vezes, em busca da 
eliminação completa deles. 

Assim, Castel (apud Bauman, 2005, p.02) coloca que a insegurança moderna não deriva da perda da 
segurança efetivamente, mas da nebulosidade (ombre portée) de seu objetivo, em uma sociedade 
organizada em função da contínua busca de proteção e segurança. A sensação de insegurança causa um 
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efeito colateral, a necessidade convicta de que é necessário exprimir grandes esforços para obtenção da 
segurança completa. Desta forma, a insegurança moderna também pode ser caracterizada pelo medo dos 
crimes, uma sensação de insegurança, onde o individualismo moderno também é culpado. Desta forma, a 
população tende a ocupar cada vez menos os espaços públicos e a permanecer limitada aos locais 
“seguros”, no interior de sua moradia, ambiente de trabalho ou ambientes fechados. Desenvolvem hábitos 
sedentários que, aliados à poluição urbana e alimentação industrializada, contribuem para o surgimento de 
doenças crônicas como pressão alta, diabetes, obesidade, entre outros (LIMA et. Al. 2015, p. 08). Diante 
disso, é de suma importância avaliar como as cidades estão sendo planejadas e trazer diretrizes que 
produzam, de forma prática, cidades que propiciem condições de vida mais saudáveis para a população. 
Onde a saúde seja trabalhada de forma preventiva e, consequentemente, a população possua maior 
qualidade de vida.  

PLANEJAMENTO URBANO E SAÚDE: UM BREVE HISTÓRICO 

De acordo com Hall (2009, p. 09), o planejamento urbano representa uma reação contra os males 
produzidos pela cidade (pós-revolução industrial) do século XIX, produzida primeiramente em Londres e 
posteriormente nas cidades ao redor do mundo. Marcadas pelo rápido crescimento dos cortiços e da 
miséria, onde, com baixo nível de infraestrutura urbana, as pessoas precisavam viver em condições 
extremas de pobreza, em meio a sujeira e proliferação de doenças. Para o autor, a primeira, e mais 
importante resposta aos males deste processo foram as teorias de Ebenezer Howard, a cidade-jardim, 
concebidas entre 1980 e 1890. Em que buscava a construção de cidades em campos abertos, livres da 
fuligem das fábricas, de forma que a população teria maior qualidade de vida. Howard tinha como principal 
objetivo resolver, ou pelo menos reduzir, os problemas da cidade vitoriana, deslocando uma grande parcela 
da sua população (juntamente com os seus empregos) para novas cidades ambientalmente controladas, 
construídas em campos abertos e distante dos cortiços. Apresentamos o esquema a seguir de cidade jardim 
elaborado por o Hebenezer Howard no ano de 1889 (figura 05). 

 
Figura 05 – Esquema de Cidade Jardim 

Fonte: Hall (2009). p.110 

Este fato repercutiu e foi copiado em outras cidades, porém, sem obedecer totalmente aos critérios 
definidos pelo autor. O que gerou situações irreconhecíveis da proposta original, como o surgimento de 
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subúrbios-dormitórios, indo de encontro aos utópicos esquemas de redução populacional das cidades e 
volta ao campo. Porém, seguidores de Howard desenvolveram contribuições a partir do seu trabalho, como 
Raymond Urwin, Barry Parker, Frederic Osborn, Henri Sellier, Ernst May, Henry Wright, etc. Como exemplo, 
Hall (2009, p 112) traz o projeto de Urwin e Parker, que tenta resgatar a qualidade de vida na cidade 
através do quadrângulo medieval cercado por espaço verde, como demonstrado na figura 06. 

 
Figura 06 – Modelo de Quadrângulo medieval 

Fonte: Hall (2009). p.112 

É importante ressaltar o aspecto ligado à tradição monumental, que, ainda segundo Hall (2009, p. 11), em 
contraponto aos demais movimentos da época, (re)surgiu no século XX fora de contexto urbano para fins 
específicos, como por exemplo: África Britânica, Austrália recém-independente, Alemanha de Hitler, Rússia 
de Stálin, entre outros1. Porém, quando concluídas, as obras eram apenas símbolos, expressão de pompa e 
poder, distante do propósito social utilizado por Haussman, em Paris, e Ideofonso Cerda, em Barcelona. No 
início do século XX surgiu o movimento modernista, segundo Hall (2009, p. 11 e 12), absorvendo 
características da “cidade-jardim” e da tradição monumental, Le Corbusier afirmou que o mal da cidade 
estava na densidade de seu desenvolvimento, e que o remédio seria o aumento dessa densidade associado 
a áreas livres. Para ele, o urbanista precisaria demolir toda a cidade e substituir por outra, com grandes 
torres erguidas em meio a um parque. Apesar do modelo modernista inteiramente puro não ter sido 
adotada por muitos arquitetos e planejadores, partes dele tiveram efeito tão significativos quanto as ideias 
de Howard na história do urbanismo, e no modo de produção da cidade. Alguns dos efeitos, indesejados, 
foram comentados anteriormente neste trabalho. 

Ao mesmo tempo em que as teorias modernistas tomavam forma, segundo Ashton (1993, apud MENDES, 
2000, p. 17), a partir do final do século XIX, a ideia sanitarista com abordagem ambiental continuou 

                                                           

1 Nestes países, a monumentalidade foi utilizada com a finalidade de exaltar o poder do Estado vigente. 

8957



 

influenciando na proposição das políticas públicas dos países desenvolvidos, focados na ação ambiental e 
prevenção individual da saúde. A partir da década de 1930, esta abordagem sanitarista tornou-se 
hegemônica e valorizada até a atualidade. Porém, a autora ressalta que, partir da década de 1970, parte 
dos países passaram a viver uma crise do setor de saúde, de maneira que se tornou necessário realizar 
novas propostas para as políticas públicas na área da saúde, e uma mudança de paradigma, com ênfase na 
atenção primária da saúde e no desenvolvimento comunitário2. 

Este período também apresentou importantes mudanças a respeito do crescimento populacional das 
cidades. De maneira que, dentre outras mudanças, houve um aumento na expectativa de vida das pessoas, 
em decorrência de descobertas das causas de doenças, até então desconhecidas, e novos métodos 
terapêuticos, contribuindo assim, para o aumento crescente das cidades, (MENDES, 2000, p. 17).Ao se 
referir a cidade contemporânea, Mendes (2000, p. 10) coloca que as diferenças sociais da estrutura da 
sociedade são agravadas pelas diferenças de acesso às infraestruturas urbanas pelas diferentes classes 
sociais, tanto aos recursos econômicos, quanto aos humanos. Ela coloca que o Brasil é um caso clássico de 
desenvolvimento desigual, onde apenas um segmento menor da população possui acesso a uma grande 
parcela dos bens e serviços, ao mesmo tempo que outro segmento maior, possui dificuldades para ter 
acesso aos bens básicos de sobrevivência.  

A autora traz alguns dados sobre a evolução da distribuição de renda no Brasil que atestam o colocado 
acima, onde durante o período entre 1970 a 1994, 1% da população mais rica aumentou sua renda de 8% 
para 15% do total nacional, enquanto a renda das famílias mais pobres, 25% do total, diminuiu de 16% para 
12%. Para ela, esses elevados índices de desigualdade de renda, e consequentemente, desigualdade social, 
agravam as situações de segregação social e dificultam o acesso da população à recursos básicos como: 
moradia; educação; trabalho; saúde; e à informação. Do ponto de vista de vista do planejamento urbano e 
política de saúde, é possível utilizar como exemplo a cidade do Rio de Janeiro do final do século XIX, onde 
os cortiços e habitações coletivas existiam ao longo de seu território. De acordo com Valladares (2000, p. 
07), os cortiços eram tido como o locus da pobreza, espaço onde residiam alguns trabalhadores e pessoas 
ligadas ao crime, locais em que, ao longo do tempo, se observou um grande crescimento espacial. Porém, 
foi somente após a sua identificação como espaço de “excelência” para contágios de doenças às demais 
partes da cidade, que houveram as primeiras intervenções urbanas nessas regiões. Como demonstrado em 
exemplos de cortiços no início do século XX, pelas figuras 07 e 08, no Rio de Janeiro, Brasil. 

                                                           

2 A exemplo da Conferência de Alma Ata realizada em 1978 no Cazaquistão (parte da União Soviética), onde foi elaborado um 
tratado que versa sobre os cuidados primários em Saúde. 
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Figura 07 – Cortiço no Rio de Janeiro 01 

Fonte: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/artes/prosa-naturalista.htm>. Acesso em: 08 fev. 2018. 
 

Figura 08 – Cortiço no Rio de Janeiro 02 

 
Figura 08 – Cortiço no Rio de Janeiro 02 

Fonte: <http://culturabrasil.cmais.com.br/programas/78-rpm/arquivo/principe-pretinho-o-compositor-do-morro-de-sao-carlos>. Acesso em: 08 
fev. 2018. 

Porém, devido a esta abordagem mais ligada à “proteção” da cidade formal, e não ligada à resolução dos 
problemas, as intervenções adotadas pelo prefeito Pereira Passos (1902 – 1906), ao utilizar o discurso 
higienista, possuíam aspectos imediatistas. Dentre as ações adotadas, podemos destacar a derrubada de 
edificações consideradas “não higiênicas” ao longo da cidade, em sua maioria cortiços e habitações 
coletivas. Além de outras intervenções importantes na infraestrutura da cidade, como por exemplo, plano 
de alargamento de vias públicas, e a instalação do sistema de saneamento público na cidade do Rio de 
Janeiro, (VALLADARES, 2000, p. 13). 

Segundo Hall (2009, p. 14), mesmo com suas raízes surgidas a partir de políticas voltadas à saúde pública, o 
planejamento urbano se distanciou desta premissa ao longo dos anos, de forma que apesar dos diversos 
modelos de urbanização propostos desde Howard, atualmente, parte das grandes cidades podem ser vistas 
como locus de mal-estar social. E assim, com o intuito de promover um novo modelo de produção de 
cidade mais preocupada com a qualidade de vida das pessoas, o movimento Cidades saudáveis surgiu no 
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final da década de 1980, resgatando conceitos da cidade-jardim e teorias de Howard, e de modelos de 
políticas públicas bem sucedidos ao longo da história. Em que, apesar de não possuir ideias inéditas (já em 
discussão de maneira fragmentada nos países), o movimento reforçou a importância de aspectos 
fundamentais para a produção da cidade. 

Para entendermos algumas das formas em que é possível harmonizar as colocações do movimento Cidades 
saudáveis com o planejamento urbano contemporâneo, é necessário observar aspectos de outras 
disciplinas de conhecimento. Como algumas das legislações vigentes mais importantes no país, dentre as 
que regem as cidades e o serviço de assistência à saúde, em que apresentam algumas das preocupações do 
movimento na forma de diretrizes. De maneira que podemos sugerir a pertinência desses aspectos como 
caminho para o tratamento integrado dos problemas sociais, em que, o maior interesse é melhorar a 
qualidade de vida e bem-estar da população nas cidades. 

CONCEITO AMPLIADO DE SAÚDE E O MOVIMENTO CIDADES SAUDÁVEIS 

No Brasil, podemos identificar os conceitos das Cidade saudáveis em alguns instrumentos legais na forma 
de enfrentamento aos problemas sociais. Podemos destacar a lei que dispõe sobre o Estatuto das Cidades 
(10.257/01), que coloca, como uma das suas principais diretrizes, a participação social nas decisões de 
planejamento da cidade, e ainda, determina como pré-requisito aos municípios, a consulta pública e a 
participação da comunidade na elaboração dos seus Planos diretores. Também encontramos a legislação 
que rege os serviços de saúde, como o artigo 198 da Constituição Federal do Brasil de 1988 e a lei orgânica 
da saúde, que regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS) (Lei 8080/90), em que possuem, dentre os seus 
princípios e diretrizes, a participação da comunidade como fundamental no processo de planejamento da 
prestação dos serviços de saúde e assistência social, além do funcionamento e gestão do sistema de saúde 
pública do Brasil. 

Além disso, o conceito de Promoção em saúde é encontrado como uma diretriz na Constituição Federal do 
Brasil de 1988, e retomado pela Lei Orgânica da Saúde (lei nº 8080/90), através do princípio da 
integralidade, caracterizado como conjunto de ações inespecíficas, voltadas à promoção da saúde em todos 
os seus níveis, seja preventivo ou curativo. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (lei nº 8080/90), as 
ações podem ser: promoção em saúde (a exemplo da educação em saúde, padrão de alimentação e 
qualidade de vida); a proteção da saúde (ligado ao cunho epidemiológico e coletivo, como o direito de 
vacinação, saneamento básico, vigilância sanitária, exames médicos e odontológicos periódicos, entre 
outros); e a recuperação da saúde (que está ligada às ações curativas, com diagnóstico e tratamento de 
doenças e acidentes). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de saúde está relacionado com o completo 
bem-estar físico, mental e social, ou seja, não é apenas na ausência da enfermidade. Mendes (apud 
ADRIANO, et. al. 2000, p.54), coloca:  

Em uma concepção moderna, saúde é o resultado de um processo de produção social que 
expressa a qualidade de vida de uma população. A saúde é considerada produto social, 
isto é, resultado das relações entre os processos biológicos, ecológicos, culturais e 
econômico-sociais que acontecem em determinada sociedade e que geram as condições 
de vida das populações (MENDES, 1996, apud ADRIANO, et al. 2000, p.54). 
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O conceito de saúde aqui abordado está ligado diretamente à Promoção em saúde, processo em que a 
população tem capacidade de prevenir o surgimento de doenças e minimizar os riscos de adoecimento, 
através do controle dos aspectos importantes para o seu bem-estar (CARTA DE OTTAWA, 1986). Tendo em 
vista essa forma de pensar a saúde da população, surge na década de 1980 o movimento Cidades Saudáveis 
na cidade de Toronto, no Canadá. Em 1986 a I Conferência Internacional de Saúde teve como produto 
principal a Carta de Ottawa, documento que apresenta diretrizes importantes sobre como promover a 
saúde nas cidades e seus benefícios na qualidade de vida das pessoas. Nela, são definidas cinco áreas 
operacionais fundamentais: a elaboração de políticas públicas saudáveis, criação de ambientes favoráveis, 
fortalecimento da ação comunitária, e o desenvolvimento de habilidades pessoais e mudanças nos estilos 
de vida e reorientação dos serviços de saúde (CARTA DE OTTAWA, 1986). 

Desta forma, o movimento cidades saudáveis apresenta caminhos para a promoção da saúde em escala 
local, e reaproxima o planejamento urbano das políticas de saúde pública e interesses coletivos, onde a 
criação de ambientes favoráveis para atividades ao ar livre apenas se consolidará no meio urbano em caso 
da plena aceitação e apropriação da comunidade. Ou seja, a participação social é fundamental para que o 
planejador urbano compreenda as reais necessidades do local e proponha ambientes de acordo com elas, 
caso contrário, é possível que sua utilização e consolidação não seja totalmente plena ao longo do tempo. 

De acordo com Adriano, J. R. et. al. (2000, p. 55), a implantação das propostas das Cidades Saudáveis possui 
natureza intersetorial, pois a melhoria de qualidade de vida não está ligada apenas às políticas de saúde, 
mas pela interação de diversas políticas sociais, com o envolvimento dos agentes governamentais e não-
governamentais. Além da necessidade do compromisso contínuo dos governos, onde uma administração 
dê prosseguimento ao planejamento da gestão anterior, é necessário desenvolver a consciência das 
pessoas acerca dos problemas, para que elas proponham mudanças de valores e de cultura, dentro e fora 
das ações governamentais (ADRIANO, et. al. 2000, p. 55 e 56). Segundo Mendes (2000, p. 16), o movimento 
faz parte de um conjunto de políticas implantadas pela ONU e Organização Mundial de Saúde (OMS), a fim 
de influenciar políticos e planejadores locais e regionais dos países participantes, assim como o Centro das 
Nações Unidas para Assentamentos Humanos- Habitat, o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento- PNUD, o Fundo das Nações Unidas para a Criança – UNICEF (WERNA, 1996, apud 
MENDES, 2000, p. 16 e 17). O diagrama a seguir (figura 09), apresentado por Lima (2008) consegue 
representar, de maneira simples, a interseção necessária entre o desenho urbano e as políticas de saúde, 
de maneira que os objetivos comuns de cada área podem ser combinados, a fim de atingir os objetivos do 
movimento cidades saudáveis. 

 
 

Figura 09 - Diagrama 
Fonte: Lima (2008). 
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Disseminados por vários países, os projetos ligados ao movimento tentam responder às mudanças oriundas 
dos efeitos da globalização, dentre eles, a urbanização acelerada decorrente dos arranjos institucionais, 
baseados no preceito de segregação exposto por Bauman (2005). Segundo Mendes (2000, p. 01), o ideário 
das Cidades Saudáveis procura superar as práticas das atividades assistenciais da saúde voltadas para as 
práticas curativas, traçando como prioridade a promoção e proteção como fatores definidores da 
globalização da saúde, assim, se torna uma prioridade a definição de políticas públicas voltados para este 
critério nos governos. 

Porém, a complexidade e interdisciplinaridade dos problemas e das possíveis alternativas em busca de uma 
solução, demandam que a questão seja tratada de forma sistêmica e integrada. Mendes (2000, p. 206) 
ainda ressalta, para elaborar atividades neste sentido, os componentes da intersetorialidade e a integração 
das esferas públicas com as organizações da sociedade civil são imperativas e necessárias, apesar de não 
ser uma ideia nova (observados com clareza nas teorias do desenho urbano desde Howard).Desta forma, 
propostas de abordagens diversas, como produção da cidade, problemas sociais e saúde, encontraram um 
ponto em comum nas estratégias das políticas públicas saudáveis. A mudança da abordagem da saúde para 
a atenção primária e enfoque no tratamento da cidade a nível local, se sobrepõe aos modelos tradicionais, 
que não se resumem ao investimento setorizado em setores específicos, e sim, em áreas diversas da 
sociedade, ligadas à, principalmente, aos princípios de promoção e proteção da saúde, (MENDES, 2000, p. 
205).  

Como apresentado anteriormente, o Brasil possui uma legislação que está, em alguns pontos, de acordo 
com as áreas operacionais do movimento Cidades saudáveis, principalmente no que se refere à 
participação comunitária. Aspecto fundamental para aceitação e efetividade das políticas públicas, porque 
é através da participação social que o estado consegue, com mais clareza, identificar as reais necessidades 
de determinada localidade e propor, através de decisões conjuntas, ações e soluções direcionadas. Com 
esta abordagem, as ações de saúde públicas, que naturalmente são dispendiosas nos aspectos financeiros e 
de recursos humanos, além do custo social, se tornam mais econômicas e efetivas, e consequentemente, 
mais duradouras. Como reforça Mendes (2000, p. 02): 

Quando se refere aos projetos Cidades Saudáveis, a participação, em suma, diz respeito a 
um processo por meio do qual os grupos comunitários, organizações, instituições, 
intervêm para identificar problemas e propor ações de mudanças. Em outras palavras, a 
participação se traduz como gestão participativa, (Mendes, 2000, p. 02).  

Pereira (2014), faz um breve apanhado histórico da relação dos pressupostos do movimento Cidades 
Saudáveis com o Brasil a partir da aprovação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, 
segundo ela, em um período de recém-redemocratização do Estado, após o regime político de ditadura 
militar que regeu o país por anos seguidos. De acordo com a autora, a Constituição de 1988 representou 
importantes avanços na garantia de direitos sociais para a população, entre eles, a Saúde. Que passa a ser 
dever do estado, garantindo meios e vias para que todos os cidadãos tenham acesso à assistência, através 
de políticas públicas sociais e econômicas. 

Ainda segundo Pereira (2014, p. 40 e 42), a nova legislação incorpora as principais diretrizes estabelecidas 
na VIII Conferência de Saúde, a garantia do acesso universal e igualitário aos serviços e políticas voltadas 
para proteção, promoção e recuperação da saúde. A regulação e detalhamento dos serviços assistenciais, 
assim como a organização do sistema, foi realizado através da lei orgânica da saúde que regulamenta o 
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Sistema Único de Saúde (SUS) (lei 8080/90) e a lei 8.142/90.Na organização do sistema assistencial de 
saúde, há uma constituição coordenada dos serviços entre a união, entidades federativas e municípios, 
onde as ações de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada, e descentralizada, e cada ente 
público possui atividades e papéis definidos de acordo com o seu nível de representação. E ainda, regula a 
participação de prestação de serviço pelo setor privado (MENDES, 2000, p. 39). 

É importante destacar os três princípios básicos que norteiam o Sistema Único de Saúde (SUS): a 
universalidade, a garantia do acesso público a todos os níveis de assistência à saúde; a equidade, que visa o 
acesso desta assistência a todos, sem preconceitos ou privilégios de classes; e a integralidade, que promove 
à articulação das ações preventivas e curativas a população. Ainda de acordo com a mesma lei, é atribuição 
da Federação promover a descentralização dos serviços e ações de saúde para as esferas estaduais, e por 
sua vez, é atribuição do Estado promover a municipalização dessas ações. Esta municipalização tem como 
principal objetivo elevar o nível de eficácia no atendimento das necessidades da população local, pois em 
se tratando de um país com dimensões continentais, há maior facilidade de adequação às necessidades de 
comunidades distintas. 

Uma vez que, ao longo de todo território nacional é possível encontrar uma vasta variedade de sociedades 
e, assim, necessidades específicas, que demandam diferentes tipos de tratamento, como por exemplo, a 
prevenção de um determinado surto na região sudeste pode não ser necessária na região nordeste, ou 
mesmo, questões de ordem logística, onde em certas regiões só é possível chegar à população via barco ou 
a pé. Aliado à importância da participação social nas decisões de saúde, como já comentado anteriormente, 
através da municipalização é possível que as cidades planejem as ações de saúde de acordo com suas 
demandas locais, a fim de evitar desperdícios de recursos financeiros e humanos. Porém, a não 
implementação das ações básicas de saúde por parte dos municípios faz com que seja necessário o envio 
de pacientes para os hospitais de referência do estado, e ocasione a sua superlotação e queda na qualidade 
do atendimento. 

A fim de auxiliar e ampliar a discussão, articular estratégias de ação para o envolvimento de novos atores 
sociais, Pereira (2014, p. 41) coloca que a IX Conferência Nacional de Saúde, em 1992, com o tema “A 
municipalização é o Caminho”, que em seu relatório, enfatiza a democratização e o fortalecimento dos 
Conselhos de Saúde. Outro aspecto que assemelha a lei 8080/90 (Leis orgânica do SUS) aos princípios do 
movimento cidades saudáveis, é o estabelecimento de quais são os fatores determinantes e condicionantes 
essenciais, como, a moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, lazer, 
transporte e acesso aos serviços básicos. Porém, Goumans (apud MENDES e WESTPHAL, 2000, p. 54) coloca 
que a experiência dos países europeus tem mostrado que a interdisciplinaridade do modelo de gestão 
necessário é bastante difícil de ser alcançada. Uma vez que a interação entre os setores pode ocorrer em 
diferentes níveis das esferas de gestão, e na colaboração todos os atores que possuem igualdade de voto 
na decisão. Esta relação envolve a ideia de conflito, onde cada ator possui um nível diferente de poder e 
interesse, devido a falta de equidade estrutural dos próprios atores. Tornando assim, o processo de 
participação mais complexo. 

As autoras falam que na América Latina, há poucas experiências documentadas para oferecer subsídios de 
análise dos impactos das mudanças, com ênfase na questão do fortalecimento do cidadão no processo 
decisório. Da mesma forma, Mendes e Westphal (2000, p. 55) colocam que, no Brasil, algumas iniciativas 
foram implantadas por municípios ou tentaram introduzir a nova forma de gestão e controle social, no 
entanto, como aponta Viana (1998, apud MENDES e WESTPHAL, 2000, p.55), existem “paredes burocráticas 
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e corporativas” que impedem, ou dificultam, o desenvolvimento pleno desses projetos, constituindo 
experiências temporárias e passíveis de serem interrompidas.  

Assim, a partir desta breve revisão a respeito de alguns aspectos do Movimento Cidades saudáveis, 
ideológico, histórico e legal (no Brasil), onde o modo de gestão sugerido pelo movimento engloba uma 
mudança de importante de paradigma ao modelo de gestão pública. Além da influenciam de aspectos não 
relacionados diretamente ao tema da Saúde, como o “medo” e sensação de insegurança no meio urbano, 
que provocam mudanças diretamente no modo de vida dos indivíduos dentro das cidades. E ainda, mesmo 
que a temática “Cidades Saudáveis” não seja diretamente debatido como viés no processo de decisão na 
gestão pública, no Brasil, podemos identificar que os pressupostos do movimento estão incorporados nas 
temáticas, demandas sociais e legislação. Porém, é notório que o país ainda precisa avançar para avançar 
no debate destes temas, a fim de construir uma sociedade com mais equidade e, consequentemente, 
proporcionar maior qualidade de vida para as pessoas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após realizar uma análise sobre os temas apresentados deste artigo, ainda que existam muitos aspectos 
não abordados, podemos perceber a importância do tema Cidades Saudáveis na produção do espaço 
urbano e a necessidade de interação dos diversos setores de gestão urbana, na tentativa de atingir um 
resultado positivo na qualidade de vida das pessoas. Podemos sugerir que, o problema da sensação de 
insegurança e “medo” dos habitantes das cidades contribuem para que, inicialmente, as pessoas utilizem 
menos os espaços públicos, meios de locomoção ativa ou mesmo, deixem de praticar atividades ao ar livre. 
O que pode contribuir para o aparecimento de doenças oriundas do sedentarismo como obesidade, 
diabetes, hipertensão, depressão e etc. Problemas estes que, podem ser reduzidos através da 
operacionalização dos pressupostos do movimento Cidades Saudáveis nas políticas de ação de saúde. Uma 
vez que, com a atenção primária em foco, ou seja, com os aspectos da proteção e promoção da Saúde 
tomados como prioridade, a população tenderá a adoecer menos e, consequentemente, precisará acessar 
menos vezes ao serviço secundário de saúde, para fins curativos. 

No que diz respeito à realidade brasileira, podemos reconhecer a presença desses pressupostos de maneira 
evidente e em legislações importantes, como a Constituição Federal de 1988 e a Lei 8080/90 (lei orgânica 
do Sistema Único de Saúde). Porém, como já aludido anteriormente, apesar da existência dos instrumentos 
legais voltados para dar mais autonomia e transparência à sociedade, dos investimentos e ações propostas 
pelos gestores públicos, é possível aventar que o Brasil ainda precisa aperfeiçoar as suas ações políticas, 
para que estes pressupostos sejam efetivamente aplicados, e ainda, consigam gerar cidades com maior 
qualidade de vida para as populações. Também foi ressaltada a importância da participação social para 
efetivação das políticas públicas voltadas para atenção de saúde básica, sendo um importante instrumento 
que, atendendo às demandas sociais de maneira mais eficiente, consegue reduzir custos financeiros e 
humanos no orçamento das políticas assistenciais de saúde. Além de promover mais segurança e 
transparências nas atividades desempenhadas pelas entidades públicas. 

Assim, este trabalho teve como objetivo contribuir para a discussão de natureza interdisciplinar mostrando 
que, apesar da necessária busca pela melhoria, o Brasil já reconhece que o caminho para as cidades 
saudáveis passa pela atenção primária da saúde e participação social. A partir desta análise e das reflexões 
apresentadas ao longo da pesquisa, é possível reforçar a premissa de que, para realizar a promoção da 
saúde na cidade, em seu aspecto ampliado ligado a melhoria de qualidade de vida e bem-estar, é 
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importante um planejamento que vai além das políticas de saúde isoladamente, e englobe os setores de 
segurança, infraestrutura urbana, mobilidade urbana, assistência social, entre outros. 
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CLUSTERS URBANOS COMO INDUTORES DEL DESARROLLO LOCAL  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Este trabalho possui como objeto de investigação a relação das estruturas conhecidas como Clusters urbanos com a 
finalidade de reconhecê-los e indicar sua articulação com o desenvolvimento local das cidades. Para fins de 
apresentação e discussão, são relacionados conceitualmente e exemplificados de acordo com a ocorrência no mundo 
e com a tipologia em cada caso. Ainda, tratam-se das redes urbanas como ponto chave para o desenvolvimento 
urbano sustentável e socialmente equilibrado, sendo os Clusters agentes diretos de contribuição para a construção e 
fortalecimento destas redes na cidade. 
PALAVRAS-CHAVE:cluster; desenvolvimento; planejamento; urbanismo; redes urbanas.  

ABSTRACT: 
This work has as object of investigation the relation of the structures known as urban clusters with the purpose of 
recognizing them and indicating their articulation with the local development of the cities. For presentation and 
discussion purposes, they are conceptually related and exemplified according to the occurrence in the world and with 
the typology in each case. Also, these are urban networks as a key point for sustainable and socially balanced urban 
development, and Clusters are direct agents of contribution to the construction and strengthening of these networks in 
the city. 
KEYWORDS: cluster; development; planning; urbanism; urban networks. 

RESUMEN: 
Este trabajo tiene como objeto de investigación la relación de las estructuras conocidas como Clusters urbanos con la 
finalidad de reconocerlos e indicar su articulación con el desarrollo local de las ciudades. Para fines de presentación y 
discusión, son relacionados conceptualmente y ejemplificados de acuerdo con la ocurrencia en el mundo y con la 
tipología en cada caso. Además, se trata de las redes urbanas como punto clave para el desarrollo urbano sostenible y 
socialmente equilibrado, siendo los Clusters agentes directos de contribución para la construcción y fortalecimiento de 
estas redes en la ciudad. 
PALABRAS-CLAVE: cluster, el desarrollo; planificación; urbanismo; redes urbanas. 
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INTRODUÇÃO 

  
Clusters urbanos são estruturas economicamente dinâmicas de empresas que possibilitam inter-relação 
entre estas, formando uma rede conectada de informações e pessoas, pautada pela cooperação. Este 
conceito é explorado por Leite (2012, p.15) ao explicar que “[...] configuram-se como potenciais 
instrumentos de desenvolvimento econômico local nas estratégias de políticas públicas e projetos urbanos 
sobre vazios metropolitanos.  

Porter (1998, p. 78) define Clusters como “[...] uma característica marcante de praticamente todas as 
economias nacionais, regionais, estaduais e mesmo metropolitanas, especialmente em países 
economicamente mais avançados”, destacando que embora a localização permaneça fundamental para a 
concorrência, seu papel hoje difere enormemente de uma geração atrás.  

O período de crise capitalista da década de 1980 proporcionou algumas experiências de concentração de 
empresas como alternativa aos problemas estruturais de desenvolvimento econômico, sendo dada a 
partida nos estudos relacionados aos Clusters.  

O modelo de rede de empresas é relacionado ao desenvolvimento local e sustentável a partir da análise 
desta ferramenta para a reestruturação produtiva e como forma de racionalização do espaço urbano 
construído. Leite (2012) também aponta a preocupação com as potencialidades locais da territorialidade, 
cujo princípio é evocado nos Clusters, dado que se tratam de setores especializados. 

Em relação à formação dos Clusters, Leite (2012) defende a afirmação de resultados a longo prazo, dada a 
complexidade da relação entre as empresas. A criação destas estruturas não é possibilitada por meio de 
políticas públicas pelo motivo da impossibilidade de criação dos fortes vínculos culturais e sociais, 
principalmente no caso dos distritos industriais, conforme Suzigan (2004). 

Saxenian (1994) reforça a necessidade de uma política regional que priorize processos descentralizados de 
organização industrial, de modo a coordenar ações entre o poder público e o privado. O autor direciona 
para criação de uma comunidade local de interesse, estabelecendo relações territoriais que demandem 
ações coletivas.  

Pode-se inferir que o autor tenta identificar os atores do espaço enquanto território e busca o senso de 
pertencimento destes habitantes (responsabilidade social). A pesquisa de potencialidade das aglomerações 
já existentes também é citada pelo autor, direcionada à vocação local.  

A modalidade de Clusters de alta tecnologia é trazida por Leite (2012) como parte do novo ciclo de 
desenvolvimento econômico relacionado aos fluxos informacionais e às unidades produtivas. Os Clusters de 
alta tecnologia são caracterizados por Leite (2012, p.112) como “[...] sistemas locais de inovação marcados 
pelas novas dinâmicas tecnológicas e informacionais [...]”, marcados pelas inovações neles produzidas e 
possuem relação estreita com o conceito de sustentabilidade presente no cenário global. 

Leite (2012) relaciona os pólos de desenvolvimento conceituados por Benko (2002) aos parques 
tecnológicos de alta tecnologia, salientando que sua implantação é comumente proposta pelo Poder 
Público em parceria com universidades e empresas, que denota o caráter de articulação de redes 
anteriormente discutido. 
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Leite (2012) salienta também a capacidade de indução à promoção econômica dada pelos parques 
tecnológicos, promovendo a ligação conceitual com a teoria dos ambientes inovadores de Aydalot e Maillat 
(1995), cujos trabalhos trazem a figura do distrito industrial, e Simmie (2000), que traduz esses ambientes 
inovadores como regiões nas quais ocorrem processos dinâmicos e coletivos de incorporação dos atores e 
redes de inter-relacionamento.     

Os Clusters apresentam características distintas de acordo com o território no qual são desenvolvidos, 
considerando que cada região possui perfil econômico, características sociais-culturais, políticas e 
territórios diferentes. Porter (1998, p.86) aponta a diferenciação desse modelo econômico nos países mais 
pobres, os quais “[...] carecem de Clusters bem desenvolvidos, que competem no mercado mundial com 
mão-de-obra barata e recursos naturais”.  

Dito isto, Meyer-Stamer (1999) traz as experiências de políticas de promoção de Clusters na América Latina, 
identificando três tipologias, evidenciando a heterogeneidade destas no território. O autor apresenta 
conceitualmente os problemas da definição de Cluster e aponta alguns aspectos que foram agregados à 
noção de concentração espacial de empresas. Dentre estes, pode-se sublinhar a identidade sociocultural 
baseada em valores comuns e a integração dos atores locais e a diversificação institucional. 

As tipologias definidas por Meyer-Stamer (1999) incluem os Clusters de micro e pequenas empresas, que 
são caracterizados pela produção de baixa qualidade de bens de consumo para abastecimento de 
mercados locais; os Clusters de produção em massa avançados e diferenciados, que têm sua produção 
voltada para o mercado doméstico e são tipicamente compostos de uma mistura de empresas; e por 
último, os Clusters de corporações transnacionais, que exploram atividades mais tecnologicamente 
avançadas. 

A caracterização dos Clusters na América Latina consiste em quase exclusivamente pequenas e médias 
empresas, que possuem baixo custo de instalação e costumam ocorrer em áreas periféricas das cidades, 
em áreas rurais e nas franjas urbanas com altos índices de desemprego. No caso dos Clusters de produção 
em massa avançada e diferenciada, Meyer-Stamer (1999) destaca que sua produção é na maior parte 
restrita aos bens de produção “standardizados” para mercados de massa, sendo alguns integrados às 
cadeias internacionais de commodities. O autor questiona em que sentido as políticas de estímulo ao 
desenvolvimento podem criar um ambiente que estimule e apoie o aprendizado, a inovação e a constante 
atualização como forma de viabilidade econômica dos territórios. 

A articulação das demandas locais é tratada pela maioria dos autores como alternativa para a solução da 
espacialidade econômica e de incremento social. Alguns exemplos são trazidos por Leite (2012) como 
referências globais e na América Latina, de acordo com sua diferenciação característica, é exemplificada 
por Meyer-Stamer (1999).  

 As referências mundiais de ocorrência de Clusters urbanos são modelos encontrados em múltiplos países. 
Alguns casos apresentam consolidação mais visivelmente notável, exemplificando os países mais 
desenvolvidos, cujas características permitem percepção mais direta da interação entre empresas e espaço.  

Estados Unidos, Japão, Canadá e países europeus como Bélgica, Dinamarca e Áustria são apontados por 
Leite (2012) como os modelos mais conhecidos de Clusters urbanos. São descritas também pelo autor as 
especialidades características de alguns destes, apresentando o foco tecnológico para o qual são voltadas 
de acordo com a Tabela 1 a seguir. 
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ESPECIALIDADE PAÍS 

TURISMO HOLANDA 

MECATRÔNICA HOLANDA 

TELECOMUNICAÇÕES FINLÂNDIA 

MÍDIA ALEMANHA 

SAÚDE FRANÇA-ÁUSTRIA 

CULTURA INGLATERRA 

AUDIOVISUAL HOLANDA 

Tabela 1. Descrição dos setores dos Clusters de países da Europa.  
Fonte: Acervo Pessoal, 2017. 

 

A tabela demonstra a tendência europeia de dar prioridade aos setores da tecnologia que envolvem 
produtos sustentáveis voltados para a tecnologia, cujos bens possuem ciclo durável e proporcionam aos 
Clusters uma dinâmica de atuação no espaço que contribui para o incremento social e econômico, sem 
dispor de recursos naturais de modo extensivo. 

Os exemplos destacados por Leite (2012) possuem diferenciais que os tornam mais conectados. O Vale do 
Silício – EUA - (Figura 1) é composto por empresas de alta tecnologia e seu diferencial é a sinergia criativa 
única. Outro exemplo norte-americano é a Route 128, que também é caracterizada por empresas de alta 
tecnologia, entretanto, sua forte conexão com a pesquisa e a educação pode ser destacada como 
diferencial. 
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Figura 1. Mapa localização das empresas no Vale do Silício, EUA.  
Fonte: Mundo Raiam, 2015. 

 
Na Europa, o autor evidencia Sophia Antipolis, na França, cuja ampla participação e investimento do 
governo fazem parte de suas demandas e Cambridge, na Inglaterra, possui pequenas e médias empresas 
com participação ativa da universidade. 

As ações de incentivo à criação de Clusters foram estimuladas ao redor do mundo por influência destes 
exemplos, induzindo à implantação de parques tecnológicos, Clusters e ambientes inovadores. Tais ações 
incluíram implantação de empresas incubadoras, parques tecnológicos, institutos e centros de pesquisa, 
parques e universidades. 

Na escala continental, a América Latina possui classificações de Clusters específicas de acordo com Meyer-
Stamer (1999), sendo distintas dos exemplos europeus por questões econômicas e sociais. São os principais 
países destacados pelo autor: México, Brasil, Peru e Costa Rica. 

Na classificação do autor de Clusters de pequenas e microempresas, são apontados os exemplos de San 
Mateo Atenco e San Francisco del Rincón, ambos no México, pela produção de calçados; Sarchi, na Costa 
Rica pela produção de móveis; Takora (Lima), no Peru, pelas oficinas de conserto; Gamarra (Lima), também 
no Peru, pela fabricação de roupas. 

O caso dos Clusters de corporações transnacionais é exemplificado por Puebla, no México, cuja 
especialidade é a indústria de automóveis, e em Costa Rica, onde a predominância é a indústria de 
eletrônicos. Esta tipologia de Cluster é relacionada pelo autor a empresas com potenciais tecnológicos mais 
complexos. 

No Brasil, os Clusters de produção em massa avançados e diferenciados são referenciados pelos exemplos:  

a) Vale do Itajaí, especializado na fabricação de tecidos e malhas; 
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b) o Vale dos Sinos, com foco na produção de sapatos de couro femininos; Joinville, também 
brasileiro, que tem por especialidade a eletromecânica e a engenharia mecatrônica;  
c) Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, que também possui foco no setor da eletromecânica e 
se diferencia por estar articulado ao setor de aprendizagem industrial (SENAI – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial). 

Além dos exemplos acima dispostos, é necessário destacar a iniciativa do Governo do Estado de 
Pernambuco no início dos anos 2000 - a fim de criar um ambiente econômico inovador -, que passoua 
fomentar projetos de desenvolvimento voltado para a Tecnologia da Informação para atender demandas 
de lideranças locais. Assim, surgiu a proposta do Teleporto do Desenvolvimento da Nova Economia, que 
previa a construção de um edifício.  

Entretanto, o governo propôs que a abrangência fosse ampliada para atender ao bairro inteiro, surgindo 
com isso a idéia inicial do Porto Digital. Este projeto se baseou em três vertentes das políticas públicas 
relacionadas por Leite e Marques (2015, p.4) "desenvolvimento econômicoatravés do fortalecimento do 
núcleo de TIC; revitalização urbana; e inclusão social,principalmente no que se refere à favela do Pilar em 
Recife".  

O projeto Porto Digital foi consolidado a partir da iniciativa do Poder Público em parceria com o setor 
privado e iniciado a partir da criação do Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD). A proposta do parque 
tecnológico conta com a participação de empresas de médio e pequeno porte e com centros de pesquisas 
da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e é situado na zona portuária, dentro do Bairro do Recife - 
cujo histórico de atividades produtivas havia apresentado declínio após o período de expansão industrial 
ocorrido na década de 1970.  

É possível notar que as políticas envolvidas fizeram uso de instrumentos legais e urbanísticos para inserir 
atividades produtivas relacionadas à tecnologia, desenvolvendo o bairro por meio de reestruturação da 
infraestrutura com reformas e restauro de prédios, tornando-se uma localidade atrativa para as empresas 
pelos incentivos fiscais e pela dinâmica estabelecida. 

A estratégia do projeto definiu três áreas “piloto” para atuação: Pólo Alfândega, Pólo Bom Jesus e Pólo Pilar 
(Figura 2). Somados à estas áreas houve a definição de zonas para aplicação de instrumentos como 
operações urbanas consorciadas e intensificação de incentivos fiscais. 
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Figura 2.Localização dos pólos de revitalização.  

Fonte: MADUREIRA, 1999. 
 

A urbanização do entorno das empresas foi pautada pela restauração dos edifícios históricos, com sua 
refuncionalização e reocupação como medidas para dinamizar o ambiente urbano. Para endossar o 
planejamento urbano do patrimônio arquitetônico1 existente foi elaborado pela equipe da Porto Digital um 
documento com o diagnóstico que inclui a caracterização social e econômica da região, indicando as 
diretrizes de intervenção no espaço. De acordo com Leite e Marques (2015) entre estas, as principais são: 

1. O aproveitamento dos conjuntos vazios ou subutilizados para instalação de empresas âncoras; 

2. A melhoria da qualidade do espaço urbano;  

3. A ampliação das áreas de lazer; acesso rápido e boa circulação para pedestres, usuários de 
transporte coletivo e ciclistas; 

4. A composição de uso misto capaz de atrair usuários e empregar trabalhadores de TIC; 

5. A projeção de cenários de expansão do projeto para fora dos limites do Recife. 

Apesar do número de edifícios restaurados no projeto ser considerado ainda insuficiente, houve a 
implantação de equipamentos importantes para a dinâmica urbana, como a Biblioteca, uma livraria de 
grande porte, um shopping, o comércio vicinal, alguns museus no entorno, além das empresas, que 
impulsionam a região, trazendo benefícios à urbanidade. 

Uma das críticas que podem ser construídas ao projeto Porto Digital – principalmente no que tange ao 
planejamento urbano e suas diretrizes – é relacionada a ausência de parcerias com os coletivos e grupos 
urbanos, cuja função é promover a apropriação do espaço pela população através de eventos culturais, 
criação de identidade urbana e reconhecimento da cidade enquanto referência de escala local.  

                                                           
1  A região da intervenção é conhecida por ser um bairro histórico da cidade de Recife "O Porto Digital é um complexo de 
tecnologia e inovação estabelecido no coração do Recife antigo, em construções que estão sendo recuperadas, algumas delas 
datadas de 1654, época do domínio holandês na região" (ZOUAIN, 2003, p. 137). 
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Em contraponto, na capital colombiana, Bogotá, houve no início de 2016 a criação de um coletivo urbano 
que pode ser tomado como referência pelas ações de apropriação espacial pouco difundidas na realidade 
atual. Por exemplo, a conscientização sobre a visibilidade do pedestre em vias de grande circulação de 
veículos promovida pela intervenção nas interseções de vias e passagens de pedestres (Figura 3) e a 
necessidade de um espaço público próximo ao mercado local (Figura 4). 

 
Figura 3. Intervenção do coletivo Microurbanismo nas interseções de via em Bogotá - Colômbia.  

Fonte: Sharon Figueroa e Camilo Amezquita, 2017. 
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Figura 4. Intervenção de ativação temporária de um micro-parque em Bogotá - Colômbia.  

Fonte: Sharon Figueroa e Camilo Amezquita, 2017. 
 

As transformações promovidas pelo coletivo tratam de pequenas apropriações urbanas para atender à 
demandas específicas da cidade, fomentando a retomada dos espaços pelos “em um ato de celebração do 
público ou propiciando a crítica sobre uma problemática relacionada ao espectro do cívico” (GERALD, 
2017).  

O exemplo do Porto Digital abrange uma escala de intervenção distinta da exercida pelo coletivo 
Microurbanismo, podendo ser construída entre estes uma ponte de relações urbanas complexas que 
agrega à cidade qualidade no tratamento do seu território. Para esta finalidade, entretanto, é importante 
estabelecer as relações desenvolvidas neste território e suas escalas de intervenção. 

No sentido de dimensionar as escalas de intervenção no espaço urbano, alguns autores (SOUZA, 2013) 
tratam de conceitos de procedimentos projetuais que dizem respeito à construção de redes espaciais - com 
implementação de práticas multiescalares de resistência local ou regional - e, principalmente, à 
refuncionalização ou reestruturação do espaço material. A primeira é relacionada às estratégias de 
planejamento e gestão de comunidades e trata da articulação das estruturas sociais num amplo espectro. 

Já a segunda, destrincha os aspectos da adaptação do substrato espacial material a novas relações sociais e 
necessidades. Em síntese, diz-se a remodelação do espaço de acordo com as transformações sociais 
implantadas considerando a temporalidade e o contexto econômico e político do lugar.  
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Ambas possuem importância para a ambiência urbana, sendo a primeira necessária prioritariamente para 
áreas ociosas, com pouca densidade e infraestrutura degradada, por seu caráter de intervenção de alto 
potencial de investimento e transformação estrutural. Já a segunda, por apresentar características de baixo 
volume de investimento e sendo mais voltada para ações conjuntas com a população, promovem a 
utilização e apropriação do espaço de acordo com as demandas diagnosticadas e levam em consideração as 
propostas de cunho coletivo. 

Somadas, ambas as intervenções são capazes de produzir um ambiente urbano de alta capacidade de 
integração de ideias e pessoas, qualificando-o de maneira permanente e racional. Deste modo o 
desenvolvimento de escala local seria mais diretamente relacionado à proposta de refuncionalização, ainda 
que a reestruturação seja necessária para fins de manutenção estrutural do espaço.  

Ao analisar o exemplo de Cluster implantado em Recife – Porto Digital – é possível identificar o potencial 
desta modalidade de intervenção, cujo potencial pode estimular o uso de áreas ociosas na cidade ao 
transformá-las por meio da reestruturação.Todavia, nota-se também o distanciamento entre a decisão de 
implantação das empresas (dada a partir da possibilidade financeira do empreendedor e dos incentivos 
fiscais oferecidos) e as necessidades apresentadas pela população. 

Este distanciamento interfere diretamente no processo de gestão democrática, de modo que as vantagens 
financeiras de implantação determinam a ocupação do espaço. Assim, não se verificam processos 
participativos nesta implantação, ainda que haja o envolvimento de centros de pesquisa de universidades 
locais. 

O Porto Digital é o exemplo de Cluster de Tecnologia na região Nordeste modalidade que já foi apresentada 
como vantajosa por seu potencial de desenvolvimento de capital humano. 

Ao notar a importância de planejar a cidade de modo não generalizado e indicar diretrizes específicas para 
cada microrregião, buscou-se neste trabalho utilizar estratégias urbanas relacionadas ao desenvolvimento 
de projetos agregadores de qualidade ao espaço urbano, utilizando um instrumento inovador de política e 
planejamento.  

É notável a importância do planejamento da escala local enquanto produto da participação social e da 
articulação entre os atores do espaço, cuja cooperação é comprovadamente benéfica (tomando-se por 
referência as experiências pesquisadas de outras cidades). 

A fim de promover o desenvolvimento desejado é fundamental que a implantação de qualquer modelo de 
viabilização adotado considere a vocação local e a estruturação não só do espaço, mas da construção 
coletiva que envolve o usuário da cidade. O Cluster surge como um destes modelos de viabilização passíveis 
de uma implantação bem sucedida, entretanto é necessário articular seus agentes de modo a inserir 
transformações espaciais de continuidade, com ações e projetos em parceria com a comunidade. 

Deste modo, buscando-se resultados mais efetivos e permanentes por meio do planejamento e com o 
desenvolvimento de Clusters urbanos qualificados, é possível racionalizar os custos de manutenção urbana 
e criar ambientes de oportunidades para o crescimento além do econômico: o desenvolvimento de pessoas 
providas de qualidade de vida e de redes urbanas conectadas.    
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COESÃO SOCIAL E EFICÁCIA COLETIVA:  
REFLEXÃO SOBRE CONCEITOS E A REALIDADE URBANA  

SOCIAL COHESION AND COLLECTIVE EFFICACY: REFLECTION ON CONCEPTS AND THE URBAN 
REALITY 

COHESIÓN SOCIAL Y EFICACIA COLECTIVA: REFLEXIÓN SOBRE CONCEPTOS Y LA REALIDAD URBANA 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O presente artigo tece algumas considerações sobre a convivência entre indivíduos moradores de empreendimentos 
residenciais horizontais fechados. Esta forma de moradia gera um convívio entre moradores, com diferentes níveis de 
coesão social, se materializando ou não em eficácia coletiva. O objetivo é realizar uma reflexão analisando o conceito 
de eficácia coletiva e a realidade dos loteamentos com controle de acesso na cidade de Arapiraca, AL. Para tanto, é 
necessário uma revisão teórica e documental, a primeira com o estudo de autores que compreendem o tema e a 
segunda se dá através da consulta a documentos, legislação e mapas sobre a cidade objeto de estudo. É possível concluir 
que a decisão de morar em loteamentos fechados, por parte da população, já demonstra a existência de coesão social, 
confiança e valores comuns, mas é preciso um análise aprofundada para ver como se materializa em eficácia coletiva.  
PALAVRAS-CHAVE: loteamento com controle de acesso; coesão social; eficácia coletiva; Arapiraca-AL.  

ABSTRACT: 
This article has made some considerations about coexistence among individuals living in closed horizontal residential 
developments. This form of housing creates a conviviality among residents, with different levels of social cohesion, 
materializing or not in collective efficacy. The purpose of this document is to realize a reflection analyzing the concept of 
collective efficacy and the reality of parcelling with access control in the city of Arapiraca, AL. For both, is a theoretical 
review and documental, the first with the study of authors who understand the theme and the second is through 
consulting documents, legislation and maps about the city study object. Thus, concluded that a decision to live in closed 
parcelling, by part of the population, already demonstrates the existence of social cohesion, confidence and common 
values, but it is necessary a deep analysis to see how it materializes in collective efficacy. 
KEYWORDS: parcelling with access control; social cohesion; collective efficacy; Arapiraca-AL.   

RESUMEN: 
El artículo hace algunas consideraciones sobre la convivencia entre individuos residentes de emprendimientos 
residenciales horizontales cerradas. Esta forma de vivienda genera una convivencia entre vecinos, con diferentes niveles 
de cohesión social, se materializan o no en eficacia colectiva. El objetivo es realizar una reflexión analizando el concepto 
de eficacia colectiva y la realidad de las parcelas con control de acceso en la ciudad de Arapiraca-AL. Para ello, es 
necesaria una revisión teórica y documental la primera con el estudio de autores que comprenden el tema y la segunda 
se da a través de la consulta a documentos, legislación y mapas sobre la ciudad objeto de estudio. Es posible concluir 
que la decisión de vivir en parcelas cerradas, por parte de la población, ya demuestra la existencia de cohesión social, 
confianza y valores comunes, sin embargo se necesita un análisis profundo para ver cómo se materializa en eficacia 
colectiva.  
PALABRAS-CLAVE: parcelas con control de acceso; cohesión social; eficacia colectiva; Arapiraca-AL.
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INTRODUÇÃO 

Os loteamentos e condomínios delimitados por muros, vigiados por câmeras e seguranças, são mais visados 
pelos moradores que se sentem desprotegidos diante do crescimento da criminalidade nas cidades. Mas não 
é apenas para fugir da violência que a parcela da população procura os empreendimentos residenciais 
fechados, há outras questões intrínsecas no momento de escolher essa forma de morar. A vontade de viver 
entre pessoas com a mesma condição econômica, distanciar-se dos conflitos dos espaços públicos (barulho, 
trânsito, poluição, etc.), preferência por viver em um espaço homogêneo e controlado em comparação à 
heterogeneidade e liberdade da vida extra muros, são algumas das questões também levadas em 
consideração ao optar por morar em um aglomerado de casas intramuros. 

Os empreendimentos residenciais fechados são resultado de uma produção do espaço regido pela lógica 
capitalista, que materializa a desigualdade social e econômica em espaços urbanos fragmentados e 
segregados. Os empreendimentos deste tipo são propostos para serem cenários, espaços ideais de 
segurança, lazer, tranquilidade e organização. O tema deste artigo aborda os conceitos de coesão social e 
eficácia coletiva no universo dos loteamentos residenciais com controle de acesso, pois é o modelo existente 
na cidade estudada, voltados para a população mais abastada. O estudo terá como contexto a realidade do 
município de Arapiraca, localizado no Agreste do Estado de Alagoas. Os conceitos aqui apresentados 
conseguem integrar áreas de conhecimento da arquitetura e urbanismo e da Sociologia, por se tratar de uma 
análise de projeto urbano de loteamento e de investigação das relações sociais vividas nestes espaços. 

Parte da pesquisa bibliográfica buscou consultar autores que produziram estudos a partir dos conceitos, 
utilizados neste artigo, aplicados à diferentes realidades urbanas, são eles: Sampson, Stephen e Earls (1997), 
Antônio Prates (2009), Alba Zaluar e Ana Paula Ribeiro (2009), Wilson da Cruz (2010) e Robert Sampson 
(2011). Todos eles analisam os conceitos de coesão social e eficácia coletiva em aglomerados urbanos 
habitados pela população pobre, que vive em situação de precariedade habitacional e com baixos índices de 
formação educacional e renda e expostos à violência. Os criadores dos conceitos, Sampson, Stephen e Earls 
(1997), acreditam que é possível analisar diversas realidades sociais e econômicas em diferentes cidades. 

A lacuna encontrada nas pesquisas é que os autores não investigaram de que forma os conceitos são 
observados na realidade vivida pela parcela da população mais rica. Esta população ao longo dos anos têm 
se fechado cada vez mais em espaços delimitados para pessoas de mesma condição social, mas não se sabe 
ao certo se nestes empreendimentos existe convivência que gera confiança com alcance de benefícios 
coletivos. Os aglomerados habitacionais da classe média, como os condomínios e loteamentos fechados, não 
são os objetos de estudo da literatura encontrada, mas possuem potencial para analisar as relações sociais 
neles vividas a luz de tais conceitos.  

As demais referências aqui utilizadas apresentam estudos de loteamentos e condomínios fechados 
(CALDEIRA, 2000), convívio social (MOTTA, 2017; NEGRI, 2008; FERREIRA 2011; BAUMAN, 1998), segregação 
socioespacial (SOUZA, 2005) histórico e análise da ocupação urbana da cidade objeto de estudo, Arapiraca 
(GUEDES, 1999 e DAMASCENO 2016). Tais referências possibilitaram conhecer ainda melhor a temática e a 
realidade arapiraquense. Também foi essencial consultar legislações urbanísticas a nível federal e municipal 
para compreender melhor quais diretrizes estão em vigência permitindo e impedindo o uso e ocupação do 
solo.  

Para resolver a lacuna encontrada, este artigo pretende relacionar os conceitos de coesão social e eficácia 
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coletiva a uma nova realidade, que é a dos loteamentos com controle de acesso voltados para a população 
com condições econômicas satisfatórias. Loteamentos localizados no contexto nordestino selecionando a 
cidade de Arapiraca como local de estudo. Acredita-se que preencher esta lacuna seja a novidade da 
pesquisa. O objetivo principal é realizar uma reflexão a partir da literatura estudada analisando o conceito 
de eficácia coletiva e a realidade dos loteamentos residenciais com controle de acesso na cidade de 
Arapiraca, AL. 

Dentre os procedimentos metodológicos são realizados dois tipos de pesquisa, a bibliográfica com o 
aprofundamento de estudos sobre a literatura que trata sobre o tema, identificando os principais trabalhos 
produzidos no contexto internacional e nacional, seu alcance e lacunas que podem auxiliar no 
desenvolvimento do trabalho. O segundo tipo é a pesquisa documental com a consulta a documentos 
diversos como legislação (nacional e municipal), mapas, projeto urbanístico para auxiliar na compreensão da 
realidade da cidade de Arapiraca e de seus loteamentos residenciais fechados. 

Acredita-se que a relevância da pesquisa é agregar aos estudos de coesão social e eficácia coletiva mais 
informações vindas de outros espaços urbanos, não apenas os habitados pela população mais pobre, mas 
analisar outras formas de habitação, como por exemplo as inseridas nos loteamentos com controle de 
acesso. Esta nova forma de morar nas cidades tem causado impacto na produção do espaço, ocupação, 
gestão e cidadania, necessitando um aprofundamento nos problemas causados para buscar soluções efetivas 
de mudança da realidade urbana. 

Para o percurso desta pesquisa é necessário compreender os conceitos de coesão social e eficácia coletiva, 
que serão observados na realidade urbana; analisar as mudanças que ocorrem na cidade contemporânea, 
destacando a implantação de loteamentos e condomínios como uma presença marcante no espaço urbano 
da atualidade, causando impactos na convivência entre indivíduos. Em seguida levantar as leis vigentes que 
definem estes empreendimentos, explicitando as principais características, para então conhecer a cidade 
objeto de estudo e a realidade dos empreendimentos residenciais. 

COESÃO SOCIAL E EFICÁCIA COLETIVA: REFLEXÕES TEÓRICAS 

Ao analisar a sociedade Hunter (1985) estabelece três ordens sociais: a privada, a paroquial e a pública. A 
privada se refere ao grupo familiar com vínculos emocionais intensos e onde o indivíduo está em processo 
constante de aprendizagem. A ordem paroquial, é intermediária entre a privada e a pública, abrange os 
amigos e parentes, onde é possível observar a ampliação da sociabilidade e as primeiras medidas para realizar 
o controle social, impedindo ações que não são bem aceitas perante o grupo. A ordem pública é aquela em 
que se encontram os desconhecidos nos diversos espaços pelo mundo, segundo Zaluar e Ribeiro (2009, 
p.176) é a ordem “mais neutra emocionalmente, mais reservada, mais universal, mais formal e ritualizada, 
cujo controle social está a cargo do Estado”. Hunter (1985) considera que deve haver uma articulação entre 
as ordens e não sua total separação para que haja civilidade entre os indivíduos. 

A ordem privada tende a se sobrepor às demais ordens, se distanciando principalmente da pública, onde os 
indivíduos esperam caminhar sempre em direção aos espaços e pessoas semelhantes e evitando o estranho 
e desconhecido. Quando indivíduos decidem o lugar de morar, dentre os principais fatores que influenciam 
a escolha, está a possibilidade de estar entre pessoas que despertam a sensação de confiança e acolhimento 
para que haja uma convivência segura e saudável. Esta convivência é possível graças a sociabilidade que 
acontece entre indivíduos e os laços sociais formados durante a realização de atividades e ações no espaço 
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e no tempo. No momento que um grupo de moradores se muda para um loteamento fechado, eles possuem 
objetivos comuns que os unem dentro desse mesmo espaço, por exemplo, morar em um local protegido, 
onde acreditam poder criar os filhos em um ambiente seguro e tranquilo. 

Segundo Zaluar e Ribeiro (2009, p.178): “quando os objetivos são coletivos, a confiança adquirida na 
sociabilidade precisa da capacidade de mobilização e organização dentro da rede, o que integra ainda mais 
o cálculo à reciprocidade”. Quando os indivíduos confiam uns nos outros em suas relações sociais, a 
integração se torna intensa e capaz de realizar ações mais organizadas e com resultados mais efetivos para 
a coletividade, através de comportamentos pró-sociais.  Para a maioria dos autores, comportamentos pró-
sociais são aqueles que representam ações ou atividades consideradas como socialmente positivas, visando 
atender às necessidades e ao bem estar de outras pessoas, como, por exemplo, o altruísmo, a generosidade, 
a cooperação, os sentimentos de empatia e simpatia, etc. (PALMIERI; BRANCO, 2001, p.190). os 
comportamentos criam um ambiente com capital social acumulado por um determinado grupo social que 
facilita a troca de relações e reduz os conflitos na convivência. 

Para Prates (2009, p.1120), o capital social é um conjunto de “normas ou valores partilhados que promovem 
cooperação social, presentes em relações sociais reais”. Sobre o mesmo conceito Zaluar e Ribeiro (2009, 
p.178) afirmam que “a sociabilidade é o substrato a partir do qual se constitui ou não o capital social”. Um 
único indivíduo não é capaz de sozinho gerar o capital social, pois é um processo coletivo de busca para 
alcançar objetivos, com o compartilhamento de valores comuns, a partir da sensação de confiança dentro de 
determinado grupo. A ideia de capital social começa a se deslocar da dimensão individual para a dimensão 
coletiva, visto que constitui um agregado de recursos sociais (crença na estrutura social, relações de amizade 
e confiança, dentre outros) que possibilita e facilita a ação dos atores e grupos de atores ou mesmo 
corporações na busca da realização de seus interesses (CRUZ, 2010, p.52) 

Indivíduos com objetivos, valores, crenças e interesses em comuns, que passam a confiar uns nos outros, 
adquire capital social, eles iniciam ao longo desse processo de descoberta de afinidades, uma intensa 
integração que promove a coesão social. A palavra coesão se refere à aderência, união, ligação, associação 
íntima e quando se conecta ao termo social se traduz em uma forte relação que se estabelece entre as 
pessoas. Segundo Cruz (2010, p.43) coesão social é entendida como confiança mútua e estabelecimento de 
valores comuns. O mesmo autor acrescenta: “é a ‘extensão da confiança local’ que vai ‘operacionalizar’ a 
coesão e o funcionamento da confiança, a boa vontade em ajudar os vizinhos, a ausência de conflitos e 
compartilhamento de valores” (CRUZ, 2010, p.41). 

Em sua tese, Cruz (2010) elaborou variáveis para mensurar a coesão social em um aglomerado urbano, em 
um questionário direcionado para os moradores, as variáveis são as seguintes: frequência com que visita e é 
visitado pelos vizinhos, confiança nos vizinhos, se consideram os vizinhos prestativos, se participam de 
alguma organização (formal ou não) dentro do Aglomerado. A intenção era captar o nível de coesão social 
existente entre os indivíduos e se essa coesão se transforma ou não em eficácia coletiva e quais os motivos 
que possibilitam resultar ou não em eficácia. Quanto maior a coesão social, maior é a confiança existente e 
o entrosamento entre indivíduos, maior o controle informal realizado pela vizinhança que é capaz de definir 
ações reprováveis entre seus membros. O controle social informal é aquele em que os próprios membros 
conseguem regular ações dentro do grupo, sem intervenção externa e organizada, de acordo com valores 
culturais estabelecidos, visando alcançar o bem coletivo. De acordo com Sampson, Raudenbush e Earls (1997) 
os laços de confiança e redes de solidariedade são os principais mecanismos de controle social. 
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No processo de coesão social as pessoas estão tão integradas em uma rede de relações que são capazes de 
controlar ações desviantes e conseguir benefícios para o grupo, gerando a eficácia coletiva, em diferentes 
níveis. O termo eficácia coletiva foi elaborado pelos autores Sampson, Raudenbush e Earls (1997), em estudo 
na cidade de Chicago, na tentativa de explicar que a criminalidade não é resultado apenas da concentração 
de desvantagens socioeconômicas, mas possui relação com outras características sociais. Zaluar e Ribeiro 
(2009, p.180) explicam brevemente como se dá o estudo dos autores americanos: para além das variáveis 
usualmente empregadas na avaliação de localidades (status no ciclo de vida, estabilidade residencial, 
propriedade da residência, densidade populacional e heterogeneidade étnica da área), os autores propõem 
outra, que mediaria estas últimas: a eficácia coletiva. Seria esta eficácia, ou seja, a capacidade diferencial que 
as vizinhanças demonstram em realizar os valores comuns dos moradores e em manter controles sociais 
efetivos sobre as pessoas em socialização, a maior fonte de variação vicinal em violência. 

A eficácia coletiva é uma variável que estabelece os níveis de mobilização que uma comunidade possui para 
alcançar seus objetivos, necessário que o grupo social se organize para conseguir benefícios, “disposição, 
habilidade e competência, três aspectos da eficácia coletiva de cada comunidade em se organizar para impor 
suas demandas à área em que moram” (ZALUAR; RIBEIRO, 2009, p.181). Só é possível conseguir essa 
organização se existir condições de confiança e solidariedade entre os indivíduos, além da homogeneidade 
de padrões morais e culturais (ZALUAR; RIBEIRO, 2009, p 182). Assim poderão controlar o comportamento 
daqueles que fazem parte da comunidade para conseguir o bem comum. A eficácia coletiva pode existir ou 
não em um determinado recorte espacial onde habita um grupo de indivíduos e é possível estabelecer os 
níveis de eficácia, ou seja, se há uma alta ou baixa mobilização entre os moradores para conseguir 
determinado benefício para a comunidade. Tal benefício pode ser “qualquer produção de bens de natureza 
coletiva seja pela prefeitura seja pela ação coletiva interna, como por exemplo a mobilização interna para 
consertar uma calçada, ou uma praça, ou uma creche etc.” (PRATES, 2009, p.1128).  

Em um outro livro publicado em 2011, Sampson afirma que conceito de eficácia coletiva conjuga dois 
mecanismos fundamentais – coesão social (a parte coletiva do conceito) e expectativas compartilhadas de 
controle (a eficácia do conceito). O autor aceita a ideia básica da teoria da desorganização social de que o 
controle social é um desafio coletivo não atribuível às características dos indivíduos sozinhos e que constitui 
uma importante fonte de variação nas taxas de criminalidade e bem-estar geral em todos os bairros 
(SAMPSON, 2011, p.152). A eficácia coletiva é resultado de uma organização coletiva, onde grupos sociais 
possuem objetivos, valores e predisposição para agir em prol do bem comum e tentam alcançar benefícios 
para a comunidade. Mas para alcançar determinado bem, nem sempre é suficiente o vínculo interno do 
grupo e torna-se necessário que este se relacione com grupos externos à comunidade. Esta conexão externa 
é chamada por Prates (2009) de laços fracos, enquanto os laços fortes são densos, permeados de confiança 
e de uma relação de proximidade entre indivíduos, “as redes de laços fracos se caracterizam por uma menor 
intensidade emocional, bem como por uma menor intimidade, ou seja, (...) aquelas relações fora do círculo 
familiar ou dos amigos mais próximos” (CRUZ, 2010, p.48). 

Os laços fracos são essenciais para alcançar a eficácia coletiva em determinada comunidade, pois possibilita 
um diálogo com o setor privado (empresas, por exemplo), setor público (prefeitura, por exemplo) e 
organizações não governamentais, lideranças capazes de facilitar o alcance de benefícios, reformas de 
praças, infraestrutura, implantação de creches, são alguns exemplos. Segundo (2010, p.55), os laços fracos 
tendem a criar e manter as ligações fora da comunidade, possíveis laços de nível público que são importantes 
para manter o controle social formal. 
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Os estudos realizados utilizando o conceito de eficácia coletiva e coesão social pesquisaram a realidade de 
comunidades mais carentes com uma concentração de desvantagens socioeconômicas, nestas pesquisas 
houve a tentativa de mostrar que as características de educação e economia não são suficientes para explicar 
problemas, como as relação de conflitos entre indivíduos, nas comunidades pobres. A ideia é que novas 
pesquisas sejam produzidas aplicando os conceitos como coesão social e eficácia coletiva em diversos 
espaços urbanos produzidos na contemporaneidade diante das mudanças de uso e ocupação do solo, estilos 
de vida e modos de morar.  

MUDANÇAS CONTEMPORÂNEAS NO ESPAÇO URBANO 

Entre as muitas mudanças atuais no espaço urbano, será abordada aqui alguns aspectos relacionados ao uso 
e ocupação do solo, estilos de vida e modos de morar. Há uma diversidade de usos que passam a concentrar-
se numa mesma área da cidade, residencial, comércio, serviços e institucional para tentar suprir as 
necessidades dos indivíduos sem que necessite percorrer grandes distâncias. O espaço passa a ser ocupado 
por uma infinidade de estabelecimentos causando um aumento do fluxo de pessoas, transportes e 
mercadorias.  

Como a lógica capitalista resulta em uma desigualdade na distribuição de renda, de benefícios e prejuízos na 
cidade, há conflitos entre os diferentes grupos sociais que habitam as cidades, prejudicando a interação entre 
indivíduos, pois estes passam a ocupar áreas diferentes da cidade que muitas vezes não dialogam, o espaço 
público que deveria ser o local das relações sociais passou a ser menos procurado. De sociedades que viviam 
usufruindo plenamente o espaço público surgem os grupos que tendem ao isolamento social, dentro das 
moradias, dos locais de trabalho e lazer, fato que dificulta a coesão entre as pessoas e sua plena vivência 
interativa. Até a Idade Moderna as cidades eram o espaço do coletivo, das trocas de conhecimento, de 
valores, lugar do encontro e da diversidade, no mundo Ocidental após a Revolução Industrial surge a 
tendência da valorização do privado em detrimento do público. 

A outra mudança observado é no estilo de vida dos indivíduos, de cooperativo para mais individualista. No 
ritmo acelerado do cotidiano, eles estão em busca de suprir suas necessidades e alcançar seus objetivos e 
projetos de vida, diante da desigualdade na distribuição de renda, surgem segmentos de população, os 
privilegiados, os excluídos e os grupos que permeiam esses dois extremos. A interação entre as parcelas 
diferentes da população se torna cada vez mais difícil, a medida em que se ampliam as desigualdades sociais 
e econômicas e alguns grupos buscam um isolamento. A interação é muitas vezes dificultada, pois as 
diferenças entre grupos de indivíduos passam a se materializar fisicamente num processo de diferenciação 
social e espacial, onde surge o fenômeno da segregação socioespacial, fato que diminui as oportunidades de 
contato entre os diferentes e os desiguais, principalmente no que se refere ao aspecto econômico.  

É a camada de mais alta renda que, ao consumir e valorizar de forma diferenciada o espaço 
urbano, produz a segregação socioespacial. É preciso ressaltar que é a existência da 
segregação socioespacial que permite à classe dominante continuar a dominar o espaço 
produzido, segundo seus interesses. (NEGRI, 2008, p.130) 

A elite da sociedade capitalista possui o potencial de atrair investimentos, para a área onde estabeleceu 
moradia, por parte de grandes empresários e do poder público, que em muitos casos necessita deste grupo 
social para financiar campanhas eleitorais. A elite e os demais segmentos da população, diferenciados pelos 
seus costumes e rendas, ocupam as partes da cidade, não de maneira que elas dialoguem, mas tais partes 
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encontram-se segregadas, isoladas umas das outras espacialmente e com interações sociais distanciadas. “A 
segregação socioespacial é característica inerente ao meio urbano em economias capitalistas. Assim, a 
cidade, sob a égide capitalista, é desigual, e o processo de urbanização tem produzido e reafirmado muitas 
das existentes injustiças e desigualdades” (MOTTA, 2017, p.3). É através do espaço urbano segregado que as 
desigualdades sociais se materializam com mais intensidade. Ainda sobre o tema da segregação 
socioespacial, Motta (2017, p.3) continua: 

A segregação é um fenômeno que, de modo geral, materializa espacialmente a divisão 
social em classes e que também requer uma análise criteriosa e complexa para o 
enfrentamento dessa questão. No entanto, podem existir situações em que ocorre 
proximidade física entre grupos sociais heterogêneos com forte estigmatização e separação 
simbólica entre ambas as partes ou distanciamento físico entre grupos homogêneos, o que 
complexifica o debate do tema. 

Aqueles indivíduos que possuem o poder de decidir o lugar de morar fazem parte de um processo chamado 
de autossegregação, há uma escolha, uma decisão por esse perfil de moradia. Souza (2005) aborda o 
fenômeno da autossegregação protagonizado pelas elites urbanas e atribui a diversos fatores: uma paisagem 
urbana crescentemente marcada pela pobreza e pela informalidade; a deterioração das condições gerais de 
habitabilidade e qualidade ambiental nos bairros residenciais privilegiados tradicionais devido a 
congestionamentos, poluição do ar e etc.; a busca de uma maior exclusividade social; eventualmente a busca 
de novos espaços residenciais que apresentem amenidades naturais, etc. A autossegregação se assemelha 
ao modelo de segregação voluntária, Negri (2008, p.132) identifica: “dois modelos de segregação: a 
‘voluntária’ e a ‘involuntária’. A voluntária se dava quando o indivíduo iria habitar um determinado local da 
cidade por sua própria iniciativa; a involuntária quando por forças externas ele era obrigado a habitar ou 
deslocar-se de determinados espaços”.  

A tendência a procurar por lugares considerados protegidos e seguros demonstra a desconfiança dos espaços 
frequentados por todos, sem restrição, pois há uma preocupação com o outro, aquele que não se pode 
controlar as ações, nem se sabe ao certo de onde veio, os estranhos. Bauman (1998) associa o estranho à 
impureza, “o sujo, o imundo, os ‘agentes poluidores’ – são coisas ‘fora do lugar’” (BAUMAN, 1998, p.14). 
Aqueles que se consideram puros, acreditam que a pureza é a ordem, um ambiente coerente, com padrões 
a serem conservados, por isso buscam expulsar os impuros, os estranhos de um convívio próximo e saudável. 
Segundo o mesmo autor “varrer o assoalho e estigmatizar os traidores ou expulsar os estranhos parecem 
provir do mesmo motivo de preservação da ordem, de tornar ou conservar o ambiente compreensível e 
propício à ação sensata” (BAUMAN, 1998, p.16). 

A desconfiança que surge entre indivíduos com a capacidade de consumo diferenciados, estando de um lado 
os privilegiados, e com alto poder de compra e de satisfação das necessidades, e do outro os excluídos, que 
vivem em condições de precariedade e carência do que é mais básico para a vida humana, moradia, trabalho, 
saúde e alimentação, desperta um elemento que pode ser paralisante, o medo. O sentimento de incerteza, 
de temor e de insegurança, são marcas de um novo estilo de vida, e não se tornam necessariamente 
obsessivos, mas despertam: “uma atitude constante de vigília e de alerta, na verdade, uma ampla família de 
atitudes de reticência permanente e um conjunto de estratégias de refúgio e privatização” (SORJ; 
MARTUCCELLI, 2008, p.72). O refúgio é buscado na cidade dentro de espaços delimitados e exclusivos, lugar 
onde há uma restrição de acesso, pois nem todos são bem vindos. 
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Outra mudança é do modo de morar, busca-se um novo lugar para habitar, um espaço delimitado, controlado 
e vigiado. Os espaços controlados possibilitam ao habitante ter a sensação de segurança ainda que esteja em 
uma área da cidade isolada e distante do centro e de bairros consolidados, escolher pelos empreendimentos 
fechados, é uma maneira de ficar longe de estranhos, pessoas de estilos de vida diferentes do seu, pois o 
controle e a autorização define aqueles que podem compartilhar daquele espaço. Não apenas moradores 
com condições econômicas satisfatórias desejam habitar nos enclaves fortificados (CALDEIRA, 2000), a classe 
média e baixa se torna moradora destes espaços ao longos dos anos. Este estilo de morar se torna comum 
nas diferentes faixas de renda da população que desejam habitar espaços que consideram seguros e que 
possuam à disposição diversos equipamentos de lazer e possam conviver com pessoas selecionadas e longe 
de interações indesejadas. Este tipo de empreendimento, espaço privado e exclusivo, é considerado 
privilegiado enquanto os públicos, onde “há confusão e mistura, isto é heterogeneidade social” (CALDEIRA, 
2000, p.265), passam por um processo de esvaziamento. 

Os enclaves fortificados são empreendimentos fechados, podem ser de uso residencial e lazer como os 
condomínios e loteamentos com moradias, áreas verdes, salão de festas, quadra de esportes, piscinas; os 
edifícios verticais com seus apartamentos e equipamentos de lazer. Também podem ser de uso comercial e 
de serviço, por exemplo, shopping center, edifícios com salas para escritórios e consultórios médicos. De 
acordo com Caldeira (2000, p.258-259) todos os tipos de enclaves (uso residencial, comercial ou de serviço) 
partilham algumas características básicas: enfatizam o valor do que é privado e restrito ao mesmo tempo 
que desvalorizam o que é público e aberto na cidade. São fisicamente demarcados e isolados por muros, 
grades, espaços vazios e detalhes arquitetônicos. São voltados para o interior e não em direção à rua, cuja 
vida pública rejeitam explicitamente. São controlados por guardas armados e sistemas de segurança, que 
impõe as regras de inclusão aos que fazem parte do lugar e exclusão dos estranhos e diferentes. Quando 
uma empresa define por construir um empreendimento imobiliário com perfil de enclave fortificado, desde 
a escolha do terreno para a implantação, pesquisa do público alvo, consulta às legislações municipais até a 
elaboração do projeto arquitetônico e sua execução, há uma intensa disseminação de discursos para 
favorecer o sucesso do empreendimento.  

Há muitas vezes o discurso do medo, os meios de comunicação, principalmente televisão, jornais e páginas 
de notícias na internet, divulgam diariamente uma grande quantidade de notícias sobre tragédias, crimes 
contra o patrimônio e contra a vida, que acontecem em todo o país. As informações nem sempre traduzem 
com fidelidade os acontecimentos da realidade, muitas vezes ampliam e dramatizam para espetacularizar as 
histórias de violência, atraindo a atenção dos leitores, muitos deles sentem-se envolvidos aos contos de 
medo e terror veiculados pela mídia. 

O papel da mídia quanto à espetacularização da violência resulta em duas situações 
distintas, uma delas seria a banalização dos atos violentos, tornando-os corriqueiros e sem 
importância no dia a dia das pessoas, ou então, a criação de um estado de alerta coletivo, 
em que são adotadas posturas de suspensão das vivências urbanas em favor de experiências 
seguras. (FERREIRA, 2011, p.87) 

Com a afirmação de que a cidade está violenta, com o aumento do crime, é necessário um lugar de morar 
protegido por equipamentos de vigilância para obter segurança, pois o espaço público, o lado de fora de 
casa, não é mais seguro. Há muitos estranhos que causam preocupação e precisam manter-se distante. “Até 
hoje a sociedade parece fiel à sua visão interna do espaço da rua como algo movimentado, propício à 
desgraças e roubos, local onde as pessoas podem ser confundidas com indigentes e tomadas pelo que não 
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são” (DAMATTA, 1991, p.64), há uma dificuldade de captar as características positivas de uma vida em 
contato com o espaço público. Para proteger o espaços mais privados dos públicos, vários mecanismos são 
utilizados para delimitar e criar o ambiente considerado mais seguro. Delimita-se um empreendimento 
através de diversos elementos físicos (cercas, muros, grades, etc.) há a intenção de limitar o acesso de 
pessoas neste lugar, somente proprietários e aqueles que eles autorizam poderão adentrar o espaço. É um 
lugar enclausurado, “o resultado em termos urbanísticos é que parece que a cidade pós-moderna está 
voltando às fortalezas da Idade Média” (FERREIRA, 2011, p.90). Restrição e permissão são palavras-chaves 
para o funcionamento dos empreendimentos fechados, restrição ao público em geral e permissão aos 
convidados. “Os novos sistemas de segurança não só oferecem proteção contra o crime, mas também criam 
espaços segregados nos quais a exclusão é cuidadosa e rigorosamente praticada” (CALDEIRA, 2000, p. 267).   

É importante notar que os empreendimentos residenciais fechados são cada vez mais comuns nos dias atuais 
em diferentes perfis de cidades e refletem as mudanças pelas quais o espaço urbano tem passado, podem 
ser os condomínios de casas ou loteamentos delimitados por muros, até os anos 2000 existiam muitas 
dúvidas sobre a definição e características de cada modelo de aglomerado residencial. A legislação 
urbanística aprovada ao longo dos anos possibilita uma melhor compreensão sobre essa realidade, 
esclarecendo questões sobre a legalidade deste tipo de empreendimento, portanto percebe-se a importância 
de realizar um breve levantamento das leis no âmbito nacional para esclarecer as nomenclaturas.  Serão 
apresentadas leis vigentes de 1964 até 2017, algumas delas sofreram alterações para auxiliar na 
compreensão dos tipos de empreendimento. 

Loteamentos e condomínios: Breve análise da legislação urbanística 

O projeto de aglomerados de edificações de uso residencial surge ao longo dos anos em duas principais 
modalidades: condomínio e loteamento. O primeiro modelo é o estabelecido inicialmente pela lei 4.591 de 
1964 que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Quando o proprietário 
de um terreno decidi construir um condomínio de edificações para uso residencial ou comercial, serão 
edificadas unidades autônomas, o proprietário de cada unidade autônoma (casa, apartamento, sala 
comercial) é coproprietário das áreas comuns (vias, áreas verdes, equipamentos). Na lei 4.591 de 1964 consta 
“a cada unidade caberá, como parte inseparável, uma fração ideal do terreno e coisas comuns, expressa sob 
forma decimal ou ordinária” (BRASIL, 1964). 

O projeto urbano de loteamento, segundo a lei nº 6.766 de 1979, exige a divisão de uma gleba em parcelas 
e a apresentação da implantação de vias, drenagem de águas pluviais, iluminação urbana, abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, locais para a construção de equipamento comunitário (voltado para educação, 
saúde, cultura) e espaços livres (praça, parque). As vias, equipamentos comunitários e áreas de lazer são de 
uso público, qualquer indivíduo pode usufruir, informação que já constava na lei 271 de 1967: “desde a data 
da inscrição do loteamento passam a integrar o domínio público de Município as vias e praças e as áreas 
destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial 
descritivo” (BRASIL, 1967). 

A lei 9.785 de 1999 altera o artigo 4º da 6.766 de 1979, modificando o percentual estabelecido nesta última 
de 35% para áreas públicas, a lei mais recente deixa sob responsabilidade do município estabelecer o 
percentual. “As áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e 
comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação 
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prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem” (BRASIL, 1999). As 
alterações introduzidas pela Lei 9.785/99 deixou sob responsabilidade da “legislação urbanística municipal a 
área mínima que deve ser doada em cada gleba a ser parcelada, destinada ao sistema de circulação, 
implantação de equipamentos urbanos e comunitários, a instalação de espaços livres e áreas verdes de uso 
público” (CASTEJÓN; MAIA NETO, ANO, p.3). 

O loteamento residencial que deveria ser aberto para livre circulação, de moradores ou não, passou a ser 
delimitado por muros e com implantação de guarita com porteiro, câmeras e controle de acesso, permitindo 
a entrada dos moradores, visitantes e funcionários com autorização. O loteamento delimitado por muros 
difere do parcelamento do solo para fins de loteamento conforme lei 6.766/1979, o primeiro aspecto que 
marca a diferença é que no primeiro as áreas públicas, como as vias de circulação, praças e equipamentos 
comunitários que deveriam ser de uso público de toda a cidade se tornam privatizadas, ainda que sejam 
registradas como de propriedade do município. Os moradores passam a administrar as áreas públicas, 
através da concessão real de uso1, ocupando-se de sua manutenção e o uso é restrito pelos proprietários e 
aqueles que por eles são autorizados. 

A diferença entre o loteamento e o condomínio fechado é que enquanto no loteamento os proprietários são 
donos apenas de seu terreno e moradia, sendo os espaços comuns de propriedade do município (ainda que 
cercados e cedidos ao uso para os moradores), no condomínio os proprietários são donos de uma fração 
ideal de todo o terreno, incluindo as áreas comuns. Uma questão comum que faz parte da realidade do 
loteamento murado e condomínio de edificação é a elaboração de um regimento interno com permissões e 
proibições a serem levadas em consideração na vida dentro dos muros. No caso dos condomínios a 
convenção de condomínio e o regimento interno são exigências que constam em lei. As determinações 
constantes no regimento devem ser obedecidas por todos os moradores, visitantes e funcionários, com as 
devidas punições para o descumprimento das regras estabelecidas e aprovadas em reunião de condôminos. 
A lei que trata sobre condomínio de edificações estabelece a convenção de condomínio e o regimento 
interno: 

Art. 9º Os proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes 
cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas, em edificações a 
serem construídas, em construção ou já construídas, elaborarão, por escrito, a Convenção 
de condomínio, e deverão, também, por contrato ou por deliberação em assembleia, 
aprovar o Regimento Interno da edificação ou conjunto de edificações (BRASIL, 1964). 

Diante da situação de questionamentos surgidos para caracterizar os loteamentos e condomínios murados e 
a insegurança vivida pelos empreendedores no momento de propor este tipo de empreendimento e da 
administração municipal no ato de aprovação, pois existiam questões que geravam condições de ilegalidade. 
Os empreendimentos não seguiam em total conformidade a lei 4.591 de 1964 e também não obedeciam 
todas as exigências da lei 6.766 de 1979, assim foi aprovada a lei 13.465 de 2017. Com esta lei foram incluídos 
os parágrafos 7º e 8º no artigo 2º na lei 6.766 de 1979: 

                                                           
1 Na lei 271 de 1967 consta no Art. 7o É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares remunerada ou gratuita, 
por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, 
urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das 
comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. 
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§ 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 artigo2, 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 (BRASIL, 2017). 

 

Esta lei constitui o loteamento de acesso controlado (LAC) fruto de parcelamento do solo e com delimitação 
física (muros, cercas) de seu entorno para que seja possível controlar a entrada e saída de pessoas, veículos 
e mercadorias. O que é possível compreender do parágrafo 8º do artigo 2 é que o loteamento delimitado por 
muros poder ter seu acesso controlado, desde que este controle seja regulamentado por decreto ou lei 
aprovado pelo poder público municipal. Ainda consta no mesmo parágrafo que os responsáveis por controlar 
o acesso não podem impedir a entrada de pedestres e condutores de veículos, que não moram no 
loteamento, caso estes indivíduos possuam identificação ou estejam cadastrados.  

A questão que surge ao analisar este trecho da lei é que não aborda sobre a autorização, atualmente para 
entrar em um loteamento de acesso controlado o visitante (pedestre ou condutor de veículo), ainda que 
mostre uma identificação ou cadastro em alguma lista, necessita de uma autorização para ter acesso ao 
interior do empreendimento. Pela compreensão da lei, basta que o indivíduo se identifique ou esteja 
cadastrado em uma lista de visitante para adentrar o loteamento de acesso controlado, não exige uma 
autorização pelo morador. Logo se em algum empreendimento for exigido autorização para a entrada de 
algum visitante, além de sua identificação ou cadastro, pode-se compreender que a lei está sendo infringida. 

Através da lei 13.465 de 2017, a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar 
acrescida da Seção IV: “Do Condomínio de Lotes”. Na lei 4.591/64, já citada anteriormente, o condomínio 
em edificações ou edilício (o de casas) não cria lotes, e sim unidades autônomas, vinculadas a uma fração 
ideal do solo e das áreas comuns. O artigo 1.358-A que consta na lei 13.465 de 2017 permite a criação de 
um condomínio de lotes, estes estarão vinculados a uma fração ideal das áreas comuns. As áreas comuns, 
todos os espaços de uso de todos os moradores: ruas, praças, equipamentos de lazer, não são transferidas 
para o município, são propriedade privada pertencentes aos proprietários dos lotes.  

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 (BRASIL, 2017). 

 

                                                           
2 § 1º - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, 
de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. 
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Diante do poder dos empreendedores nas diferentes cidades brasileiras que constroem indiscriminadamente 
este tipo de empreendimento residencial, foi necessário dar garantias legais para que estas construções 
sejam edificadas e vendidas sem problemas jurídicos. Tais garantias foram possíveis com a aprovação da lei 
13.465 de 2017, esta possibilita que a apresentação do LAC, antes chamado de “loteamento fechado”, espaço 
com moradias e equipamentos de lazer (academia, quadra de esportes, salão de festas, praças, etc.) onde 
será vedado o acesso de visitantes desde que sejam identificados.  A mesma lei é responsável pela criação 
do condomínio de lotes que é uma prática já recorrente no meio urbano, mas que não possuíam lei com 
permissão legal. O empreendedor pode lotear sua gleba, subdividindo em lotes, os proprietários destes terão 
sua fração de áreas comuns proporcional ao seu lote. Após ver a situação da legislação urbanística que aborda 
loteamentos e condomínios, é importante conhecer a realidade urbana do Brasil no que se refere a este tipo 
de empreendimento.  

Este breve momento no texto para explicar as diferentes configurações de aglomerados de casas, delimitadas 
ou não por muros, tem o objetivo de esclarecer a diversidade de empreendimentos existentes no espaço 
urbano e a legislação urbanística que rege cada um deles. Existem os loteamentos, condomínio de 
edificações, condomínio de lotes (conhecido como condomínio fechado) e o loteamento de acesso 
controlado – LAC. Nesta pesquisa a configuração que será estudada é o LAC, pois é o modelo presente na 
cidade local de estudo, Arapiraca, Alagoas.  

O CASO DE ARAPIRACA: REFLEXÕES SOBRE SUA REALIDADE URBANA  

A cidade de Arapiraca (figura 1) encontra-se localizada no centro do Estado de Alagoas, sua população no 
último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010 consta 214.006 habitantes, a 
população de 234.185 pessoas foi estimada para 2017. A localização privilegiada dentro do estado, a 
presença de estabelecimentos comerciais, de serviços (hospitais e bancos, por exemplo), educacionais 
(escolas e universidades) e lazer (parques e cinemas) atraem moradores das cidades vizinhas que não 
possuem este tipo de oferta em seus limites. Uma parcela dos indivíduos, nascidos em municípios menores, 
procuram Arapiraca para estudar e trabalhar e não apenas realizam o movimento pendular, mas muitos 
passam a morar na cidade. 
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Figura 1: Mapa do estado de Alagoas com destaque para a o município de Arapiraca. 

Fonte: Adaptado www.geo.arapiraca.al.gov.br/geo/geweb/, 2018. 

As melhorias na cidade aconteceram mais intensamente a partir de 2000 e segue até 2004, final do mandato 
da prefeita Célia Rocha, responsável por ações que modificaram a paisagem arapiraquense. Dentre as 
principais obras estão o Parque Urbano Ceci Cunha I, no bairro Centro, espaço de lazer para realização de 
atividades físicas e passeios com a presença de área verde e equipamentos como: quadras, pista de skate, 
ginásio de esportes. Outras obras como a reforma do calçadão do comércio, mudança da feira livre das 
principais ruas do centro para suas extremidades, implantação do mercado público e pavimentação de 
grande parte dos bairros trouxeram benefícios para a população e atraíram investimentos de empresário e 
mais visitantes e consumidores para a cidade. 

De 2005 até 2012 durante os mandatos do prefeito Luciano Barbosa mais obras foram realizadas com 
investimento em infraestrutura urbana e na construção de equipamentos públicos. Houve a implantação do 
sistema de esgotamento sanitário, reforma das principais praças do centro com ampliação do Parque Ceci 
Cunha – Parque Urbano Ceci Cunha II, e construção do Mercado do Artesanato (2007), implantação do 
parque (Figura 2a) às margens do lago da Perucaba (2009), Bosque das Arapiracas (2011), inauguração (2012) 
do planetário Casa da Ciência (Figura 2b) com oferta de atividades educativas, bibliotecas públicas no bairros, 
escolas de tempo integral, chegada da terceira adutora e subestação de energia e o primeiro shopping center 
da cidade. Neste período houve um crescimento intenso da implantação de loteamentos residenciais, parte 
deles delimitados por muros. 
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Figura 2: a) Parque no lago da Perucaba e b)Planetário Casa da Ciência 

Fonte: Disponível em a)http://arapiracanews.com,  b)http://web.arapiraca.al.gov.br (2018) 

Ao longo de todo o processo de expansão, aumento de obras da construção civil e oferta de serviços, leis 
foram necessárias para tentar organizar e direcionar ações por parte do poder público e diretrizes e 
obrigações a serem cumpridas pelos moradores e responsáveis por obras. As principais leis urbanísticas em 
vigência no município, são elas: a Lei Orgânica (1990), Código de Obras e Edificações (2001), Plano Diretor 
(2006), Parcelamento do solo (2011) e Condomínio de lotes (2013). Segue abaixo uma breve descrição de 
cada uma delas e informações necessárias para compreender a realidade de Arapiraca. 

Na década de 1990 foi promulgada a Lei Orgânica do município de Arapiraca com as primeiras diretrizes para 
orientação da atuação do prefeito, das secretarias municipais, orçamento dentre outros aspectos. É nesta lei 
que cita a importância de elaborar o plano diretor, como instrumento da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana. Nesta época ainda não haviam leis consistentes para direcionar o uso e ocupação do solo, 
o que possibilitava uma liberdade por parte dos moradores e empresas na construção de moradias e 
estabelecimentos de usos diversos. 

A lei nº 2.220 de 2001 institui o Código de Obras e Edificações no município de Arapiraca e dá outras 
providências. Esta lei apresenta as principais informações necessárias para solicitar permissão para construir, 
realizar a construção e obter os documentos que a regularizam perante o poder público municipal. Possui 
informações básicas e simplificadas, tais como, dimensões dos recuos, licença para construção e demolição, 
habite-se, dimensões mínimas dos compartimentos, iluminação e ventilação, instalações elétricas e 
hidráulicas, áreas de estacionamento, dentre outros. Diante das mudanças ocorridas em Arapiraca ao longo 
dos anos, há urgência em uma reformulação e atualização desta lei visando a coerência com a realidade da 
cidade nos dias atuais. 

Plano diretor foi instituído pela lei 2.424 de 2006 dividido em capítulos, cada um aborda uma temática 
diferente: meio ambiente, saneamento ambiental, mobilidade e acessibilidade, uso e ocupação do solo, 
política habitacional, desenvolvimento social e econômico, projetos especiais, uso e ocupação do solo na 
macrozona urbana e rural, instrumentos da política urbana, são os principais temas. Neste mesmo 
documento ficaram definidas as zonas inseridas na macrozona urbana e na macrozona rural, além das zonas 
especiais que deveriam ter direcionado a forma como o uso e ocupação do solo seriam estabelecidos em 
Arapiraca. Diante da não obediência das diretrizes contidas no plano diretor, ele encontra-se defasado e em 
longo processo de revisão, ainda não concluída. 
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Em 2011 foi instituída a lei nº 2.770 que dispõe sobre parcelamento do solo no município de Arapiraca que 
possui como base a lei federal nº 6.766 e acrescenta informações a nível local. Consta na lei que o objetivo 
do parcelamento e da ocupação do solo urbano é desenvolver diferentes atividades com a concentração 
equilibrada destas e de pessoas no município e, estimular e orientar o desenvolvimento urbano, rural e 
industrial no município, mediante eficiente, eficaz e efetivo exercício de controle (BRASIL, 2011). O projeto 
de parcelamento do solo para fins de loteamento possui requisitos e proibições por zona, descritos em lei, 
além de exigências que devem ser apresentadas no anteprojeto urbanístico e no memorial descritivo. 
Somente cumprida as exigências é que o projeto de loteamento será aprovado pelo departamento 
competente. 

Parte dos loteamentos residenciais horizontais, construídos de 2007 até o ano 2013 em Arapiraca, foram 
delimitados por muros de maneira irregular. Os loteamentos foram implantados de acordo com a lei federal 
6.766/1979 e lei municipal 2.770/2011, onde exigem que vias de circulação, áreas verdes e equipamentos 
comunitários sejam de uso de público, mas os proprietários dos loteamentos passaram a privatizar tais áreas, 
que estão inseridas em aglomerados fechados. Após 2013 um único aglomerado residencial, o Villa de la 
Roche, foi considerado condomínio fechado após a implementação da lei nº 2.895/2013, que autoriza o 
município a aprovar condomínio de lotes, aprovada após a implantação do condomínio fechado. O 
surgimento de empreendimento residenciais fechados em Arapiraca, segundo Damasceno et al (2016, p.9), 
“está associado a uma nova tendência de ambientes privativos que estão obtendo interesse dos moradores, 
atraídos, sobretudo, pela infraestrutura no geral que eles oferecem, dando destaque à segurança e lazer, 
uma vez que no restante da cidade esses itens se apresentam de maneira escassa ou deficiente”. 

Ao observar o mapa de Arapiraca (figura 3) percebe-se que os loteamentos residenciais horizontais, incluindo 
os fechados, encontram-se situados na periferia da cidade, distante do centro, pois é onde possui terrenos 
maiores e mais baratos, alguns deles com infraestrutura deficiente. A implantação dispersa no território gera 
o processo de dispersão urbana, expansão do tecido urbano ocasionando, como no caso de Arapiraca, o 
aumento do perímetro urbano. Enquanto isso terrenos mais próximos do centro encontram-se vazios, 
obrigando parte da população mais pobre a morar longe do local de trabalho, estudo e lazer. 
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Figura 3: Posicionamento Base geral de ocupação de loteamentos por década. 

Fonte: DAMASCENO et al, 2016. 

Nos primeiros anos expostos no mapa, décadas de 1960 e 1970, os loteamentos estão localizados mais 
próximos do Centro, alguns nos bairros imediatamente vizinhos com fácil acesso aos estabelecimentos 
centrais e com oferta de infraestrutura. Nas décadas de 1980 e 1990 este tipo de empreendimento passa a 
ocupar grandes áreas nos bairros mais periféricos da cidade exigindo a expansão de rede de abastecimento 
de água, iluminação pública e rede de transporte público. Os loteamentos implantados de 2000 até 2015 
estão ainda mais distantes do centro da cidade em áreas com infraestrutura insuficiente e precária, em 
muitos casos apenas dentro dos limites do loteamento há condições de habitabilidade e o entorno está vazio 
ou habitado por famílias mais pobres. 

Arapiraca, até dezembro de 2017, possui em seus registros 30 (trinta) loteamentos com controle de acesso, 
o primeiro deles teve sua licença para construir aprovada em 2007 (DAMASCENO et al, 2016). A ideia de 
delimitar os loteamentos com muros e equipamentos de segurança vem junto com o discurso do aumento 
da criminalidade na cidade, e que é necessário se proteger por trás de grades e câmeras de vigilância 24 
horas. Mas acredita-se que este é apenas um dos motivos que levaram os indivíduos a procurar este modo 
de morar, é possível que, fugir dos problemas dos espaços públicos (trânsito, barulho), e compartilhar o 
loteamento com pessoas que possuem condição econômica, valores culturais e hábitos bem similares podem 
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ser motivos. Os loteamentos fechados concentram-se nos bairros: Senador Arnon de Melo, Zélia Barbosa 
Rocha (três), Boa Vista (três), Canafístula e Massaranduba. Todos eles foram implantados enquanto a lei 
2.424/2006, que implantou o plano diretor, na cidade ainda estava vigente. De acordo com o Plano Diretor 
ficaram estabelecidas zonas, para direcionar a atuação e fiscalização do município, são elas: Reestruturação 
Urbana, Qualificação Urbana, Requalificação Urbana, Recuperação Urbana, Zona Institucional, Industrial e 
de Ocupação Dirigida. As exigências contidas no plano diretor foram muito pouco cumpridas por falta de 
atuação e fiscalização por parte de todos os políticos que passaram pela gestão de Arapiraca ao longo dos 
anos. Os problemas enfrentados na atuação dos agentes do Estado causam impactos graves na maneira 
como o solo urbano é utilizado e ocupado, sendo importantes que existam estudos sobre a realidade do 
município. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fato de um grupo de moradores decidir morar em loteamento de acesso controlado já demonstra objetivos 
comuns, seja a vontade viver em um espaço protegido e tranquilo entre iguais, a procura por equipamentos 
de lazer privativos, a distância do turbulento centro da cidade, a fuga da violência em crescimento e etc. Se 
há objetivos, interesses e valores comuns, é possível afirmar teoricamente que há capital social, mas é 
necessária uma análise empírica para verificar se mesmo com interesses comuns existe uma integração e 
conexão intensa capaz de gerar a coesão social. Se a coesão social existir ela pode se refletir ou não em 
eficácia coletiva e esta pode se estabelecer em diferentes níveis de consolidação, forte ou fraco. É importante 
descobrir na prática como a coesão social e eficácia coletiva se materializam, em quais ações e em quais 
espaços físicos dentro do loteamento de acesso controlado.  

O loteamento residencial horizontal fechado, de acordo com a legislação vigente, loteamento com controle 
de acesso, oferece oportunidades de uma vida em comunidade, além de moradia, possui área verde e 
equipamentos de lazer (playground, academia, piscina, etc.). Não é possível saber ao certo até que ponto 
esse modo de morar e o estilo de vida dos moradores possibilita relações de confiança, solidariedade e laços 
fortes e se consegue materializar-se em eficácia coletiva. Se a eficácia acontece é importante descobrir de 
que maneira, a partir de quais atitudes, quais espaços dentro do loteamento favorecem e quais benefícios 
são pretendidos e quais são alcançados. Desvendar estes aspectos são possíveis através de uma observação 
e investigação mais próxima de uma dada comunidade. 

Existem várias críticas a respeito do morar em condomínios e loteamentos delimitados por muros, 
interrupção da mobilidade urbana ao impedir o percurso de pessoas e veículos nas vias; impede a 
concretização de uma cidade democrática onde todos possuem livre acesso a todas as suas partes, aos 
benefícios e prejuízos de maneira igualitária; dispersão urbana e segregação de espaços de acordo com a 
renda econômica da família; valorização do espaço privado em detrimento do espaço público, são alguns dos 
pontos negativos discutidos em diversas pesquisas ao longo dos anos. Mas é possível que esses 
empreendimentos possuam pontos positivos no que se refere à coesão social existente entre os moradores 
demonstrando que o sentimento de empatia supera as relações superficiais de grupos economicamente 
homogêneos e que podem propiciar o alcance de benefícios coletivos internamente. Este novo modo de 
morar é atual e em crescimento nas cidades de diferentes tamanhos, logo precisa-se identificar quais as 
características favoráveis para este tipo de vida em sociedade, para a partir de reflexões profundas, criar 
meios para que os moradores de aglomerados intramuros estejam conectados com os acontecimentos 
extramuros, através do processo de coesão social que seja capaz de gerar eficácia coletiva, com benefícios 
que extrapolem os muros dos loteamentos e condomínios. 
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As reflexões teóricas sobre o tema permite uma visão da produção do espaço, com a materialização de áreas 
que recebem de maneira desigual os benefícios e prejuízos das ações sociais e econômicas do modo de 
produção capitalista. Também possibilita a compreensão sobre a ocupação urbana, dispersa, fragmentada e 
segregada de acordo com o potencial econômico dos grupos sociais e sobre a gestão dos três níveis de 
governo que é ineficiente, atuando de maneira a favorecer a parcela da população mais poderosa e que pode 
apoiar politicamente as decisões de gestores. Por fim os estudos sobre a coesão social e a eficácia coletiva 
tangencia a cidadania, o impacto dos novos modos de morar na relação entre os indivíduos, afetando o 
convívio e criando espaços de diferenciação e restrição social. 
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EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O Corredor Gastronômico da Varjota (CGV) é uma área da capital cearense que concentra estabelecimentos comerciais 
e de serviços voltados para a alimentação e lazer, que foi regularizada por lei municipal no ano de 2009. Formado por 
90 quadras, abrangendo partes de quatro bairros distintos – Aldeota, Meireles, Mucuripe e Varjota, o CGV congrega 
restaurantes, lanchonetes, casas noturnas e outros congêneres, cuja distribuição espacial não se apresenta de forma 
homogênea, tanto em função da grande extensão territorial estabelecida pelo marco legal, quanto em consequência 
da diversidade de usos e tipologias que refletem as várias classes sociais e a estrutura fundiária diversificada desses 
bairros. O recorte temporal do presente artigo define-se a partir da publicação do Plano Diretor de 1963, a gênese da 
modificação morfológica e dos primeiros indícios de verticalização da área, até os dias atuais, considerando a recente 
publicação da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de 2017, que provocou novos desdobramentos na situação 
socioespacial da área estudada. Atualmente, o CGV é palco de conflitos entre diferentes agentes produtores do espaço 
urbano – antigos moradores e novos habitantes dos edifícios multifamiliares, empresários do setor gastronômico, que 
buscam a permanência territorial e promotores imobiliários, que almejam a intensificação da verticalização, além do 
poder público, que exacerba o antagonismo por meio da publicação de legislações confusas e contraditórias. Assim, 
esse artigo se propõe a fazer uma análise crítica sobre essa porção territorial de Fortaleza, a partir da forma de ocupação 
histórica da região, da estrutura fundiária e da participação dos agentes na mudança territorial e socioeconômica, que 
a transformaram, simultaneamente, em zona residencial de alta renda, devido à proximidade com os bairros mais 
nobres da cidade e da orla marítima; zona residencial da classe proletária, além de espaço terciário especializado e 
atrativo turístico gastronômico. Para a compreensão de como se deu a ocupação da cidade na direção leste, procedeu-
se à revisão de literatura sobre a expansão de Fortaleza em obras diversas de estudiosos locais, dissertações, teses e 
cartografias históricas, desde a planta de 1888, de Adolpho Herbster, quando a área estudada não era ainda considerada 
urbana. Foram considerados também documentos cartoriais e projetos dos diversos parcelamentos incidentes sobre a 
área em estudo, assim como foram realizadas comparações entre as diversas legislações urbanísticas desde 1963 e os 
levantamentos aerofotogramétricos subsequentes, que ilustram bem a construção do espaço urbano e a progressiva 
ocupação dessa área. O artigo inicia, portanto, com um rápido panorama dos antecedentes históricos que provocaram 
a ampliação da cidade na direção leste, tratando, em seguida, da ocupação e consolidação da área estudada e da 
estrutura fundiária, fatores que influenciaram diretamente na sua transformação em setor especializado. A seguir, 
aborda o surgimento do CGV e a situação atual da atividade gastronômica e, por fim, analisa as legislações urbanísticas 
diversas, a partir de 1963 e o seu rebatimento espacial, bem como a influência do poder público na construção e 
modificação do espaço urbano e as perspectivas para a área. 
PALAVRAS-CHAVE: Corredor Gastronômico; conflitos socioespaciais; estrutura fundiária; políticas urbanas; produção 
do espaço. 
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ABSTRACT: 
The Gastronomic Corridor of Varjota (CGV) is an area of the capital of Ceará that concentrates commercial and service 
establishments for food and leisure, which was regularized by municipal law in 2009. Formed by 90 blocks, covering parts 
of four distinct neighborhoods - Aldeota, Meireles, Mucuripe and Varjota, the CGV congregates restaurants, snack bars, 
nightclubs and other similar ones, whose spatial distribution does not present itself homogeneously, both due to the 
great territorial extension established by the legal framework, as a consequence of the diversity of uses and typologies 
that reflect the various social classes and the diversified land structure of these neighborhoods. The temporal cut of the 
present article is defined as from the publication of the Master Plan of 1963, the genesis of the morphological 
modification and the first indications of verticalization of the area, to the present day, considering the recent publication 
of the Law of Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo of 2017, which provoked new developments in the socio-spatial 
situation of the studied area. At present, the CGV is the scene of conflicts between different agents producing urban 
space - former residents and new inhabitants of multifamily buildings, gastronomic entrepreneurs, who seek territorial 
permanence and real estate developers, who aim at the intensification of verticalization, besides the State which 
exacerbates antagonism through the publication of confusing and contradictory legislation. Thus, this article proposes 
to make a critical analysis of this territorial portion of Fortaleza, based on the historical occupation of the region, the 
land structure and the participation of the agents in the territorial and socioeconomic change, that simultaneously 
transformed it into a zone high-income residential, due to its proximity to the city's noblest neighborhoods and seafront; 
residential area of the proletarian class, as well as specialized tertiary space and attractive gastronomic tourism. In order 
to understand the occupation of the city in the eastern direction, a literature review was carried out on the expansion of 
Fortaleza in works of local scholars, dissertations, theses and historical cartographies from the 1888 plant of Adolpho 
Herbster, when the area studied was not yet considered urban. It was also considered documentary documents and 
projects of the various installments on the study area, as well as comparisons between the various urban planning 
legislation since 1963 and subsequent aerial photogrammetric surveys, which illustrate the construction of urban space 
and the progressive occupation of this area. The article thus begins with a brief overview of the historical antecedents 
that provoked the expansion of the city in the east direction, then dealing with the occupation and consolidation of the 
studied area and the land structure, factors that directly influenced its transformation into a specialized sector. Next, it 
addresses the emergence of the CGV and the current situation of the gastronomic activity and, finally, it analyzes the 
diverse urban legislation, from 1963 and its spatial renunciation, as well as the influence of the public power in the 
construction and modification of the urban space and prospects for the area. 
KEY WORDS: Gastronomic Corridor; socio-spatial conflicts; land structure; urban policies; production of space. 
 

RESUMEN: 
El Corredor Gastronómico de Varjota (CGV) es un área de la capital cearense que concentra establecimientos comerciales 
y de servicios orientados a la alimentación y ocio, que fue regularizada por ley municipal en el año 2009. Formado por 
90 cuadras, abarcando partes de cuatro barrios distintos - el municipio de Mérida, Meireles, Mucuripe y Varjota, el CGV 
congrega restaurantes, cafeterías, casas nocturnas y otros congéneres, cuya distribución espacial no se presenta de 
forma homogénea, tanto en función de la gran extensión territorial establecida por el marco legal, como en consecuencia 
de la diversidad de usos y tipologías que reflejan las diversas clases sociales y la estructura agraria diversificada de esos 
barrios. El recorte temporal del presente artículo se define a partir de la publicación del Plan Director de 1963, la génesis 
de la modificación morfológica y de los primeros indicios de verticalización del área, hasta los días actuales, considerando 
la reciente publicación de la Ley de Parcelamiento, Uso y Ocupación del Suelo de 2017, que provocó nuevos 
desdoblamientos en la situación socioespacial del área estudiada. En la actualidad, el CGV es escenario de conflictos 
entre diferentes agentes productores del espacio urbano - antiguos habitantes y nuevos habitantes de los edificios 
multifamiliares, empresarios del sector gastronómico, que buscan la permanencia territorial y promotores inmobiliarios, 
que anhelan la intensificación de la verticalización, además del poder público, que exacerba el antagonismo por medio 
de la publicación de legislaciones confusas y contradictorias. Así, este artículo se propone hacer un análisis crítico sobre 
esa porción territorial de Fortaleza, a partir de la forma de ocupación histórica de la región, de la estructura agraria y de 
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la participación de los agentes en el cambio territorial y socioeconómico, que la transformaron simultáneamente en zona 
residencial de alta renta, debido a la proximidad con los barrios más nobles de la ciudad y de la costa; zona residencial 
de la clase proletaria, además de espacio terciario especializado y atractivo turístico gastronómico. Para la comprensión 
de cómo se dio la ocupación de la ciudad hacia el este, se procedió a la revisión de literatura sobre la expansión de 
Fortaleza en obras diversas de estudiosos locales, disertaciones, tesis y cartografías históricas, desde la planta de 1888, 
de Adolpho Herbster, cuando el área estudiada no era todavía considerada urbana. Se consideraron también 
documentos carcelarios y proyectos de los diversos parcelamientos incidentes sobre el área en estudio, así como se 
realizaron comparaciones entre las diversas legislaciones urbanísticas desde 1963 y los levantamientos 
aerofotogramétricos subsecuentes, que ilustran bien la construcción del espacio urbano y la progresiva ocupación de 
esa área. El artículo comienza, por lo tanto, con un rápido panorama de los antecedentes históricos que provocaron la 
ampliación de la ciudad en la dirección este, tratándose luego de la ocupación y consolidación del área estudiada y de 
la estructura agraria, factores que influenciaron directamente en su transformación en sector especializado. A 
continuación, aborda el surgimiento del CGV y la situación actual de la actividad gastronómica y, por fin, analiza las 
legislaciones urbanísticas diversas, a partir de 1963 y su rebaja espacial, así como la influencia del poder público en la 
construcción y modificación del espacio urbano y las perspectivas para el área. 
PALABRAS CLAVE: Corredor Gastronómico; conflictos socioespaciales; estructura de la tierra; políticas urbanas; 
producción del espacio. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9004



 

INTRODUÇÃO: 

O Corredor Gastronômico da Varjota (CGV) é uma área na capital cearense, distinguida pelo poder público 
municipal através da lei nº9563/2009, para a promoção da atividade gastronômica, tanto de 
empreendimentos existentes, como para a atração de novos estabelecimentos. 

Apesar deste marco legal ter sido publicado apenas em 2009, desde os anos 1980 essa área já era referência 
da gastronomia cearense na cidade, notadamente aquela relacionada a frutos do mar. A atividade, surgida 
de forma espontânea, deu início a um processo de coesão1 e uma área especializada, que, nos dias atuais, 
atrai um público de mais alta renda para ambientes sofisticados, onde a culinária local é a exceção: cafeterias, 
cervejarias artesanais, brigaderias, sorveterias, japoneses, veganos, hamburguerias, e outros, diferentes da 
gastronomia tipicamente regional do início. 

O CGV abrange partes dos bairros da Aldeota, do Meireles, da Varjota e do Mucuripe (Figura 1), 
compreendendo noventa quadras – um amplo recorte territorial que pode ser explicado em função das 
barreiras físicas representadas pelos seus limites (três grandes avenidas e um rio) – nas quais a distribuição 
dos estabelecimentos gastronômicos não é homogênea, refletindo a estrutura fundiária dos diferentes 
bairros e a consequente ocupação por diversas classes sociais, usos, atividades e tipologias construtivas.  

 
Figura 1: Localização do CGV.  

Fonte: Elaborado pelas autoras, com informações da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF). 

Essa área é cenário de permanente embate entre os diversos agentes produtores do espaço urbano - 
promotores imobiliários, que buscam a intensificação da verticalização; ocupantes dos lotes menores e 

                                                           

1 De acordo com Correia (1995, p.56), o processo de coesão é o movimento que leva as atividades a se estabelecerem juntas, 
formando um conjunto funcional, criando áreas especializadas que atraem os consumidores. 
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empresários do setor gastronômico, que buscam sua permanência no local; e o Estado que, através das 
políticas públicas e da legislação, orienta e determina a organização do espaço intraurbano. 

Assim, este artigo, parte de uma pesquisa mais ampla, se propõe a fazer uma análise crítica sobre o CGV e os 
conflitos socioespaciais ali observados, resultantes da produção e do consumo do espaço urbano e da 
interferência do Estado mediante políticas públicas nessa área, que foi reconhecida através de um marco 
legal e depois ratificada na legislação municipal de uso e ocupação do solo.  

Com o trabalho, pretende-se documentar as transformações nessa área especializada da capital cearense 
ainda pouco estudada, de modo a preencher uma lacuna com relação aos processos que geraram a sua 
distribuição espacial e a estratificação social, refletidos na mudança dos padrões dos próprios 
estabelecimentos gastronômicos – de início rudimentares negócios de subsistência, transformados em 
restaurantes de culinária variada e espaços de lazer turístico-cultural. Para melhor compreensão sobre como 
a estruturação socioterritorial e o espaço urbano são produzidos e consumidos, e reagem sobre o social, 
além do papel dos agentes construtores do espaço intraurbano, buscou-se embasamento teórico em Villaça 
(1998); com relação à disputa pelo controle do Estado, como estratégia de produção e controle do espaço 
urbano, através dos processos de planejamento, baseou-se em Barrios (1986); e finalmente, para o estudo 
da ocupação heterogênea da área, foi necessário investigar as raízes da expansão da cidade a leste de seu 
núcleo inicial, cuja motivação foi a transferência do porto, da Praia de Iracema, para a enseada do Mucuripe, 
em dissertações e teses de estudiosos cearenses, como Andrade (2012), Accioly (2008) e Diógenes (2012-
2005). No que se refere à estrutura fundiária, foram feitas pesquisas em vários projetos de parcelamentos 
de solo e documentos cartoriais, de fundamental importância para o entendimento do desenvolvimento do 
trecho estudado, assim como as legislações urbanísticas e sua correspondência com as cartografias e 
aerofotogrametrias subsequentes.  

Dessa forma, apesar do recorte temporal ser definido entre os anos 1963 até os dias atuais, o artigo inicia 
com um breve relato sobre o processo de expansão da cidade na direção leste, desde as primeiras décadas 
do século XX, a fim de se compreender a ocupação e o povoamento da área em estudo. A seguir, se descreve 
como surgiu a atividade gastronômica, cuja localização está diretamente relacionada à estruturação fundiária 
da área e sua situação atual e, finalmente, é realizada a análise da legislação urbanística e o seu rebatimento 
socioespacial, através das cartografias subsequentes, avaliando a influência do Estado na valorização 
imobiliária e na construção do espaço intraurbano, por meio das leis e políticas públicas. 

ANTECEDENTES: A EXPANSÃO DE FORTALEZA E A OCUPAÇÃO DA ZONA LESTE  

No início do século XX, o flagelo das secas que devastara o Ceará seguidamente, por décadas, ampliara a 
afluência de imigrantes vindos do sertão, provocando um incremento populacional na cidade de Fortaleza, 
de cerca de 18% e a ocupação dos arrabaldes da cidade e de áreas que não eram de grande interesse dos 
habitantes tradicionais da cidade – as margens das linhas férreas e as dunas da praia.   

Fortaleza tinha então cerca de 48 mil habitantes, que se concentravam basicamente no Centro, com 
espraiamentos radiais esparsos nas direções oeste e sul, ao longo dos caminhos que vinculavam a cidade aos 
sertões. Na direção leste, ao contrário dos outros vetores de expansão citados, a ocupação se iniciou ao longo 
da Av. Santos Dumont, então conhecida como Rua do Colégio, que tinha o caráter de localização elitizada, 
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para onde se mudavam as famílias de posses, em busca de áreas mais frescas, sem os transtornos gerados 
pela atividade comercial típica do Centro (DIÓGENES, 2005)2.  

A ligação da cidade com o mar se dava pontualmente, através do porto localizado na Praia de Iracema, 
adjacente ao núcleo central da cidade, visto apenas como meio para a importação de produtos 
industrializados diversos e para escoamento da exportação, principalmente do algodão cearense, 
responsável pela hegemonia econômica da capital, frente às demais cidades do estado.  

Apesar da conveniência da proximidade e da existência de infraestrutura de transportes e de apoio logístico, 
com o progressivo aumento dos intercâmbios comerciais, o porto da Praia de Iracema se revelou precário e 
inadequado. Até as primeiras décadas do século XX, havia sido dispendido grande volume de recursos 
públicos em continuadas tentativas de melhoramentos, todas infrutíferas, para que fosse ampliada a 
capacidade de atracação do cais e diminuída a violência das ondas.  Diante da frustração com o insucesso 
das reformas e repetidos prejuízos, os esforços políticos voltaram-se então para a transferência do 
equipamento para local mais adequado. 

Todos os estudos apontavam para a enseada do Mucuripe, porto natural, a leste da cidade, considerado 
então um local ermo e de difícil acesso, fora da área urbana e que, por essa razão, se mantinha como aldeia 
de pescadores, habitado por descendentes de indígenas que viviam da pesca de subsistência e por sertanejos 
refugiados da estiagem.  

Apesar do Decreto Federal autorizando a transferência do porto ter sido assinado apenas em 1938, as ações 
preparatórias do poder público municipal haviam iniciado bem antes, em 1931, com a construção da Rodovia 
Fortaleza-Mucuripe, pela beira da praia (o prolongamento da Av. Mons. Tabosa) e da ferrovia Fortaleza-
Mucuripe, que proveria as obras do novo porto com pedras e equipamentos. 

Paralelamente, com a abertura dessas novas vias e a expansão da cidade a leste, a iniciativa privada passou 
a enxergar também novas possibilidades de investimentos. O primeiro empreendimento imobiliário da 
região, o Loteamento Lydianápolis Nova Cidade, de 1931 (Figura 2), localizava-se em uma grande gleba3, que 
confinava ao sul com o prolongamento potencial da Av. Santos Dumont4, e delimitava-se ao norte pela 
recentemente aberta Av. da Abolição. O loteamento deu origem ao Bairro da Aldeota, hoje uma importante 
centralidade de Fortaleza e foi o primeiro a abranger (em seu extremo leste) um trecho da área ora estudada, 
que ainda não aparecia na cartografia de 1935, visto que, naquele momento, não era considerada como zona 
urbana. 

Poucos anos depois, também aproveitando a oportunidade proporcionada pelos novos acessos ao porto e 
devido ao prolongamento da Av. Santos Dumont até a via férrea Parangaba-Mucuripe5, outros 
empreendimentos imobiliários foram lançados, envolvendo a área em análise. O primeiro deles foi o 
Loteamento Centro dos Inquilinos, de 1938, num terreno de 180 mil m2, que confinava a oeste com o 

                                                           
2 Para maiores detalhes a respeito da expansão histórica do setor leste, consultar a dissertação de Mestrado intitulada “A 
centralidade da Aldeota como expressão da dinâmica intraurbana de Fortaleza” de Beatriz Helena Nogueira Diógenes. 

3 Com área total de 1.376.212,71m², as 78 quadras loteadas dessa gleba, tinham formato ortogonal, com 100m de largura. 

4 Via que era o local de maior status residencial da capital, por onde passava o bonde, e que era pavimentada para permitir a 
circulação dos veículos particulares. 

5 Esse trecho da via férrea foi inaugurado em 1941. 
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Loteamento Lydianápolis (nessa época, já conhecido como Lidiápolis) e a leste com os terrenos de Manuel 
Jesuíno da Costa6, na área que corresponde hoje ao bairro Varjota, destinado às pessoas de baixa renda, 
caixeiros e trabalhadores assalariados. Nas quadras do Loteamento Centro dos Inquilinos, as primeiras a 
serem ocupadas no Bairro da Varjota, assim como em algumas quadras com lotes de tamanho reduzido, que 
correspondiam ao Loteamento Lidiápolis, se originaram os primeiros estabelecimentos gastronômicos que 
se tem notícia na área do CGV, assunto que será tratado de forma mais detalhada no decorrer deste artigo. 

 
Figura 2: vetores de ocupação na direção leste e primeiros parcelamentos na mesma direção.  

Fonte: Elaborada pelas autoras, sobre cartografia de 1945 do acervo histórico da PMF. 

Outros parcelamentos seguiram-se àqueles primeiros: em 1940 foi lançada a segunda fase do loteamento 
Lidiápolis, que se localizava contíguo ao original e no mesmo ano, o Loteamento Terras do Mucuripe, do 
político José Colombo de Souza, imóvel adquirido do espólio do mesmo Manuel Jesuíno da Costa; em 1941 
a Vila dos Estivadores, habitações destinadas àquela classe de trabalhadores do porto; em 1946, o 
Loteamento Tomé Coelho e, em 1950, o Loteamento de Alberto Assad Bardawil e Teófilo Otoch.  

                                                           

6 Coronel da Guarda Nacional, nativo de Canoa Quebrada, responsável pela implantação do farol do Mucuripe. Era proprietário de 
grandes extensões de terras, abrangendo todo o Mucuripe, Varjota e imediações, cedidas a ele pela União em regime de sesmaria. 
Faleceu na década de 1940 e seus restos mortais foram depositados no cemitério São Vicente de Paula, no bairro, erigido nas terras 
doadas por ele. Uma das principais ruas do bairro foi denominada em sua homenagem. Fonte: projeto Ruas Biográficas. Disponível 
em https://www.instagram.com/ruasbiograficas/?hl=pt-br. Consulta em 19/11/2017 
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A cartografia de Fortaleza, realizada pelo Serviço Geográfico do Exército em 1945 (Figura 3) foi o primeiro 
levantamento da cidade a mostrar as áreas incorporadas com a transferência do porto7 e a área objeto do 
presente artigo: o Bairro da Aldeota, ampliado ao longo da Av. Santos Dumont; os populares Bairros da 
Varjota e do Mucuripe, esse último, povoado recém-alçado à área urbana da capital; e o Bairro do Meireles, 
já despontando como localização privilegiada em função da sua posição junto à orla marítima. 

 
Figura 3: Parcelamentos oficiais incidentes no CGV  

Fonte: Elaborado pelas autoras, sobre cartografia de 1945 do acervo histórico da PMF. 

Com os novos acessos ao porto, além do fluxo de veículos de carga para a ponta do Mucuripe, foi facilitado 
também o fluxo de veículos de passeio aos novos locais de lazer da cidade, as recém-construídas sedes 
praianas dos clubes sociais (Clubes Ideal, Náutico, AABB, Diários e Iate) e a orla marítima leste. A 
disseminação do hábito dos banhos de mar na cidade, inicialmente para fins terapêuticos e posteriormente 
como forma de lazer, havia motivado, desde os anos 1920, a construção de chácaras8 ou “sítios da praia” 
fora do perímetro urbano, tanto no Meireles, quanto no Mucuripe9, que logo cresceram em importância, 
foram se sofisticando e sendo promovidas a residências permanentes. Nascia, dessa forma, aqueles que 
seriam os endereços residenciais mais nobres e valorizados da cidade, no bairro Meireles, hoje quase todos 
verticalizados, transformados em edificações multifamiliares de alto padrão. 

Apesar da transferência do porto ter provocado a ampliação do tecido urbano a leste, o seu povoamento se 
operou de forma paulatina. O exame da cartografia de 1945 mostra os longos trechos de quadras 
demarcadas, porém vazias, a leste da Av. Des. Moreira – correspondentes ao Loteamento Lidiápolis, 

                                                           

7 Na fase de construção, que se arrastaria ao longo de 25 anos, o porto do Mucuripe passou a funcionar oficialmente no Natal de 
1947, recebendo já no início de 1948, o primeiro navio da Companhia Lloyd Brasileiro e, no ano seguinte, ancorou o primeiro navio 
de grande calado, o que teria sido impossível na Praia de Iracema.  

8 Estes sítios tinham como característica frequente estarem localizadas sobre as dunas, de forma a usufruir dos ares benéficos do 
mar e do bom clima, com seus quintais voltados para a praia, por onde se chegava através de veredas, entre outros quintais. 

9 Algumas dessas segundas residências aparecem demarcadas na planta original do Loteamento Lidiapolis (1931), como limite norte 
do plano de arruamento, após a Av. Antonio Justa/da Abolição. 
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enquanto o antigo povoado do Mucuripe e as imediações da orla marítima se apresentam parcamente 
edificados, assim como as quadras do Loteamento Centro dos Inquilinos mais próximos da Av. da Abolição e 
a Vila dos Estivadores.  

A valorização da zona leste da cidade e o progresso da ocupação em ambos os vetores de penetração - 
Avenida Santos Dumont e Avenida da Abolição, atraíram também as atenções do poder público.  Uma das 
primeiras intervenções institucionais de vulto na área correspondente aos novos bairros Mucuripe e Varjota 
foi realizada na década de 1950, tendo em vista o ordenamento do seu traçado urbano: uma ação de 
disciplinamento territorial – o Plano de Arruamento do Mucuripe10, executada como forma de garantir para 
esta área – que havia sido objeto de ocupação espontânea - a continuidade do alinhamento das vias 
originadas no Loteamento Lidiápolis e o ajustamento ao traçado xadrez característico da cidade. 
Posteriormente, no início da década de 1960, foram realizadas mais duas obras de vulto, que provocaram 
profundas repercussões na fisionomia da zona leste da cidade: a primeira foi a abertura da Av. Perimetral, 
ligando o Porto do Mucuripe (leste) à Barra do Ceará (oeste), os dois extremos da cidade11, que desviou parte 
do tráfego de veículos pesados da Avenida da Abolição; e  a  segunda   foi   a   inauguração   da   Av. Beira-
Mar, ação que transformou definitivamente o cotidiano e o modo de vida da comunidade pesqueira original 
das praias do Meireles e do Mucuripe, provocando a expulsão dos últimos pescadores e suas famílias, assim 
como da zona de baixo meretrício que atendia aos trabalhadores e frequentadores do porto, que foram se 
instalar nas proximidades: na comunidade Serviluz, no Morro Santa Terezinha e nos bairros do Mucuripe e 
da Varjota, áreas correspondentes ao CGV. 

A seguir, será abordado o surgimento da atividade gastronômica no CGV, originada decisivamente pelas 
famílias dos pescadores, com a culinária de frutos do mar. 

O SURGIMENTO E A SITUAÇÃO ATUAL DO CGV 

A atividade que hoje caracteriza a área como polo gastronômico, foi originada a partir das “bodegas” do 
bairro, pequenos comércios que nasceram como forma de complementação da renda ou mesmo como fonte 
principal de sustento, tanto das famílias do bairro do Mucuripe (descendentes dos pescadores da área), 
quanto das novas ocupações do bairro da Varjota. As famílias instalavam no cômodo da frente de suas casas 
estabelecimentos para a venda de artigos diversos, inclusive bebidas alcoólicas12 e, como forma de estimular 
o seu consumo e para agradar à clientela, as mulheres faziam iscas de peixe para tira-gosto, comida simples 
e comum para o povo que vivia do pescado. Oportunamente, esses petiscos evoluíram para o preparo de 
refeições, muitas vezes servida nas “latadas”13 da casa, consumidas em pé, ao lado do balcão, ou vendidas 
em marmitas.  

Esses estabelecimentos, despretensiosos em sua origem, tornando-se bem-sucedidos, passavam a ocupar 

                                                           

10 Não há registro de data na Planta de Arruamento, nem maiores informações sobre memorial descritivo ou outro documento 
complementar, porém, a planta apresenta a assinatura do referido gestor, que administrou a cidade em duas ocasiões diferentes: 
entre 1948 e 1951 e entre 1955 e 1959. Fonte: arquivos históricos da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. 

11 passando por Messejana, Mondubim e Antônio Bezerra. 

12 A cachaça era a bebida mais vendida nesses estabelecimentos, visto que dispensava refrigeração e era a favorita dos pescadores 
que habitavam ou frequentavam a região. 

13 Aqui usado no sentido de varanda, alpendre, ou telheiro que forneça sombra nas laterais ou na frente da casa. 
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todo o terreno, forçando a família a se deslocar para outro imóvel e acabaram por incentivar a instalação de 
vários outros similares, nas imediações. 

Os famosos restaurantes “Ozias”, “Colher de Pau” e “O Garoto”, no início dos anos 1980, foram alguns dos 
pioneiros, que iniciaram suas atividades em edificações simples e rudimentares e acabaram provocando a 
formação de uma área especializada, no conceito de CORREIA (1995, p. 56/57), um conjunto funcional, 
através do processo de coesão, que “deve ser definido como aquele movimento que leva as atividades a se 
localizarem juntas.” 

Com o acúmulo e o êxito desses restaurantes, e em função da proximidade com os bairros da Aldeota e do 
Meireles e da orla marítima, os estabelecimentos foram paulatinamente passando por transformações, 
refletindo os processos pelos quais também passava a área: a crescente valorização imobiliária da região e a 
verticalização, propiciada pelos lotes maiores e mais facilmente aglutináveis (e mais tardiamente ocupados) 
oriundos do loteamento Lidiápolis, assim como o aumento da renda média dos novos residentes. 

A zona especializada atraiu, paulatinamente, a instalação de restaurantes destinados a um público mais 
sofisticado e de maior poder aquisitivo, como os moradores dos edifícios multifamiliares, além de conquistar 
também para a região um fluxo constante de turistas, seduzidos pela divulgação institucional -nacional e 
internacional - que o governo estadual fizera do Ceará e seus atrativos culturais, dentre os quais se destacava 
a culinária, desde a administração do governador Tasso Jereissati. 

Desse modo, assistiu-se a uma substituição massiva dos estabelecimentos tradicionais, de culinária de frutos 
do mar, por restaurantes de gastronomia “globalizada”, revelando um processo de gentrificação também 
entre os empreendimentos comerciais e de serviços (Figura 4). Foram instalados equipamentos de maior 
porte14, que contrariavam a espacialização das atividades determinadas na LUOS15 de 1996, o que suscitou 
nos empresários do setor (organizados e representados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - 
ABRASEL), a reivindicação junto à Câmara dos Vereadores, do marco jurídico que definiu o CGV, publicado 
em 2009, mesmo ano de publicação do Plano Diretor Participativo (PDP).  

 
Figura 4: Diferentes estabelecimentos gastronômicos no CGV - os dois primeiros, de culinária internacional, os dois últimos, mais antigos, de 

culinária tradicional local. 
Fonte: as duas primeiras imagens  capturadas em http://tribunadoceara.uol.com.br/diversao/check-in/cofira-os-20-melhores-restaurantes-de-

fortaleza-segundo-o-site-trip-advisor em 05/05/2018; as seguintes, do acervo pessoal das autoras. 

                                                           

14 O Restaurante Côco-Bambu, por exemplo, tem área superior a 1000m². 

15 A Lei de Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza, determina que a espacialização das atividades, de acordo com seu porte (em área 
construída), está relacionada com a hierarquia viária. Assim, vias caracterizadas com trânsito local permitiriam apenas pequenos 
estabelecimentos de até 250m². 
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Essa lei, aguardada com muitas expectativas, no sentido de finalmente poder estabelecer a legalidade dos 
estabelecimentos localizados naquela área, especialmente aqueles de porte médio e grande16, não tinha 
força hierárquica para se contrapor ao PDP17 e por isso não houve qualquer modificação na situação de 
ilegalidade dos restaurantes de maior porte do CGV.  

No ano de 2013, apesar de impedido de expedir os alvarás de funcionamento dos restaurantes de maior 
porte do CGV em função dos impedimentos da legislação urbanística, o poder público municipal procedeu 
ao levantamento da situação dos equipamentos gastronômicos, com o objetivo de regulamentar a referida 
lei e preparar um projeto urbanístico para a área. A realização desse estudo foi orientada por esta 
pesquisadora enquanto funcionária da SEUMA18 e executada pela equipe de fiscalização da Secretaria 
Executiva Regional II (SERII).  Os dados levantados naquela pesquisa foram utilizados nessa análise, com o 
intuito de identificar a distribuição espacial dos equipamentos gastronômicos no CGV.  

Foram detectados, naquele momento, 130 estabelecimentos gastronômicos, classificados como: bar, bar e 
restaurante, restaurante, cafeteria, confeitaria, danceteria, galeteria, lanchonete e sorveteria. Dentre esses, 
foram identificados ainda sete estabelecimentos que, apesar de ainda estarem instalados no local, 
encontravam-se inativos, e dos 123 ativos, apenas 46 possuíam o alvará de funcionamento. 

 
Figura 5: Estabelecimentos gastronômicos no CGV, classificados quanto ao porte. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, sobre cartografia de 1995 do acervo da PMF. 

                                                           

16 Acima de 250m². 

17 Plano Diretor Participativo de Fortaleza, lei complementar, que não poderia ser alterada por uma lei ordinária, como a que definiu 
o CGV.  

18 Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura de Fortaleza. 
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Com base nestas informações, foi procedido o mapeamento desses estabelecimentos (Figura 5), classificados 
pelo porte, sendo possível identificar que: 

- Existe um visível processo de coesão, de acordo com o conceito de CORREIA (1995, p. 56-57), criando-se 
uma área especializada, uma vez que os estabelecimentos gastronômicos formam um conjunto funcional e 
coeso que atrai consumidores de toda a cidade e do mercado turístico; 

- A maior concentração de restaurantes de até 250m² se localiza nas quadras com lotes de menores 
dimensões, principalmente lindeiras à Rua Frederico Borges, oriundas do Loteamento Centro dos Inquilinos 
e do Loteamento Lidiápolis, sendo neste último, apenas nas quadras cujos lotes são atípicos (com a testada 
medindo metade dos lotes convencionais do restante do empreendimento); 

- Ao longo da Rua Ana Bilhar, observam-se alguns equipamentos maiores de 500m², especialmente nas 
imediações da R. Frederico Borges e há uma concentração expressiva de restaurantes de até 250m² nas 
quadras originadas da Vila dos Estivadores, ainda inteiramente preservada, conforme sua estrutura fundiária 
original. 

A situação legal dos estabelecimentos gastronômicos de maior porte no CGV somente foi solucionada em 
2017, com a publicação da LUOS, que instituiu a ZEDUS-Varjota, ratificando o CGV (com pequena alteração19), 
porém, de forma contraditória, aumentando o potencial de verticalização da área, ao permitir, apenas nesse 
trecho específico, a ampliação do Índice de Aproveitamento. 

Em relação à dinamicidade das transformações de uso na área em estudo, enquanto muitas residências 
unifamiliares são convertidas em imóveis de uso misto, ou mesmo exclusivamente comerciais, em tempos 
mais recentes chama a atenção, tanto a transformação de uso dos antigos edifícios multifamiliares de até 4 
pavimentos, em edifícios comerciais, abrigando no pavimento térreo pontos gastronômicos e afins, quanto 
a conversão de alguns terrenos vazios em “food parks”. 

No momento da pesquisa, em 2013, ainda não tinha sido registrado o fenômeno mais recente dos food 
trucks, ou “lanches-móveis”, que a partir de 2016 foram endossados por lei municipal que permite e regula 
o seu funcionamento em vias e logradouros públicos ou estacionários em imóveis particulares20. Atualmente, 
podem ser vistos no CGV alguns equipamentos móveis estacionados lindeiros aos passeios, utilizando as 
áreas públicas para as mesas e cadeiras, bem como os “food parks”, áreas para o estacionamento dos 
lanches-móveis, contando com infraestrutura mínima para o atendimento aos clientes. Trata-se de terrenos 
de maior porte, cuja simplicidade das instalações, facilmente removíveis e que exigem apenas um 
investimento reduzido, sugere que poderão ser muito em breve alterados para um uso mais rentável, 
provavelmente edificações multifamiliares de alto padrão. 

No item seguinte, serão examinadas as diversas legislações urbanísticas, desde 1963, ano de publicação do 
plano diretor que originou os primeiros indícios de verticalização na área do CGV, até a última LUOS, que 
estabeleceu a ZEDUS-Varjota. 

                                                           

19 Foi excluída da área delimitada na lei nº9563/2009, a área que corresponde à ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) do Bairro 
do Mucuripe. 
20 Lei nº10474/2016 
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A VERTICALIZAÇÃO DA ÁREA 

Com o propósito de ilustrar a vinculação das sucessivas legislações urbanísticas com a ocupação e a crescente 
verticalização da área, explicitando o poder do Estado como regulador e produtor do espaço urbano, 
procederam-se a análise das diversas legislações de zoneamento e de uso e ocupação do solo, a partir de 
1963, relacionadas às cartografias subsequentes de 1972, 1995, 2001 e 2010.  

Plano Diretor da Cidade de Fortaleza (PDCF) 

O Plano Diretor de 1963 apoiado na aerofotogrametria de 1962, relacionou o uso do solo ao sistema viário, 
e produziu impactos diretos e indiretos na área estudada, tais como: 

 - A instituição de um distrito industrial no Mucuripe, aproveitando a infraestrutura de transportes e a rodovia 
circular externa, recém-construída, margeando a Ferrovia Parangaba-Mucuripe (que veio a ser a Av. Alm. 
Henrique Saboia, um dos limites do CGV); - O estabelecimento da Av. Beira Mar como área de uso público 
destinada à instalação de equipamentos de fomento ao turismo e recreação pública e a admissão de 
edificações multifamiliares com até 8 pavimentos.  

A verticalização da Av. Beira-Mar iniciou o processo de exacerbação da valorização imobiliária da região e, 
na ortofoto de 1972, na área do CGV podem ser vistos os primeiros indícios de verticalização, decorrentes 
do PDCF, com edifícios multifamiliares com 2 ou 3 pavimentos ao longo da R. Frei Mansueto, e da Av. da 
Abolição, que existem até os dias atuais. 

Plano Diretor Físico (PDF) 

Em 1972 foi publicado o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Fortaleza 
(PLANDIRF), elaborado durante o regime militar, com o intuito de consolidar um quadro da política urbana 
nacional e, no âmbito municipal, em 1975, um Plano Diretor Físico (PDF), apoiado sobre o levantamento 
aerofotogramétrico de 1972, e posteriormente atualizado pela lei nº5122-A, de 1979.  

O PDF dava continuidade às modificações urbanas iniciadas no PDCF, intensificando a verticalização e 
amplificando a valorização imobiliária na área do CGV, contígua à orla marítima, através do zoneamento: 

- Nos bairros do Meireles e do Mucuripe, a Zona Especial (ZE7) permitia gabarito de 18 pavimentos, com 
altura máxima de 72m, em especial para os usos residencial multifamiliar, misto, comércio diversificado, 
serviços e equipamentos diversificados; 

- A Zona Residencial de Alta Densidade (ZR3), incidente sobre a área do CGV, permitia uso residencial uni e 
multifamiliar, uso misto, comércio local, serviços locais, equipamentos locais e indústrias de baixo índice 
poluidor, com verticalização em até 12 pavimentos, com altura máxima de 48,00m. 

Pode-se verificar, na ortofoto de 1995, comparada à cartografia de 1972, o crescimento da quantidade de 
edifícios multifamiliares acima de 3 pavimentos, além da predominância da verticalização nos lotes 
correspondentes ao Loteamento Lidiápolis, nas imediações da Av. Estados Unidos (atual Sen. Virgílio Távora), 
ao norte da Av. D. Luís (Bairro da Aldeota) e nas proximidades da orla marítima.  
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Nessa época, o CGV, ainda não regulamentado, já começava a ser notado como referência gastronômica para 
toda a cidade, com diversos restaurantes, principalmente de frutos do mar, como o Colher de Pau, Delícias 
do Mar, Paulinho do Camarão, Restô da Tia Rita e o Assis. 

Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) 

A partir da redemocratização do país e da promulgação da nova Constituição Federal de 1988 que, nos artigos 
182 e 183 transferia ao poder público municipal a política de desenvolvimento urbano e as funções sociais 
da cidade, foi elaborado o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Fortaleza – PDDU-FOR, 
em 1992 e, baseado nele, a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), publicado em 1996. 

Em comparação com as anteriores, a LUOS apoiava-se mais enfaticamente na espacialização de atividades 
em função da hierarquização viária e no zoneamento estabelecido no PDDU-FOR. Esta legislação admitia a 
altura de 72,00m para edificações de diversos usos que, relacionadas aos parâmetros de ocupação, estavam 
diretamente associadas ao tamanho dos lotes e a categoria das vias.  

Além disso, ratificando a política pública do governo estadual, que promovia o estímulo ao setor turístico, 
determinava para as zonas de orla marítima ampliação de Índice de Aproveitamento para as edificações 
destinadas à hospedagem, elevando para 4 (acima das demais atividades, que estavam limitadas a 3). Tal 
determinação provocou uma onda de construção de edificações falsamente classificados como Apart-Hotéis 
(também chamados de Hotéis-Residência) na região da orla, mesmo que fossem posteriormente utilizados 
como multifamiliar, de modo a utilizar o Índice superior, aumentando assim a densidade de toda essa zona. 

Em relação à área do CGV, a ortofoto de 2010 mostra que a verticalização avançou a partir do Bairro da 
Aldeota e da orla marítima (Bairro do Meireles), excetuando-se:  

-  No Bairro do Mucuripe, o trecho que corresponde à ocupação mais antiga do bairro, das terras de Manuel 
Jesuíno, cuja ação de disciplinamento territorial tentada pelo poder público municipal na década de 1950, 
não conseguiu ordenar a área em xadrez, como os demais loteamentos;  

- No Bairro da Varjota, o trecho ao longo das quadras oriundas do Loteamento Centro dos Inquilinos, 
permanece em sua maior parte com a estrutura fundiária original ocupada por estabelecimentos comerciais 
e de serviços. Nessa região do CGV concentra-se a maior parte dos estabelecimentos do setor gastronômico, 
formando uma barreira contra o avanço da verticalização. 

Plano Diretor Participativo – PDP 

Passados 17 anos após o PDDU-FOR (1992), foi publicado o Plano Diretor Participativo – PDP, em 2009, 
estabelecendo novo zoneamento, que dividia a cidade em duas macrozonas – a ambiental e a urbana, por 
sua vez subdivididas conforme suas características, e ainda sobrepostas por Zonas Especiais, dentre as quais 
estavam as de Interesse Social (ZEIS)21. 

                                                           

21 As ZEIS, instrumento da política urbana relacionado no Estatuto da Cidade e adotado no PDP, caracteriza-se por serem porções do 
território destinadas à regularização urbanística e fundiária dos assentamentos habitacionais de baixa renda, sujeitas a critérios 
especiais de edificação, parcelamento, uso e ocupação do solo. 
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Na área em estudo, algumas considerações sobre a influência da nova legislação podem ser feitas: 

- O zoneamento estabelecido passou a classificar a área do CGV como Zona de Ocupação Consolidada (ZOC), 
caracterizada por focos de saturação da infraestrutura e destinada à contenção da ocupação intensiva do 
solo. Apesar disso, paradoxalmente, os parâmetros de ocupação foram exacerbados, permitindo edificações22 

com altura de 72m; 

- A área correspondente ao bairro do Mucuripe passou a ser ZEIS23, que conserva as características originais 
de sua ocupação: ruas estreitas e de formato irregular, lotes com pequena testada, por vezes subdivididos 
formando servidões, uso predominantemente unifamiliar, com presença de comércio local. Destinada à 
promoção da regularização fundiária habitacional de baixa renda, na prática, a ZEIS transformou aquela área 
em uma reserva contra a especulação imobiliária, detendo a verticalização. Apesar de pelo menos 16 
estabelecimentos gastronômicos (sendo que quatro deles, com área acima de 500m²) estarem localizados 
nesta zona, a instituição da ZEDUS-Varjota não contemplou a área da ZEIS, pois esta é considerada prevalente 
em relação às ZEDUS; 

Durante a vigência do PDP foi publicada a lei municipal nº 9563/2009, que criava o CGV, determinando uma 
delimitação ampla (total de noventa quadras), destacando que o poder público municipal poderia criar regras 
específicas relativas ao uso do solo. Essa lei, porém, não poderia se contrapor ao PDP, lei hierarquicamente 
superior e instrumento que determina a política urbana do município, o que tornava a lei do CGV, desde sua 
publicação, inócua. 

Em relação ao ordenamento do solo na capital cearense, enquanto o PDP tem como uma de suas funções 
determinar a intensidade da ocupação, estabelecendo parâmetros e indicadores urbanos através do 
zoneamento, a atribuição da LUOS, subordinada à lei maior, é de indicar a espacialização das atividades e a 
forma de ocupação do solo. 

Porém, a partir de 2009, ano da publicação do PDP, a capital cearense conviveu com legislações discordantes 
entre si, visto que a LUOS havia sido elaborada em função do plano diretor anterior (PDDU de 1992), com 
zoneamento, regras e parâmetros de ocupação diferentes, permanecendo válida somente em seus artigos 
que não estavam em desacordo com o plano diretor vigente. Somente no ano de 2017 foi aprovada a revisão 
da LUOS, desta vez apoiada no PDP de 2009, trazendo alguns fatos novos para a dinâmica urbana, como a 
instituição de Zonas Especiais, a mudança dos parâmetros de ocupação relativos à essas áreas e a 
regulamentação dos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade.  

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LUOS) 

A nova LUOS foi atualizada, elaborada e discutida de forma participativa durante dois anos e finalmente 
publicada em janeiro de 2017. Apesar de agora estar baseada no zoneamento estabelecido pelo PDP de 2009, 
a nova legislação inseriu outras Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica (ZEDUS)24, 

                                                           

22 Uso residencial multifamiliar com altura de 72m permitido em qualquer classe de via. 

23 A Zona Especial de Interesse Social - ZEIS de que trata o artigo é justamente a que foi objeto da ação de disciplinamento territorial 
tentada pelo poder público municipal na década de 1950, localizada no bairro do Mucuripe, oriunda das terras de Manuel Jesuíno. 

24 De acordo com o PDP, seu artigo 151 determinava que as ZEDUS eram aquelas constantes do Anexo 4, daquela Lei Complementar, 
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destinadas à implantação e/ou intensificação de atividades econômicas, dentre as quais a ZEDUS-Varjota, 
que praticamente adotou a mesma área estabelecida na lei que criou o CGV25. 

A nova LUOS trouxe grandes impactos para a área em análise, a saber: 

- Como ZEDUS-Varjota, as atividades relacionadas com o Subgrupo Serviços de Alimentação e Lazer26 (SAL) 
nesta zona passaram a ser admitidas de qualquer porte, deixando de ser vinculadas ao sistema viário. Dessa 
forma, foi estimulada a atividade gastronômica, que passou a assumir condições especiais, reconhecendo 
que se tratava de uma área peculiar da cidade, ratificando a lei do CGV e o pleito desse setor econômico, 
representado pela ABRASEL;  

- Apesar de admitir qualquer porte da SAL na ZEDUS-Varjota, a alteração do parâmetro de ocupação Índice 
de Aproveitamento (IA) para esta zona especial, passando de 2,5 para 3,0, revela uma profunda contradição 
na legislação, visto que provoca o estímulo à verticalização das edificações e valorização imobiliária na mesma 
área, o que poderá ocasionar em pouco tempo a extinção daquela atividade econômica; 

- A incorporação dos instrumentos urbanos previstos no Estatuto da Cidade – Outorga Onerosa de alteração 
de Uso e Outorga Onerosa do Direito de Construir, passou a admitir a ampliação do IA para além do índice 
3,0 permitido pela ZEDUS-Varjota.  Através do pagamento ao poder público municipal, o volume e altura da 
edificação são então limitados pelo tamanho do lote, ou seja, pela relação direta entre o Índice e a área do 
terreno. 

Assim, conforme demonstrado, o Estado, como um dos mais influentes agentes da produção do espaço 
urbano, tem o poder de alterar a sua dinâmica e configuração, criando mecanismos legais para a 
potencialização da valorização imobiliária. Sendo, porém, suscetível aos interesses de setores econômicos 
variados da sociedade, acaba por revelar contradições na legislação. Tome-se como exemplo o caso da 
presente análise – o CGV, no qual, ao mesmo tempo que incentiva a consolidação da atividade gastronômica 
através de concessão de regramentos especiais à sua espacialização, criando para esse fim, uma zona 
especial, por outro lado aumenta os parâmetros de ocupação para a mesma área, apesar desta ser destinada 
à contenção da densidade, provocando assim, um  incentivo à verticalização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: SOBRE O FUTURO DO CGV 

O CGV, como foi visto, é uma importante área na cidade de Fortaleza, reconhecida através da legislação 
urbanística como Zona Especial pela Lei de Uso e Ocupação do Solo e referência como espaço de lazer 
gastronômico no município. Se, a princípio, a área era considerada local de habitação de pescadores, 
operários do porto e caixeiros, com a consolidação do litoral leste como extensão dos bairros residenciais 

                                                           
porém o seu parágrafo único admitia que poderia haver a instituição de novas ZEDUS através de lei municipal específica. Desta forma, 
a nova LUOS introduziu 22 novas zonas, o que resultou em uma grande polêmica, visto que elas passaram a determinar regras e 
parâmetros de ocupação específicos para cada uma, sobrepondo-se ao zoneamento existente.  

25 A área da ZEDUS-Varjota é a mesma do CGV, excluindo a porção de área correspondente à ZEIS. 

26 As atividades estão classificadas nesta lei em grupos e subgrupos, do qual o subgrupo SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E LAZER faz parte 
do Grupo Serviços 
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mais nobres da cidade de Fortaleza (Meireles e Aldeota), transformou-se em território de intensa valorização 
imobiliária, resultando em mudanças socioespaciais, cujos conflitos têm sido pouco registrados e 
investigados. 

Atualmente, no CGV coexistem residências, tanto de camadas populacionais de baixa renda, quanto das de 
maior poder econômico e uma efervescente zona especializada em alimentação e lazer, que passou também 
a refletir em seus estabelecimentos, as transformações sociais das quais a área foi objeto. Até a década de 
1990, os restaurantes da região eram dedicados à culinária regional e de frutos do mar e, com o decorrer dos 
anos, os estabelecimentos foram se tornando mais diferenciados e “globalizados”, incluindo outros tipos de 
serviços, como cafeterias, sorveterias, pubs e cervejarias, locais de encontro e lazer privados e cada vez mais 
sofisticados, claramente concentrados na atração de um tipo de público de maior renda e também de turistas. 

Por outro lado, a forte atuação do poder público sobre a produção e o consumo do espaço urbano através da 
legislação permitiu e estimulou, na área em estudo, o aumento da verticalização (Figura 6), para a qual o 
próprio CGV representa uma barreira física, assim como a área ocupada pela ZEIS, destinada à regularização 
fundiária. 

Como importante agente na produção do espaço, o mercado imobiliário se revela ainda mais influente frente 
ao poder público: na Lei de Uso e Ocupação do Solo publicada em 2017, apesar do CGV ter sido demarcado 
como Zona Especial (ZEDUS-Varjota), com isso passando a permitir atividades de todos os portes relacionadas 
à gastronomia na área, a ampliação dos parâmetros de ocupação relacionados a essa zona revela forte 
contradição, pois estimula a verticalização, o uso intensivo do solo e a crescente valorização imobiliária. 

 
Figura 6: Diferença de escala entre os lotes residenciais unifamiliares e multifamiliares e a crescente verticalização da área. 

Fonte: a primeira imagem, Google Earth, consulta em 05/05/2018, as demais, acervo das autoras. 

Assim, considerando que: 

- O CGV é área contígua à orla marítima e aos bairros da Aldeota e do Meireles, onde estão os imóveis de 
mais alto valor imobiliário da cidade; 

- A mesma legislação que legitima o CGV, contraditoriamente também estimula a verticalização da área 
ampliada pela possibilidade da utilização da Outorga Onerosa de Alteração do Uso do Solo; 

- Os proprietários dos lotes de maior área, alguns dos quais atualmente locados para sediar os grandes 
restaurantes ou mesmo os “food parks”, facilmente removíveis, podem representar apenas uma reserva 
especulativa; 

- Os proprietários das residências unifamiliares que ainda existem na área são constantemente assediados 
pelos empresários e incorporadores imobiliários com o objetivo de venderem seus lotes em conjunto com os 
vizinhos, de forma a permitir a instalação de grandes empreendimentos residenciais multifamiliares; 
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Apesar de o CGV ser um consolidado polo gastronômico reconhecido na legislação urbanística municipal, 
diante dos pontos elencados acima, pode-se questionar o futuro do CGV: há possibilidade de permanência 
do polo gastronômico? Por quanto tempo esse polo resistirá às pressões do mercado imobiliário? 

Essas perguntas poderão em breve ser respondidas, uma vez que está em curso a revisão do plano diretor de 
2009, atualmente em vigor. Como importante agente da construção do espaço urbano, o Estado poderá, 
através desse instrumento da política de desenvolvimento urbano, optar por um dos três caminhos: ratificar 
os parâmetros de ocupação exacerbados pela LUOS de 2017 para a ZEDUS-Varjota, sinalizando a continuidade 
do estímulo para o processo de verticalização e indicando que o CGV poderá ser, em breve, desestruturado; 
corrigir os rumos, revisando os indicadores urbanos determinados para a zona e retornando aos valores 
originários da ZOC, manifestando dessa forma, o apoio do poder público à permanência desta atividade 
econômica; ou finalmente, eliminar esse zoneamento especial criado pela LUOS 2017, estabelecendo novas 
zonas, com outros critérios. 

Aguarda-se o desfecho dessa história. 
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Resumo:	

A	 sociedade	 brasileira	 vivenciou	 um	 processo	 de	 crescimento	 urbano	 caótico.	 Aliado	 a	 isso,	 foi	 possível	
verificar	o	surgimento	de	diversos	problemas	sociais,	econômicos	e	ambientais	nas	grandes	aglomerações	
urbanas	 no	 país.	 Em	 particular,	 destaca-se	 a	 questão	 da	 violência	 urbana.	 De	 acordo	 com	 contribuições	
provenientes	 de	 diferentes	 áreas	 do	 conhecimento,	 regiões	 com	 elevadas	 taxas	 de	 crime	 não	 estão	
distribuídas	aleatoriamente	no	espaço.	Assim,	é	possível	argumentar	que	o	espaço	urbano	pode	influenciar	
a	 ocorrência	 do	 ato	 criminoso.	 O	 argumento	 é	 que	 características	 do	 desenho	 urbano	 bem	 como	 a	
composição	 social	 e	 demográfica	 são	 fatores	 relevantes	para	 a	ocorrência	do	 crime.	Nesse	 sentido,	 esse	
trabalho	tem	como	objetivo	discutir	a	 relação	existente	entre	criminalidade	e	espaço	urbano.	No	que	diz	
respeito	 às	 questões	 metodológicas,	 propõe-se	 realizar	 uma	 releitura	 sobre	 o	 tema,	 apresentando	
evidências	para	a	realidade	brasileira.		

Palavras-chave:	Criminalidade,	Espaço	Urbano,	Sociedade.		

Abstract:		

Brazilian	society	has	experienced	a	chaotic	urban	growth	process.	Allied	to	this,	it	was	possible	to	verify	the	
emergence	of	diverse	social,	economic	and	environmental	problems	in	the	great	agglomerations	urban	in	
the	country.	In	particular,	the	issue	of	urban	violence	stands	out.	According	to	contributions	from	different	
areas	of	knowledge,	regions	with	high	crime	rates	are	not	distributed	randomly	in	space.	Thus,	it	is	possible	
to	 argue	 that	 urban	 space	 can	 influence	 the	 occurrence	 of	 the	 criminal	 act.	 The	 argument	 is	 that	
characteristics	of	the	urban	design	as	well	as	the	social	and	demographic	composition	are	relevant	factors	
for	the	occurrence	of	the	crime.	In	this	sense,	this	work	aims	to	discuss	the	relationship	between	crime	and	
urban	space.	With	regard	to	methodological	issues,	it	is	proposed	to	carry	out	a	rereading	on	the	subject,	
presenting	some	evidence	for	the	Brazilian	reality.	

Keywords:	Crime,	Urban	Space,	and	Society.	

Resumen:	

La	 sociedad	 brasileña	 experimentó	 un	 proceso	 de	 crecimiento	 urbano	 caótico.	 Aliado	 a	 ello,	 fue	 posible	
verificar	 el	 surgimiento	 de	 diversos	 problemas	 sociales,	 económicos	 y	 ambientales	 en	 las	 grandes	
aglomeraciones	urbanas	en	el	país.	En	particular,	se	destaca	la	cuestión	de	la	violencia	urbana.	De	acuerdo	
con	contribuciones	provenientes	de	diferentes	áreas	del	conocimiento,	regiones	con	altas	tasas	de	crimen	
no	están	distribuidas	aleatoriamente	en	el	espacio.	Así,	es	posible	argumentar	que	el	espacio	urbano	puede	
influir	en	la	ocurrencia	del	acto	criminal.	El	argumento	es	que	las	características	del	diseño	urbano	así	como	
la	composición	social	y	demográfica	son	factores	relevantes	para	la	ocurrencia	del	crimen.	En	ese	sentido,	
ese	trabajo	tiene	como	objetivo	discutir	la	relación	existente	entre	criminalidad	y	espacio	urbano.	En	lo	que	
se	 refiere	 a	 las	 cuestiones	metodológicas,	 se	 propone	 realizar	 una	 relectura	 sobre	 el	 tema,	 presentando	
evidencias	para	la	realidad	brasileña.	

Palabras	clave:	Criminalidad,	Espacio	Urbano,	Sociedad.	
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INTRODUÇÃO	

A	sociedade	brasileira	vivenciou	um	processo	de	crescimento	urbano	caótico	associado	com	o	surgimento	
de	diversos	 problemas	 sociais,	 econômicos	 e	 ambientais	 nas	 grandes	 aglomerações	 urbanas	 no	país.	 Em	
particular,	 destaca-se	 a	 questão	 da	 violência	 urbana.	 Evidências	 da	 literatura	 sugerem	 que	 regiões	 com	
elevadas	 taxas	 de	 crime	 não	 estão	 distribuídas	 aleatoriamente	 no	 espaço,	 de	 tal	modo	 que	 esse	 estudo	
parte	 da	 hipótese	 principal	 de	 que	 elementos	 do	 desenho	 urbano,	 assim	 como	 a	 composição	 social,	
econômica	e	demográfica	podem	 influenciar	a	ocorrência	do	ato	criminoso.	Nesse	sentido,	esse	 trabalho	
tem	como	objetivo	discutir	a	relação	entre	criminalidade	e	o	desenho	urbano.		

Esse	trabalho	foi	estruturado	em	dois	grandes	grupos	temáticos,	que	juntos	criam	um	pano	de	fundo	denso	
e	sistemático	que	possibilita	analisar	de	 forma	crítica	o	assunto	abordado.	O	primeiro	grupo	consiste	em	
discutir	 as	 cidades	 sob	 diferentes	 perspectivas.	 Nesse	 caso,	 foram	 delimitados	 três	 focos	 de	 análise.	 O	
primeiro	 tem	 como	 objetivo	 algumas	 definições	 sobre	 o	 conceito	 de	 cidades.	 Além	 disso,	 busca-se	
caracterizar	os	centros	urbanos	sob	a	perspectiva	histórica,	arquitetônica	e	social,	e	em	seguida	analisar	os	
aspectos	relevantes	da	dinâmica	urbana.	O	segundo	foco	de	pesquisa	tem	como	objetivo	discutir	a	questão	
da	representatividade	das	cidades	para	os	indivíduos.	Essa	abordagem	se	revela	extremamente	relevante,	
pois	possibilita	compreender	qual	o	papel	que	o	espaço	urbano	possui	dentro	do	imaginário	das	pessoas	e,	
portanto,	facilita	o	entendimento	de	como	as	pessoas	enxergam	o	espaço	e	sua	representação.	Por	fim,	o	
terceiro	 foco	 discute	 a	 segregação	 do	 espaço.	 A	 ideia	 é	 que	 espaços	 com	 características	 distintas	 estão	
associados	com	questões	como	desigualdade,	que	por	sua	vez	interfere	no	cotidiano	social	e	humano	das	
grandes	metrópoles	brasileiras.		

O	segundo	grupo	temático	tem	como	intuito	discutir	sobre	a	criminalidade	em	diferentes	aspectos.	Foram	
utilizadas	três	subseções	distintas	para	abordar	essa	questão.	A	primeira	subseção	de	análise	consiste	em	
abordar	 conceitos	 relacionados	 com	 a	 definição	 e	medo	 do	 crime.	 A	 questão	 da	 segurança	 nos	 espaços	
urbanos	 é	 vista	 como	 um	 importante	 elemento	 que	 influencia	 diretamente	 a	 qualidade	 de	 vida	 da	
população,	de	tal	 forma	que	avanços	tecnológicos	ou	políticas	públicas	são	utilizados	para	enfrentar	essa	
problemática.	Por	si	só,	isso	já	justifica	delimitar	o	escopo	teórico	do	considera-se	crime,	ou	ainda,	o	medo	
do	 crime.	 A	 segunda	 subseção	 analisa	 algumas	 teorias	 que	 discutem	 a	 relação	 entre	 crime	 e	 espaço,	
destacando-se	aquelas	da	criminologia	ambiental	e	as	provenientes	da	literatura	de	estudos	urbanos.	Dito	
de	outra	forma,	uma	vez	formada	a	noção	do	que	é	crime,	a	ideia	é	buscar	relacionar	esse	fenômeno	com	o	
desenho	 urbano	 das	 cidades.	 Por	 fim,	 a	 última	 subseção	 faz	 uma	 contextualização	 da	 problemática	 do	
crime	para	o	caso	brasileiro,	apresentando	algumas	características	pertinentes	dessa	realidade.		

	

1.	DISCUSSÃO	SOBRE	CIDADES	

1.1	Caracterização	das	cidades	e	a	dinâmica	urbana	

Essa	 subseção	 tem	 o	 objetivo	 de	 discutir	 algumas	 definições	 sobre	 o	 conceito	 de	 cidades	 e	 apresentar	
elementos	que	possibilitem	caracterizá-las	e,	adicionalmente,	estudar	a	dinâmica	urbana.	Compreender	a	
definição	do	ambiente	conhecido	como	cidade	é	extremamente	 relevante	para	entender	a	 relação	entre	
criminalidade	 e	 espaço	 urbano.	 Entretanto,	 existem	 várias	 formas	 de	 analisar	 o	 conceito	 de	 cidades.	 As	
cidades	são	consideradas	por	diversos	estudos	acadêmicos	como	instituições	compostas	por	residências	e	
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um	conjunto	de	acontecimentos.	Jean	Jacques	Rousseau	(2010)	afirma	que	“casas	fazem	uma	cidade,	mas	
cidadãos	fazem	uma	civilidade”.	Assim,	as	cidades	são	um	espaço	em	que	o	humano	se	funde	ao	ambiente	
natural,	criando	uma	nova	modalidade	geográfica,	social	e	econômica.	Carlo	Argan	(1998)	argumenta	que	a	
cidade	pode	ser	descrita	como	o	local	em	torno	do	qual	o	social	atua	e	altera	o	espaço.	Pedro	Paulo	Biazzo	
(2009)	diz	que	a	cidade	é	composta	por	paisagens	produzidas	pelo	homem	“urbano	e	rural”	e	nela	ocorrem	
representações	sociais	e	práticas	e	ações	sociais.	Assim,	é	possível	perceber	que	existem	diversas	definições	
de	cidade	que	de	alguma	forma	se	complementam	e	se	apoiam	mutuamente	uma	nas	outras.	

Segundo	 dados	 da	 ONU	 (2010),	 grande	 parte	 da	 população	 passou	 a	 migrar	 para	 os	 grandes	 centros	
urbanos,	 partindo	 de	 zonas	 rurais	 e	 cidades	 de	 médio	 porte	 para	 os	 grandes	 centros	 urbanos.	 Esse	
fenômeno	é	denominado	pela	 literatura	de	êxodo	rural.	Hoje,	quase	dois	quintos	da	população	do	Brasil	
residem	em	uma	cidade	de	pelo	menos	um	milhão	de	habitantes.		

A	 migração	 entre	 a	 zona	 rural	 e	 as	 cidades	 não	 é	 o	 único	 fenômeno	 que	 ocorreu	 no	 país.	
Concomitantemente,	 o	 sistema	 urbano	 passou	 a	 presenciar	 fortes	 movimentos	 de	 deslocamentos	
populacionais	dentro	da	própria	urbe.	George	Martine	(2013)	destaca	que	essas	migrações	ocorridas	entre	
zonas	da	 cidade	provocaram	um	crescimento	desordenado	e	o	 surgimento	de	novos	espaços	nas	 franjas	
das	aglomerações.	O	argumento	é	que	os	 indivíduos	que	no	momento	 inicial	migraram	do	campo	para	a	
cidade,	mas	que	por	 algum	motivo	não	 conseguiram	prosperar,	 se	deparam	em	uma	 situação	 tal,	 que	é	
necessário	optar	entre	retornar	a	sua	antiga	região	ou	estabelecer	moradia	nas	bordas	das	cidades.	Note	
que	essas	franjas	urbanas	são	áreas	desprovidas	de	serviços	públicos	que	garantam	um	nível	de	qualidade	
de	vida	satisfatória.		

É	possível	perceber	que	as	diversas	migrações	entre	zonas	da	cidade	e	entre	cidades	em	busca	de	melhores	
condições	 de	 vida	 estiveram	 associados	 um	 crescimento	 urbano	 desordenado.	 Angus	 Madisson	 (2001)	
argumenta	que	a	 introdução	das	máquinas	no	processo	produtivo,	particularmente	dentro	do	meio	rural,	
criou	um	exército	de	trabalhadores	desempregados	que,	neste	cenário,	intensificou	ainda	mais	a	migração	
rural-urbano.	De	 forma	similar,	C.	Martine	 (1987)	 fornece	evidências	de	que	a	partir	da	década	de	60	 foi	
implantado	 um	 modelo	 de	 modernização	 agrícola,	 ou	 mecanização	 do	 campo,	 que	 visava	 aumentar	 a	
produtividade.	 Como	 consequência,	 parcela	 da	 população	 foi	 expulsa	 do	 campo,	 provocando	 uma	
aceleração	da	migração	rural-urbana.		

Heredia	Medeiros	(2013)	estuda	as	mudanças	ocorridas	no	Brasil	a	partir	dos	processos	de	industrialização	
em	que	a	urbanização,	e	mais	recentemente	a	reestruturação	produtiva,	produziram	muitos	efeitos	sobre	
as	 relações	 campo-cidade,	 resultando	 em	 novas	 dinâmicas,	 econômicas,	 sociais,	 culturais	 e	 políticas.	 A	
autora	 aborda	 o	 tema	 da	 crescente	 deterioração	 das	 condições	 de	 vida	 nas	 cidades	 brasileiras.	 Nesse	
sentido,	se	destacam	o	aumento	da	pobreza,	aumento	do	custo	de	vida,	aumento	da	poluição,	precarização	
das	condições	de	saúde,	baixo	nível	educacional,	e	o	aumento	da	violência	urbana.		

De	fato,	segundo	Renata	Sampaio	Alves	(2011),	as	cidades	passaram	por	profundas	transformações	a	partir	
da	 segunda	 metade	 do	 século	 XX	 que	 resultaram	 em	 novas	 dinâmicas,	 impondo	 a	 necessidade	 de	
ressignificações	 aos	 conteúdos	 sociais	 e	 urbanos.	 É	 necessário	 considerar	 que	 o	 desenvolvimento	
tecnológico	ocorrido	a	partir	da	Revolução	Industrial	acentuou	as	diferenças	entre	campo	e	cidade,	já	que	o	
primeiro,	em	virtude	de	sua	menor	incorporação	tecnológica,	passou	a	ser	visto	como	arcaico	e	atrasado,	
enquanto	que	o	 segundo	pela	utilização	mais	 intensiva	da	 tecnologia	e	passou	a	 ser	apreendido	 como	o	
lugar	do	progresso	e	da	modernidade.		
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Assim,	 o	 espaço	 urbano	 brasileiro	 foi	 profundamente	marcado	 pelas	 dinâmicas	 ocorridas	 no	 século	 XX,	
sendo	 caracterizado	 por	 uma	 elevada	 concentração	 populacional	 em	 torno	 das	 grandes	 cidades.	 A	
população	urbana	brasileira	apresentou	um	crescimento	diferenciado	ao	longo	da	década	de	1960,	de	tal	
forma	que	grande	parte	dos	habitantes	tornou-se	predominantemente	urbano.	Atualmente,	mais	de	80%	
dos	 habitantes	 do	 Brasil	 residem	 em	 cidades,	 sendo	 a	 maioria	 desses	 em	 grandes	 centros	 urbanos	 e	
capitais,	tais	como	São	Paulo,	Rio	de	Janeiro,	Belo	Horizonte,	Porto	Alegre	e	outras.	Examinando	dados	da	
Pesquisa	Nacional	 de	Amostragem	e	Domicílios	 PNAD	 (2012),	 é	 possível	 perceber	 que	 as	 duas	 principais	
metrópoles	 brasileiras,	 São	 Paulo	 e	 Rio	 de	 Janeiro,	 refletem	 uma	 concentração	 industrial,	 econômica	 e	
urbana	brasileira	que	marcou	a	história	do	desenvolvimento	nacional.	De	acordo	com	Rodolfo	 (2015),	as	
regiões	 metropolitanas	 tornam-se	 uma	 parte	 importante	 da	 urbe,	 pois	 integram	 espacialmente	 um	
conjunto	 de	 cidades	 a	 partir	 de	 uma	metrópole.	 Com	 esse	 crescimento	 problemas	 diversos	 passaram	 a	
emergir	no	meio	urbano	como,	escassez	de	moradias,	problemas	de	mobilidade	e	saneamento	básico,	além	
da	insegurança.	

1.2	A	representatividade	da	cidade	para	o	homem		

Essa	subseção	tem	o	objetivo	de	discutir	a	 importância	da	cidade	e	sua	representação	para	a	população,	
realizando	análises	históricas,	arquitetônicas	e	geográficas.	Busca-se	discutir	o	significado	da	urbanidade	e	
a	 importância	da	cidade	para	os	 seus	habitantes.	Aldo	Rossi	 (1982),	arquiteto	 italiano,	manifesta	em	seu	
trabalho	a	questão	da	representatividade	da	cidade	para	o	humano.	Rossi	(1982)	argumenta	que	a	cidade	é	
a	memória	 coletiva	 de	 um	 povo	 e	 que	 essa	memória	 está	 ligada	 a	 fatos	 e	 lugares.	 Segundo	 o	 autor,	 é	
relevante	discutir	alguns	aspectos	sobre	as	cidades,	dentre	os	quais	se	destacam	as	análises	 referentes	à	
sua	representação	para	as	pessoas	e	como	essa	representatividade	sensibiliza	o	social.	O	espaço	é	de	suma	
importância	 para	 a	 consciência	 humana,	 pois	 a	 relevância	 de	 uma	 região	 para	 uma	 população	 pode	 ser	
detectada,	por	exemplo,	ao	se	entrevistar	um	indivíduo	e	questionar	sobre	determinado	local	que	hoje	não	
apresenta	mais	características	similares	ao	que	possuía	no	passado.	Essa	representação	na	vida	social	 faz	
parte	 de	 todo	 espaço	 ocupado	 nos	 grandes	 centros	 urbanos,	 pois	 cada	 parte	 revela	 para	 os	 antigos	
moradores	uma	história,	uma	representação	e	um	significado	da	região.		

Assim,	 estudos	 realizados	 sobre	 os	 espaços	 urbanos	 levando	 em	 conta	 questões	 históricas	 e	 o	
desenvolvimento	 da	 cidade	 foram	 realizados	 por	 nomes	 como	 Carlo	 Argan	 (1984)	 e	 Aldo	 Rossi	 (1966).	
Ambos	 os	 pesquisadores	 analisaram	 o	 cotidiano	 das	 cidades	 desde	 sua	 formação	 até	 a	 discussão	 da	
importância	das	mesmas	para	cada	comunidade.	Entender	a	representação	da	cidade	é	de	grande	interesse	
para	 as	 pesquisas	 que	 estudam	 a	 história	 e	 o	 cotidiano	 urbano.	 Nessa	 perspectiva,	 Carlo	 Argan	 (1998)	
sugere	um	conceito	relevante:	a	importância	temporal	do	espaço	como	determinante	social	e	significativo	
para	quem	usa	o	ambiente	urbano.	O	historiador	afirma	que	o	espaço	não	deve	 ser	dividido	em	áreas	e	
nem	 classificado	 em	 datas,	 pois	 a	 arte	 do	 relacionamento	 dos	 “fatos”	 urbanos	 constrói	 a	 cidade	 e	
representa	formas	espaciais	construídas	para	o	convívio	social.	As	edificações	e	construções	como	igrejas,	
praças	ou	moradias	 são	as	 singularidades	arquitetônicas	que	 relevam	as	particularidades	 sociais,	 e	 como	
cada	sociedade	se	desenvolveu	e	mudou	o	espaço.	

Segundo	Aldo	Rossi	(1966)	a	natureza	dos	“fatos	urbanos”	está	ligada	com	a	qualidade	de	vida	e	como	essa	
sociedade	usa	o	espaço	em	virtude	de	seu	crescimento.	O	autor	sintetiza	seu	raciocínio	argumentando	que	
os	 grandes	 centros	 urbanos	 apresentam	 uma	 vida,	 um	 movimento	 produzido	 pelo	 social	 que	 modifica	
regiões.		

9025



	

	 6	

“Como	os	fatos	urbanos	são	relacionáveis	as	edificações?	Todas	as	grandes	manifestações	
da	vida	social	têm	em	comum	com	a	cidade	o	fato	de	nascerem	da	vida	inconsciente,	esse	
nível	é	coletivo	no	primeiro	caso	e,	 individual	no	segundo,	mas	a	diferença	é	secundária,	
porque	umas	são	produzidas	pelo	público,	as	outras	para	o	público,	mas	é	precisamente	o	
público	que	lhes	fornece	um	denominador	comum”	(Rossi,	p.	19,	1966).	

Carlo	Argan	(1984)	se	aprofunda	nesta	questão	descrevendo	que	os	“fatos	urbanos”	são	representações	de	
toda	e	quaisquer	representação	humana:		

“(...)	todavia	uma	cidade	não	é	apenas	produto	das	técnicas	de	construção.	As	técnicas	da	
madeira,	 do	metal,	 da	 tecelagem,	 etc.	 também	 concorrem	 para	 determinar	 a	 realidade	
visível	da	cidade,	ou	melhor,	para	visualizar	os	diferentes	existenciais	da	cidade”	(Argan,	p.	
75,	1984).	

A	redução	da	distância	física,	a	troca	de	valores	e	conhecimentos	e	a	cultura	são	características	importantes	
que	 compõe	 o	 que	 hoje	 observamos	 como	 os	 modernos	 centros	 urbanos.	 Maurice	 Halbwachs	 (1997)	
analisa	as	características	da	 imaginação	e	da	memória	popular,	e	argumenta	que	a	cultura	urbana	é	uma	
forma	particular	que	caracteriza	o	espaço	e	seu	coletivo.	Seguindo	o	pensamento	do	autor,	a	cidade	é	uma	
união	 de	 objetos	 que	 produz	 uma	 história,	 de	 tal	 forma	 que	 um	dos	 agentes	 do	 espaço	 é	 o	 humano.	 A	
coletividade	 humana	 contribui	 para	 que	 ocorram	 transformações	 no	 espaço,	 de	 forma	 a	 criar	 uma	
representação	particular	no	local	em	que	habitam.		

	Argan	(1984)	e	Rossi	(1966)	afirmam	que	a	cidade	é	“coisa	humana”,	uma	obra	produzida	pelas	mãos	do	
social.	O	espaço	é	um	“ser	social”,	pois	a	sua	formação	não	se	faz	apenas	por	uma	vegetação	ou	edificação	
e,	 sim	 por	 uma	movimentação	 de	 ações	 e	 seres	 nele	 produzindo.	 Com	 isso,	 é	 possível	 perceber	 que	 a	
produção	humana	ocorrida	no	espaço	tem	o	potencial	de	promover	inovações,	pois	o	humano	forma	redes	
sociais,	cria	novos	métodos	de	conhecimento,	e	forma	novas	estruturas	com	a	união	de	outros.	

O	estudo	das	cidades	visto	como	interação	homem,	ambiente,	cultura	é	de	significativa	importância	para	a	
democratização	 das	 urbes,	 uma	 vez	 que	 contribui	 para	 a	 densidade	 da	 análise	 de	 cenários	 urbanos	 e	
enfatiza	 o	 papel	 das	 práticas	 culturais	 nas	 cidades.	 Jane	 Jacobs	 (2000)	 discorre	 sobre	 a	 diversidade	 e	 a	
multiplicidade	de	usos	e	da	possibilidade	de	encontros	e	interações	sociais	no	meio	urbano.	A	diversidade	
que	Jacobs	(2000)	enaltece	deve	ser	compreendida	em	seu	amplo	aspecto:	a	diversidade	de	classes	sociais	
e	 culturais	 e	 intensidade	 de	 usos	 do	meio	 urbano.	 Hoje,	 é	 possível	 compreender	 com	maior	 clareza	 as	
razões	 do	 discurso	 de	 pesquisadores	 como	 Jacobs,	 que	 vigorosamente,	 dispuseram	 inúmeros	 conceitos	
humanistas	 nas	 ciências	 pregando	 pela	 diversidade	 e	 pela	 alteridade	 e	 valorização	 da	 subjetividade	 nos	
grandes	centros	urbanos.	

Lev	Vygotski	(2005)	discorre	que	a	questão	da	alteridade1	e	da	constituição	do	sujeito	só	é	possível	através	
das	 relações	 sociais	 que	 caracterizam	 o	 conhecimento	 e	 a	 assimilação	 social.	 Porém,	 as	 condições	 de	
sociabilização	e	do	usufruto	que	a	cidade	proporciona	pode,	por	questões	sociais,	políticas	e	econômicas,	
ser	negado.	Para	o	sociólogo	 Jessé	Souza	 (2009),	 se	o	 indivíduo	não	 tiver	acesso	aos	ambientes	urbanos,	
bem	 como	 as	 relações	 sociais	 que	 potencializem	 as	 igualdades	 de	 oportunidades,	 as	 condições	 para	

																																																													
1	Alteridade	é	a	concepção	que	parte	do	pressuposto	básico	de	que	todo	o	homem	social	interage	e	interdepende	do	outro.	Assim,	
como	muitos	antropólogos	e	cientistas	 sociais	afirmam,	a	existência	do	"eu-individual"	 só	é	permitida	mediante	um	contato	com	
o	outro	(Zanella,	2005).	
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desigualdade	urbana	persistirão.	O	sociólogo	discute	sobre	a	capacidade	que	a	cidade	possui	de	condensar	
os	principais	recursos	sociais,	e	que	por	isso,	pode	funcionar	como	espaços	de	emancipação	social.		

Michael	 Lussault	 (2007)	 discute	 a	 sociabilização	 dos	 habitantes	 da	 cidade,	 argumentando	 que	 o	 capital	
social,	 cultura	 e	 economia	 são	 elementos	 relevantes	 na	 constituição	 da	 urbanidade.	 Outro	 ponto	
importante	estudado	por	Lussault	(2007)	é	que	os	espaços	urbanos	promovem	intensas	interações	sociais,	
configurando	assim	uma	produção	social	que	acontece	fora	do	reduto	familiar.	Essa	condição	humana	de	
interação	é	indispensável	para	o	desenvolvimento	e	constituição	da	sociedade.	É	por	meio	deste	processo	
que	o	ser	humano	se	desenvolve	e	estabelece	um	contato	criando	redes	de	relações	tornando-se	um	ser	
social.	

1.3	A	segregação	do	espaço	urbano		

Essa	 subseção	 tem	 o	 objetivo	 de	 discutir	 o	 problema	 da	 segregação	 social.	 Em	 diversas	 cidades,	
principalmente	nos	grandes	centros	urbanos,	existem	zonas	dentro	do	espaço,	a	saber,	áreas	comerciais,	
industriais,	 lazer	e	moradia.	A	cidade	se	fragmenta	ao	longo	de	sua	organização	estrutural.	Contudo,	essa	
divisão	ocorre	também	em	outras	dimensões,	como	na	social	e	a	econômica	(Renata	Sampaio	Alves,	2011;	
Simone	 Scifone,	 2015).	 Adicionalmente,	 pesquisadores	 como	 Alves	 (2011)	 e	 Flávio	 Villaça	 (2013)	
argumentam	que	o	poder	público	é	um	dos	principais	agentes	responsáveis	pela	cisão	interna	nos	centros	
urbanos,	 pois	 em	 vez	 de	 atuar	 para	 manter	 algum	 nível	 de	 homogeneidade	 entre	 os	 espaços,	 ele	 faz	
exatamente	o	contrário.	Portanto,	nessa	subseção	será	abordada	com	mais	afinco	essa	problemática.	

Nesse	 sentido,	 é	 importante	 perceber	 que	 as	 desigualdades	 sociais	 e	 a	 econômica	 estão	 associadas	
intrinsecamente	 com	aspectos	 urbanos.	 Tereza	 Caldeira	 (2000)	 desenvolve	 uma	 abordagem	diferenciada	
para	 analisar	 questões	 urbanas,	 discutindo	 sobre	 a	 divisão	 de	 classes	 nas	 cidades.	 A	 autora	 alega	 que	 a	
dinâmica	da	formação	dos	distanciamentos	sociais	promove	um	sério	problema	para	o	contexto	social	da	
urbe.	 Essa	 distinção	 e/ou	 divisão	 de	 classes	 no	 espaço	 permeia	 o	 problema	 da	 integração	 social	 intra-
urbana,	através	da	formação	de	ambientes	diferenciados,	e	bem	definidos	ao	longo	da	geografia	urbana.		

A	 questão	 da	 separação	 de	 classes	 e	 do	 individualismo	 social	 são	 questões	 inquietantes,	 pois	 são	
fenômenos	que	se	intensificam	cada	vez	mais.	Associado	com	isso,	o	esquecimento	de	classes	é	um	assunto	
preocupante,	 pois	 a	 divisão	 social	 representa	 a	 forma	 mais	 cruel	 de	 formação	 de	 uma	 sociedade	
oligárquica.	 A	 redistribuição	 do	 espaço	 e	 dos	 processos	 sociais	 não	 é	 indiferente	 às	 condições	
socioeconômicas	da	população	(Santos	e	Silveira,	2001).		

Ribeiro	(2003)	discute	que,	tradicionalmente,	a	cidade	tem	sido	pensada	como	o	lugar	da	modernidade	e	
da	 democracia.	 O	 autor	 pondera	 sobre	 os	 grandes	 impactos	 ocorridos	 nas	 grandes	 cidades	 e	 uma	 das	
questões	 analisadas	 é	 a	 transformação	 econômica,	 marcada	 pela	 hipótese	 da	 emergência	 de	 uma	 no	
Ribeiro	a	ordem	sócio-espacial.	Essa	nova	ordem	possui	uma	estrutura	social	dualizada	e	uma	organização	
social	 fragmentada.	A	dualização	reflete	a	 realidade	social	vigente	nas	cidades,	que	é	dividida	em	classes	
sociais	 segundo	 o	 critério	 da	 renda.	 Produz-se,	 assim,	 um	distanciamento	 social	 em	que	 ricos	 vivem	 em	
zonas	diferenciadas	e	pobres	tem	dificuldades	em	utilizar	espaços	urbanos	comuns	a	todos	na	sociedade.		

Existem	 pesquisadores	 que	 defendem	 que	 políticas	 de	 intervenção	 urbana	 estão	 associadas	 com	
mecanismos	 responsáveis	 pela	 geração	 da	 fragmentação	 urbana	 (Villaça,	 2013;	 Melgaço,	 2010;	 Jacobs,	
2000).	Segundo	Melgaço	(2010),	projetos	urbanísticos	são	indiretamente	moldados	para	atender	interesses	
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de	 grupos	 específicos	 da	 sociedade.	 Como	 consequência	 dessa	 política,	 o	 autor	 argumenta	 que	 áreas	
relevantes	da	cidade	passam	a	se	tornar	susceptíveis	ao	processo	de	“privatização	urbana”.	A	ideia	é	que	as	
mudanças	 estruturais	 na	 geografia	 urbana	 forçam	 alterações	 no	 ambiente	 que	 dificultam	 o	 acesso	 de	
alguns	grupos	sociais	ao	novo	espaço	criado	ou	remodelado.	Paulatinamente,	as	regiões	da	cidade	passam	
a	 ser	 definidas	 em	 termos	 de	 sua	 função	 de	 uso	 e,	 portanto,	 segregando	 o	 espaço.	 Mais	 do	 que	 isso,	
impondo	restrições,	ainda	que	informais,	ao	acesso	e	utilização	de	todos	a	esse	novo	ambiente	urbano.		

Segundo	Glória	da	Anunciação	Alves	(2011),	as	dinâmicas	urbanas	contemporâneas	estão	marcadas	por	um	
paradoxal	aumento	da	riqueza	econômica,	acompanhado	de	um	crescimento	desproporcional	na	pobreza.	
Para	 a	 autora,	 a	 reprodução	 do	 espaço	 torna-se	 desigual,	 e	 tem	 influenciado	 diversos	 processos	 de	
mudanças	econômicas,	espaciais	e	sociais,	que	se	articulam	e	se	diferenciam	de	acordo	com	cada	região.	
Alves	 (2011)	 argumenta	 que	 cada	 zona	 apresenta	 sua	 diferenciação,	 de	 tal	 forma	 que	 desigualdades	
gritantes	emergem	entre	essas	 regiões.	Assim,	essa	 reprodução	do	espaço	dividido,	nos	âmbitos	 social	e	
econômico,	está	associada	à	divisão	de	zonas	sociais.		

A	 divisão	 de	 zonas	 espaciais	 se	 pauta	 em	 uma	 reprodução	 de	 regiões	 segregadas	 nas	 cidades	 criando	
aglomerados	 urbanos	 distantes	 das	 áreas	 consolidadas.	 De	 acordo	 com	 Juergen	 Richard	 Langenbuch	
(1968),	até	o	final	da	década	de	70,	diversos	conjuntos	habitacionais	 foram	construídos	tendo	como	foco	
atender	a	demanda	das	camadas	menos	favorecidas,	em	termos	de	poder	aquisitivo,	da	sociedade.	Esses	
projetos,	 entretanto,	 possuíam	 carências	 na	 dimensão	 da	 infraestrutura	 urbana,	 além	 de	 outras	
deficiências	associadas	com	a	provisão	de	bens	públicos	que	garantam	o	bem-estar	dos	cidadãos.	Contudo,	
ainda	hoje	tais	formas	de	construção	continuam	a	ser	reproduzidas.	Isso,	por	sua	vez,	está	associado	com	
aumento	persistente	da	segregação	social	dentro	da	urbe.		

Os	argumentos	defendidos	por	estes	autores	serão	utilizados	para	construir	o	raciocínio	lógico	relacionado	
com	 a	 discussão	 sobre	 projetos	 de	melhoramento	 de	 regiões	 urbanas	 que	 são	 classificadas	 pelo	 Estado	
como	 “degradadas”.	 A	 grande	 indagação	 que	 norteia	 essa	 análise	 é:	 Estaria	 o	 Estado	 realmente	
aumentando	 o	 bem-estar	 da	 população	 através	 de	 sua	 intervenção/regulação	 no	 mercado	 urbano?	 Ou	
estaria	apenas	atendendo	aos	interesses	de	grupos	sociais	específicos,	e	dessa	forma,	contribuindo	com	um	
mecanismo	de	perpetuação	das	desigualdades	intra-urbanas?	

De	forma	geral,	a	literatura	argumenta	que	a	existência	de	áreas	degradadas	é	admissível	até	certo	ponto.	
Esse	 ponto	 é	 aquele	 em	 que	 o	mercado	 perceber	 que	 pode	 potencialmente	 usufruir	 de	 lucros	 naquela	
região.	Na	medida	em	que	tal	discurso	é	absorvido,	deliberadamente	distorcido,	pelos	atores	sociais,	inicia-
se	 um	 processo	 de	 reorganização	 urbana,	 penalizando	 essencialmente	 os	 habitantes	 que	 lá	 residiam	
(Raquel	Rolnik,	2000;	Amelia	Luisa	Damiani,	2005).	Em	geral,	essa	é	uma	população	de	baixa	renda,	que	se	
antes	não	possuíam	condições	mínimas	de	obter	bem-estar	 social,	agora	estão	marginalizadas	dentro	do	
processo	de	intervenção	urbana,	inicialmente	dita	como	benéfica	para	todos.		

Do	ponto	de	vista	da	 criminalidade,	Damiani	 (2005)	argumenta	que	diversos	atores	 sociais,	muitas	 vezes	
motivados	por	interesses	privados,	influencia	o	Estado	de	forma	estratégica.	Utiliza-se	o	argumento	de	que	
determinadas	regiões	apresentam	alarmantes	indicadores	de	criminalidade,	justificando,	dessa	forma,	uma	
intervenção	 urbana.	 É	 o	 fenômeno	 da	 “criminalização	 dos	 bairros”.	 Com	 esse	 álibi,	 os	 agentes	 sociais	
interessados	 ganham	 o	 respaldo	 necessário	 para	 modificar	 as	 regiões,	 e,	 eventualmente,	 deslocar	 a	
população	originária.	

9028



	

	 9	

2.	CRIMINALIDADE	

2.1	Crime	e	o	medo	do	crime	e	suas	consequências	para	sociedade:	a	arquitetura	em	xeque		

A	 criminalidade	 tem	 sido	 largamente	 debatida	 por	 diversas	 áreas	 do	 conhecimento,	 e	 dada	 a	 grande	
complexidade	deste	objeto	de	estudo	é	plausível	abordar	essa	temática	sob	diferentes	pontos	de	vista.	De	
modo	mais	abrangente,	Nara	Borgo	Cypriano	Machado	(2006)	discorre	sobre	a	relação	existente	entre	as	
ideias	de	violência	e	crime.	Segundo	a	autora,	não	é	trivial	conceituar	o	termo	violência,	pois	essa	é	uma	
expressão	que	possui	 vários	 significados.	Esse	argumento	é	corroborado	por	 Luiz	Eduardo	Soares	 (2005),	
segundo	o	qual	a	palavra	violência	possui	múltiplos	sentidos:		

“Pode	 designar	 uma	 agressão	 física,	 um	 insulto,	 um	 gesto	 que	 humilha,	 um	 olhar	 que	
desrespeita,	um	assassinato	cometido	com	as	próprias	mãos,	uma	forma	hostil	de	contar	
uma	história	despretensiosa,	a	indiferença	ante	o	sofrimento	alheio,	a	negligência	com	os	
idosos,	 a	 decisão	 política	 que	 produz	 consequências	 sociais	 nefastas	 (...)	 e	 a	 própria	
natureza,	quando	 transborda	seus	 limites	normais	e	provoca	catástrofes.”	 (Luiz	Eduardo	
Soares	(2005	p.	15)	

É	 importante	notar	que	ainda	que	a	definição	de	 crime	possa	 seguir	um	viés	estritamente	normativo	de	
acordo	 com	 a	 lei	 criminal,	 a	 compreensão	 desse	 fenômeno	 é	 possível	 de	 ser	 realizada	 sob	 diferentes	
perspectivas	como,	por	exemplo,	a	sociológica,	antropológica,	geográfica	entre	outros.	E	isso	torna	possível	
construir	 um	 trabalho	 interdisciplinar,	 em	 que	 várias	 perspectivas	 teóricas	 serão	 utilizadas	 para	 analisar	
com	mais	destreza	e	perspicácia	o	fenômeno	do	crime.	

De	modo	similar,	o	medo	da	criminalidade	é	um	fenômeno	preocupante,	pois	o	 temor	da	violência	pode	
modificar	o	modo	de	 vida	das	pessoas	e	 como	a	 cidade	é	utilizada.	O	medo	do	 crime	é	 responsável	por	
práticas	 cautelares	 de	 cada	 indivíduo	 na	 tentativa	 de	 evitar	 uma	 possível	 vitimização	 do	 ato	 criminal.	 É	
possível	argumentar	que	a	percepção	dos	níveis	de	segurança	pode	modificar	o	comportamento	rotineiro	
das	pessoas,	como	por	exemplo,	aumentar	o	receio	em	sair	em	determinada	hora	ou	lugar.	José	Almeida	
Brites	 (2010)	discorre	que	o	medo	da	violência	pode	criar	um	medo	 irreal	no	qual	o	 indivíduo	possui	um	
receio	 em	 ser	 uma	 vítima	 em	 potencial.	 O	 autor	 classifica	 o	 problema	 como	 uma	 reação	 emocional,	
motivada	por	uma	sensação	do	perigo,	devido	a	sinais	existentes	no	meio	que	envolve	o	humano.	Assim,	o	
autor	 discorre	 que	 as	 pessoas	 podem	elaborar	 novas	 práticas	 para	 utilizar	 a	 cidade,	 como	por	 exemplo,	
modificar	horários	e	comportamentos.		

No	 que	 tange	 a	 esse	 último	 aspecto,	 Brites	 (2010)	 destaca	 a	 existência	 do	 interessante	 “kit	 assalto”,	
composto	por	objetos	como	celular	de	baixa	qualidade	ou	ainda	pela	presença	de	quantias	pequenas	de	
dinheiro	na	posse	dos	cidadãos.	Com	o	objetivo	de	se	prevenir	de	assaltos,	a	ideia	é	que	é	mais	vantajoso	
para	o	indivíduo	perder	objetos	de	baixo	valor	monetário	do	que	bens	caros.	Esse	“kit”	funciona	como	uma	
espécie	 de	 seguro	 contra	 assaltos,	 em	 que	 os	 indivíduos	 se	 predispõem	 a	 portar	 outros	 produtos	 como	
forma	de	minimizar	as	perdas	físicas	decorrentes	dos	atos	criminosos.	Isso	é	algo	intrigante,	e	torna	comum	
o	surgimento	de	expressões	como	“o	celular	do	ladrão”.	

O	medo	 e	 a	 sensação	 de	 insegurança	 são	 elementos	 importantes	 responsáveis	 pela	 transformação	 e/ou	
inutilização	de	partes	da	cidade	ou	em	mudanças	do	modo	de	utilização	de	determinadas	zonas	da	urbe.	
Marcelo	Lopes	de	Souza	(2008)	estuda	em	Forbópole	o	medo	e	a	sensação	de	risco	em	relação	à	segurança	
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que	 estão	 cada	 vez	 mais	 frequentes	 nas	 cidades.	 Essa	 sensação	 de	 insegurança	 faz	 com	 que	 medidas	
defensivas	e	repressivas	sejam	implementadas	em	diversos	locais	da	urbe.	É	possível	notar	a	existência	de	
um	medo	associado	com	novas	estéticas	urbanísticas,	que	seguem	uma	lógica	fundamentada	na	vigilância	e	
da	prevenção	ao	crime.	A	questão	é	que	nem	sempre	essas	alterações	no	espaço,	ainda	que	embasadas	em	
argumentos	 anti-violência,	 geram	 benefícios	 inequívocos	 para	 a	 sociedade.	 Surgem	 regiões	 amplamente	
desconectadas	 da	 dinâmica	 urbana,	 que	 se	 por	 um	 lado	 trazem	 melhorias	 para	 os	 moradores	 dessas	
regiões,	 por	 outro	 acabam	 por	 cristalizar	 uma	 segmentação	 social,	 econômica	 e	 urbanística	 no	 cenário	
intra-urbano.	Essa	é	uma	das	origens	da	chamada	“anti-arquitetura”.	

Nesse	 sentido,	 conviver	 sob	 constante	medo	 da	 violência	 urbana	 tornou-se	 normal	 nas	 grandes	 cidades	
Assim,	passou	a	ser	comum	trancar	janelas	e	portas,	optar	por	locais	movimentados	e	andar	pelas	ruas	sem	
carregar	 objetos	 que	 possam	 atrair	 um	 potencial	 agressor.	 Zigmund	 Bauman	 (1999)	 discute	 que	 as	
metrópoles	contemporâneas	 tornaram-se	espaços	de	medo	e	 insegurança.	A	 ideia	do	sociólogo	pode	ser	
resumida	 em	 uma	 frase:	 “Você	 quer	 segurança?	 Abra	mão	 de	 parte	 de	 sua	 liberdade”.	 Bauman	 (1999)	
reforça	o	argumento	de	que	o	grande	problema	que	cerca	a	sociedade	moderna	consiste	na	procura	por	
soluções	para	viver	em	um	local	livre	de	problemas	relacionados	com	a	violência.	Nessa	tentativa	de	fugir	
da	insegurança	as	pessoas	acabam	por	se	fechar	em	espaços	considerados	“seguros”.		

Jaime	 Tadeu	 Oliva	 (2016)	 discute	 que	 até	meados	 do	 século	 XX	 ocorria	 um	 padrão	 de	 urbanização	 nas	
grandes	 cidades.	O	modo	 de	 vida	 da	 população	 era	 totalmente	 diferente	 do	 que	 existe	 hoje	 em	dia.	 Se	
antes	 era	 possível	 reunir	 os	 familiares	 e	 vizinhos	 na	 frente	 de	 suas	 residências,	 para	 simplesmente	
conversar	sobre	algo,	 tal	comportamento	hoje	é	raro.	A	violência	e	as	consequências	nefastas	associadas	
como	crescimento	urbano	desordenado	impedem	que	essa	troca	de	conhecimento	e	relações	interpessoais	
ocorra	 na	 sociedade	 contemporânea.	 Dessa	 forma,	 é	 uma	 característica	 atual	 a	 redução	 dos	 bairros	
“familiares”,	em	oposição	ao	surgimento	contínuo	de	condomínios	fechados	e	isolados.		

Com	o	discurso	da	busca	por	uma	cidade	segura	e	explorando	a	existência	do	medo	do	crime,	a	arquitetura	
urbana	passou	por	transformações	relevantes,	que	se	por	um	lado	aumentou	a	sensação	de	segurança	para	
alguns	grupos	sociais,	por	outro,	tornou	o	ambiente	urbano	indesejável	do	ponto	de	vista	do	uso	humano	
da	 cidade.	 A	 sensação	 de	 desconforto	 físico,	 devido	 ao	 temor	 da	 violência,	 torna	 a	 cidade	 um	 local	 de	
espaços	demarcados	entre	usuários	distintos.	Como	Caldeira	(2000)	discute,	a	cidade	moderna	apresenta	
espaços	 transformados	 por	 tecnologias	 e	 métodos	 construtivos	 diversos,	 denominados	 pela	 autora	 de	
“métodos	de	defesa	urbana”,	tornando	determinadas	regiões	da	urbe	quase	que	privadas	ao	uso	de	todos.		

Nelson	Lourenço	(2010)	discute	que	as	diversas	modificações	que	ocorrem	nas	grandes	cidades,	dentre	os	
quais	se	destacam	os	projetos	de	securitização	urbana,	podem	formar	bolhas	de	uso	específico	no	que	se	
refere	aos	espaços	urbanos.	Se	antes	essas	eram	regiões	em	que	era	possível	o	convívio	social,	hoje	esse	é	
um	privilégio	de	apenas	uma	parte	da	sociedade.	Coincidentemente,	a	camada	mais	rica.	Dessa	forma,	os	
equipamentos	 urbanísticos	 podem	 contribuir	 para	 criar	 espaços	 de	 segurança	 virtual,	 que	 é	 vista	 com	
cautela	pelos	estudiosos	da	área.	A	cultura	de	uma	segurança	pública	diferenciada	contribui	para	criação	
áreas,	 ou	 “ilhas	 de	 proteção”	 que	 beneficiam,	 sobremaneira,	 os	 interesses	 de	 grupos	 específicos	 da	
sociedade.	 Como	 resultado,	 é	 possível	 verificar	 o	 aprofundamento	 da	 desigualdade	 social,	 que	 agora	 é	
evidente	e	visível	na	geografia	da	urbe.			

Do	ponto	de	vista	mais	abrangente,	seria	possível	pensar	em	viver	em	uma	cidade	sem	violência	urbana?	
Marcelo	Lopes	 (2010)	discorre	que	essa	questão	de	eliminar	a	 criminalidade	é	uma	possibilidade	 irreal	e	
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ingênua,	 pois	 se	 isso	 correr	 só	 aconteceria	 através	 de	 uma	 domesticação	 das	 personalidades	 de	 das	
vontades	da	população.	Por	outro	lado,	uma	das	formas	para	essa	redução	nos	números	da	criminalidade	
urbana	 seria	 um	 plano	 para	 reduzir	 a	 fragmentação	 social	 e	 urbana,	 buscando	 desestimular	 a	 auto	
segregação	 social,	 realizar	 uma	manutenção	 dos	 espaços	 públicos	 e	 estimular	 a	 diminuição	 de	 espaços	
isolados,	por	construção	de	condomínios	exclusivos,	onde	o	lado	de	fora	dos	muros	promove	um	ambiente	
hostil.		

2.2	Teorias	da	Criminologia	Ambiental	

Neste	tópico	do	trabalho	será	discutido	como	o	crime	está	relacionado	com	características	do	ambiente,	do	
cotidiano	popular,	e	como	ele	pode	modificar	o	comportamento	dos	cidadãos.	É	inegável	que	a	violência	é	
uma	junção	de	diversos	problemas	presentes	na	sociedade.	Na	visão	dos	estudos	sociais	essa	problemática	
está	 ligada	 a	 um	 cenário	 constituído	 por	 questões	 como	 desemprego,	 desigualdade	 social,	 precárias	
condições	de	vida.	A	violência	urbana	é	considerada	como	um	acúmulo	de	problemas	que	provocam	uma	
ação	e	uma	reação	no	espaço	urbano.		

O	diagnóstico	do	perfil	espacial	permite	entender	o	porquê	de	determinados	espaços	serem	favoráveis	à	
ocorrência	 de	 crimes,	 possibilitando	 assim	propor	 novas	 configurações	 arquitetônicas	 com	o	 objetivo	 de	
transformá-los	 em	 espaços	mais	 seguros.	 O	 estudo	 revela	 a	 importância	 de	 pesquisas	 que	 investigam	 e	
discutem	elementos	de	prevenção	ao	crime.	

Luciana	Cruz	e	Alcino	Sá	(2013)	analisam	o	ambiente	e	a	dimensão	espacial	do	crime	abordando	questões	
como	 de	 onde	 e	 como	 o	 crime	 ocorre.	 Os	 autores	 abordam	 questões	 relativas	 ao	 espaço	 urbano	 que	
podem	 influenciar	 a	 ocorrência	 de	 atos	 criminosos	 como,	 por	 exemplo,	 áreas	 com	 grande	 número	 de	
árvores	e	edificações	de	grande	porte.	Na	 concepção	de	Cruz	e	 Sá	 (2013)	o	ambiente	oferece	 condições	
para	que	ocorram	os	eventos	de	crime,	uma	vez	que	existe	a	possibilidade	de	que	o	espaço	 influencie	o	
comportamento	 delituoso.	 Dessa	 forma,	 através	 do	 conhecimento	 das	 características	 físicas	 e	 sociais	 do	
espaço,	a	criminologia	ambiental	procura	compreender	os	diversos	eventos	de	violência.		

A	localização	geográfica	de	alguns	fatos	delituosos,	ligada	às	condições	do	ambiente	urbano,	podem	ilustrar	
alguns	 padrões	 geográficos	 do	 crime.	Mesmo	 que	 não	 forneçam	 um	material	 suficiente	 para	 explicar	 a	
ocorrência	do	crime,	podem	oferecer	caminhos	para	diagnósticos	e	análises	sobre	os	padrões	geográficos	
do	crime	(Rabelo,	2010).	Vale	salientar	que	a	ideia	neste	trabalho	não	é	analisar	as	causas	da	criminalidade	
violenta,	 mas	 compreender	 a	 estrutura	 geral	 dos	 padrões	 do	 crime.	 Aqui	 é	 importante	 salientar	 que	
entende-se	 que	 o	 fenômeno	da	 criminalidade	 é	 complexo	 e	 que	 diferentes	 perspectivas	 são	 necessárias	
para	compreender	com	destreza	a	dinâmica	do	crime.	Dessa	forma,	essa	é	apenas	mais	uma	maneira	de	se	
analisar	 a	 violência,	 que	 não	 é	 suficiente	 em	 si,	 mas	 é	 uma	 importante	 ferramenta	 que	 pode	 atuar	
conjuntamente	com	outras	visões.		

As	 reflexões	 sobre	a	 relevância	do	desenho	urbano	para	analisar	o	 crime	deve	 ser	 entendida	 como	uma	
ferramenta	 adicional	 para	 os	 gestores	 públicos	 combaterem	 tal	 problema.	 Deve,	 portanto,	 ser	 usada	 de	
forma	 integrada	 com	 outras	 políticas,	 como	 por	 exemplo,	 combater	 as	 drogas,	 melhorar	 a	 educação,	
otmizar	 a	 justiça,	 equipar	 a	 polícia,	 reduzir	 a	 desigualdade.	 Assim,	 políticas	 públicas	 baseadas	
exclusivamente	na	intervenção	do	desenho	urbano	não	são	suficientes	para	reduzir	de	modo	duradouro	e	
sustentável	o	crime.	Existe	a	necessidade	de	considerar	a	criminalidade	como	um	tema	interdisciplinar,	de	
tal	 forma	 a	 solução	 para	 essa	 questão	 passa	 necessariamente	 por	 uma	 solução	 conjunta	 de	 diversas	
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políticas	públicas.	A	complexidade	do	fenômeno	do	crime	deve	ser	considerada	dentro	da	perspectiva	das	
ações	de	resposta	que	a	sociedade	irá	implementar	para	combater	o	problema.	

	Com	isso	em	mente,	existem	diversas	teorias	estudam	o	crime	com	diferentes	perspectivas.	Teorias	como	
a	 dos	 padrões	 criminais	 Paul	 Brantingham	 e	 Patricia	 Brantingham,	 (1995),	 a	 econômica	 de	 Gary	 Becker	
(1968)	 e	 a	 da	 atividade	 de	 rotina	 Lawrence	 Cohen	 e	 Marcus	 Felson,	 (1979)	 fornecem	 um	 conjunto	 de	
ferramentas	 que	 explicam	 como	 o	 criminoso	 decide	 realizar	 o	 delito	 e	 o	 motivo	 do	 crime	 ocorrer	 em	
determinado	tempo	e	lugar.		

A	 teoria	 da	 atividade	 de	 rotina	 destaca	 que	 o	 crime	 é	 composto	 por	 um	 cenário	 em	 que	 se	 observa	 a	
convergência	entre	um	criminoso	motivado,	uma	vítima	em	potencial	e	a	ausência	de	segurança	Lawrence	
Cohen	e	Marcus	Felson,	(1979).	Os	autores	discorrem	que	a	ideia	de	que	na	ausência	de	controles	efetivos,	
“os	infratores	serão	predadores	sobre	alvos	atraentes”.	Essa	é	uma	abordagem	que	permeia	essa	literatura.	
Os	 autores	 definem	alguns	 requisitos	 necessários	 para	 a	 prática	 do	 crime:	 o	 ofensor/agressor	motivado,	
que	é	o	indivíduo	intencionado;	a	vítima	ou	alvo	disponível,	sendo	a	pessoa	ou	o	objeto	a	ser	delinquido;	e	
os	guardiões	que	são	pessoas	ou	objetos	cuja	presença	interfere	na	ocorrência	do	crime	quando	na	medida	
em	que	aumenta	probabilidade	de	fracasso	do	ofensor.		

Essa	teoria	fornece	uma	visão	específica	para	analisar	o	fenômeno	da	criminalidade.	A	ideia	principal	é	que	
sem	mecanismos	efetivos	de	 combate	ao	 crime,	 abre-se	uma	 lacuna	para	que	o	evento	 criminoso	possa	
ocorrer.	Ou	seja,	sem	a	figura	do	“guardião”	discutida	por	Cohen	e	Felson	(1979),	indivíduos	delinquentes	
podem	 cometer	 atos	 delituosos	 contra	 as	 vítimas	 que	 eles	 julgarem	 como	 susceptíveis	 ao	 crime.	 Nesse	
contexto,	o	espaço	passa	adquirir	 relevância	na	análise	na	medida	em	que	caso	o	alvo	em	potencial	não	
esteja	 no	 mesmo	 lugar	 com	 um	 potencial	 infrator,	 a	 prática	 de	 roubos	 ou	 furtos	 terá	 uma	 baixa	
probabilidade	de	ocorrer.	Essas	chances	serão	menores	ainda	quando	um	guardião	estiver	presente.	Dessa	
forma,	 de	 acordo	 com	 essa	 teoria,	 compreender	 como	 esses	 elementos	 interagem	 no	 espaço	 é	
fundamental	para	analisar	o	crime.	A	Figura	1	sintetiza	tal	teoria.	

	

	
Figura	1:	Adaptado	de	Rabelo	(2010)	

Por	 outro	 lado,	 a	 teoria	 dos	 padrões	 criminais	 analisa	 a	 distribuição	 dos	 crimes	 no	 espaço	 através	 da	
interação	entre	 fatores	ambientais	e	o	comportamento	dos	possíveis	ofensores	e	vítimas.	Brantingham	e	
Brantingham	(1995)	enfatizam	que	o	criminoso	age	racionalmente	e	quando	inseridos	em	suas	atividades	
de	 rotina	 analisa	 os	 lugares	 que	 oferecem	 condições	 ideais	 para	 a	 prática	 do	 delito,	 sem	 a	 presença	 de	
segurança	e	com	presença	de	potenciais	vítimas.		
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A	teoria	de	Brantingham	e	Brantingham	(1995)	é	 fundamentada	no	pressuposto	de	que	algumas	pessoas	
são	criminalmente	mais	motivadas	do	que	outras,	e	foca	mais	na	investigação	dos	locais	em	que	ocorreu	o	
crime	ao	invés	de	questões	como	as	origens	da	motivação	criminal	dos	 indivíduos.	Essa	é	uma	teoria	que	
combina	 as	 abordagens	 da	 escolha	 racional	Gary	 Becker,	 (1968)	 e	 da	 atividade	 rotineira	 Cohen	 e	 Felson	
(1979)	para	explorar	a	relevância	do	local	nos	padrões	geográficos	e	temporais	do	crime.	Tal	perspectiva	do	
estudo	 do	 crime	 caracteriza	 o	 que	 se	 denomina	 de	 “Criminologia	 Ambiental”	 e	 seus	 defensores	
argumentam	que	os	eventos	criminais	são	altamente	concentrados	em	endereços	específicos	ou	em	áreas	
pequenas.	

Paul	 Brantingham	 e	 Patricia	 Brantingham	 (1998)	 defendem	 o	 pressuposto	 de	 que	 o	 agente	 do	 crime,	
doravante	“delinquente”,	realiza	uma	análise	das	características	ambientais	das	zonas/regiões	a	procura	de	
vítimas.	 Os	 criminologistas	 utilizam	 o	 pressuposto	 que	 delinquentes	 encontram	 alvos	 no	 curso	 de	 suas	
rotinas	diárias.	Estudar	as	rotinas	torna	possível	detectar	padrões	de	criminalidade	em	muito	locais.	Assim,	
um	bairro	 com	alta	 criminalidade	 terá	 algumas	 ruas	 com	 taxas	 reduzidas	 de	 crime,	 enquanto	 em	outras	
regiões	a	ocorrência	da	criminalidade	é	 frequente.	Moradores	podem	saber	que	é	 razoavelmente	seguro	
para	caminhar	por	uma	 rua,	mas	não	para	descer	por	outra.	A	 teoria	do	padrão	do	crime	contribui	para	
compreender	tal	 fenômeno	e	mapear	a	ocorrência	do	crime	no	espaço.	Para	melhor	entendimento	desta	
teoria,	 Kim	 Rossmo	 (2008)	 construiu	 um	 diagrama	 que	 exemplifica	 a	 teoria	 dos	 padrões	 criminais	 de	
Brathingam	e	Brathingam.		

	
Figura	2.	Diagrama	da	teoria	do	padrão	do	crime.	Adaptado	de	Rossmo(2008)	

A	 Figura	 2	 mostra	 a	 atividade	 de	 um	 infrator	 dentro	 de	 diversos	 locais	 da	 região	 (residência,	 trabalho,	
recreação,	e	as	rotas	de	viagem	entre	eles).	Se	o	infrator	encontra	uma	potencial	vítima	em	uma	área-alvo,	
existirão	altas	chances	de	o	crime	ocorrer.	Essas	situações	são	representadas	na	figura	pelas	cruzes.	Note	
que	são	áreas	geralmente	localizadas	dentro	do	percurso	entre	os	 lugares	de	residência,	trabalho	e	 lazer.	
Perceba	 ainda	 que	 neste	 exemplo	 não	 há	 crimes	 no	 entorno	 do	 local	 de	 trabalho	 do	 alvo,	 porque	 não	
existem	oportunidades	de	crime	atrativas.	Possivelmente,	existem	muitos	guardiões	próximos	as	regiões	de	
trabalho	 dos	 indivíduos.	 Além	 disso,	 existem	 duas	 áreas-alvo	 em	 que	 não	 existem	 crimes.	 Isso	 ocorre	
porque	o	criminoso	não	tem	conhecimento	desses	lugares,	ou	seja,	não	está	inserido	em	sua	rotina.	

Adicionalmente,	 a	 teoria	 dos	 padrões	 criminais	 de	 Brantingham	 e	 Brantingham	 (1995)	 mostra	 que	 os	
lugares	 urbanos	 podem	 atrair	 ou	 gerar	 o	 crime.	 Os	 autores	 discorrem	 que	 locais	 que	 geram	 o	 crime	
possuem	uma	grande	quantidade	de	indivíduos	que	não	têm	a	intenção	de	cometer	o	ato	necessariamente,	
mas	 que	 por	 apresentar	 características	 situacionais	 específicas	 essas	 áreas	 são	 ideais	 para	 acontecer	
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eventos	desviantes2.	Assim,	embora	o	indivíduo	não	tenha	ido	para	a	região	com	intuito	de	cometer	o	ato	
criminoso,	 a	 grande	 concentração	 de	 pessoas	 pode	 favorecer	 a	 ocorrência	 do	 crime.	 Desse	 modo,	 ao	
perceber	a	oportunidade	de	obter	ganhos	através	de	suas	vítimas,	o	criminoso	termina	por	cometer	o	ato	
ilícito	(Neves-Jr.	et	al,	2014).	 	

Por	outro	 lado,	 locais	que	atraem	o	crime	são	áreas	em	que	claramente	o	 indivíduo	vai	com	 intenção	de	
cometer	o	ato	criminoso,	pois	tal	espaço	apresenta	uma	grande	oportunidade	para	obtenção	de	lucros,	e	
criam	oportunidades	para	ofensores	motivados	cometerem	crime.	Nesse	sentido,	indivíduos	com	intenção	
de	cometer	crime	sentem-se	atraídos	para	esses	 locais3.	Esses	 locais	são	marcados	como	espaços	onde	o	
crime	 possui	 grandes	 chances	 de	 acontecer,	 portanto	 essas	 regiões	 serão	 consideradas	 áreas	 de	 risco.	
Destaca-se	ainda	que	as	regiões	podem	ser	mistas,	ou	seja,	pode	atrair	e	gerar	o	crime	simultaneamente.	
Dessa	forma,	a	teoria	do	padrão	criminal	de	Brantingham	e	Brantingham	(1995)	contribui	para	a	explicação	
dos	padrões	de	mobilidade	de	alvos	e	ofensores	dentro	do	cenário	urbano.	Essa	mobilidade,	por	sua	vez,	
pode	variar	de	acordo	com	o	crime	e	o	local	onde	ele	acontece.		

No	tocante	às	teorias	que	analisam	as	principais	correntes	do	desenho	urbano	contemporâneo,	que	surgiu	
a	 partir	 das	 reações	 ao	 urbanismo	 e	 do	 planejamento	 urbano	 moderno	 a	 partir	 da	 década	 de	 1960,	
destaca-se	a	linha	comportamental	que	confere	ao	espaço	físico	características	específicas	que	induzem	a	
determinados	tipos	de	reação.	Os	principais	expoentes	dessa	corrente	são	Oscar	Newman	e	Jane	Jacobs.		

Jane	 Jacobs	 (2000)	 chamou	 a	 atenção	 para	 a	 destruição	 da	 diversidade	 urbana	 que	 os	 projetos	 urbanos	
modernistas	ocasionaram,	sendo	considerada	a	maior	crítica	à	arquitetura	moderna,	da	criação	de	espaços	
zoneados	e	das	cidades	sem	cidadãos.	Segundo	Jacbos,	a	diversidade	era	essencial	para	a	vida	urbana	e	a	
sua	destruição	ocasionaria	a	 'morte'	das	cidades,	pois	a	diversidade:	 (i)	aumentava	a	segurança	das	 ruas,	
pois	 a	 presença	 permanente	 de	 um	 grande	 número	 de	 pessoas	 num	 local	 aumenta	 a	 sua	 vigilância	
'comunitária';	(ii)	ocasionava	a	otimização	do	uso	da	infraestrutura,	pois	as	diferentes	atividades	realizadas	
propicia	o	uso	24	horas	dessa	infraestrutura.	

Jane	 Jacobs	 (2000)	 introduziu	 a	 ideia	 que	 bairros	 com	maior	 vitalidade	 e	 movimentação	 de	 moradores	
teriam	um	perfil	de	maior	segurança.	Segundo	a	visão	da	pesquisadora,	a	presença	da	diversidade	de	uso	
do	 ambiente	 iria	 contribuir	 para	 gerar	 um	 senso	 de	 urbanidade,	 de	 identidade	 dos	 indivíduos	 com	 sua	
localidade,	 e	 com	 isso	 promover	 uma	maior	 segurança.	 A	 ideia	 é	 que	 devido	 a	 não	 variedade	 de	 usos,	
existem	locais	que,	em	determinados	horários,	as	ruas	tornam-se	desertas	e	monótonas	fazendo	com	que	
os	habitantes,	por	falta	de	segurança,	tenham	receio	de	frequentar.	

A	autora	defende	a	criação	de	ambientes	abertos,	permeáveis	e	mistos	de	consumo.	Jacobs	(2000)	percebe	
a	 importância	das	 conexões	 visuais	 nas	 edificações,	 possibilitando	a	 vigilância	natural	 dos	 espaços.	Além	
disso,	 a	 autora	 questiona	 os	 princípios	 das	 políticas	 de	 reurbanização	 e	 sua	 relação	 com	 questões	

																																																													
2	Exemplos	de	geradores	de	crime	são	os	shoppings	(ressaltando	que	neste	ambiente	apenas	furtos	são	ocorridos),	os	bairros	que	
propiciam	 várias	 atividades	 de	 entretenimento	 e	 lazer,	 os	 grandes	 projetos	 populares	 habitacionais,	 os	 estádios	 desportivos,	 as	
grandes	escolas,	e	parques.	Geradores	de	crime	podem,	portanto	fornecer	oportunidades	para	que	ofensores	e	vítimas	encontrem-	
se	no	mesmo	tempo	e	espaço	(Rabelo,	2010)	
3	 Exemplos	 de	 locais	 que	 atraem	 o	 crime	 são:	 as	 vizinhanças	 dos	 mercados	 de	 drogas	 e	 áreas	 de	 prostituição,	 os	 grandes	
estacionamentos	em	áreas	comerciais	e	 industriais	que	oferecem	pouca	vigilância	 formal	e	 informal,	e	os	shoppings	(vizinhos	de	
áreas	de	risco	pode	em	poucos	casos	ocorrer	assaltos	e	em	grande	parte	dos	casos	pequenos	furtos.	
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socioeconômicas.	Jacobs	(2000)	faz	críticas	contundentes	em	relação	à	função,	uso	e	ocupação	do	solo	em	
projetos	 urbanos	 modernos,	 atrelado	 à	 infraestrutura,	 que	 não	 valoriza	 a	 escala	 humana,	 com	 um	
crescimento	urbano	indiferente	às	necessidades	de	cunho	social	(Gavazza,	2013).	

Por	 outro	 lado,	 a	 teoria	 do	 espaço	 defensável	 de	 Oscar	 Newman	 (1972)	 descreve	 que	 ao	 modificar	 as	
características	espaciais,	como	por	exemplo,	elevar	o	tamanho	dos	muros	das	construções	ou	a	implantar	
câmeras	 de	 vigilância,	 pode-se	 gerar	 ambientes	 enclausurados,	 que	 por	 sua	 vez	 são	 considerados	
“seguros”.	Na	abordagem	da	teoria	desenvolvida	por	Newman	(1972),	os	atos	criminosos	ocorrem	a	partir	
de	 três	 elementos	 básicos	 que	 se	 combinam	no	 tempo	 e	 espaço:	 o	 criminoso,	 a	 vítima	 e	 a	 ausência	 de	
dissuasão.	Essa	é	a	mesma	noção	defendida	por	Cohen	e	Felson	 (1979).	Partindo	de	pesquisas	realizadas	
junto	à	conjuntos	residenciais	com	alta	incidência	de	criminalidade,	Oscar	Newman	postula	três	causas	para	
as	“condutas	antissociais”:	(i)	o	anonimato	dos	moradores,	devido	ao	tamanho	do	conjunto	residencial;	(ii)	
falta	de	vigilância;	(iii)	a	inexistência	de	rotas	propostas	pelo	desenho	urbano.	As	sugestões	de	intervenção	
urbanística	se	concentram	em	definir	claramente	os	domínios	públicos	e	privados,	tendo	em	mente	que	a	
vigilância	se	condiciona	na	clareza	e	visibilidade,	em	que	o	vigilante	enxerga	perfeitamente	o	seu	espaço	do	
território.	

O	 arquiteto	 define	 a	 noção	 de	 Espaço	 Defensável	 como	 o	 local	 físico	 cuja	 posse	 foi	 tomada	 por	 um	
indivíduo	e	que	ele	mesmo	o	defende.	Sepúlveda	(1999)	discute	a	relação	entre	espaço	e	os	moradores,	de	
tal	 forma	 que	 o	 residente	 possui	 um	 papel	 de	 gestor	 ativo	 na	 defesa	 de	 seu	 território.	 As	 ações	 dos	
moradores,	 que	 por	 sua	 vez,	 resultam	 na	 repartição	 de	 espaços	 e	 criação	 de	 fronteiras,	 provocam	 uma	
separação	tipológica	entre	os	espaços.	

O	desenvolvimento	da	teoria	dos	espaços	defensáveis	teve	como	precursora	as	ideias	discutidas	a	partir	da	
teoria	 situacional	 de	 Jeffrey	 (1971),	 que	 foi	 sintetizada	 no	 livro	 Crime	 Prevention	 Through	 Enviroment	
Desing	 (CPTED).	A	 aproximação	 entre	 ambos	 os	 trabalhos	 consiste	 no	mesmo	 pensamento	 da	 chamada	
“teoria	da	oportunidade”,	que	mostra	a	importância	de	três	pilares	para	reflexão	sobre	segurança:	a	figura	
do	 delinquente,	 a	 vítima	 e	 a	 situação.	 Além	 disso,	 existe	 a	 ideia	 de	 que	 os	 delitos	 ocorrem	 em	 locais	
distintos	 devido	 ao	 simples	 fato	 de	 que	 as	 características	 ambientais	 que	 geram	 um	 conjunto	 de	
oportunidades	para	a	ocorrência	do	crime	variam	entre	as	regiões.	Como	as	características	do	ambiente,	e	
consequentemente,	as	oportunidades	oferecidas	variam	entre	as	áreas	é	de	se	esperar	alterações	também	
nas	suas	respectivas	taxas	de	homicídios.	

Essa	abordagem	dispõe	de	ferramentas	que	se	baseiam	em	quatro	princípios:	controle	natural	dos	acessos,	
vigilância	natural,	manutenção	dos	espaços	urbanos	(limpeza	jardinagem	e	manutenção	geral	dos	espaços),	
reforço	territorial	(afeto	que	o	morador	desenvolve	pelo	espaço	que	o	circunda).	Por	outro	lado,	uma	das	
diferenças	entre	os	trabalhos	de	Newman	e	Jeffrey	é	o	peso	que	ambos	atribuem	ao	“social”.	

Newman	 argumenta	 que	 as	 estratégias	 de	 vigilância	 são	 basicamente	 uma	 responsabilidade	 dos	
moradores,	de	tal	forma	que	o	componente	social	assume	o	papel	central	na	discussão.	Evidencia-se	que	o	
envolvimento	dos	residentes	no	processo	de	proteção	do	local	é	essencial,	de	modo	que	a	mobilização	das	
comunidades	 é	 uma	parte	 chave	 em	qualquer	 proposta	 de	 intervenção	urbana.	De	 fato,	 um	dos	 fatores	
diferenciais	entre	a	Teoria	dos	Espaços	Defensáveis	e	a	Teoria	Situacional,	é	exatamente	a	ênfase	dada	aos	
aspectos	vinculados	a	estrutura	social	dos	moradores,	como	composição	familiar,	antecedentes	históricos	
do	 surgimento	 do	 bairro,	 relações	 de	 vizinhança,	 nível	 de	 desemprego,	 grau	 de	 pobreza,	 escolaridade	 e	
condições	sanitárias	(Maria	Julieta	Souza	e	Campans,	2011).	
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Outra	importante	teoria	a	ser	discutida	no	presente	trabalho	é	a	Teoria	das	Janelas	Quebradas	ou	“Broken	
Window”,	defendida	por	James	Q.	Wilson	e	George	Kelling	(1982).	Os	autores	constroem	o	seu	argumento	
baseados	em	um	experimento	desenvolvido	pelo	psicólogo	Philip	Zimbardo,	da	Universidade	de	Stanford.	
Nesse	 experimento,	 dois	 automóveis	 foram	 abandonados	 em	 duas	 regiões	 com	 características	 sociais	
distintas	na	cidade	de	Nova	York,	a	saber,	no	bairro	do	Bronx,	região	menos	favorecida,	e	no	bairro	de	Palo	
Alto,	área	de	classe	social	elevada.		

O	 experimento	 revelou	 que	 o	 carro	 no	 Bronx	 foi	 atacado	 por	 vândalos	 apenas	 após	 10	minutos	 de	 seu	
abandono.	Dentro	de	período	de	24	horas,	tudo	de	valor	foi	retirado,	seguido	de	uma	destruição	aleatória	
total	do	veículo.	Por	outro	 lado,	durante	a	primeira	semana	do	 teste,	o	automóvel	deixado	em	Palo	Alto	
não	foi	danificado.	Porém,	após	o	pesquisador,	por	iniciativa	própria,	quebrar	uma	das	janelas,	em	poucas	
horas,	 o	 carro	 foi	 completamente	 destroçado	 e	 roubado	 por	 grupos	 vândalos.	 Fundamentados	 nessas	
evidências,	Wilson	e	Kelling	(1982)	argumentam	que:	

“O	 vandalismo	 pode	 ocorrer	 em	qualquer	 lugar	 uma	 vez	 que	 os	 obstáculos	 comuns	 -	 o	
sentido	de	respeito	mútuo	e	as	obrigações	de	civilidade	 -	são	reduzidos	pelas	ações	que	
parecem	sinalizar	que	ninguém	se	importa”.	Wilson	e	Kelling	(1982,	p.	29-38.)	

De	modo	geral,	a	teoria	das	janelas	quebradas	destaca	a	importância	que	fatores	como	de	desordem	social,	
sinais	 de	 decadência	 urbana	 e	 deterioração	 física	 exercem	 no	 aumento	 da	 sensação	 de	 medo	 dos	
moradores	locais	e,	consequentemente,	no	aumento	dos	crimes,	como	atos	de	vandalismo	e	delinquência	
juvenil.	A	decadência	urbana	e	a	deterioração	 física	podem	contribuir	para	a	ocorrência	do	crime,	de	 tal	
forma	 que	 locais	 mal	 iluminados,	 edifícios	 abandonados,	 pichações,	 lixo	 pelas	 ruas	 ou	 falta	 de	
pavimentação	potencializam	as	chances	de	ocorrência	do	evento	criminoso.	Por	fim,	vale	destacar	que	essa	
teoria	 inspirou	 os	 gestores	 públicos	 em	 Nova	 York	 e	 contribuiu	 para	 formular	 uma	 política	 austera	 de	
segurança	pública	de	combate	ao	crime.	

2.3	“The	big	Picture”:	Análise	do	crime	no	Brasil		

É	possível	verificar	que	os	diversos	indicadores	de	criminalidade	utilizados	para	mensurar	o	crime	no	Brasil	
apontam	um	cenário	em	que	persiste	um	cenário	de	extrema	perplexidade.	A	evidência	da	expansão	da	
violência	nas	metrópoles	brasileiras	nas	últimas	décadas	está	associada	com	uma	crescente	preocupação	
social.	 De	 fato,	 os	 dados	 disponíveis	 sobre	 a	 situação	 da	 criminalidade	 do	 Brasil	 apontam	 uma	 situação	
crítica.	 Considerando	 apenas	 a	 modalidade	 de	 crime	 violento,	 dados	 do	 Anuário	 da	 Violência	 de	 2017,	
produzido	pelo	IPEA,	indicam	que	nos	últimos	35	anos	aproximadamente	1,5	milhões	de	pessoas	perderam	
suas	vidas	por	motivo	de	assassinato,	colocando	o	país	no	topo	mundial	do	ranking	dos	homicídios.	E	como	
esse	 cenário	 não	 pudesse	 ser	mais	 alarmante,	 é	 intrigante	 notar	 que	 o	 grupo	 composto	 pelos	 homens,	
negros,	jovens	e	de	baixa	escolaridade	é	o	mais	vitimado.	Ao	longo	dessa	seção	será	analisado	o	crime	de	
homicídio,	e	essa	escolha	se	baseia	no	fato	de	que	esse	representa	a	forma	mais	brutal	de	violência	que	o	
ser	humano	pode	sofrer.	Além	disso,	existem	dados	mais	confiáveis	em	relação	a	essa	dimensão	do	crime,	
em	relação	às	demais.	Isso	possibilita	realizar	análises	mais	completas	e	robustas.	

Do	ponto	de	vista	da	dinâmica	do	crime	violento	entre	os	diferentes	países,	é	possível	notar	que	existe	uma	
concentração	de	elevada	taxa	de	homicídios	nos	países	das	Américas	Central	e	Latina,	bem	como	na	África.	
Chama	a	atenção	a	performance	do	Brasil.	A	Figura	3,	que	mostra	a	distribuição	da	taxa	de	homicídios	no	
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mundo	em	2012,	revela	que	a	situação	da	criminalidade	violenta	no	Brasil	é	tão	grave	quanto	a	de	países	
em	guerra	da	região	do	Oriente	Médio.	Esse	é	um	cenário	preocupante	e	alarmante.		

	
Figura	3:	Distribuição	da	taxa	de	homicídios	no	mundo	(2012).	

Fonte:	Atlas	da	Violência,	2017.	

Vale	destacar	que	existem	diversas	formas	de	mensurar	o	quão	grave	é	o		problema	da	criminalidade	em	
uma	 determinada	 região.	 É	 importante	 salientar	 que	 taxas	 de	 violência	 sub-regionais	 podem	 mostrar	
variações	nos	números	que	não	perceptíveis	ao	nível	nacional.	A	Figura	4	abaixo	representa	a	variação	de	
homicídios	para	o	caso	do	Brasil.	A	dinâmica	da	evolução	nos	números	nas	regiões	brasileiras	mostra	uma	
tendência	evidente	de	disparidade	regional:	enquanto	que	o	Sul	e	Sudeste	gozam	de	índices	de	homicídio	
decrescentes	 ao	 longo	 do	 tempo,	 as	 regiões	 Norte,	 Nordeste	 e	 Centro-Oeste	 apresentam	 um	
comportamento	 crescente.	Mais	 que	 isso,	 os	 números	nestas	 regiões	 são	 sistematicamente	 superiores	 à	
média	nacional.	Note	que,	muito	embora	diferenças	regionais	sejam	latentes,	a	taxa	de	homicídio	no	Brasil	
seguiu	 uma	 tendência	 estável	 ao	 longo	 do	 período	 entre	 2005	 e	 2015,	 porém	 a	 um	 patamar	 de	
aproximadamente	25	a	30	homicídios	por	100.000	habitantes,	algo	extremamente	elevado.	

																																	 	
Figura	4:	-	Taxa	de	homicídio	no	Brasil	e	Regiões,	2005	a	2015.	

Fonte:	Atlas	da	Violência,	2017.		
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A	Figura	5	mostra	o	comportamento	da	taxas	de	Crimes	Violentos	Letais	Intencionais	no	Brasil4	para	o	ano	
de	2015.	Em	2015,	os	maiores	índices	de	criminalidade	foram	verificados	nos	Estados	das	regiões	Norte	e	
Nordeste,	enquanto	que	nas	regiões	Sudeste	e	Sul	apresentam	uma	melhor	performance	no	que	tange	as	
taxas	 de	 crime.	 Curiosamente,	 essas	 são	 as	 regiões	 com	 melhor	 dotação	 econômica	 e	 social	 do	 país.	
Percebe-se	que	o	Rio	de	Janeiro	possui	uma	taxa	de	homicídios	que	está	muito	próxima	daquela	verificada	
para	 a	média	 brasileira.	 Essa	 é	 uma	 situação	 preocupante	 dado	 que	 a	 taxa	média	 de	 crime	 violento	 do	
Brasil	é	alta,	como	já	foi	mostrado	na	Figura	3.		

	
Figura	5:	Taxa	de	crime	CVLI,	2015.	

Fonte:	Anuário	Brasileiro	de	Segurança	Pública.	

A	Figura	6	mostra	a	variação	das	taxas	de	crime	CVLI	entre	os	anos	de	2007	a	2015.	É	possível	perceber	uma	
diminuição	 percentual	 nos	 estados	 de	 São	 Paulo,	 Espírito	 Santo,	 Rio	 de	 Janeiro,	 Pernambuco,	 Alagoas,	
Paraná,	Mato	Grosso	do	Sul,	além	do	Distrito	Federal.	Por	outro	lado,	estados	como	Sergipe,	Piauí,	Paraíba	
tiveram	um	 crescimento	 de	 quase	 120%	na	 taxa	 de	 homicídios.	Note	 que	 analisar	 a	 redução	 na	 taxa	 de	
crime	 sem	 ter	 conhecimento	 do	 quão	 elevado	 é	 essa	 taxa	 pode	 levar	 a	 conclusões	 equivocadas.	 Por	
exemplo,	tome	o	caso	do	Estado	de	Alagoas.	É	uma	região	cuja	taxa	de	crime	CVLI	é	a	segunda	mais	alta	em	
2015,	mas	que	durante	o	período	entre	2007-2015,	 sofreu	uma	 redução	de	quase	20%.	 Isso	mostra	que	
mesmo	 com	 uma	 diminuição	 ao	 longo	 do	 tempo	 na	 taxa	 de	 crime	 violento,	 ainda	 assim,	 o	 Estado	 de	
Alagoas	permanece	com	uma	elevada	e	crítica	taxa	de	crime	CVLI.	Ou	seja,	embora	tenha	reduzido	o	crime,	
a	situação	ainda	persiste	dramática.		

																																																													
4	A	definição	de	Crimes	Violentos	Letais	e	Intencionais	(CVLI)	incorpora	os	homicídios	dolosos,	roubo	seguido	de	morte	(latrocínio)	e	
lesão	corporal	seguida	de	morte.	Fonte:	da	Secretaria	Nacional	de	Segurança	Pública	do	Ministério	da	Justiça	do	ano	de	2006.		
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Figura	6:	Variação	na	taxa	de	crime	CVLI,	(2007-2015).	

Fonte:	Anuário	Brasileiro	de	Segurança	Pública.	

	

CONCLUSÕES:		

A	questão	da	violência	urbana	no	Brasil	é	sem	dúvida	um	dos	temas	mais	discutidos	pela	sociedade	atual,	
pois	 atinge	 todas	 as	 classes	 sociais	 e	 faz	 centenas	 de	 vítimas.	 Vários	 estudos	 salientam	 que	 eliminar	
totalmente	a	violência	é	algo	difícil	de	ser	realizado,	mas	é	possível	diminuí-la	por	meio	de	políticas	públicas	
sérias,	e	assim	garantir	dignidade	para	os	cidadãos.	Esse	fenômeno	de	natureza	sócio	espacial	possui	uma	
relação	 intrínseca	 com	 o	 urbano,	 interagindo	 diretamente	 com	 as	 chances	 de	 ocorrência	 do	 crime	 em	
determinado	 lugar.	A	 literatura	de	criminologia	ambiental	aborda	essa	questão.	Por	outro	 lado,	 fica	claro	
que	entender	essa	problemática,	e	possíveis	alterações	do	espaço	urbano	embasadas	em	argumentos	de	
proteção	geram	vários	problemas	na	cidade,	como	por	exemplo,	a	criação	de	uma	“anti-arquitetura”	e	uma	
divisão	social.	Com	o	discurso	da	auto-segurança,	o	crime	e	o	medo	do	crime	geram	consequências	que	se	
espalham	por	toda	a	sociedade.		

Portanto,	esse	texto	ressalta	os	argumentos	de	Jane	Jacobs	que	busca	a	valorização	dos	espaços	públicos	
através	 da	 presença	 de	 pessoas	 em	 horários	 diversos	 e	 a	 valorização	 de	 ruas	 com	 permeabilidade	 que	
possibilite	o	movimento	circulatório	de	pedestres.	Dessa	forma,	espera-se	tornar	cada	individuo	capaz	de	
identificar	 cada	 espaço	 como	 de	 sua	 responsabilidade	 cuidando	 e	 mantendo	 as	 zonas	 da	 cidade	 mais	
seguras.		
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EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
A expansão de Fortaleza-Ce segue um modelo radioconcêntrico que se utiliza dos eixos viários como vetores de 
crescimento. Dos quatro eixos/vetores de crescimento identificados, aqueles que se dirigem ao leste e ao oeste são 
considerados os mais dinâmicos, que apresentam configurações e tecidos urbanos relacionados aos processos de 
urbanização contemporânea. O eixo oeste é aquele que manifesta mudanças mais significativas desde as últimas 
décadas, mudanças relacionadas sobretudo às atividades turística e industrial. O presente artigo tem como objetivo 
analisar as formas, interações e transformações relacionadas ao crescimento urbano desse eixo de expansão 
metropolitana. O desenvolvimento na direção oeste da capital está relacionado, em grande parte, à expansão da 
atividade industrial nessa área, especialmente desde a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), 
em 2002, o que vem gerando mudanças significativas nas configurações espacial e econômica metropolitanas. Por outro 
lado, observa-se um incremento no potencial turístico do litoral oeste, que vem sendo alvo de investimentos do capital 
privado e público, com um aumento exponencial do interesse na região de Jijoca de Jericoacoara que atrai um número 
significativo de visitantes e provoca um aumento no fluxo da faixa litorânea. Constata-se ainda a instalação de diversos 
equipamentos turísticos e a realização de obras viárias, como a CE 085. Afora isso, é evidente o surgimento, nas 
imediações desta rodovia, de loteamentos e condomínios residenciais, alterando a relação entre áreas rurais e urbanas, 
com visível aumento da urbanização. Tudo isso aponta para um novo protagonismo do eixo oeste no cenário turístico 
com relação à urbanização da Região Metropolitana de Fortaleza, que vem apresentando, na última década, grande 
dinamismo e conexões com o desenvolvimento industrial, com a atividade turística e com os novos padrões de moradia 
ali verificados. Pretende-se, pois, analisar os aspectos identificados como responsáveis pelo fenômeno, suas possíveis 
causas e seus impactos, os principais agentes envolvidos, e o que isso implica para o cenário metropolitano, no que se 
refere à urbanização.  
PALAVRAS-CHAVE: Fortaleza, expansão urbana, eixo oeste, turismo, indústria.  

ABSTRACT: 
The Fortaleza-Ce expansion follows a radioconcentric model that uses road axis as vectors of growth. Of the four 
identified axis/growth vectors, those facing east and west are considered the most dynamic, showing configurations 
related to the processes of contemporary urbanization. The west axis is the one that shows more significant changes in 
the last decades, changes mainly related to tourism and industry. The present article aims to analyze the forms, 
interactions and transformations related to the urban growth of this axis of the metropolitan expansion. The 
development of the capital facing west dis related in mainly to the expansion of the industrial activity in this area, 
especially since the installation of the Pecém Industrial and Port Complex (CIPP) in 2002, which has generated significant 
spatial and economic changes. On the other hand, there is an increase of the tourism potential of the west coast, which 
has been the target of private and public investments, with an exponential increase in interest of the area of Jijoca de 
Jericoacoara, which attracts a significant number of visitors and causes an increase in the flow of the coast. It appears 
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even the installation of various tourist facilities and improvement of roads, such as the CE 085. Aside from this, it is 
evident the emergence, near this highway, of residential and recreational condominiums, changing the relationship 
between rural and urban areas, with a visible increase in urbanization. All of this points to a new protagonism of the 
west axis in the tourist scenario in relation to the urbanization of the metropolitan area, which has presented, in the last 
decade, great dynamism and connections with the industrial development, with the tourist activity and the new 
standards of housing there verified. It is therefore intended to analyze the aspects identified as responsible for the 
phenomenon, its possible causes and their impacts, the main agents involved and what this implies for the metropolitan 
scenario, with regard to urbanization. 
KEYWORDS: Fortaleza, urban expansion, west axis, tourism, industry.   

RESUMEN: 
La expansión de Fortaleza-Ce sigue un modelo radioconcéntrico que se utiliza de los ejes viales como vectores de 
crecimiento. De los cuatro ejes/vectores de crecimiento identificados, aquellos que se dirigen al este y al oeste son 
considerados los más dinámicos, que presentan configuraciones y tejidos urbanos relacionados a los procesos de 
urbanización contemporánea. El eje oeste es aquel que manifiesta cambios más significativos desde las últimas décadas, 
cambios relacionados sobre todo con las actividades turísticas e industriales. El presente artículo tiene como objetivo 
analizar las formas, interacciones y transformaciones relacionadas al crecimiento urbano de ese eje de expansión 
metropolitana. El desarrollo en la dirección oeste de la capital está relacionado, en gran parte, a la expansión de la 
actividad industrial en esa área, especialmente desde la instalación del Complejo Industrial y Portuario del Pecém (CIPP), 
en 2002, lo que viene generando cambios significativos en las configuraciones espaciales y económicas metropolitanas. 
Por otro lado, se observa un incremento en el potencial turístico del litoral oeste, que viene siendo objeto de inversiones 
del capital privado y público, con un aumento exponencial del interés en la región de Jijoca de Jericoacoara que atrae un 
número significativo de visitantes y provoca aumento en el flujo de la costa. Se constata además la instalación de 
diversos equipamientos turísticos y la realización de obras viales, como la CE 085. A lo anterior, es evidente el 
surgimiento, en las inmediaciones de esta carretera, de parcelas y condominios residenciales, alterando la relación entre 
áreas rurales y urbanas, con un visible aumento de la urbanización. Todo ello apunta a un nuevo protagonismo del eje 
oeste en el escenario turístico con relación a la urbanización de la Región Metropolitana de Fortaleza, que viene 
presentando, en la última década, gran dinamismo y conexiones con el desarrollo industrial, con la actividad turística y 
con los nuevos patrones de chalet en venta. Se pretende, pues, analizar los aspectos identificados como responsables 
por el fenómeno, sus posibles causas y sus impactos, los principales agentes involucrados, y lo que ello implica para el 
escenario metropolitano, en lo que se refiere a la urbanización. 
PALABRAS-CLAVE: Fortaleza, expansión urbana, eje oeste, turismo, industria. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho aqui apresentado faz parte de uma pesquisa mais ampla sobre a expansão urbana contemporânea 
de Fortaleza. Nele, busca-se identificar os processos, os fatores e as mudanças socioespaciais que ocorreram 
a partir dos anos 1990 e tiveram influência no desenvolvimento do eixo oeste da Região Metropolitana de 
Fortaleza (RMF), relacionado sobretudo ao espaço litorâneo além de analisar as principais causas e os 
impactos na região. 

O desenvolvimento  do trabalho tomou como base a investigação deste vetor de crescimento da metrópole 
– o eixo oeste – que se relaciona com atividades mais globalizadas, como a turística e a industrial, que 
abrangem o CIPP (Complexo Industrial e Portuário do Pecém) e os equipamentos turísticos localizados no 
litoral.  

Desse modo, a pesquisa se orienta com base nessas duas diretrizes. Desse modo, o artigo visa a compreender 
o processo e os efeitos desse crescimento e dos os novos padrões socioespaciais que ocorrem no eixo oeste 
de Fortaleza na área, analisando as formas, interações e transformações relacionadas ao crescimento urbano 
ali observados. Almeja-se, por outro lado, contribuir com dados e análises para o conhecimento dessa nova 
realidade, de modo que possam servir de instrumento para subsidiar futuras propostas de planejamento e 
intervenções mais consistentes para a região.  

O VETOR OESTE DE CRESCIMENTO URBANO E METROPOLITANO 

Os vetores de crescimento das cidades, de modo geral, correspondem aos eixos viários e apresentam, cada 
um deles, processos próprios e distintos, os quais conferem ao espaço urbano e metropolitano configurações 
específicas e determinam tipos de ocupação e crescimento diferenciados. 

A expansão de Fortaleza, Ceará, segue um modelo radial, que se utiliza de quatro eixos viários como vetores 
de crescimento (Figura 1). Nas últimas décadas, o avanço em direção ao setor sudeste da metrópole foi  
bastante significativo. Tendo a Av. Washington Soares e a CE-040 como principais vias e a introdução de 
diversos novos equipamentos de porte, como shopping centers, faculdades e o Centro de Eventos do Ceará, 
além de vários novos serviços e comércios que surgiram desde então na área. a valorização da zona 
leste/sudeste aumentou bastante, sobretudo porque se trata ainda de via de acesso às praias do litoral leste.  

Outro processo que se assiste atualmente e que é o enfoque principal deste trabalho, é a expansão que 
ocorre no eixo oeste da Região Metropolitana de Fortaleza, ao longo das rodovias BR-222 e CE-085. Com 
características e dinâmicas próprias, pode-se ressaltar a importância do setor industrial, com o Porto do 
Pecém, e da atividade turística desenvolvida na região. 

A concentração de indústrias na zona oeste de Fortaleza e da RMF, ainda nas primeiras décadas do século 
XX, resultou num tipo de ocupação com loteamentos populares e irregulares nas proximidades das fábricas 
e acompanhando a via férrea, fator importante para os trabalhadores. Desse modo, desenvolveu-se uma 
área densamente povoada, ocupada por setores de renda baixa e média-baixa, além de favelas e 
autoconstrução. 

9046



 

O chamado eixo oeste (Figura 2) se inicia na Av. Bezerra de Menezes, a antiga Estrada do Soure, ainda na 
zona central de Fortaleza, e que dá acesso aos municípios da zona norte do Estado. Continua pela Av. Mr. 
Hull até o ponto em que, já denominada BR-020, tem início a BR-222. Então, dirige-se para Brasília, 
enquanto a BR-222 segue em direção aos Estados do Piauí e Maranhão. Nesse sistema de vias, é válido 
destacar também o eixo formado pela Av. Leste-Oeste, que se prolonga pela ponte sobre o Rio Ceará até 
o Icaraí e praias adjacentes, no Município de Caucaia, transformando-se na rodovia CE-090.  

Esse crescimento ocorre em direção ao município de Caucaia e ao longo da faixa litorânea oeste, 
relacionando-se aos novos loteamentos em terrenos confinantes à BR-020 e reforçando ocupações de 
segunda residência na praia do Icaraí. A oferta habitacional mais popular gerada nessa região tinha como 
objetivo reduzir o déficit de moradias de Fortaleza e deslocar populações de baixa renda de áreas de 
valorização imobiliária em potencial, processo que se inicia com a construção da av. Leste-Oeste. 

Entretanto, outras dinâmicas têm interferido no processo de crescimento urbano e expansão de toda essa 
área, sobretudo desde a implantação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), no ano de 2002,  
e o incremento do turismo, a partir da década de 1990. A instalação do CIPP, com o porto e retroporto 

Figura 1: Eixos viários de expansão da RMF 
Fonte: Mapa elaborado pelas autoras, 2018 
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(siderúrgica e refinaria), demanda vultosos investimentos, assim como a previsão de maior concentração de 
pessoas em busca de trabalho, intensificando a expansão urbana nessa área e ampliando o espaço 
metropolitano. 

A Via Estruturante do Turismo (CE-085), que participa desse eixo, tende a se tornar o principal vetor de 
deslocamento rodoviário na área, e prevê-se, ainda segundo Smith (2001), um adensamento populacional 
“dentro de vários matizes qualitativos de ocupação, até a faixa destinada ao Complexo Industrial Portuário 
do Pecém - CIPP, com maiores concentrações urbanas na faixa litorânea a partir do Cumbuco e na área 
interna de Matões e outros sítios adjacentes”. 

Tudo isso contribuiu significativamente para o crescimento populacional da periferia oeste do Município de 
Fortaleza, e evidencia o padrão periférico de urbanização, marcando de forma expressiva o espaço 
metropolitano.  

A análise e a leitura da paisagem foram empreendidas com base na situação atual, buscando identificar e 
destacar: os principais usos, tipos de ocupação, marcos simbólicos, recursos naturais mais significativos, 

Figura 2: BR-222, eixo viário oeste de expansão da RMF 
Fonte: Mapa elaborado pelas autoras, 2018 
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atividade econômica predominante, investimentos mais importantes, principais concentrações de atividades 
e as intervenções mais recentes. 

A ATIVIDADE INDUSTRIAL: INSTALAÇÃO DO CIPP E INTENSIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO 

O Complexo Industrial Portuário do Pecém – CIPP foi inaugurado em março de 2002 e  ocupa uma grande 
área de 13.337 hectares. O CIPP foi criado com o intuito de desenvolver a economia local, regional e nacional 
movimentando materiais siderúrgicos, fertilizantes, granel e contêineres. Abrange a Companhia Siderúrgica 
do Pecém (CSP) e termelétricas, pólo petroquímico, além de indústrias diversas, área institucional, serviços 
e ZPE. Está situado no litoral oeste da RMF, entre os Municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, a 
cerca de 60 km da capital cearense.  

A instalação do CIPP tem, portanto, como objetivo integrar atividades portuárias e industriais e criar um novo 
ponto de exportação no cenário do Nordeste, constituindo assim um dos investimentos de maior impacto na 
região metropolitana. Foi concebido pelo Governo Estadual visando, além de incrementar especificamente 
o setor industrial, incentivar vários outros setores da economia cearense, possibilitando um escoamento 
mais fácil da produção.  

Atualmente, o Complexo abriga 30 empresas, com 22 já em operação e as demais em fase de implantação. 
Juntas, totalizam investimentos na ordem de R$ 28,5 bilhões, gerando 50,8 mil empregos diretos e indiretos. 

O planejamento do porto foi pensado de forma integrada buscando uma maior eficiência, e utilizando-se de 
uma malha viária articulada com facilidade de acessos rodoviários e ferroviários. Possui também vantagem 
de localização1 em relação aos portos da Europa e dos Estados Unidos. Nessa perspectiva, cria-se um novo 
polo industrial na Região Metropolitana de Fortaleza e um porto de importância nacional. 

É importante evidenciar que a instalação do CIPP trouxe melhorias para a economia local, como a geração 
de emprego e renda, o aumento do setor comercial e o aumento da infraestrutura e das condições de 
habitabilidade para a nova população de trabalhadores. Com a construção da Siderúrgica e a conclusão da 
Refinaria, estima-se que haverá um aumento expressivo na geração de empregos2 nos municípios próximos. 

Em 2013, foi inaugurada no CIPP uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE), um distrito industrial de 
livre comércio, com o objetivo de atrair investimentos de empresas estrangeiras, assimilando e disseminando 
suas tecnologias avançadas e criando empregos, bem como o desenvolvimento sócioeconômico das regiões 
onde se situam. Para isso, são oferecidos diversos incentivos para empresas nele localizadas operarem com 
suspensão de impostos, liberdade cambial e usarem de procedimentos administrativos simplificados.  

                                                 
1 A condição geográfica do Pecém, com o menor tempo de trânsito entre o Brasil, os Estados Unidos e a Europa (com média de sete 
dias para alcançar o destino), funciona como um dos atrativos para conquistar os armadores e impulsionar as exportações brasileiras. 
2 Segundo informações de técnicos do CIPP, deverão ser gerados cerca de cinco mil empregos, com a conclusão das obras previstas 
para o complexo. 
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Existem ainda outros investimentos em infraestrutura que vêm sendo realizados pelos Governos Federal e 
Estadual para dar suporte ao CIPP, como a Ferrovia Transnordestina3, a implantação do Terminal de Múltiplo 
Uso4, o aeroporto de cargas do Pecém e outras obras relacionadas à logística, energia e desenvolvimento 
urbano. 

Como se pôde constatar com visitas e estudos sobre a área, a instalação do CIPP e do Porto do Pecém tem 
implicado numa transformação da região em relação ao número de trabalhadores, inclusive estrangeiros, 
como coreanos, conforme é possível observar em diversos estabelecimentos instalados nas imediações de 
São Gonçalo do Amarante, como restaurantes, pousadas, lojas e placas de sinalização voltados para essa 
população, além da criação de novos loteamentos visando os futuros habitantes. 

A chegada de novas empresas no Porto do Pecém implicou a ampliação de fluxos de capital e de força de 
trabalho, além de novas interações e infraestruturas no espaço urbano. A geógrafa Glauciana Teles (UECE) 
fez um estudo relacionado ao CIPP, de 2012 a 2015, buscando identificar o perfil dos trabalhadores e a nova 
ocupação urbana das cidades da região.5 

O Pecém, em São Gonçalo do Amarante, e o Cumbuco, em Caucaia, assumiram centralidade em relação à 
moradia dos trabalhadores. O distrito de Pecém tem a proximidade com o local de trabalho, uma maior 
oferta de infraestrutura e imóveis mais acessíveis. Os trabalhadores passaram a residir em casas, 
apartamentos, alojamentos coletivos alugados por grupos ou pelas empresas as quais estavam vinculados. 
Teles identifica na sua tese de doutorado o predomínio de casas alugadas coletivamente, seguindo de casa 
própria ou alugadas individualmente. Em terceiro e quarto lugar foram apontadas moradias em 
apartamentos e alojamentos pagos pela empresa. 

[…] as casas e apartamentos alugados de forma coletiva foram os tipos de moradia que mais 
se evidenciaram durante a pesquisa, concentrando-se, principalmente, no Distrito de 
Pecém e na localidade de Cumbuco. As casas eram alugadas de forma coletiva pelos 
trabalhadores, quando o auxílio-moradia era pago junto com o salário ou diretamente pelas 
empresas que alugavam as casas e as disponibilizavam para os trabalhadores. (TELES, 2015, 
p. 281) 

O Cumbuco abrigou mais trabalhadores de origem estrangeira, sobretudo coreanos, que alugam casas em 
condomínios fechados e apartamentos de veraneio. A localidade atraiu os trabalhadores com melhor 
qualificação e, consequentemente, salários mais elevados, portanto, mais compatíveis com os preços 
cobrados em imóveis com maior conforto e em área turística.  

                                                 
3 A ferrovia Transnordestina é uma das principais obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que deverá interligar os 
polos de produção agrícola, mineral e industrial aos portos do Pecém (CE) e Suape (PE). A ferrovia, que envolve investimentos de R$ 
4,5 bilhões, possuirá 1.728 km de extensão, dos quais 527 no Ceará. A previsão de conclusão é o final de 2012. 
4 O Terminal de Múltiplo Uso - TMUT – do Porto do CIPP foi inaugurado em agosto de 2011, ampliando a movimentação de 
contêineres de 150 mil teus (contêineres de 20 pés) para 750 mil teus. 
5 Tese de Doutorado apresentada em 2015 por Glauciana Alves Teles ao Programa de Pós-Graduação em Geografia (PROPGEO) do 
centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual do Ceará (UECE): “Mobilidade, trabalho e interações socioespaciais: o 
Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP no contexto da região metropolitana de Fortaleza”. 
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A implantação do Porto do Pecém e de indústrias no CIPP modificou a dinâmica do Cumbuco e de suas 
adjacências em razão dos fluxos de trabalhadores para as obras de construção/ampliação do porto e das 
indústrias. É notória a presença dos coreanos no Cumbuco, quando se observam na paisagem placas de 
restaurantes ou mesmo de indicação em língua coreana, reforçando a adequação desses espaços à demanda 
de seus novos habitantes. 

Nesse contexto, há que se destacar os novos fluxos de mão de obra, alterações em infraestruturas e 
interações urbanas, além de transformações no uso e ocupação do solo em toda essa área. O CIPP insere 
novos conteúdos às dinâmicas locais, consolidando um novo vetor de expansão urbana e produtiva, e 
envolvendo transformações físicas, econômicas, políticas e sociais. 

A ATIVIDADE TURÍSTICA 

Desde o final da década de 1990, o litoral oeste de Fortaleza e da RMF sofre interferência do mercado do 
turismo. Na capital, a dinâmica dos bairros periféricos a oeste sofreu alterações em relação aos fluxos, com 
a inserção e expansão de vias, porém no contexto mais amplo da RMF foram alteradas dinâmicas de fluxo, 
de uso e de ocupação do solo. Essas alterações  proporcionaram uma maior integração entre Fortaleza e os 
núcleos litorâneos da zona oeste. 

A interligação viária do eixo oeste com Fortaleza, foi facilitada por meio da construção da ponte sobre o Rio 
Ceará e o alargamento da Av. Leste-Oeste, contribuído para o processo de conurbação urbana e promovendo 
uma integração mais efetiva com as praias dessa região.  

O turismo, assim como a indústria, tem importante papel na urbanização do eixo oeste, principalmente no 
que se refere à faixa litorânea. É possível observar três dinâmicas bem diferentes relacionadas à atividade: o 
veraneio marítimo (novos loteamentos e residências secundárias); o turismo em si com hotéis, pousadas, 
restaurantes e resorts (Figura 3); e a expansão imobiliária (condomínios horizontais e oferta de loteamentos 
diversos).  

Outro aspecto importante a se considerar é a criação de rotas turísticas, ou obras viárias para atender ao 
turismo crescente, como a construção da Via Estruturante CE-085 (Figura 4), que  constitui uma das principais 
intervenções no território metropolitano e que incrementou o desenvolvimento do Vetor Oeste. Foi 
concebida com objetivo de facilitar o acesso às praias localizadas no litoral oeste do Ceará, já que, em muitos 
casos, o turista que chega a Fortaleza mantém-se hospedado  na capital e realiza viagens diárias a diferentes 
praias nas proximidades.  

Além disso, é válido ressaltar que a construção da CE-085 visou a dinamizar não somente a atividade turística, 
mas também os fluxos relacionados à implantação do CIPP, evidenciando a coexistência e uma certa 
integração de dinâmicas diferentes que atuam na mesma área de expansão.  

Em 2017, a CE-085 foi duplicada em um trecho de 30 km, dos municípios de Paracuru a Trairi, como parte do 
programa “Ceará de Ponta a Ponta”: o Programa de Logística e Estradas do Ceará, que desde 2012 realiza 
obras de restauração, pavimentação e duplicação de estradas no estado, como incentivo às atividades 
comerciais, industriais e turísticas. 
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Figura 3: Outdoor do hotel e spa do empreendimento Ecopark Boneville, em Caucaia 
Fonte: Foto da autora, 2018 

Figura 4: Via estruturante, acesso ao eixo oeste 
Fonte: SGA Notícias, 2014 

Figura 4: Via Estruturante, acesso ao eixo oeste da RMF 
Fonte: SGA Notícias, 2014 
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A praia do Cumbuco é a que tem maior atrativo turístico de Caucaia, a que apresenta um custo mais alto e a 
que tem atraído os trabalhadores estrangeiros que vem para o Pecém, os quais tem uma melhor qualificação 
e renda. Todavia, é válido ressaltar também as transformações que têm ocorrido no Icaraí, que sofre um 
processo intenso de parcelamento do solo e ocupação diversificada de residências secundárias. Nele, é 
possível verificar uma grande variedade de tipos habitacionais e construtivos de segunda moradia, por 
exemplo, unifamiliares isoladas, residências padronizadas em loteamentos abertos e edifícios e condomínios 
multifamiliares. Outra praia com grande atratividade turística é a Taíba, que se localiza em São Gonçalo do 
Amarante, próxima  ao Porto do Pecém. O acesso até lá foi facilitado pela construção da via estruturante CE-
085, de onde parte a CE-185 que conduz ao núcleo litorâneo.  

Apesar de mais distante, uma praia com crescente protagonismo nos últimos anos é Jericoacoara, no 
município de Jijoca de Jericoacoara, que vem recebendo grande leva turistas, inclusive internacionais. Teve 
sua zona urbana ampliada em 2014, e em 2017 recebeu seu próprio aeroporto, com voos diretos de outros 
estados do País, como Pernambuco e São Paulo, fator de atração de outros investimentos, como de redes 
hoteleiras. 

O INCREMENTO DA URBANIZAÇÃO NO EIXO OESTE: OS LOTEMENTOS AO LONGO DA VIA 
ESTRUTURANTE 

É evidente o surgimento, nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, de loteamentos e 
condomínios residenciais, alterando a relação entre áreas rurais e urbanas, com visível aumento da 
urbanização nessa área, principalmente considerando a escala de alguns desses loteamentos, como o Cidade 
Cauype, em Caucaia, e o Laguna Smart City, em São Gonçalo do Amarante, que se intitulam cidades, 
possuindo infraestrutura própria, com áreas que superam três hectares. 

O interesse do setor imobiliário na região tem conexão direta com o Complexo Portuário, não só pelo 
crescimento econômico e de infraestrutura, mas também o populacional. Segundo uma pesquisa sobre as 
características econômicas do território sob a influência do CIPP, feita pela Universidade de Milão, 
encomendada pela PLANET, empresa responsável pelo empreendimento Laguna Smart City,  o município de 
São Gonçalo do Amarante passaria por uma explosão demográfica nos próximos anos, atingindo até 85.000 
habitantes em 2019 e 105.000 habitantes em 2024. 

O público alvo desses loteamentos está dividido entre moradores de Fortaleza, buscando valores mais 
acessíveis que o da capital, moradores dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante aproveitando 
as oportunidades decorrentes do crescimento da área, e estrangeiros, costumeiramente empregados no 
CIPP. Portanto é possível observar que o Complexo Portuário não influencia o crescente mercado imobiliário 
da região apenas por dinamizar a economia, comércio e indústria local, como de fato é a fonte de uma grande 
parcela dos compradores. 

O mapa a seguir (Figura 5) mostra um levantamento de loteamentos na região, localizados em sua maioria 
nas adjacências do CIPP, ao longo da CE-085 e da CE-041, e da zona litorânea, sendo assim os loteamentos 
atrativos como primeira e segunda moradia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O CIPP insere novos conteúdos às dinâmicas metropolitanas mais recente,  principalmente na região oeste 
da RMF, evidenciando um conjunto de transformações no espaço urbano. A consolidação do vetor de 
expansão produtiva com base na atividade industrial envolve lógicas econômicas, políticas e sociais, sendo 
necessárias articulações entre os agentes produtores do espaço, sobretudo, entre aqueles que detêm o 
poder econômico. 

O Complexo industrial e Portuário do Pecém se configura como um espaço de industrialização recente no 
Ceará, no qual o Estado assume o papel de consolidar as políticas públicas e articular os investimentos 
privados. Desse modo, o Estado é um dos agentes mais importantes, haja vista que ele regulamenta e 
constrói as infraestruturas públicas necessárias ao funcionamento do porto, das indústrias no CIPP e das 
cidades. 

Nessa perspectiva, o CIPP nos permitiu compreender que a mobilidade do capital e da força de trabalho 
inserem-se numa totalidade, fazendo parte de um processo mais amplo de dispersão geográfica do capital e 
do trabalho. Esse processo desencadeou uma série de mudanças estruturais nos municípios do eixo oeste da 
RMF, estando relacionadas ao novo dinamismo da economia e aos fluxos cotidianos de trabalhadores que 
inseriram uma demanda por serviços públicos e privados essenciais à habitabilidade. É válido ressaltar que 
os trajetos feitos pelos trabalhadores de casa ao trabalho são cada vez mais distantes, haja vista que muitas 
vezes é mais rentável morar em uma cidade vizinha a São Gonçalo do Amarante, mas que tenha preços mais 
acessíveis, e se deslocar diariamente. 

Figura 5: Loteamentos na área oeste da RMF 
Fonte: Mapa elaborado pelas autoras, 2018 
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Esse eixo de expansão metropolitana se consolida com base na atividade produtiva, tendo como suporte as 
indústrias e o porto. Todavia, é importante evidenciar que até então a dinamização desse espaço dava-se 
principalmente pela atividade turística, a qual foi ainda mais difundida com o crescimento econômico do 
local. Desse modo, o comércio e os serviços, antes relacionados ao lazer e ao turismo, voltam-se também ao 
atendimento das necessidades dos trabalhadores temporários que passam a residir nessa porção 
metropolitana. Além disso, o potencial turístico das praias da porção oeste está sendo cada vez mais 
explorado com a criação de novos loteamentos, condomínios e resorts. 
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RESUMO: 
Após trinta anos da promulgação da Constituição Federal Brasileira alguns dos princípios e objetivos estabelecidos 
nela precisam ser debatidos com melhor acuidade nas políticas públicas habitacionais. O direito à cidade, ainda que 
não tenha sido literalmente citado no texto constitucional, trata-se de princípio que permeia a política urbana e que 
permite a compreensão da ordenação do espaço urbano garantindo o pleno desenvolvimento de suas funções e 
fruição da infraestrutura aos seus habitantes. O que se buscou apresentar nesta pesquisa é a possibilidade de acesso à 
cidadania através do oferecimento de serviços da infraestrutura urbana e a análise da localização dos 
empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) à luz do plano diretor urbano do Município de 
Vitória da Conquista - BA. O objetivo é identificar aspectos de exclusão social e desigualdade no acesso à 
infraestrutura urbana nas unidades de habitação de interesse social. Infere-se que negar estrutura urbana e 
impossibilitar o acesso aos equipamentos públicos é também maneira de perpetuar a desigualdade e segregação 
socioeconômica.  
PALAVRAS-CHAVE: Produção do Espaço Urbano; Desigualdade; Política Habitacional; Planejamento Urbano.  

ABSTRACT:  
After thirty years of promulgation of the Brazilian Federal Constitution some of the principles and objectives 
established in it need to be debated with better accuracy in public housing policies. The right to the city, although it has 
not been literally mentioned in the constitutional text, is a principle that permeates urban politics and allows the 
understanding of the urban space order guaranteeing the full development of its functions and the enjoyment of the 
infrastructure to its inhabitants . What was sought to present in this research is the possibility of access to citizenship 
through the provision of urban infrastructure services and the analysis of the location of projects in the My House My 
Life (MCMV) program in light of the municipal directorial plan of the Municipality of Vitória da Conquista - BA. The 
objective is to identify aspects of social exclusion and inequality in access to urban infrastructure in housing units of 
social interest. It is inferred that denying urban structure and making access to public facilities impossible is also a way 
of perpetuating inequality and socioeconomic segregation. 
KEYWORDS:. Production of Urban Space; Inequality; Housing Policy; Urban planning. 

RESUMEN:  
Después de treinta años de la promulgación de la Constitución Federal Brasileña algunos de los principios y objetivos 
establecidos en ella necesitan ser debatidos con mejor agudeza en las políticas públicas habitacionales. El derecho a la 
ciudad, aunque no haya sido literalmente citado en el texto constitucional, se trata de principio que impregna la 
política urbana y que permite la comprensión de la ordenación del espacio urbano garantizando el pleno desarrollo de 
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sus funciones y fruición de la infraestructura a sus habitantes . Lo que se buscó presentar en esta investigación es la 
posibilidad de acceso a la ciudadanía a través del ofrecimiento de servicios de la infraestructura urbana y el análisis de 
la localización de los emprendimientos del programa Mi Casa Mi Vida (MCMV) a la luz del plan director municipal del 
Municipio de Vitória da Conquista - BA. El objetivo es identificar aspectos de exclusión social y desigualdad en el acceso 
a la infraestructura urbana en las unidades de vivienda de interés social. Se infiere que negar la estructura urbana e 
imposibilitar el acceso a los equipos públicos es también manera de perpetuar la desigualdad y segregación 
socioeconómica. 
PALABRAS-CLAVE: Producción del espacio urbano; La desigualdad; Política Habitacional; Planificación Urbana. 
 
 

INTRODUÇÃO 

Trinta anos após a homologação da Constituição Federal os debates sobre a aplicação das normas 
constitucionais na esfera administrativa ainda são necessários. Nas premissas contidas no preâmbulo e nos 
primeiros artigos do texto constitucional há a pretensão de estabelecer, a partir deste pacto, os valores 
supremos de uma sociedade fraterna, consubstanciada sob a harmonia social. Nos termos da lei há a 
descrição de quais seriam os objetivos que deveriam gerir as ações governamentais, quais sejam: construir 
uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Nenhuma 
norma infraconstitucional poderá (ou poderia) ferir o regramento superior, pelo contrário, a ela deve 
recorrer para que sua constitucionalidade seja verificada.  

A análise detalhada da norma constitucional permite extrair valores ensejados pelos constituintes e pelas 
reivindicações da população que se manifestou à época da elaboração do texto. Com o reestabelecimento 
do governo democrático e no intuito de consolidar garantias mínimas, postularam-se como fundamentos a 
soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o 
pluralismo político.   

A Constituição positivou os direitos e garantias fundamentais elencando-os no artigo quinto, e os seus 
incisos, pautados na igualdade, liberdade e fraternidade. Adiante, no artigo sexto e sétimo, apresentou 
maneiras, pelos quais, os direitos e garantias poderiam ser concretizados. Assim, tratar da educação, saúde, 
alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e 
à infância e assistência aos desamparados, é, na verdade, propor a efetividade dos direitos e garantias 
fundamentais. No entanto, observa-se que as garantias sociais não são acessadas por todos igualmente, 
trata-se da heterogenia da realidade socioeconômica.  

Há a necessidade de assegurar não apenas a formalidade, mas a materialidade destas garantias, pois 
devido às disparidades econômicas, existem distintos acessos às propostas sociais. É cediço que esta 
materialidade não pode ser verificada com a mera regulação das relações sociais, cabe ao Estado intervir 
para promover por meio do seu poder e das suas competências a alteração dos mecanismos de modo a 
promover a igualdade, ao menos igualdade mínima, que assegure a todos os direitos fundamentais. 
Promover a igualdade mínima é asseverar a todos a completude dos direitos e garantias fundamentais, 
embora não haja unanimidade na operação e intervenção do Estado. As diversas ideologias políticas e 
econômicas emanam das divergências decorrentes dos interesses, das conveniências e das posições de 
cada qual, que recorrem ou exigem do Estado à intervenção. Todavia, a tônica da discussão apresentada 
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neste trabalho não propõe debater as correntes socioeconômicas existentes a partir desta cisão de 
entendimento.  

Tendo em vista que o artigo sexto expressamente cita quais são os direitos sociais tutelados pela 
Constituição, esta análise propõe perquirir o acesso à moradia, principalmente pela população que não 
possuem meios econômicos para a fruição desse direito, denominada habitação de interesse social.  Infere-
se, indubitavelmente, que a pesquisa sobre moradia de interesse social no Brasil é demasiadamente ampla, 
e possui diversos recortes; considerando as particularidades de cada região geográfica e a situação 
econômica e social das mesmas, haveria um estudo que não poderia ser esgotado em tão pouco tempo, 
dada as nuanças de cada parte. Deste modo, a proposta é analisar a moradia popular tendo como recorte 
territorial o município de Vitória da Conquista, na Bahia, localizado na Região Nordeste, a segunda região 
brasileira com o maior déficit habitacional (FJP, 2014). 

Buscou-se compreender se em Vitória da Conquista, o Poder Público funciona para cumprir a redução das 
desigualdades, cumprindo o compromisso firmado constitucionalmente; verificada a negativa desta 
proposição, pretendeu-se entender em quais aspectos o Poder Público reafirma e perpetua as 
desigualdades. Os aspectos de desigualdade que serão verificados circunscreve ao direito à cidade, tendo 
como objeto empírico os empreendimentos do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, na 
modalidade faixa 1. O referido programa está vigente em todo o território nacional desde 2009, por força 
da lei que o instituiu. Possui o seu atendimento classificado por faixas, nos quais são considerados os 
valores de renda, o tipo de imóvel, a área em que é contratado o empreendimento, entre outras 
características.   

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cuja análise decorre dos dados e informações apresentadas sobre o 
município através dos relatórios do Ministério das Cidades em contraposição às previsões do Plano Diretor 
Urbano – PDU – de Vitória da Conquista. Averiguando como o PDU descreve as áreas das instalações dos 
empreendimentos, buscando entender se há tratamento desigual nas diversas partes da cidade. 

INEQUIDADES HABITACIONAIS E A MORADIA DE INTERESSE SOCIAL 

Ainda que brevemente, buscou-se identificar alguns fatores que promoveram e continuam promovendo as 
inequidades habitacionais no Brasil. Preliminarmente, os indícios da desigualdade habitacional se 
estabeleceram na formação dos ciclos econômicos baseados na concentração de latifúndios de 
monocultura, produção de bens primários e mão-de-obra escrava. Apesar de não haver dados oficiais com 
registros do déficit habitacional ou a quantificação das unidades de habitação precária neste período, a 
desigualdade de ocupação do espaço físico e social na sociedade brasileira já era perceptível na divisão 
casa-grande e senzala, em que inclusão e exclusão eram incorporadas ao cotidiano.  

As mudanças na estrutura produtiva do Brasil também são consideradas um fator de promoção das 
desigualdades habitacionais. Embora o processo de industrialização tenha sido tardia, a cidade tornou-se 
atrativa, proporcionando a oportunidade de inserção no processo de divisão social do trabalho e a 
diversificação de interesses econômicos e sociais.  A implosão e explosão descritas por Lefebvre (2011) 
transformou a dinâmica do espaço urbano. As cidades passaram a atrair cada vez mais o contingente 
populacional, adensando-a territorialmente. Como consequência, a extensão do espaço urbano não se 
limitou a forma sócio espacial anterior, processo que Lefebvre (2011) denominou de explosão.  
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Esse fenômeno contribuiu para o agravamento da pobreza e de problemas sociais. Um número maior de 
pessoas passou a habitar a cidade, entretanto, a migração em massa resultou em excedente de mão-de-
obra não especializada ou mal qualificada, fadada a compor as margens do sistema produtivo, o exército de 
reserva de mão-de-obra (LEFEBVRE, 2011). A debilidade da provisão da moradia é decorrente deste 
processo. Nos países, cuja industrialização foi tardia e periférica, a favela e as ocupações ou assentamentos 
irregulares são os resultados desta explosão do tecido urbano. 

A luz do entendimento lefebvreriano, o processo de industrialização brasileiro foi caracterizado pela  
instalação das indústrias, preferencialmente, próximo as fontes de energia e matérias-primas. A atividade 
industrial brasileira transformou radicalmente o território. O aspecto inicial da cidade industrial apoiava-se 
no modelo monocêntrico de estruturação interna da cidade. O rápido processo de industrialização da 
produção no Brasil, também acelerou o processo de urbanização do território. Todas as nuanças e 
implicações decorrentes da industrialização foram experimentadas no Brasil de modo célere. 

Ademais, as políticas habitacionais experimentadas no Brasil não foram eficientes para prover moradia 
para a população onde se concentra a maior demanda. As experiências no início do século XX, com as vilas 
operárias e as Caixas e Institutos de Aposentadoria e Pensão, tratavam da provisão habitacional 
subsidiariamente. Na década de 1940, a criação da Fundação da Casa Popular (FCP) propôs o 
enfrentamento dos problemas habitacionais em âmbito nacional (AZEVEDO, 2011). A princípio, ela foi 
instituída para o enfrentamento de problemas habitacionais, em seguida sua atuação foi ampliada para 
atender outras demandas urbanas (AZEVEDO, 2011). 

A Fundação foi extinta na década de 1960, mesmo período em que foi instituído o Sistema Financeiro de 
Habitação (SFH) e a criado o programa Banco Nacional de Habitação (BNH), cujo propósito foi estimular a 
construção e o financiamento de unidades habitacionais. Maricato (1987) afirma que:   

Nesse sentido, o SFH foi uma forma eficaz de ampliar a provisão de habitações no Brasil, 
seja através da criação e do fortalecimento de empresas capitalistas ligadas ao 
financiamento, à produção e à venda de moradias, seja quando disciplinou a drenagem de 
recursos de poupança voluntária (principalmente cadernetas de poupança) pelo Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e de recursos compulsórios, o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), uma espécie de fundo-desemprego constituído de 
8% das folhas salariais dos trabalhadores regidos pela CLT. (MARICATO, 1987, p. 30)  

A experiência do BNH não foi satisfatória e impeliu a ocupação irregular do espaço urbano como alternativa 
de provisão habitacional. O programa foi extinto na década de 1980 e com isso viu-se a ampliação do 
abismo social consubstanciado através da moradia. 

De fato, as experiências pontuais de habitações subsidiadas entre 1965 e 1968 e, mais 
recentemente, a partir de 1976, redundaram em constantes fracassos além de 
representarem muito pouco quantitativamente diante das necessidades sociais. [...] A 
ilegalidade das ocupações de terra de terra, a irregularidade de loteamentos e 
construções chegaram a índices tão altos nas cidades brasileiras (à exceção de Brasília) 
que superam na maior parte dos casos, em muito, as ocupações regulares. Se o Estado faz 
“vistas grossas” a esse universo de clandestinidade, é porque é a forma que encontra de 
oferecer uma válvula de escape para as necessidades objetivas e concretas que a massa 
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de trabalhadores urbanos, e a massa pobre e desempregadas, recém-chegada do campo, 
tem de habitação. (MARICATO, 1987, p.29, 31)  

Embora as discussões sobre desigualdade social a partir da moradia tenham sido amplamente debatidas 
desde a década de 1980 com o fim do BNH, o programa habitacional em vigência no Brasil, o Programa 
Minha Casa Minha Vida (MCMV), parece repetir os mesmo erros, provocando a ampliação da especulação 
imobiliária e segregação socioeconômica. Após mais de vinte anos sem um programa habitacional 
relevante com abrangência territorial nacional, o MCMV foi inicialmente formulado por meio de Medida 
Provisória, logo após convertido em Lei nº 11.977/2009 (BRASIL, 2009), e tem por objetivo promover a 
produção ou aquisição de novas unidades habitacionais.  

Após 1988, com o processo de redemocratização e promulgação da Constituição Federal e a inserção das 
diretrizes da Política Urbana no texto constitucional outras normas foram elaboradas e institutos foram 
criados consubstanciando a ordenação do espaço urbano. O Estatuto da Cidade, homologado em 2001; o 
Ministério das Cidades, criado em 2003; o Conselho das Cidades (ConCidades), criado em 2004 e extinto em 
2017; o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social, elaborados em 2005; a Política Nacional de Habitação e o Plano Nacional de Habitação em 2007 são 
exemplos do arcabouço jurídico e institucional em torno da temática urbana com o intuito de ordenar o 
desenvolvimento das funções sociais da cidade, com propósito de uma mudança cultural no tratamento do 
espaço urbano. 

Conforme preceitua o artigo quinto da lei que instituiu o MCMV, todos os projetos habitacionais 
integrantes deste programa, precisamente, deveriam obedecer a requisitos que garantissem moradias 
dignas e cidades sustentáveis:  

Art. 5º A. Para a implantação de empreendimentos no âmbito do PNHU, deverão ser 
observados: I - localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão que 
atenda aos requisitos estabelecidos pelo Poder Executivo federal, observado o respectivo 
plano diretor, quando existente; II - adequação ambiental do projeto; III - infraestrutura 
básica que inclua vias de acesso, iluminação pública e solução de esgotamento sanitário e 
de drenagem de águas pluviais e permita ligações domiciliares de abastecimento de água 
e energia elétrica; e IV - a existência ou compromisso do poder público local de instalação 
ou de ampliação dos equipamentos e serviços relacionados a educação, saúde, lazer e 
transporte público. (BRASIL, 2009, artigo 5ºA) 

A proposta do MCMV alinhava-se às previsões do Estatuto da Cidade e da Constituição, permitindo aos 
usufrutuários condições dignas de vivência, ou seja, trata-se da aplicação do direito à cidade.  

O direito à cidade é um direito difuso e coletivo, de natureza indivisível, de que são 
titulares todos os habitantes da cidade, das gerações presentes e futuras. Direito de 
habitar, usar e participar da produção de cidades justas, inclusivas, democráticas e 
sustentáveis. A interpretação do direito à cidade deve ocorrer à luz da garantia e da 
promoção dos direitos humanos, compreendendo os direitos civis, políticos, sociais, 
econômicos e culturais reconhecidos internacionalmente a todos. (AMANAJÁS E KLUG, 
2018). 

O direito à cidade é um espaço de conquistas e não pode ser reduzido apenas ao direito de moradia, trata-
se de uma integração ao acesso as garantias sociais, como um novo contrato de cidadania social. Enquanto 
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instrumento transformador, o direito à cidade não pode ser cristalizado em si, tão pouco refém do poder 
econômico.  

Para facilitar o atendimento da população, o programa foi seccionado em três modalidades de mercado: 
faixa 1, faixa 2 e faixa 3. A faixa 1 atende a habitação de interesse social, financiado pelo Fundo de 
Arrendamento Residencial (FAR) ou pelo Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), na modalidade entidades. 
O objeto desta análise é o MCMV-FAR, cujo atendimento é mediado pelo poder público municipal. As 
diretrizes apresentadas pela Política Nacional de Habitação (PNH) e o Plano Nacional de Habitação 
(PlaNHab) conceituam a habitação de interesse social como sendo direcionada à população cujo 
rendimento salarial é até três salários mínimos. Vez que, a população que recebe até este limite de renda 
não tem como prover a própria moradia sem o comprometimento da sua sobrevivência. 

As criticas ao MCMV para a habitação de interesse social apontam que os recursos investidos concentraram 
nas modalidades faixa 2 e 3, onde o déficit habitacional era menor, ou seja, o programa não atendeu ao 
público de maior demanda. 

Os cálculos mais recentes, com base na PNAD de 2008, 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 habitacional urbano 
estava entre famílias com renda de até três SMs. A medida do déficit é, portanto, 
adequada como indicador de monitoramento de ações habitacionais que tenham esse 
público como alvo que, conforme já anunciado, compreende famílias atendidas pelo 
MCMV-HIS. Contudo, é importante lembrar que o MCMV também opera com recursos do 
FGTS, voltados a famílias de maior renda, atualmente até R$ 5.400. Nessa faixa de renda, 
de R$ 1.600 a R$ 5.400, a presença do déficit habitacional é muito menor do que na faixa 
de renda mais baixa. (KRAUSE; BALBIM; e LIMA NETO, 2013, p. 34 e 35) 

Além de não atender ao déficit real, a qualidade das moradias tem sido contestada por serem inseridas em 
áreas que constituem manchas urbanizadas, no limite da área urbana ou com restrições ambientais, 
estabelecidos pela própria legislação municipal. 

A segregação e fragmentação do espaço urbano brasileiro 

A segregação no espaço urbano tem sofrido variações ao longo dos anos. Caldeira (2003) apresenta três 
formas diferentes de expressão de organização e segregação socioeconômica do espaço urbano. A primeira 
compreende o fim do século XIX até os anos 1940. Com a área urbana pequena, os grupos sociais se 
comprimiam, diferenciando-se através do tipo de moradia. A segunda forma, dos anos 1940 até os anos 
1980, caracterizou-se pela distância territorial, estrutural e econômica. Os grupos sociais eram segregados. 
Classes de média e alta renda residindo nas áreas centrais e a classe de baixa renda nas áreas precárias e 
periféricas. A segunda forma, centro-periferia, ainda é predominante na maioria das cidades brasileiras:  

[...] parece “natural” o apartheid que separou nossas cidades em centros e em periferias. 
O “centro” é o ambiente dotado de infraestrutura completa, onde estão concentrados o 
comércio, os serviços e os equipamentos culturais; e onde todas as residências de nossa 
diminuta classe média têm escritura devidamente registrada em cartório. Já a “periferia” é 
o lugar feito exclusivamente de moradias de pobres, precárias, eternamente inacabadas e 
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cujos habitantes raramente têm documentos de propriedade registrados. (ROLNIK, 2006, 
p.201) 

A terceira forma vem se configurando desde os anos 1980, principalmente nas regiões metropolitanas, cuja 
característica é a separação de grupos sociais, segmentado cada vez mais em decorrência da renda. Sposito 
(2014) afirma que não se trata apenas da segregação socioespacial, trata-se da iniciativa de 
autossegregação.  

A terminologia fragmentação socioespacial tem sido adotada em decorrência desse aprofundamento de 
desigualdades e a impossibilidade de diálogos entre as diferenças (SPOSITO, 2014). A fragmentação não 
apenas na dimensão sociopolítica como também na dimensão socioeconômica, como ressalta a autora. As 
tendências à autossegregação das classes economicamente superiores vêm se firmando como um modelo 
urbano que incentiva a desreponsabilização para as demandas coletivas (RIBEIRO, 2012). A cultura do medo 
faz com que o desconhecido seja visto como uma ameaça. Bairros e áreas inteiras cada vez mais uniformes 
amplificam a segregação, anulando a experiência de vida citadina.   

Na paisagem urbana essa fragmentação desintegra a vida comunitária, desenvolvendo o medo de misturar-
se: 

Os estratagemas arquitetônico-urbanísticos identificados e listados por Flusty são os 
equivalentes tecnicamente atualizados dos fossos pré-modernos, das torres e das seteiras 
nas muralhas das cidades antigas. Mas, em lugar de defender a cidade e todos os seus 
habitantes de um inimigo externo, servem para dividir e manter separados seus 
habitantes: para defender uns dos outros, ou seja, daqueles a quem se atribuiu o status de 
adversários. (BAUMAN, 2009, p.42) 

A segregação socioespacial seria como obrigar, involuntariamente, determinada população a se agrupar em 
uma dada área (MARCUSE, 2001 apud TORRES, 2004). Esse fenômeno contribui para a perpetuação da 
pobreza e de problemas sociais. Os mecanismos de mercado e instrumentos institucionais orientam essa 
segregação. Investimentos públicos, proporcionando a melhoria e a exclusividade da localização, atrelados 
ao consumo do espaço privilegiado reproduzem e reforçam o mercado imobiliário especulativo 
(MARICATO, 2000).   

É a superposição de um sítio social ao sítio natural (SANTOS, 1993). Do contrário, surge o revés. A 
desatenção, a inércia e o descaso do Estado consolidam áreas desmerecidas pelo mercado. O valor da 
cidadania passa a ser calculado pelo lugar onde se vive: 

Cada homem vale pelo lugar onde está; o seu valor como produtor, consumidor, cidadão 
depende de sua localização no território. Seu valor vai mudando incessantemente, para 
melhor ou para pior, em função das diferenças de acessibilidade (tempo, frequência, 
preço) independente de sua própria condição. Pessoas com as mesmas virtualidades, a 
mesma formação, até mesmo o mesmo salário, têm valor diferente segundo o lugar em 
que vivem: as oportunidades não são as mesmas. Por isso, a possibilidade de ser mais ou 
menos cidadão depende, em larga proporção do ponto do território onde se está. 
(SANTOS, 1987, p.81 apud VILLAÇA, 2001, p.75) 

Segundo Villaça (2001), a concentração desproporcional da renda possibilita que parte da população 
usufrua de padrão de vida inacessível para a maioria. Os desníveis de renda são injustos. De acordo com o 

9063



 

autor, não é a pobreza que gera conflitos sociais, mas a consciência dela. Pois, a exclusão não é resultado 
momentâneo e remediável, pois adquiriu características de algo definitivo: 

Essa 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. (ROLNIK, 2006, p.200). 

POLITICA URBANA E HABITACIONAL EM VITÓRIA DA CONQUISTA 

Situada na região nordeste do país, cujo índice de déficit habitacional estimava-se em 37,5% (FJP, 2014), no 
estado da Bahia, cujo déficit habitacional contabilizava 12,5%, em valores relativos, Vitória da Conquista 
não apresentou estudos detalhados sobre o déficit habitacional do munícipio. Entretanto, entre os anos 
2009 e 2016, foram edificadas 8.497 unidades habitacionais no âmbito do Programa MCMV, distribuídas 
em vinte e dois empreendimentos na área urbana e seis na área rural.  

Vitória da Conquista possui população estimada em 343.230 habitantes, a segunda maior cidade do interior 
da Bahia, situada no centro sul, no sudoeste baiano (IBGE, 2010). De acordo com o poder público 
municipal, os empreendimentos entregues dispunham de 350 unidades em média, para a população 
incluída na política de habitação de interesse social. Ao mesmo tempo, apesar de atender tantas famílias, a 
desigualdade social se mantém, além de não suprir as carências do déficit habitacional do Município.   

A pesquisa centrou na análise de três empreendimentos construídos em três áreas distintas no Município: 
o Condomínio Vila Bonita, situado no Bairro Airton Senna, com 498 unidades habitacionais (Figura 1 e 
Figura 2); o Condomínio Lagoa Azul I, localizado no Bairro Campinhos, com 300 unidades habitacionais 
(Figura 3 e Figura 4); e o Condomínio Pau-Brasil, no Bairro Miro Cairo, com 435 unidades habitacionais 
(Figura 5 e Figura 6). Os Condomínios foram escolhidos em virtude da localização no zoneamento 
municipal.  

 
Figura 1 – Condomínio Vila Bonita 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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 Figura 2 – Condomínio Vila Bonita - Lateral 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 
Figura 3 – Condomínio Lagoa Azul I 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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  Figura 4 – Condomínio Lagoa Azul I (Vizinhança do Condomínio)  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

 
 

 
Figura 5 – Condomínio Pau-Brasil 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Figura 6 – Condomínio Pau-Brasil (Unidades) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

O município, através do seu Plano Diretor Urbano (PDU) zoneou a cidade em seis macrozonas e a cada uma 
delas descreveu e disciplinou diretrizes específicas. O PDU foi elaborado em 2006 e tinha previsão de ser 
revisto a cada dez anos, o que não ocorreu.  

Cada um dos bairros onde estão situados os empreendimentos selecionados está situado em um 
macrozona. O Condomínio Vila Bonita está localizado no bairro Airton Senna, na Área De Expansão Urbana 
Preferencial II. Para esta área o PDU considerou como diretrizes a necessidade de efetuar transformações 
urbanísticas, para obter melhor acessibilidade. A área é descrita como possibilidade de expansão urbana, 
mas não possui infraestrutura necessária para a acomodação das 498 unidades.  

O condomínio Vila Bonita está às margens da Rodovia Anel do Contorno, que possibilita a intersecção das 
Rodovias Federal BR-116 e Estadual BA-262. O bairro Airton Sena situa-se às franjas do tecido urbano, sem 
iluminação pública adequada, com transporte público deficitário e equipamentos públicos ineficientes para 
o atendimento da população.   

O PDU ainda previa que nesta área deveria ser consolidada a ocupação, levando em consideração o 
atendimento a infraestrutura e equipamentos urbanos, além disso, os vazios urbanos seriam devidamente 
estimulados ao preenchimento e parcelamento do solo. Outro fator relevante é que o poder público 
municipal considerou esta área como um potencial para a construção de complexos de lazer e outros 
equipamentos necessários ao desenvolvimento urbano. No entanto, após a aprovação do PDU em 2006, 
viu-se apenas a edificação do Condomínio Vila Bonita em 2010 e edificações particulares, como postos de 
abastecimento de combustível e armazéns. Outro fator emblemático é que não há unidades de ensino para 
nenhuma das fases escolares, não dispõe de unidades de atendimento à saúde, e os moradores do 
condomínio são orientados pelas secretarias competentes a recorrer aos bairros centrais. 
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O segundo Condomínio analisado é o Lagoa Azul I situado no bairro Campinhos, esse é o que causa 
estranheza em decorrência do que propõe o PDU para a área. Nas análises técnicas realizadas no período 
da elaboração do PDU o bairro foi considerado como Área de Expansão Urbana Rarefeita, em virtude das 
restrições ambientais. A área é exterior a Rodovia do Anel do Contorno e possui núcleos contíguos de 
ocupação.  

Nas descrições do PDU a área deveria ter a ocupação controlada por ser área de preservação do patrimônio 
ambiental referente aos recursos hídricos, à flora e à fauna. Expressamente o PDU determina que o bairro 
citado deveria compatibilizar a ocupação com a proteção da vegetação e dos cursos de áreas brejadas 
(formação de brejos e lagoas naturais). O que pode ser constatado na prática é que não há nenhum projeto 
de preservação ambiental, a área possui problemas de drenagem e no período do verão (período das 
chuvas) torna-se alagadiça.  

Os moradores do empreendimento no bairro Campinhos efetuaram mobilizações, protestos e interditaram 
as vias de acesso ao Condomínio na tentativa de chamar a atenção do poder público municipal para as 
deficiências de atendimento da infraestrutura urbana e também dos problemas estruturais do condomínio. 
Não são raras as reclamações de unidades com problemas de saneamento básico e deficiências de 
transporte público e segurança. A área também compõe faixa descontinua do tecido urbano e é perceptível 
a segregação espacial do condomínio. A estrutura do bairro é deficitária e possui características rurais, um 
conflito de definições. 

O terceiro empreendimento selecionado, o Condomínio Pau-Brasil, está situado no bairro Miro Cairo. A 
área é classificada como sendo de Adensamento Condicionado, em virtude das proximidades com a Serra 
do Periri, área de preservação ambiental. A área é constituída de ocupações consolidadas, com restrições 
ambientais e problemas de macrodrenagem e baixa qualificação da infraestrutura.  

O PDU estabeleceu como diretriz precípua que na área fosse promovida a qualificação, com proteção aos 
recursos naturais e implantação da infraestrutura, sistema viário e serviços públicos, em especial a solução 
de esgotamento sanitário. Outros empreendimentos de interesse social foram construídos no bairro 
intensificando os problemas estruturais. Vê-se ainda a maneira como as unidades têm sido adaptadas, 
descaracterizando o projeto original, por motivos diversos como ampliação e garantia de segurança do 
patrimônio.  

Apesar da menção em área preferencial o bairro Airton Senna não possui infraestrutura adequada; os 
outros dois bairros, Campinhos e Miro Cairo, possuem restrições ambientais e o poder público ignorou suas 
próprias diretrizes. O problema verificado inicialmente é a disparidade do local dos empreendimentos com 
o plano diretor; analisando cada um dos empreendimentos, vê-se a inexistência de equipamentos públicos 
que permitiam o acesso à educação, transporte, infraestrutura urbana. Vitória da Conquista, enquanto 
poder público municipal, não constituiu meios de garantir aos usuários equilíbrio e acesso à estrutura 
urbana. O próprio município desconsiderou as diretrizes do PDU. 

O plano diretor, enquanto instrumento básico da política de desenvolvimento do 
município tem como principal finalidade orientar e fazer convergir à atuação do poder 
público e da iniciativa privada na construção do desenvolvimento sustentável dos espaços 
urbanos e rurais, na oferta dos serviços públicos essenciais, visando assegurar melhores 
condições de vida para a população. Nos termos do Estatuto da Cidade (EC), o plano 
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diretor é definido como instrumento básico na orientação de políticas de 
desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana dos municípios. (MAGALHÃES E 
PINTO, 2018, p. 59). 

O plano representa a dinâmica social do município, não pode ser estático e precisa ser revisto no decorrer 
dos anos. O que não foi constatado no município de Vitória da Conquista, cuja previsão é que o plano 
deveria ter sido revisto em 2016.  

Segundo Arretche (2014) a perspectiva da desigualdade social não é uma análise somente pelos 
rendimentos financeiros, mas a apropriação de serviços públicos e o acesso à infraestrutura urbana. A 
dimensão do bem–estar social deveria permitir um mínimo de condições de dignidade de cidadania. 

Desse modo, o acesso a serviços sociais é uma dimensão do bem-estar distinta e não 
redutível aos rendimentos. Assim, pessoas com mesmos ganhos podem ter padrões de 
vida muito diferentes caso tenham distinto acesso a serviços, dado que indivíduos com a 
mesma renda nominal poderão ter padrões de consumo diferentes dependendo do peso 
do gasto com bens essenciais em seus respectivos orçamentos (ARRETCHE, 2014, p.73). 

A hipótese apresentada por Arretche (2014) e verificada nos Condomínios é que diante da inacessibilidade 
de serviços, ineficiência de infraestrutura ou equipamentos oferecidos à distância inacessíveis à população 
como energia elétrica, água, esgoto, coleta de lixo, atendimento em saúde e educação, essa negação de 
serviços é também a negação a cidadania para população que se instala ou é instalada nessas localidades. 
Os direitos e garantias sociais descritos como universais pela Constituição não são oferecidos aos 
moradores dos condomínios pesquisados. Acrescenta-se também a compreensão de Montaner (2014) que 
não é a quantidade, mas a qualidade dos equipamentos públicos que proporcionalmente, atribuirá o valor 
a terra. Deste modo, a especulação imobiliária também é resultado dessa vontade política de agir, onde 
áreas com melhor beneficiamento por meio de políticas públicas custarão caro, em detrimento de terras 
baratas sem o atendimento necessário dos serviços urbanos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verifica-se um distanciamento da condução pública aos princípios da Constituição. O que ocorre é a 
arbitrariedade do poder público interpretando a legislação e aplicando os princípios de modo diverso, 
como convém ao mercado. O compromisso integralizador precisa ser resignificado na sociedade atual. As 
demandas sociais e a redução das desigualdades possuem múltiplas abordagens. Porém marginalizar uma 
parcela da sociedade torna-se uma deficiência estrutural, negando-lhes a eficiência do Estado.  

As políticas públicas não devem ser mecanismos de especulação imobiliária, tão pouco instrumentos de 
segregação da população. O Estado não tem funcionado no cumprimento da redução das desigualdades. 
Vê-se crescente a política de “empurrar” a população mais carente para áreas periféricas, negando-lhes o 
direito à cidade. Proporcionar a inclusão territorial não se trata apenas da oferta da moradia, é necessário 
oferecer-lhes cidadania, sendo assim, poderia haver o acesso ao direito à cidade como maneira de 
proporcionar aos habitantes equidade e equilíbrio de oportunidades. 
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FROM THE PRINCIPLE OF DEMOCRATIC MANAGEMENT TO PRIVATIZATION AND SEGREGATOR 
PUBLIC MANAGEMENT PRACTICE: FORTALEZA’S EXPERIENCE ON THE IMPLEMENTATION OF ZEIS 

AND PPPS 

DEL PRINCIPIO DE LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA A LA PRÁCTICA DE GESTIÓN PÚBLICA PRIVATISTA Y 
SEGREGADORA: LA EXPERIENCIA DE FORTALEZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZEIS Y LAS APPS 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

 

RESUMO: 
O artigo traça uma análise comparativa do processo de regulamentação e implementação de dois instrumentos 
previstos no Estatuto das Cidades e no Plano Diretor de Fortaleza, que confrontam modelos distintos de 
desenvolvimento urbano. Até o momento, sobressai-se a estratégia mercantilizadora da cidade, a despeito da existência 
de processos de contraposição a isso, tendo entidades da sociedade civil investindo estratégias técnico-políticas nas 
Zeis como o meio pelo qual as comunidades vulneráveis passarão a ser reconhecidas e incorporadas aos processos de 
planejamento urbano.  
PALAVRAS-CHAVE: ZEIS; PPPs; gestão urbana; planejamento estratégico.  

ABSTRACT: 
The article draws a comparative analysis of the regulation and implementation processes of two instruments foreseen 
in the Cities Statute and in the Master Plan of Fortaleza, which confront different models of urban development. So far, 
the city’s mercantilism strategy stands out, despite the existence of opposition processes to that, along with civil society 
investing in technical and political strategies on ZEIS (Especial Zones of Social Interest), as means to which the vulnerable 
communities will be recognized and incorporated to the urban planning processes. 
KEYWORDS: ZEIS; PPPs; urban management; strategic planning. 

RESUMEN: 
El artículo traza un análisis comparativo del proceso de reglamentación e implementación de instrumentos previstos en 
el Estatuto de las Ciudades y en el Plan Director de Fortaleza, que enfrentan modelos distintos de desarrollo urbano. 
Hasta el momento, se destaca la estrategia mercantilizante de la ciudad, a pesar de la existencia de procesos de 
contraposición a ella, teniendo entidades de la sociedad civil invirtiendo estrategias técnico-políticas en las Zeis como el 
medio por el cual las comunidades vulnerables pasarán a ser reconocidas e incorporadas a los procesos de planificación 
urbana. 
PALABRAS-CLAVE: ZEIS; APPs;  gestión urbana; planificación estratégica. 
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INTRODUÇÃO 
Mais de uma década após o boom de elaboração de planos diretores no Brasil, ocorrido em um contexto 
nacional institucionalmente fortalecido, bem como no que diz respeito às organizações da sociedade civil 
mobilizadas para tal, encontramo-nos novamente na época de revisão dos mesmos. E é olhando para o 
processo que iremos enfrentar em Fortaleza e diante do percurso já desbravado para construção da lei 
atualmente vigente que construímos a reflexão deste artigo, focando em dois instrumentos: as Zonas 
Especiais de Interesse Social (Zeis) e as Parcerias Público-Privadas (PPPs). 

 
Para o prosseguimento desta análise, partiremos da ampliação do conceito de Parceria Público-Privada 
conforme levantado por Nascimento e Freitas (2017), entendendo esse conceito como os “múltiplos vínculos 
negociais de trato continuado estabelecidos entre a Administração Pública e particulares para viabilizar o 
desenvolvimento, sob responsabilidade destes, de atividade com algum coeficiente de interesse geral” 
(NASCIMENTO e FREITAS, 2017, p.4 apud SUNDFELD, 2005, p.18).  

 
Dito isto, daremos ênfase nas Parcerias Público-Privadas como sinônimo de concessões em regimes 
patrocinados e administrativos, mas também enquanto outros instrumentos de planificação e financiamento 
de grandes projetos, como Operações Urbanas Consorciadas e Outorgas Onerosas. 

 
Ainda que adotemos como escala temporal desde a revisão do Plano Diretor em 2009 até os nossos dias, 
torna-se necessário um breve apanhado de como a cidade de Fortaleza foi estruturada. 

 
Fortaleza, como várias capitais nordestinas, cresceu muito durante a metade do século XIX e o século XX, 
mas esse crescimento não foi acompanhado de um planejamento urbano eficiente. De acordo com Andrade 
(2012), ainda que a cidade tenha sido edificada pela iniciativa privada, entre 1863 e 1933, ela se desenvolveu 
induzida por planos e normas de regulação. Porém isto não pode ser observado a partir de 1933, quando se 
verificou a incapacidade do Estado de conduzir as ações da iniciativa privada (ANDRADE, 2012, p.251). 

 
De fato, a incapacidade do poder público de induzir e conduzir as ações dos agentes produtores do espaço 
provenientes das camadas mais abastadas, junto do elevado crescimento populacional decorrente do êxodo 
rural, foram os principais fatores responsáveis pela rápida e desordenada expansão de Fortaleza, como pode 
ser evidenciada no mapa a seguir. 
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Figura 1: Evolução da mancha urbana de Fortaleza 
Fonte: BREDER (2016); DIÓGENES (2012); CAVALCANTI (2014); SEUMA (2015) 

Percebe-se que, até o fim da década de 1940, a mancha urbana de Fortaleza se concentrava em uma pequena 
área do que hoje corresponde aos bairros lindeiros ao centro e junto à orla. Após esse período, o evidente 
espraiamento reforçou um modelo de cidade que seguiu sendo transformada pelas mãos dos 
empreendedores imobiliários, conduzindo-o de acordo com seus interesses, incorporando novas áreas sem 
um planejamento maior e muitas vezes com uma malha viária diversificada e anárquica (ANDRADE, 2012, 
p.257). 

 
Nos anos seguintes, o entreguismo do planejamento e controle urbano à iniciativa privada adquiriu recortes 
ainda mais definidos quando se analisa os planos diretores municipais desde os anos 1960. 
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Esses processos de planejamento apresentaram como características comuns: a lógica da 
adoção do plano como estratégia para a identificação de projetos estruturantes; a 
implementação do controle urbano restrito aos bairros mais valorizados ou em vias de 
valorização; a dissociação da política urbana das demais políticas setoriais, especialmente a 
política habitacional (PEQUENO, 2015, p.28). 

 
Em maior ou menor escala, esses três elementos, juntamente com o espraiamento cada vez mais acelerado 
da cidade no território e o aumento do preço da terra, contribuíram para a formação de assentamentos 
precários dentro do tecido urbano. Processo este que se intensificou com o passar dos anos. Com uma 
diferença de quase 40 anos separando a primeira contagem, dimensionamento e espacialização de favelas 
da mais atual, a desigualdade socioespacial permanece evidente em Fortaleza. Se em 1973 a Fundação de 
Serviço Social de Fortaleza apontava mais de duzentas mil pessoas em 81 comunidades, a situação atual 
levantada pelo Plano Local de Habitação de Interesse Social de 2011 (PLHIS/For) indica uma situação ainda 
mais problemática com uma realidade de 711.784 moradores de 622 favelas diferentes – um aumento de 
quase 350%. 

 
Os mapas a seguir corroboram com o argumento de pulverização das favelas no espaço urbano quando se 
percebe a desconcentração dessa forma de moradia, a qual se direciona cada vez mais aos bairros periféricos 
e são postas à margem dos processos de planejamento, como sinalizado por Pequeno (2015, p.26-27). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Levantamento dos assentamentos precários existentes em 1973, 1985, 1991 e 2011. 

 Fonte: PROEXT (2011), IBGE (2010), SEFIN (2015), PLHIS (2012) 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Da análise dos mapas, podemos inferir algumas conclusões: (i) ao longo do tempo, percebe-se uma tentativa 
de retirada das poucas favelas que permaneciam nas áreas de interesse do mercado imobiliário, sobretudo 
nas adjacências dos bairros Meireles, Aldeota, Papicu e Varjota; (ii) a consolidação da forma de moradia 
precária em praticamente toda a porção oeste do litoral; (iii) a forte favelização junto aos recursos hídricos, 
compreendendo toda à extensão das margens do Rio Maranguapinho e grande parte das referentes ao Rio 
Cocó; (iv) e como já dito, uma disseminação dessa dinâmica em todo o território. 

 
Pequeno (2015, p.26-27), analisando esses mesmos dados, destaca dois movimentos diferentes – o primeiro 
se refere ao “crescimento da coabitação, do encortiçamento e do consequente adensamento das favelas 
bem localizadas” à medida em que o segundo se fundamenta pela “desconcentração dessa forma de 
moradia, a qual se direciona cada vez mais nos bairros periféricos”. Essa diferenciação, que acaba 
condicionando diferentes composições sócio-ocupacionais desses assentamentos, reforça um modelo de 
forte concentração espacial no núcleo metropolitano. 

 
Na prática, o “fortalecimento da mercantilização da cidade” que estimula a retirada desse tipo de ocupação 
do território de áreas valorizadas (i) contrapondo a intensificação da ocupação próximo ao leito dos dois 
maiores rios da cidade (iii), áreas consideradas de risco, expõe-se, assim, a compreensão da expansão das 
áreas de risco como continuidade dos processos de favelização (RUFINO, 2012, p.115-116). 

 
A fragmentação social e as disparidades socioespaciais, agora disseminadas em toda a cidade (iv), constituem 
um novo desenho que ganha a segregação em Fortaleza, “pois embora a distância física entre imóveis 
luxuosos e ocupações/favelas esteja cada vez menor, a distância social se aprofunda com os muros (materiais 
e imateriais)” (SANTOS, E., 2015, p.108). Assim, rompe-se o mito da existência de duas cidades distintas em 
Fortaleza, refletindo uma cidade cheia de contrastes - marcada pela relação de oposições própria de uma 
espacialidade capitalista que universaliza a miséria (ARAÚJO; CARLEAL, 2003). 

 
Visto isso, entendemos que a disputa do território se dá fortemente no campo institucional/regulatório.  

 
O processo de revisão do Plano Diretor de Fortaleza estendeu-se de 2003 a 2009, momento em que o modelo 
de cidade que os diversos segmentos aspiravam foi colocado no debate público. Agentes sobressaíram-se 
em cada um desses segmentos, demonstrando mais habilidade técnica e mais força política que outros, em 
determinados momentos. As contradições internas eram muitas, e o resultado final, em forma de lei, 
transpareceu esses conflitos.  

 
O Plano Diretor de Fortaleza 

 
O Plano Diretor resultante desse processo acabou adotando posições bastantes ambivalentes. Pequeno 
(2015, p.29), analisando a estruturação do PDP, considera que, por um lado, ele revela um zoneamento 
inclusivo, composto por um conjunto de ZEIS que objetivam a permanência da população mais vulnerável e, 
por outro, um zoneamento urbano “que traduz os interesses do mercado imobiliário na forma como a cidade 
foi compartimentada”. A disputa presente desde a elaboração do Plano Diretor estava nítida em sua 
configuração final. 

 
No que diz respeito às Zeis, como um dos instrumentos jurídicos da política urbana (previsto no art. 4º, V, 
“f”, do Estatuto da Cidade), o Plano Diretor de Fortaleza (FORTALEZA, 2009) traz a previsão de três tipos: I – 

9077



 

“assentamentos irregulares com ocupação desordenada”; II – “loteamentos clandestinos ou irregulares e 
conjuntos habitacionais” precários: III – “áreas dotadas de infraestrutura, com concentração de terrenos não 
edificados ou imóveis subutilizados ou não utilizados”. 

 
As Zeis de favela, as quais foram apontadas a partir de ação orientada pelas entidades que 
compunham o campo popular. No caso, após processo de capacitação, representantes de 
comunidades organizadas formularam propostas de reconhecimento de seus territórios 
como Zeis, as quais, além da situação fundiária similar, apontavam como características 
comum à grande maioria a proximidade de grandes intervenções e as tentativas no passado 
de remoção. Da mesma forma, as Zeis de vazios urbanos corresponderam a sugestões das 
mesmas entidades, destacando-se a complementaridade dessas zonas de vazios às de 
favela, entendendo-se que, em caso de urbanização, haveria demanda por terra urbanizada 
nas proximidades para reassentamento, ou mesmo para a provisão habitacional de 
interesse social. Por último, tem-se as Zeis de conjuntos habitacionais precários construídos 
pelo município, porém ainda em situação fundiária irregular. (PEQUENO, 2015, p.31) 

 
Apesar de ser um instrumento reconhecido há décadas em outras cidades brasileiras, esta foi a primeira 
previsão legal do mesmo em Fortaleza, sendo esta vitória resultado de uma intensa mobilização popular no 
processo de elaboração da lei e da atuação qualificada, organizada e propositiva do que convencionou-se 
chamar de campo popular do Plano Diretor (puxado principalmente pelo Fórum local de Reforma Urbana, a 
rede NUHAB). Entretanto, apesar da vitória no PDPFOR 2009, este foi conciso na sua previsão, ensejando a 
necessidade de regulamentação das ZEIS vinculada à leis específicas. 

 
Não devemos omitir na discussão do PDP 2009, que mesmo tendo incluído a ZEIS, um instrumento que vem 
cumprir os ideais da plataforma da Reforma Urbana, incluiu-se também instrumentos que corroboram com 
os desejos do mercado imobiliário, como as Operações Urbanas Consorciadas (OUCs) e a Outorga Onerosa, 
visto aqui como PPPs. 

 
Analisando a legislação sobre OUC no plano diretor, Holanda e Rosa (2017) afirmam que é nítido que a lei 
federal do Estatuto da Cidade serviu de base para a legislação local, mas que esta estabeleceu critérios ainda 
mais restritivos e garantiu formas ainda mais inclusivas de participação popular. 

Cabe destacar ainda, que, no art. 123, define-se como áreas prioritárias para realização de Operações 
Urbanas as áreas de Zeis e do Macrozoneamento Ambiental. Em alguns casos inclusive se apresentam como 
requisito para a implementação de algumas Zeis. Exemplo disso é a Zeis de vazio da Praia do Futuro, que não 
consegue ser executada uma vez que empreendedores privados não demonstraram interesse em parcerias 
para a construção de habitações sociais. Em outras situações, a lei abre a possibilidade de flexibilização dos 
índices urbanísticos para áreas protegidas, como nas Zonas de Proteção Ambiental e de Interesse Ambiental 
(HOLANDA; ROSA; 2017). 

Sobre a Outorga Onerosa, o Plano Diretor diferencia dois tipos: Outorga Onerosa do Direito de Construir e 
Outorga do Direito de Alteração do Uso. Sobre a primeira, ele, em seu art. 128, a define em consonância com 
o que havia previsto o Estatuto da Cidade e, em seu art. 220, define uma forma de cálculo. Já relativo a 
segunda, ele prevê sua regulamentação, no art. 222, através de uma lei específica. Poucas são as críticas 
existentes sobre a outorga conforme o plano diretor. A grande maioria reside na desregulamentação que 
esse instrumento vai sofrer nos anos seguintes e na sua controversa aplicação. 
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Analisando os instrumentos da política urbana previstos no Estatuto da Cidade, Bassul caracteriza os 
instrumentos de caráter “predominantemente distributivo” – que se baseiam na universalização de direitos 
e infraestrutura urbana – e os “potencialmente redistributivos” – que consistem na justa divisão dos custos 
relacionados à urbanização”. 

 
É percebendo as muitas distinções, em Fortaleza, na regulação, implantação e resistências das Zeis – 
instrumento distributivos, e das Operações Urbanas Consorciadas e Outorgas Onerosas – instrumentos ditos 
redistributivos, aqui vistas como PPPs – que esse artigo encontra seu cerne. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
Olhando para o contexto de desenvolvimento urbano em Fortaleza dos últimos anos, lembramos do texto 
de Otília Arantes, feito em 2000, que analisa os mecanismos ideológicos mercantilizantes que estão 
presentes no urbanismo atual, onde há um ‘retorno ao planejamento urbano’, o que ela vai definir por 
“terceira geração urbanística”. 

 
A estratégia fatal segundo Otília Arantes 

Para Arantes (2000), essa nova “geração urbanística” não rompe efetivamente com o formalismo da geração 
anterior, muito pelo contrário. Ela ainda dá continuidade no foco empresarial, além de “reabilitar (...) a falida 
ideologia do plano”, através da 

convergência entre governantes, burocratas e urbanistas em torno de uma espécie de 
teorema-padrão: que as cidades só se tornarão protagonistas privilegiadas, como a Idade 
da Informação lhes promete, se, e somente se, forem devidamente dotadas de um Plano 
Estratégico capaz de gerar respostas competitivas aos desafios da globalização (ARANTES, 
2000, p.13). 

Dentro dessa nova lógica, as “abordagens culturalistas” e as “políticas de image-making”, presentes no 
planejamento dessa nova geração urbanística, mercantilizam a cidade, transformando-a em “mercadoria-
total”. Logo, verifica-se que até a cultura de fato não é um um instrumento neutro de práticas 
mercadológicas, “mas é parte decisiva dos mundos dos negócios e o é como grande negócio” (ARANTES, 
2000, p.48). 

Sabendo disso e tendo em conta a dominação do espaço pelo capital, ainda que, por muito tempo, 
prescindindo de um plano estratégico no caso de Fortaleza, podemos analisar os pobres e vulneráveis 
removidos devido a grandes projetos urbanos relacionados aos megaeventos esportivos, aos planos 
estratégicos que pensam o turismo, não como acontecimentos independentes, e sim como resultados de 
uma lógica maior de mercantilização da cidade e da moradia. Tudo isso reflete o fato de que a moradia passou 
a ser vista, em nossa sociedade, como um valor de troca, medida em dinheiro, na qual está incorporado valor, 
não apenas da sua construção, mas do solo urbano, também como mercadoria. 

Dados  coletados  pelo Observatório de Remoções de Fortaleza (projeto de extensão desenvolvimento pelo 
LEHAB/UFC) de  2009  até  setembro  de  2017  apontam  que  mais  de  28  mil  famílias  sofreram  ameaça  
ou  foram  removidas  na  região  metropolitana  de  Fortaleza  (RMF),  sendo  quase  23  mil,  só  em  
Fortaleza.  Deste  total  foram  removidas  de  fato  mais  de  13  mil  famílias  na  RMF  e  mais  de  11.700  

9079



 

em  Fortaleza.  Além disso, podemos constatar que em 61% dos casos houve denúncia de violência e em 53% 
não havia ordem judicial para o despejo, ocorrendo assim, na ilegalidade. 

 
Além disso, quando espacializados, estes dados revelam que a maioria das remoções se concentra em áreas 
de recente expansão do mercado imobiliário, como o entorno do Aeroporto, a Messejana e a região próxima 
ao porto do Mucuripe. Além disso, percebe-se a quantidade significativa de remoções associadas à Zeis de 
vazio da Praia do Futuro. 

 

 
Figura 03: Espacialização das remoções através de mancha de calor.  

Fonte: LEHAB (2017)  

 
Esses dados revelam a funcionalidade que a informalidade urbana desempenha nesse modelo de cidade-
mercadoria. Em outras palavras, a falta de uma política de urbanização de favelas e regularização fundiária - 
por meio da implementação das ZEIS, por exemplo - atende aos interesses de setores específicos da 
sociedade. Talvez por isso que os projetos de requalificação e revitalização urbana estejam tão ligados aos 
processos de gentrificação. 

 

–                               + 
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A aparência superficial dos conflitos em torno do ambiente construído – as lutas contra o proprietário da 
terra ou contra a renovação urbana – disfarça uma essência oculta que é nada mais nada menos que a luta 
entre o capital e o trabalho (CARLOS, 2008 apud HARVEY, 2008, p. 184).  Abordaremos essa disputa 
explicitando abaixo como se deu, no caso concreto, a implementação e utilização de instrumentos de 
natureza distintas, em Fortaleza. 

A difícil jornada pela regulamentação das Zeis 

 
As Zonas Especiais de Interesse Social são um dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade (art. 4º, V, 
“f” Lei 10257/2001) direcionados para contemplar demandas prioritárias de territórios vulneráveis da cidade. 
Ao conseguirem o reconhecimento legal de seu território ser uma ZEIS, se possibilita que, mesmo com 
parâmetros urbanísticos que dificilmente atendam às normas de uso e ocupação do solo exigidas para a 
cidade formal, o mesmo seja alvo prioritário de ações de regularização fundiária e urbanização. 

 
Quase uma década após seu reconhecimento legal no Plano Diretor de 2009, as ZEIS em Fortaleza não foram 
implementadas, pois ainda carecem de regulamentações normativas para a sua aplicabilidade. 

 
Além da omissão das gestões municipais em regulamentá-las, o instrumento ainda sofreu duros golpes, 
quando da aprovação do texto do PDPFOR na Câmara e em modificações posteriores. 

 
Em todos estes anos, outras perdas foram sendo sofridas, principalmente nas zeis de vazio (nas quais, 
segundo dados da prefeitura no relatório do Comitê abaixo citado, houve redução de 14% dos vazios que, 
pela lei do Plano Diretor, deveriam estar resguardados para HIS). As de ocupação também continuaram 
sendo alvos de projetos de grande impacto, que desconsideravam a necessidade legal de, por exemplo, 
previsão dos mesmos em um Plano Integrado de Regularização Fundiária (PIRF) e aprovação dos mesmos 
pelos moradores. 

  
Algumas das comunidades reconhecidas como ZEIS, apesar do cansaço de décadas de insistência por esta 
política, permaneceram minimamente mobilizadas. Com o apoio de entidades de assessoria, como as 
universidades, utilizaram de estratégias diversas para pressionar o poder público a avançar na 
regulamentação. Conseguiram espaços na imprensa, audiências públicas, elaboraram notas de repúdio, 
passaram por processos de capacitação e articulação, organizaram atos de rua (submetendo-se inclusive a 
violência policial). 

 
Em outubro de 2013 é publicado o decreto que constitui o Comitê Técnico Intersetorial e Comunitário das 
Zonas Especiais de Interesse Social - Zeis, ao qual só é dado posse em 2015. Para este são convidados 
representantes de nove zeis consideradas prioritárias pela prefeitura, membros da gestão municipal e uma 
ONG e um movimento popular do anterior campo da reforma urbana, que não tinham atuação no tocante 
às zeis há anos. 

 
Entidades outras passaram a participar ativamente deste espaço, pelo real interesse com o tema e pela 
proximidade com as comunidades ali representadas. O investimento feito por grupos de pesquisa e assesoria 
das Universidades foi essencial nas disputas ocorridas dentro desse espaço, de maneira a garantir as 
demandas das comunidades. O prazo inicial de 120 dias de trabalho para elaboração de um relatório para o 
Prefeito foi ultrapassado, dada a dimensão da tarefa. Ao fim do comitê, se chegou a uma proposta-síntese 
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do que o Decreto – bem mais abrangente – previa: histórico das lutas das Zeis em Fortaleza, diagnóstico 
situacional das Zeis Tipo 1 segundo informações do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS); 
passo a passo para regulamentação das Zeis.   

 
Entregues ao prefeito em 26 de outubro de 2013, as recomendações contidas no relatório passaram por mais 
alguns meses sendo desconsideradas. Importante registrar que na elaboração do mesmo participaram 
ativamente setores da gestão, não cabendo, portanto, alegar que era algo desconhecido e vindo de fora da 
administração. 

 
Apenas em 14 de junho de 2016 é publicado o decreto 13827 que cria a Comissão de Proposição e 
Acompanhamento da Regulamentação das ZEIS que passa então a se debruçar sobre as recomendações do 
relatório registrado anteriormente e finaliza seus trabalho em 23 de fevereiro de 2018, entregando ao 
prefeito cinco produtos pactuados entre os membros do poder público e da sociedade civil componentes da 
comissão: proposta de decreto de funcionamento dos conselhos gestores das zeis 1 e 2 e criação do Fórum 
Permanente das ZEIS; proposta de termo de referência para capacitação dos conselhos gestores das ZEIS; 
proposta de termo de referência para contratação de Plano Integrado de Regularização Fundiária (PIRF); 
proposta de lei de habitação de interesse social em Zeis 3; minutas de alteração do PDPFOR e da LUOS. 

 
Após isso, mais um golpe advindo da gestão: o primeiro destes produtos publicado foi modificado pelo 
prefeito em pontos cruciais que haviam sido acordados na comissão. A mais grave das modificação foi a 
retirada a vaga das entidades acadêmicas nos conselhos gestores das ZEIS e a inserção de uma vaga para um 
vereador em cada um destes. As comunidades organizadas e as assessorias articuladas, em sua quase 
totalidade, na Frente de Luta por Moradia, tem feito pressão para tentar impedir mais esta perda. 

 
O que achamos importante pontuar nesta árdua caminhada pela implementação das ZEIS em Fortaleza é que 
mesmo com essa ausência da regulamentação, é inquestionável a importância do instrumento que, quando 
acionado de maneira organizada pelas comunidades conseguiu, em alguns episódios, influir na correlação de 
forças e ensejar a mudança de projetos que previam grande número de remoções (exemplo: construção de 
um viaduto e rotatória na ZEIS Lagamar) e até mesmo o seu cancelamento (exemplo: tentativa de instalação 
de um estaleiro na ZEIS Serviluz). 

 
Na mesma proporção em que as comunidades apostam nas ZEIS como possibilidade de serem reconhecidas 
como parte da cidade e incorporadas aos processos de planejamento urbano com vistas à erradicação de sua 
segregação, setores aos quais interessa a manutenção da concentração de privilégios na cidade criam 
barreiras ao seu avanço. 

 
Falamos aqui de agentes vinculados ao capital imobiliário, que utilizando-se de estratégias pouco 
republicanas pressionam os poderes públicos a agirem de acordo com os seus interesses, com vistas à 
máxima mercantilização da cidade. 

 
“O Estado capitalista desempenha múltiplos papéis em relação à produção do 
espaço. Essa multiplicidade decorre do fato de o Estado constituir uma arena na qual 
diferentes interesses e conflitos se enfrentam. (...) Essa multiplicidade de papéis 
também se efetiva na escala da rede urbana. Tanto nessa escala como na do espaço 
intraurbano,  estabelecem-se relação com outros agentes sociais, como empresas 
industriais e de consultoria, bancos, empreiteiras, universidades e proprietários de 
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terra. Nessas relações entram em jogo mecanismos de negociação, cooptação e 
clientelismo, aos quais a corrupção não é estranha.” (CORREA, 2014, p. 45) 

 
Há que se registrar então a proatividade da gestão municipal em Fortaleza em manter e reforçar os privilégios 
de determinados setores em detrimento de demandas históricas de segmentos vulneráveis da cidade. 

 
No caso das ZEIS, isso se demonstra de diversas formas, como por exemplo: 

 
- na escolha de apenas 9 ZEIS a serem implementadas inicialmente, que já é uma escolha mínima dentre as 
45 ZEIS tipo 1 garantidas no Plano Diretor o que, por sua vez, é um recorte dentre centenas de assentamentos 
precários existentes na cidade; 
- na não participação da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (Habitafor) neste tema, 
cujos representantes participaram de poucas reuniões e não tiveram nenhum papel ativo na construção 
deste processo; 
- no pífio investimento da gestão em equipe, recursos e estrutura para a consolidação das  ZEIS enquanto 
política de Estado, o que acarreta em diagnósticos precários - baseados em dados secundários - e 
desatualizados, e em poucas perspectivas de concretização. 

 
A estrada aberta e pavimentada para as Parcerias Público-Privadas 

 
Muito já foi discutido e analisado sobre como as PPPs foram implementadas em Fortaleza, onde a distorção 
da legislação e da aplicação dos instrumentos servem para maximizar os lucros dos promotores imobiliários 
e promover a expansão do mercado inclusive para o macrozoneamento ambiental. A seguir temos uma breve 
revisão dos estudos mais recentes sobre esses instrumentos e sua utilização em Fortaleza. 

 
Holanda e Rosa (2017) perceberam como as Operações Urbanas em Fortaleza têm evoluído quanto ao porte 
das mesmas e a complexidade de seus arranjos. A primeira aprovada no munícipio tinha um porte muito 
pequeno e direcionava a realização de um único empreendimento. Em 2015, na aprovação das duas últimas 
operações se percebeu uma “complexização dos arranjos a partir da primeira tentativa de implementar a 
venda de CEPACs no município, todavia estas ainda não foram implementadas e não são detalhadas na lei de 
suas respectivas operações”. Os autores ainda concluem que as mudanças podem ser explicadas pelas 
reformas administrativa da última gestão, com um ideário marcadamente neoliberal e com forte atuação da 
Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA). 

 
Holanda, Rosa e Pequeno (2017) observam como a aplicação das OUCs em Fortaleza é inseparável da 
sociedade patrimonialista brasileira, uma vez que os interesses das comunidades não foram atendidos, 
devido, em parte, pela ausência de vários componentes, em todas as operações, que garantem uma maior 
justiça social na aplicação do instrumento. Exemplos desses componentes faltantes são o programa de 
atendimento econômico e social para a população diretamente afetada e estudo prévio de impacto de 
vizinhança, ambos exigidos por lei e ausentes em todas as operações. 

 
Freitas et ali (2018), estudando a distribuição espacial das PPPs em Fortaleza, perceberam que tanto as OUCs 
quanto as Outorgas concentram-se nas proximidades da área de atuação consolidada do mercado 
imobiliário, já excessivamente verticalizada, funcionando como indutores da expansão desta área e 
revelando certo esgotamento das outras já consolidadas.  Os instrumentos funcionam de forma 
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complementar, onde as Operações estimulam dinâmicas imobiliárias dentro dos zoneamentos ambientais, 
as Outorgas atuam na expansão da área consolidada de atuação do mercado imobiliário (FREITAS et ali, 
2018). 

 
Por último, o desrespeito às diretrizes do PDP e a regulamentação da aplicação da compra de potencial 
construtivo em zonas onde não há mais disponível - como nas zonas de proteção ambiental, de interesse 
ambiental e de recuperação ambiental - podem ser destacados como principais problemas da ampliação da 
aplicação da Outorga Onerosa no munícipio (ROSA et ali, 2018). 

 
Partindo do que foi exposto, decidimos que, mais do que analisar a utilização de instrumentos isolados 
sobre assentamentos precários e as Zeis, seria melhor proveitoso uma análise de como os grandes projetos 
de indução de parcerias público-privadas, numa escala municipal, parece esquecer as comunidades que 
resistem nesses espaços em detrimento de planos estratégicos que visam a reestruturação das áreas de 
expansão do mercado imobiliário. 

 
Antes é preciso dizer ainda que, ao assumir a Prefeitura em 2013, Roberto Cláudio adotou um modelo de 
planejamento urbano muito focado nos processos de revisão das legislações e da organização de diversos 
conselhos, como forma de acelerar os processos e diminuir a efetividade da participação popular. 

 
Um dos exemplos mais visíveis deste modelo é facilmente percebido quando se avalia o Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Econômico. Criado em 2014, o conselho possuía caráter apenas consultivo e suas 22 
cadeiras eram distribuídas da seguinte forma: 8 para órgãos da administração municipal; 4 para 
universidades e institutos; 7 para conselhos e associações de classes e entidades patronais; uma para 
representante da câmara de vereadores; uma vaga destinada a ADECE – empresa de sociedade anônima do 
governo estadual – e uma para o Banco do Nordeste (FORTALEZA, 2014). 

 
Em setembro de 2017, a Prefeitura encaminhou para a câmara de vereadores uma proposta de reforma 
(mensagem No 25/2017) do colegiado, que passaria a ter caráter deliberativo. Inicialmente sem nenhum tipo 
de participação popular, o conselho, que delibera, entre outras coisas, sobre concessões, PPPs e isenções 
fiscais seria composto por 11 membros: o próprio Prefeito presidirá e terá como vice o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico. Ainda compõe o conselho os secretários da SEUMA, da SEPOG, da SEGOV, da 
SEFIN, da PGM, da SETFOR, da SESEC, do IPLANFOR e o coordenador de Parceria Público-Privada (PPPFOR). 
Com a emenda do vereador Salmito Filho, ficou incorporado uma décima segunda vaga para a Câmara 
Municipal de Fortaleza, esta sendo midiatizada com o canal do conselho com a sociedade 
(DIARIODONORDESTE, 2017). 

 
Outro resultado dessa política de revisão das legislações foi a descentralização das competências 
urbanísticas. Agora, desde a reforma administrativa de sua primeira gestão, a Secretaria de Urbanismo e 
Meio Ambiente (SEUMA) e o Instituto de Planejamento de Fortaleza (IPLANFOR) disputam de forma 
conflituosa essas competências; a primeira comanda a política urbana e detém o controle urbano e 
ambiental, e o segundo, o planejamento urbano. 

 
Por conta disso, cada secretaria vem desenvolvendo distintos projetos de desenvolvimento e estruturação 
urbana, muitas vezes conflitantes, mas sem prescindir da ideia das parcerias público-privadas como a grande 
panaceia para os problemas fortalezenses. 
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 A consubstanciação das PPPs no planejamento estratégico: o plano Fortaleza 2040 

 
O Plano Fortaleza 2040 é um planejamento estratégico que se propõe a pensar a cidade para os próximos 22 
anos, a partir do trabalho de uma consultoria contratada pela prefeitura.  Antes de tudo é preciso esclarecer 
que as análises feitas a seguir se baseiam no Plano Mestre Urbanístico e de Mobilidade Urbana, que compõe 
os volumes 3.1, 3.2 e 3.3 do Fortaleza 2040, encabeçado pelo Arquiteto Fausto Nilo e pelo IPLANFOR. 

 
O gérmen desse plano de mobilidade é o conceito do Corredor de Urbanização Orientado pelo Transporte 
Público de Massa. Repetindo mais de quatro vezes que esse conceito é aplicado em mais de 160 cidades, o 
próprio plano define que esse é um modelo de criação de fronteiras de urbanização, que promove a 
intensificação por inserção de novos usos do solo no tecido urbano de maneira coordenada com os 
transportes, os centros de emprego, os serviços públicos e os centros de educação em áreas adjacentes às 
estações dos corredores (FORTALEZA, 2016, vol.1, p. 61-62). 

Para isso, no interior do traçado viário existente, estabeleceram um sistema composto pelos corredores de 
BRT, a linha sul do metrô e o ramal Parangaba- Mucuripe do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Em cada estação 
seria proposto, também, uma unidade de vizinhança, criando o seguinte cenário: 

 

Figura 04: Modelo de intervenção do Fortaleza 2040. 

Fonte: FORTALEZA (2016, v3.1, p136) 
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Na prática, o plano permite processos de reestruturação e renovação urbana em um raio de 400 metros de 
cada uma das estações, como pode ser visto na maquete eletrônica a seguir: 

Figura 05: Intervenções propostas em uma das estações do Metrô Sul. 

Fonte: FORTALEZA (2016, v3.1, p118) 

De forma omissa, proposital ou não, o plano não dialoga sobre processos de governança que visem manter 
as pessoas afetadas na área, muito menos evitar processos especulativos ou gentrificantes. Mas, agindo 
numa perspectiva contrária, estabelece as Parcerias Publico-Privadas e as Operações Urbanas Consorciadas 
como principais possíveis mecanismos de implementação desses projetos. 

Em sua elaboração o Plano Mestre Urbanístico e de Mobilidade Fortaleza 2040 considerou 
estas demandas e incluiu as indicações de futuras intervenções e reurbanizações, com as 
respectivas localizações e demonstração de seus efeitos positivos na rede hierárquica das 
futuras conectividades. Os componentes deste sistema estão representados em mapa onde 
se confirmam também os dados estimados sobre custos de investimentos nestes futuros 
empreendimentos que poderão sem desenvolvidos na forma de Operações Urbanas 
Consorciadas (OUC). (VOL 3.2, PG 2010). 

Como já dito nesse trabalho, a adoção desses instrumentos, seja na realidade brasileira, seja no contexto 
local, por várias vezes serviram para a promoção de práticas predatórias, mercantilistas e segregacionistas. 

Um outro ponto a ser considerado é a dimensão dessa intervenção. Cálculos revelam que, considerando 
apenas as 165 unidades de vizinhanças propostas a partir das estações de BRT, VLT e Metrofor, foram 
propostas alterações na estruturação e na densidade urbana de cerca de 26,43% da área de Fortaleza em 22 
anos, revelando a irrealidade de todo o plano. 
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Outro dado ainda mais assustador é que, nesse universo espacial, estão presentes 619.838 edificações, 
segundo cruzamento com os dados da SEFIN (2015), que podem ser alvos de reassentamentos ou despejos. 
Além disso, considerando o adensamento mínimo previsto de 15 mil moradores por cada unidade de 
vizinhança, para o plano atingir seu objetivo, deverá incrementar 1.081.943 pessoas nos 82,94 km2 das UV. 

Os devaneios ainda parecem ganhar maior corpo quando se percebe, também, as soluções apresentadas 
para algumas áreas da cidade. Chamadas de Projetos Específicos, algumas soluções pouco dialogam com 
outros processos de planejamento da própria prefeitura, apesar de que atendem aos interesses do mercado 
imobiliário, como a transformação da área do Aeroporto Internacional Pinto Martins em um bairro modelo. 
O projeto chamado de “Aerolândia Cidade Verde” parece esquecer que o Aeroporto Internacional Pinto 
Martins estava incluso no pacote de concessões aeroportuárias do Plano de Investimento em Logística (2015) 
do Governo Dilma, sendo concedido à empresa alemã Fraport em 2017, a partir do Programa de Parcerias e 
Investimentos (2016), já no Governo Temer, negociações que aconteceram a nível federal, estadual e 
municipal. 

 

 

Figura 06: Intervenções propostas na área do Aeroporto. 

Fonte: FORTALEZA (2016, v3.1, p93) 

Além de explicitar claramente as intenções do corpo técnico que coordenou a elaboração deste documento, 
os seus Planos Específicos constituem uma cartela de projetos que, silenciosamente, permitem a aquisição 
das áreas ocupadas por assentamentos precários pelo mercado imobiliário formal, representando 
retrocessos ainda mais evidentes como a subtração das Zonas Especiais de Interesse Social em áreas 
altamente valorizadas, como pode ser visto nos planos específicos do Centro, do Mucuripe e da Praia de 
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Iracema. Nesses projetos, assentamentos precários ou parte deles dão vez a corredores verdes (em diversas 
Zeis do Centro), uma gigantesca praça (em plena Zeis Serviluz) e, inacreditavelmente, um hotel 5 estrelas (em 
cima da Zeis do Poço da Draga), respectivamente. 

 

Figura 07: Plano especial do Centro. 

Fonte: FORTALEZA (2016, 3.1, p141) 
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Figura  08: Plano específico do Mucuripe. 
Fonte: FORTALEZA (2016, v3.1, p95). 

 

  

Figura 09: Plano específico da Esplanada cultural na Praia de Iracema. 
Fonte: FORTALEZA (2016, v3.1, p 196)   
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Ainda que os fragmentos apresentados do Fortaleza 2040 permitam a leitura de que o planejamento urbano 
local assume um caráter extremamente desigual, alinhado ao mercado imobiliário, a análise da capacidade 
socialmente destrutiva do Fortaleza 2040 não se finda nesse trabalho. Tudo isso se coloca como uma 
verdadeira agenda de pesquisa, juntamente com outros planos que, na tentativa de priorizar o 
desenvolvimento econômico, esquecem das reais necessidades da grande maioria da população. 

Corroborando com o que foi apresentado, Vainer (2010, p.13-14) afirma que há idéias fora do lugar – no 
lugar público, a lógica da empresa privada e, nas cidades das periferias, a lógica das cidades centrais, mas 
nem por isso são simples e inofensivos. São legitimadas e favoráveis à criação de planos urbanos onde as 
relações de poder e as desigualdades presentes em nossas “urbanidades” são recriadas. 

O gravame do Fortaleza Competitiva 

O ápice da consolidação das PPPs enquanto política de Estado está se dando com a realização do Projeto 
Fortaleza Cidade Sustentável, financiado pelo Banco Mundial, um programa de que visa “promover a 
integração do ambiente natural e do ambiente construído na cidade de Fortaleza, impactando de forma 
positiva na saúde ambiental e na segurança urbana da população”. Nele se prevê a contratação de nove 
empresas consultoras a um custo total de 32,87 milhões de reais e nove consultores individuais custando 
1,608 milhão de reais cada. Esses gastos corresponderam a mais de um terço do valor total do programa e a 
63,85% do valor gastos com as obras (FORTALEZA, 2016). 

 
Nesse programa foram previstos R$ 1.140.000 para a contratação de uma consultoria que identificasse áreas 
com potencial para receber OUCs. O resultado desse trabalho foi  incorporado ao Programa Fortaleza 
Competitiva. 

 
Desenvolvido pela SEUMA, o Fortaleza Cidade Competitiva tem por objetivo consolidar o incentivo e 
articulação entre entes públicos e privados para gerar um ambiente capaz de atrair novos negócios e 
empresas, integrando até alguns componentes dos planos anteriormente citados, como o Fortaleza 2040. 

 
Sobressai-se o resultado do estudo “Novas Oportunidades para Operações Urbanas Consorciadas em 
Fortaleza”, feito através da consultoria já citada, que resultou no seguinte mapa: 
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Imagem 10: Novas operações urbanas através do Fortaleza Competitiva. 
Fonte: Fortaleza (2017). 

  
Mais uma vez, fica clara a utilização das operações urbanas como forma de maximizar os ganhos imobiliários 
nos vetores de expansão do mercado imobiliário em Fortaleza, uma vez que a maioria das OUCs previstas 
margeiam a área consolidada de atuação do mercado formal. Além disso, preocupa que grande parte das 
operações se encontram em áreas sobrepostas a muitas Zeis. 

 

CONCLUSÃO  
 

Estamos, portanto, diante de uma “guerra dos lugares” ou de uma guerra “pelos lugares” 
Nessa guerra o que está em jogo são processos coletivos de construção de “contraespaços”: 
movimentos de resistência à redução dos lugares a loci de extração de renda e, 
simultaneamente, movimentos de experimentação de alternativas e futuros possíveis. 
Como toda guerra, essa é marcada pelo confronto e pela violência. (ROLNIK, 2015, p. 378) 

 
A construção de um projeto de cidade depende das relações entre diversos segmentos sociais. Para tanto, a 
participação da população no mesmo deve ser um elemento estruturador desde sua concepção. Apesar da 
gestão democrática estar claramente assegurada na lei do Plano Diretor de Fortaleza, como um dos princípios 
da sua política urbana, a própria gestão municipal o infringe cotidianamente. 

Num cenário de acirramento das desigualdades socioterritoriais, pouco ou nenhum enfrentamento das 
situações de informalidade urbana e diante da fragilidade e desmonte das tradicionais instâncias de debate 
público, as estratégias para obtenção de maior lucro privado com a cidade encontram terreno propício.  
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Buscamos demonstrar neste artigo a importância, para Fortaleza, da implementação efetiva das ZEIS como 
forma de se trilhar um caminho para a consecução de políticas urbanas inegradas, que dêem sentido à 
agenda genuinamente pública, pautada pela garantia de direitos. A disputa pela concretização das ZEIS como 
instrumento inserido na dinâmica do poder público e dos movimentos de moradia é crucial diante da cidade 
das PPPs, como querem nos forçar a aceitar como única saída no cenário de crise.  

O papel da universidade junto aos movimentos sociais na guerra dos lugares 

“Horizonte extremamente difícil, disputar o projeto de cidade que ao ser implantado é o 
grande operador dos conflitos e dominações, permanece o grande desafio para os 
movimentos populares na defesa da democracia e dos direitos humanos” (SANCHÉZ et al, 
2016, p.108) 

 
Pedro Novais, após um extenso trabalho sobre a adoção do planejamento estratégico enquanto 
instrumentos do planejamento ubano, considera que apenas ele constitui uma alternativa possível para 
nenhum dos dois extremos. O autor difere dois grupos que nomeia de realistas e idealistas. Para o primeiro, 
que aceitam como natural a visão dominante, ele aponta que devem diferenciar suas propostas das “receitas 
medíocres dos manuais de planejamento estratégico”. Para o os idealistas – os que estão convencidos da 
realidade de outro mundo -, o autor aponta que “é forçoso o engajamento numa disputa simbólica que tem 
como fim desnaturalizar e desautorizar a visão dominante, e dar expressão ao que está socialmente 
interiorizado, construindo uma representação sobre a realidade que contribua para transformá-la” (LIMA 
JUNIOR, 2010, p.195-196). 

É entendendo o nosso papel diante da necessidade de estabelecer um contra discurso à lógica operante, que 
definimos nossa atuação. Nesse sentido, a riqueza e importância vivenciada por nós, enquanto Universidade, 
na assessoria às comunidades com vistas à concretização de uma experiencia de pratica propositiva com 
agentes públicos e da sociedade civil em contraposição à prática de gestão por PPPs é uma experiência que 
merece registro e reflexão.  

Para Marx (1847), uma classe oprimida é uma “condição vital” para uma sociedade fundada no antagonismo 
entre classes e na exploração do trabalho. Logo, dignificar uma classe oprimida é portanto, ir contra a lógica 
do capital. Ainda segundo Marx (1975), as mudanças na sociedade ocorrem a partir do surgimento dos 
movimentos sociais: contra o capital e o Estado. 

Diante dessa situação Milton Santos fala, em uma palestra no Rio de Janeiro em 1997: 

Nunca na história da humanidade, houve condições técnicas e científicas tão 
adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições 
foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um 
mundo perverso, cabe a nós fazer dessas condições materiais a condição material 
de uma outra política. 

A outra política para Milton ou a nova sociedade para Marx não excluem o movimento social, ao contrário, 
vão encontrar nele a base para sua transformação, uma vez que são fundamentais agentes para o resguardo 
dos direitos humanos. 
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Que tenhamos consciência que a centralidade da disputa pela democratização do acesso a terra urbana se 
mostra um campo de batalha no qual as entidades acadêmicas, profissionais e de pesquisam precisam 
priorizar, diante de um presente que nos desafia a sermos mais criativos e corajosos que nunca. 
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SÃO PAULO 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Este texto analisa as duas escalas de planejamento territorial no Estado de São Paulo na atualidade - no macro, o 
planejamento regional da Macrometrópole Paulista, por parte do Governo Estadual e, no micro, os planos diretores 
elaborados pelos municípios inseridos nas regiões metropolitanas. Aborda o conceito dos corredores inter-regionais 
de expansão econômica / urbana ao longo das principais infraestruturas de transporte paulista, aponta as 
contradições entre os Vetores de Desenvolvimento Regional e os Planos de Desenvolvimento Integrado, com 
destaque para a formação dos polos de desenvolvimento regional. Entende-se que o planejamento territorial por 
Vetores de Desenvolvimento é mais um fator que intensifica as tendências globalizadas de formação de corredores 
urbanos econômicos ao longo das principais infraestruturas de transporte regional, conectando territórios e criando 
novos conflitos  de gestão na escala dos municípios e das metrópoles. 
PALAVRAS-CHAVE: Corredores urbanos; Macro metrópole Paulista; Estado de São Paulo; Planejamento urbano e 
regional; Vetores territoriais. Polos de desenvolvimento regionais. 
 
ABSTRACT: 
This text analyzes the two territorial planning scales in the State of São Paulo - in the macro, the regional planning of 
the Macrometrópolis Paulista, by the State Government and, in the micro, the master plans elaborated by the 
municipalities inserted in the metropolitan regions. This reflection approaches the concept of the interregional 
corridors of economic / urban expansion along the main São Paulo transport infrastructure, points out the 
contradictions between the Regional Development Vectors and the Integrated Development Plans, especially the 
formation of regional development poles. It is understood that territorial planning by Development Vectors is another 
factor that intensifies the globalized trends of formation of urban economic corridors along the main regional 
transport infrastructures, connecting territories and creating new chalanges of managment at the scale of cities and 
metropolis. 
 
KEYWORDS: City corridors; State of São Paulo; Macrometropolis Paulista,  Urban and regional planning; Territorial 
Vectors ; Regional poles of development. 
 
RESUMEN: 
Este texto analiza las dos escalas de planificación territorial en el Estado de São Paulo en la actualidad- en el macro, la 
planificación regional de la Macrometrópolis Paulista, por parte del Gobierno Estatal y, en el micro, los planes 
directores elaborados por los municipios insertados en las regiones metropolitanas. Se aborda el concepto de los 
corredores interregionales de expansión económica / urbana a lo largo de las principales infraestructuras de 
transporte paulista, apunta las contradicciones entre los Vectores de Desarrollo Regional y los Planes de Desarrollo 
Integrado, con destaque para la formación de los polos de desarrollo regional. Se entiende que la planificación 
territorial por Vectores de Desarrollo es un factor que intensifica las tendencias globalizadas de formación de 
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corredores urbanos económicos a lo largo de las principales infraestructuras de transporte regional, conectando 
territorios y creando nuevos conflictos de gestión en la escala de los municipios y de las metrópolis.  

PALABRAS CLAVE: Corredores urbanos; Macrometrópolis Paulista; Estado de Sao Paulo; Planificación urbana y 
regional; Vectores territoriales. Polos de desarrollo regionales 
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INTRODUÇÃO 

Verifica-se, no Brasil, no início do século XXI, a reestruturação das atividades industriais no contexto da 
globalização via a ampliação da diversificação industrial e demais atividades econômicas em regiões que 
apresentam  uma alta taxa de urbanização - cerca de 98% (IBGE, Censo Demográfico de 2010) identificadas 
como metropolitanas. Tal fato se revela explícito quando se analisa o crescimento das atividades industriais 
alocadas espacialmente na Região Metropolitana de Campinas (SP), alinhadas às transformações 
produtivas e tecnológicas de modo a acompanhar a globalização da economia mundial (CAPPA, 2006; 
2011). No bojo deste processo, redesenha-se um novo tipo de forma urbana, como é o caso do arranjo 
urbanístico da cidade-região (GEDDES, 1994; PERROUX, 1975; SANTOS, 1988b) e da dinâmica interna de 
integração entre diversos núcleos urbanos, a partir da desconcentração das atividades econômicas da 
capital paulista em meados dos anos 1980 (BOGUS; PASTERNAK, 2015) resultando em uma metropolização 
do espaço em outras regiões do país (LENCIONI, 2015). 

Ao analisar o período recente na história das cidades que compõem as regiões metropolitanas no Brasil, 
tem-se no desenvolvimento das tecnologias da informação e na ampliação da globalização das economias, 
uma maior diversificação dos meios de produção, ampliação dos fluxos de capital e intenso deslocamento 
de produtos e de pessoas entre as cidades (SANTOS, M; SILVEIRA, M. L., 2001). Neste cenário, intensificam-
se os fenômenos urbanos em escala regional formado pela interligação entre diversas metrópoles (SANTOS 
JUNIOR, W. R.; PROENCA, A. D. A.;2014), o que repercute como fator determinante no processo dos meios 
de produção e no mercado de trabalho (HOBSBAWN, 1995; CASTELLS, 1999). Este artigo analisa, no escopo 
do período contemporâneo, a disseminação do processo industrial moldado a partir da acumulação 
flexível, com a ampliação das redes de troca, de consumo e de maior competitividade mundial (BENKO, 
1995; HARVEY, 2012). 

Soma-se a esta contextualização, o fato de  que o transporte de pessoas e de mercadorias, via modal aéreo, 
tornaram os aeroportos, principalmente aqueles com habilitação internacional para o transporte de cargas, 
como um dos principais modais das redes de fluxos econômicos globais por meio da integração dos 
mercados regionais. Neste caso, tem-se na Aerotropolis (Kasarda, 2000) o aproveitamento dos benefícios 
da conectividade global através do desenvolvimento regional centrado na ocupação territorial a partir de 
um modelo de economia industrial voltada para o comercio eletrônico, logística de distribuição, 
condomínios industriais e na oferta de serviços e de atividades comerciais que compõe a economia global 
contemporânea. 

O presente estudo tem como uma referencia importante deste processo atual de urbanização 
metropolitana a formação dos corredores industriais e a adoção de estratégias de desenvolvimento 
espacial, com foco nas políticas urbanas, metropolitanas, as quais, de certa maneira, interferem na 
dinâmica centrada no aeroporto, no caso, das cidades ao redor do Aeroporto Internacional de Viracopos-
Campinas (VCP) (MACIEL; SANTOS JUNIOR; PROENÇA;2016).  Ao analisar os conceitos de Aerotropolis 
(KASARDA, 2000; KASARDA & LINDSAY, 2011) e de corredor aeroportuário (SCHAAFSMA, AMKREUTZ, & 
GÜLLER, 2008) sugerimos que o agrupamento de atividades econômicas na cidade aeroportuária e nas 
áreas circunvizinhas, tende a potencializar a urbanização em escala macrometropolitana ao longo dos 
principais eixos viários que ligam as metrópoles paulistas, neste caso especialmente entre as regiões de 
Campinas, Jundiaí, Sorocaba e São Paulo.  
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Entender como estas conexões estão  situadas espacialmente é determinante para a consolidação das 
infraestruturas de transporte como um elo integrador regional, em tempos em que os aglomerados de 
cidades conectadas a uma vasta oferta de modais de transporte são proporcionalmente mais competitivos 
na economia global.  Justifica este estudo o fato da interação econômica e industrial entre as cidades no 
âmbito regional surgir como um dos principais temas debatidos e analisados tanto na dimensão político 
institucional, quanto no meio universitário e de pesquisa, a partir da necessidade de posicionar as cidades 
na vanguarda do desenvolvimento econômico. Seja na escala regional, ou mundial, a globalização dos 
meios de produção amplia o acesso aos mais variados meios de transporte e conduzem a novos vieses de 
gestão pública na coordenação dos processos econômicos e sociais contemporâneos sob o prisma de um 
espaço urbano regionalizado (ALMEIDA, 2006; BAUMANN, R.; CANUTO, O.; GONÇALVES, R, 2004) 

Assim, as áreas envoltórias ao sítio aeroportuário do Viracopos e as demais áreas com viés industrial e com 
alta presença de atividades de armazenagem e distribuição de mercadorias ao longo das principais rodovias 
paulistas, consolidam-se como os territórios que mais concentram a expansão da atividade econômica 
contemporânea no Estado de São Paulo. Caracterizados pela instalação de indústrias orientadas pela 
inovação tecnológica, por polos industriais moldados sob a ordem da logística de distribuição rápida das 
mercadorias e dos novos corredores econômicos, circunscritos na dinâmica contemporânea do acelerado 
processo de integração global, faz com que as cidades e, por consequência, as regiões, inaugurem uma 
nova forma de se relacionar, tanto economicamente como politicamente (MACIEL, 2018). 

Pesquisas realizadas apontam a emergência dos corredores de transporte próximos aos aeroportos como 
infraestruturas essenciais diante do cenário econômico contemporâneo e de grande repercussão na 
economia local/regional (PETS, E., NIJKAM, P.P., RIETVELD, P 2001; PETS, E., NIJKAM, P.P., RIETVELD, P; 
2003; COSTAS, A, 2002). Neste processo de desenvolvimento urbano-regional, os corredores de transporte 
aeroportuário, como os que ligam o aeroporto às áreas urbanas e centros comerciais, são, hoje, uma parte 
importante do sistema de tráfego urbano e demandam atenção por parte das autoridades públicas de 
modo a garantir a fluidez tanto dos passageiros, dos funcionários do aeroporto, das empresas de aviação, 
como também, da movimentação das cargas. 
Desse modo, a investigação apresentada neste artigo amplia o debate iniciado em recentes pesquisas 
acadêmicas as quais analisam os efeitos no território influenciado diretamente pelo Aeroporto 
Internacional de Viracopos - Campinas (VCP) e a dinâmica econômica e os conflitos  gerados pelos 
corredores industriais os quais lançam novos desafios aos gestores públicos dos municípios circunvizinhos 
para a formulação de instrumentos urbanísticos compartilhados na  organização territorial de modo a 
acomodar as novas tendências de industrialização voltadas à atender, principalmente, o comercio 
eletrônico e às indústrias de alta tecnologia em questões de armazenagem, logística e distribuição das 
mercadorias (MACIEL, 2018). 
Devido à elevada articulação comercial entre as nações no contexto da globalização contemporânea, a 
localização é o fator mais importante para as empresas instalarem suas indústrias, seus escritórios e outras 
atividades de suporte, o que leva à uma busca constante por áreas em torno dos nós de transporte 
(CASTELLS,2006). Como destaca BACHA (2017): 

A necessidade de participar ativamente do comércio internacional deriva do fato dos 
ganhos de produtividade dependerem da existência de empresas com acesso à tecnologia 
de última geração; com ampla escala de produção para reduzir os custos unitários; que se 
especializem em bens e serviços em que sejam mais competitivas; e que atuem num 
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regime de concorrência indutor da inovação e da seleção empresarial (BACHA ,2017, 
p.24). 

De fato, os corredores de transporte podem trazer benefícios econômicos e efeitos positivos para o 
crescimento econômico e no aumento da oferta de empregos no âmbito do desenvolvimento regional. 
Assim, o presente artigo introduz uma compreensão sobre como os corredores de transporte podem 
influenciar as economias de aglomeração e as vantagens competitivas (PORTER, 1998), com a  ampliação da 
área urbanizada voltada às atividades econômicas e, principalmente, com a  formação dos condomínios 
industriais, como os clusters e as plataformas logísticas (BRANSKI ET AL.,2011), consolidando os corredores 
de transporte como vetores de desenvolvimento. 

Este artigo, portanto, chama a atenção das autoridades públicas e convoca demais pesquisadores a 
refletirem sobre como o desenvolvimento local e regional, por meio da infraestrutura de transportes, pode 
ser uma estratégia de fortalecimento da inserção da RMC no atual processo de globalização das economias. 
 Esta  reflexão é necessária para a definição de políticas públicas que , com a participação da população  
que  mora na região , enfrente  a ausência  de articulação entre os diversos aspectos políticos, econômicos, 
sociais e urbanos que se apresentam de forma multi escalar na área, interligando as questões locais da 
escala micro, com foco nos problemas dos assentamentos irregulares e das ocupações transformadas em 
bairros precários às questões regionais como a ameaça de desaparecimento da última área com produção 
rural do município de Campinas e às questões  globais da escala macro que envolvem o sítio aeroportuário 
e suas conexões com os fluxos globais de mercadorias e de passageiros (GUADAGUINI, P. F. ; SANTOS 
JUNIOR, W. R.;2017). 

 

OS VETORES DE DESENVOLVIMENTO COMO ÂNCORAS DO PLANEJAMENTO REGIONAL NA 
MACROMETRÓPOLE PAULISTA 

Durante o século XX o planejamento regional paulista esteve centrado no conceito de polos regionais de 
indução de crescimento industrial como principal política para a distribuição da atividade econômica pelo 
Estado. Na prática, esteve relacionado a uma política de expansão das autoestradas e rodovias paulistas, e 
à implantação de Distritos Industriais com incentivos fiscais nos principais centros regionais do Estado, de 
maneira a induzir o desenvolvimento econômico das regiões do entorno dessas cidades. Esta política 
induziu ao rápido crescimento urbano destes polos regionais (como Campinas, Sorocaba, São José dos 
Campos, Ribeirão Preto, Bauru, entre outros) ao longo da segunda metade do século XX.  

A Constituição de 1988 foi um marco temporal para um progressivo crescimento de autonomia dos 
poderes políticos locais em relação ao centralismo estadual e, principalmente, federal, que veio a atender 
as demandas por maior liberalização da economia nacional (SERRA, 1991). No Estado de São Paulo, foi a 
partir deste período que houve a criação de diversas regiões metropolitanas no interior do Estado1, e 

                                                             
1 Atualmente são cinco Regiões Metropolitanas no interior do Estado, duas criadas ao longo da década de 1990, Baixada Santista 
(1996) e Campinas (2000); e três mais recentes, Vale do Paraíba e Litoral Norte (2012), Sorocaba (2014) e Ribeirão Preto (2016). 
Junto com a RM de São Paulo, criada na década de 1970, somam-se seis regiões metropolitanas paulistas. 
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também pela oficialização do conceito de um território de conurbação megalopolitana: a Macrometrópole 
Paulista.  

A instituição do recorte territorial da Macrometrópole Paulista representou, portanto, uma transformação 
na estratégia organizadora do planejamento regional no Estado de São Paulo, passando a apostar na 
constituição de uma mega-região urbana e não mais no conceito de polos industriais irradiadores de 
desenvolvimento urbano. Assim, o alvo das principais políticas regionais no Estado transfere-se dos polos 
isolados para a integração entre as diversas metrópoles e aglomerações urbanas que se formaram ao longo 
do século XX. 

A implementação da Macrometrópole Paulista, enquanto instrumento de planejamento territorial, retoma  
um conceito que já havia sido apresentado em meados do século XX, que sustentava  a possibilidade de 
formação de uma mega-região urbana a partir da dispersão da ocupação urbana no entorno da capital 
paulista. Neste contexto, a Emplasa (Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A.), em 1996,  
apresentou oficialmente pelo governo estadual o conceito  do Complexo Metropolitano Expandido 
(CME)como resultado dos primeiros estudos realizados.  Tal conceito reconhecia a expansão das funções e 
serviços da Região Metropolitana da Grande São Paulo para as regiões vizinhas, fortalecendo  um 
quadrangular macrometropolitano ao redor da capital, formado pelas regiões de Campinas, São José dos 
Campos, Santos e Sorocaba. 

Estudos referentes à Macrometrópole Paulista (MMP) foram ampliados a partir de 2010, retomando um 
termo que já havia sido expresso – de forma mais discreta – em outro estudo de 1993  o qual definia as 
regiões de influência metropolitana nucleadas pelas metrópoles de São Paulo, Campinas e Baixada Santista, 
constituindo o que fora denominado, à época, Região de Planejamento de Interesse Metropolitano. Com a 
retomada do conceito de Macrometrópole, o planejamento centrou-se não mais em uma mega região 
polarizada por regiões metropolitanas, mas sim na integração de uma região macrometropolitana: 

Assim, o território da MMP não pode ser compreendido como simples resultado da 
delimitação das quatro Regiões Metropolitanas, três Aglomerações Urbanas e duas 
Microrregiões que a integram. Trata-se, como se propõe no âmbito do PAM, de uma 
designação territorial atribuída a uma área de interesse do planejamento 
macrometropolitano do Estado. E, nesse sentido, é concebido não apenas como um ente 
físico-espacial, geográfico ou econômico, mas, também, como uma construção 
geopolítica, na medida em que compõe um território cuja configuração é baseada em 
critérios e conceitos técnicos incorporados pelo governo do Estado (EMPLASA, 2015b, p. 
22). 

 

Assim, ao compreender a Macrometrópole como uma mega-região de alto nível de integração territorial, o 
governo estadual paulista enfatiza a busca por uma melhor gestão do sistema de fluxos de pessoas e 
mercadorias, com destaque para as infraestruturas de transporte e circulação, como fatores de organização 
da rede urbana macrometropolitana. Ou seja, reconhece a importância das autoestradas paulistas como 
elementos de estruturação da conurbação urbana: 

É um território organizado por um novo padrão de urbanização – a extensiva –, onde são 
ultrapassados os limites físicos municipais e metropolitanos. Nele ocorrem fluxos e 
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sistemas de serviços que se organizam em rede. Ou uma rede de redes: um sistema 
urbano pluriarticulado de habitação, produção, infraestrutura, serviços e equipamentos 
públicos e privados (EMPLASA, 2014). 

Os planos de investimentos no território macrometropolitano tendem a ampliar ainda mais a rede de 
transportes, com o objetivo de viabilizar a Macrometrópole Paulista como principal aposta do governo 
estadual na “competição dos lugares” por atração de investimentos nacionais e internacionais. Tende-se, 
assim, a acentuar a já concentrada urbanização e economia no território macrometropolitano - que já 
concentra 50% da área urbanizada, 74% da população e 83% do PIB estadual, apesar de compreender 
apenas 21% da área total do Estado (EMPLASA, 2016). Pontos como logística, fluxos, infraestrutura de 
transporte e telecomunicações são essenciais neste entendimento, como demonstra o próprio texto do 
Plano de Ações da Macrometrópole Paulista (PAM): 

As redes são a base da contemporaneidade e a condição de realização da vida 
socioeconômica. Por suas características, a Macrometrópole é uma região de interesse 
estratégico para assegurar a competitividade e a projeção econômica do Estado de São 
Paulo e, até mesmo, a do País no cenário internacional. (EMPLASA, 2015a). 

Neste contexto de convergência do planejamento regional com foco na conectividade territorial, o 
documento elaborado pelo governo paulista “O futuro das metrópoles paulistas” (Plano de Ação da 
Macrometrópole(2013-2040), 2014, apresenta um novo arranjo regional macrometropolitano com base 
nos “Vetores Macrometropolitanos de Desenvolvimento” (FIGURA 1). De acordo com o modelo de 
planejamento estruturado, o território paulista é reordenado a partir da caracterização que cada vetor 
representa para a rede de circulação estadual, sendo classificados em seis eixos que apresentam 
interrelações territoriais mais intensas entre si; (1) Vetor de desenvolvimento perimetral (entre Sorocaba, 
Campinas, São José dos Campos e São Sebastião), (2) Vetor metropolitano de São Paulo, (3) Vetor de 
desenvolvimento do Vale do Paraíba (ao longo da rodovia Pres. Dutra), (4) Vetor de corredor de exportação 
(entre o planalto e o porto de Santos), (5) Vetor de desenvolvimento Bandeirantes (eixo ao longo da 
rodovia dos Bandeirantes, entre São Paulo, Campinas, Rio Claro e Piracicaba), e (6) Vetor de 
desenvolvimento Sorocaba (eixo ao longo da rodovia Castello Branco, entre São Paulo e Sorocaba. 
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Figura 1: Vetores Territoriais da Macrometrópole Paulista.  
Fonte: Emplasa, 2015. 

 

 

Neste novo ordenamento territorial  regional paulista, o papel de cada vetor territorial é bem definido. O 
Vetor de Desenvolvimento Perimetral é, claramente, a grande aposta para o desenvolvimento econômico 
da Macrometrópole Paulista, formulado para concentrar os principais investimentos em infraestrutura de 
transporte de grande porte no Estado. Os projetos para a expansão do Aeroporto Internacional de 
Viracopos e do Porto de São Sebastião, além da contínua expansão da infraestrutura rodoviária existente, 
conferem a esse vetor grandes vantagens em relação ao transporte e escoamento de mercadorias em 
relação aos outros vetores. 

As infraestruturas de circulação territorial são os principais elementos que colocam o Vetor Perimetral 
como o principal eixo de crescimento econômico territorial na Macrometrópole; tanto o Aeroporto 
Internacional de Viracopos (principal aeroporto de cargas do país) como o porto de São Sebastião (com 
projeto que prevê o crescimento de três vezes em área construída e oito vezes em capacidade 
operacional*)  são vistos, respectivamente,  como o aeroporto e o porto com maior potencial de 
crescimento no transporte de mercadorias e que, interligados por uma avançada infraestrutura rodoviária, 
são conectados rapidamente aos principais mercados produtivos e consumidores do país. 
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Por outro lado, o próprio documento do Plano de Ação da Macrometrópole (PAM, 2014) informa que os 
outros vetores alcançaram elevado nível de saturação em relação às capacidades produtivas e, 
especialmente, às capacidades de transporte. Destaca que há menor potencial  de crescimento econômico 
no principal vetor de produção e escoamento de mercadorias  - o eixo das rodovias 
Anhanguera/Bandeirantes e Anchieta/Imigrantes entre as regiões de Campinas, São Paulo e Santos. A 
fluidez deste eixo territorial tem sido cada vez mais comprometida por fatores como a ocupação urbana ao 
longo das margens dos eixos viários, a grande concorrência do tráfego de com o transporte de carga, e as 
poucas possibilidades de expansão e adequação do porto de Santos às tecnologias mais modernas de 
transferência de mercadorias e de atracação de navios.  

 

Figura 2: Vetor de Desenvolvimento Perimetral da Macrometrópole Paulista.  
Fonte: Emplasa, 2015. 

 

 

Neste contexto, o planejamento de desenvolvimento regional a partir do Vetor Perimetral ( FIGURA 2) o 
coloca como principal alternativa para a logística estadual paulista, constituindo-se com um vetor 
produtivo-logístico que não passa pela Grande São Paulo. Reconhece-se então ser este um:  

 (...) novo vetor de desenvolvimento econômico, interno à MMP, que, embora permaneça 
ancorado no tamanho da economia da RMSP, ganha cada vez mais importância e 
estabelece interfaces relativamente autônomas de desenvolvimento entre as regiões por 
ele conectadas (EMPLASA, 2015a, p. 25). 
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OS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADOS (PDUI) NO ESTADO DE SÃO PAULO 

A questão da ocupação urbana de maneira descontinuada sobre o território metropolitano forma um 
ambiente de convívio e interdependência entre as aglomerações urbanas as quais possuem dinâmicas e, 
muitas vezes, leis e ordenamentos próprios, que demandam uma cooperação institucional entre os 
municípios em busca de soluções práticas de gestão e organização sócio espacial (REIS, 2007)  

De modo a encaminhar uma gestão mais eficaz das seis regiões metropolitanas paulistas (RM de São Paulo; 
RM da Baixada Santista, RM de Campinas, RM do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Região Metropolitana de 
Sorocaba, Região Metropolitana de Ribeirão Preto) , o Governo do Estado de São Paulo , seguindo as 
orientações contidas no Estatuto da Metrópole passou a promover, a partir do ano de 2015, a elaboração 
do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) para cada região metropolitana. 

O PDUI é um mecanismo de organização territorial formulado no bojo do Estatuto da Metrópole - Lei 
Federal nº 13.089, sancionado em 2015 - donde é possível refletir sobre como a urbanização 
contemporânea brasileira (REIS ,2006), intensificada de maneira dispersa a partir dos anos 1990, alterou os 
padrões de mobilidade urbana (ampliação dos deslocamentos entre as cidades), assim como o modo de 
habitar (novas tipologias de comunidades :condomínios e loteamentos fechados) e de produção ( com a 
aglomeração das plantas industriais em centros urbanos dotados de melhores condições de infraestrutura 
urbana, de transportes, e mão de obra qualificada) . 

O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI)2, tem como mote estabelecer diretrizes de 
desenvolvimento urbano e regional, de maneira a conduzir um melhor gerenciamento das demandas de 
ordem social, econômica e ambiental de cada município sob a ordem do regionalismo metropolitano3. No 
entanto, o economista e planejador urbano, especialista em assuntos metropolitanos. Jeroen J. Klink alerta: 

Um dos pontos centrais da questão metropolitana e da gestão de cidades-região é como 
superar a cultura de jogo de soma zero, ou seja, superar a percepção coletiva de um 
conjunto de atores públicos e privados de que o ganho de um representa 
necessariamente um prejuízo para o outro . Esta tendência quase natural de cair em uma 
armadilha do jogo competitivo apresenta uma ameaça particularmente concreta em 
regiões metropolitanas (KLINK, JEROEN. 2009.PG.218) 

 

De certa maneira, o presente artigo contextualiza o desafio imposto aos gestores públicos no que tange a 
formulação de políticas públicas focadas nas novas formas espaciais que vem ocorrendo em diversas 
regiões do Brasil, e do mundo, as quais buscam uma maneira de gerenciar um conjunto complexo de 
fenômenos urbanos resultantes do processo de metropolização, e as diferentes formas de representação 
espacial no território, alterando os núcleos urbanos tradicionais e forjando novas centralidades.  

                                                             
2 http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13089.htm acessado no dia 18 de junho de 2018 
3
. Construído a partir de uma visão estratégica de futuro das cidades, com a elaboração de uma agenda de projetos com enfoques 

comuns no bojo de um processo participativo de planejamento estratégico alinhado sob a perspectiva do desenvolvimento 
regional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Recentes discussões sobre as regiões metropolitanas no Estado de São Paulo abordam a necessidade de se 
formular uma escala regional de planejamento de modo a possibilitar que as relações intergovernamentais 
(entre municípios e os entes estaduais e federal) sejam parceiras no âmbito da gestão metropolitana. 
Porém, até o momento, o cenário dissertado por Castro e Santos Junior (2017) parece não ser o mais 
adequado: 

A consolidação do planejamento na escala macrometropolitana pelo governo estadual 
aponta para um modelo centralizador, com a concentração dos instrumentos e dos 
recursos estratégicos para a gestão metropolitana. A questão, porém, é que tal não foi 
capaz de promover a cooperação interfederativa para a realização das chamadas funções 
públicas de interesse comum. Dentre os problemas enfrentados, encontram-se questões 
que envolvem, de forma estrutural, o federalismo assimétrico no Brasil, com rebatimento 
direto sobre as relações intergovernamentais, e a dificuldade de vincular financiamentos 
específicos para a execução de políticas públicas na escala metropolitana, a qual 
comumente demanda vultuosos investimentos, principalmente em termos de 
infraestrutura (sistema de trens e de metrô, por exemplo). (CASTRO e SANTOS 
JUNIOR,2017, pg.104) 

 

Um dos desafios apontados pelo Estatuto da Metrópole (2015) é o de superar as desigualdades 
socioespaciais impressas no tecido urbano-metropolitano. A respeito disso, Castro e Santos Junior (2017)4 
destacam que o surgimento de novas configurações territoriais entrecortadas pela dispersão urbana, 
atualiza a necessidade de uma reformulação das políticas públicas voltadas ao planejamento urbano-
regional. De acordo com Botelho (2012), trata-se de uma nova interpretação sobre como organizar o 
espaço urbano, agora em escala regional, mesclando os fluxos (pessoas e mercadorias) e formando novas 
territorialidades.  

A nova encarnação da metrópole mundial dispersa, espalhada, e com movimento sem fim, 
é fundamentalmente diferente da cidade como era conhecida até algumas décadas atrás, 
correspondendo à fase do capitalismo financeirizado, marcado pela extrema mobilidade, 
volatilidade e desregulamentação, e por que não,  crise. A paisagem urbana é, então, 
caracterizada pela proliferação de projetos de alto padrão inspirados em um urbanismo 
excludente; pela degradação de áreas que sofrem processo de desindustrialização 
derivado da maior mobilidade do capital industrial (BOTELHO, 2012. PG.311) 

Alguns pesquisadores já buscaram uma significação para este fenômeno de aglomeração urbana focado no 
âmbito da participação do capital financeiro imobiliário, juntamente com o redirecionamento dos arranjos 
produtivos próximos aos sistemas de infraestrutura de transportes. É o caso dos estudos de Araujo e Holzer 
(2016), para quem a articulação dos fragmentos urbanos forma um mosaico socioespacial o qual assume 

                                                             
4 Segundo os autores, a expansão da metrópole paulistana é reflexo da atual fase da globalização da economia e dos meios de 
produção, os quais promovem a revalorização do espaço metropolitano através da reestruturação produtiva fomentada a partir da 
nova divisão técnica e territorial do trabalho 
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uma projeção de “cidade-estrada” - ultrapassa os limites administrativos de cada município e traz uma 
série de conflitos para a gestão do território urbano contemporâneo, como é o caso da regionalização das 
políticas públicas.  

Sobre este prisma, encontra-se no PDUI5 a possibilidade de se estruturar uma maneira de qualificar o 
desenvolvimento das cidades que formam as regiões metropolitanas, no caso, as paulistas, a partir da 
implementação de políticas públicas que promovam a oferta de infraestrutura tais como aquelas voltadas 
às questões de transporte, habitação, emprego, educação e cultura no âmbito das demandas regionais6. 

A Agencia Metropolitana de Campinas (AGENCAMP)6, em busca de um eficaz planejamento urbano-
regional para a Região Metropolitana de Campinas (RMC), coordena, desde o início de 2018, a elaboração 
do Projeto de Lei do PDUI-RMC com a perspectiva de incluir legislações e políticas públicas com viés 
regional, intercalando a RMC  de maneira mais coesa na Macrometrópole Paulista , incluindo as dinâmicas 
socioeconômicas, urbanas e ambientais expressas nos Planos Diretores municipais7.  

Entende-se, portanto, ao analisar o encaminhamento das ações políticas em prol de uma melhor 
organização do desenvolvimento da Macro Metrópole Paulista , o alinhamento dos pressupostos contidos 
nos objetivos do Estatuto da Metrópole , dentre os quais encontram-se o desenvolvimento territorial 
integrado e sustentável, juntamente com as dimensões territorial, social e econômica, de modo a 
compatibilizar as políticas públicas no escopo local-regional (EMPLASA, 2014) em busca de uma melhor 
conectividade territorial através da governança metropolitana -  instruir e dotar de operacionalidade a 
Região Metropolitana no ponto de vista político-administrativo e fazer valer o Estatuto das Metrópoles 
instituindo a gerência do território metropolitano a nível regional. 
  

                                                             
5 O PDUI busca garantir a toda população o acesso à infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, assegurar 
melhoria das condições de vida, promover projetos de desenvolvimento metropolitano e reforçar novas centralidades 
no escopo do desenvolvimento regional. Tal processo dispenderá uma articulação política entre os gestores públicos 
municipais para que haja, de fato, uma governança Inter federativa, envolvendo as esferas municipais, estaduais e 
federais, além da participação da sociedade civil. Maiores informações acessar 
https://www.pdui.sp.gov.br/rmc/?page_id=271 
 
6 A Agência Metropolitana de Campinas é uma autarquia estadual, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento 
Metropolitano, criada através da Lei nº 946/2003, com sede no município de Campinas , cujas principais funções são 
as de planejar e a executar políticas  públicas de interesse comum na Região Metropolitana de Campinas. Maiores 
informações acessar http://www.agemcamp.sp.gov.br/agemcamp/ 
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ESPAÇO PÚBLICO E ELEMENTOS URBANOS: REFLEXÕES SOBRE 
APROPRIAÇÃO E USO 

PUBLIC SPACE AND URBAN ELEMENTS: APPROPRIATION AND USE CONSIDERATIONS 

ESPACIO PÚBLICO Y ELEMENTOS URBANOS: REFLEXIONES SOBRE APROPIACIÓN Y USO 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
 
Os espaços públicos, de maneira geral, sofreram grandes alterações e assumiram diferentes formas de apropriação e 
uso. Inicialmente, a cidade era dominada pelo uso peatonal. Entretanto, com destaque para a rua, a história registra as 
modificações em sua estrutura e nas maneiras de utilização do espaço. Na Idade Moderna, com a invasão dos veículos 
nos centros urbanos, a espaciosidade tradicional foi dissolvida e os pedestres perderam espaço. Nessa perspectiva, de 
forma a resgatar o papel dos espaços públicos na dinâmica urbana, a rua de pedestres surgiu como alternativa para a 
vivência da cidade na contemporaneidade. Com isso, os modos de apropriação e uso passaram a ser repensados de 
forma a corroborar para a produção de um espaço mais equilibrado e humano, oportunizando a vivência da cidade. 
Capazes de potencializar a interação entre usuário e ambiente, verifica-se que a presença de elementos urbanos, como 
o pavimento, o mobiliário e as fachadas, exerce grande influência. Nesse contexto, o objetivo deste artigo é analisar, 
por meio de referencial teórico, o papel do espaço público na construção das experiências urbanas, como processo de 
produção do espaço, de modo a compreender, historicamente, as mudanças na utilização da rua, enquanto espaço de 
expressão da vida coletiva, e identificar elementos urbanos chaves que influenciam na sua ocupação. Assim, as reflexões 
apresentadas evidenciaram a importância do pavimento, mobiliário e fachadas na percepção, apropriação e uso dos 
espaços públicos, contribuindo com as experiências urbanas, sobretudo nas ruas de pedestres. Enfatiza-se que essas 
reflexões se aplicam em outros espaços públicos, quando o objetivo é analisar qualitativamente o ambiente e seus 
componentes, enquanto processo de produção do espaço urbano. 
PALAVRAS-CHAVE: espaço público; apropriação; rua de pedestres; elementos urbanos; experiências urbanas.  

ABSTRACT: 
Public spaces, in general, have undergone great changes and assumed different forms of appropriation and use. Initially, 
the city was dominated by pedestrian use. However, with emphasis on the street, history records the changes in its 
structure and the ways of using space. In the Modern Age, with the invasion of vehicles in urban centers, the traditional 
space was dissolved and the pedestrians lost space. From this perspective, in order to rescue the role of public spaces in 
the urban dynamics, the pedestrian street emerged as an alternative to the city's experience in contemporary times. 
With this, the modes of appropriation and use began to be rethought in order to corroborate for the production of a 
more balanced and human space, giving an opportunity to experience the city. Capable of enhancing the interaction 
between users and the environment, the presence of urban elements, such as pavement, furniture and façades, has a 
great influence. In this context, the objective of this article is to analyze, through theoretical reference, the role of public 
space in the construction of urban experiences, as a process of production of space, in order to understand, historically, 
the changes in the use of the street, as space of collective life, and to identify key urban elements that influence their 
occupation. Thus, the reflections presented evidenced the importance of pavement, furniture and façades in the 
perception, appropriation and use of public spaces, contributing to urban experiences, especially in pedestrian streets. It 
is emphasized that these reflections are applied in other public spaces, when the objective is to qualitatively analyze the 
environment and its components, as a process of production of urban space.  
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KEYWORDS: public space; appropriation; pedestrian street; urban elements; urban experiences.   

RESUMEN: 
Los espacios públicos, de manera general, sufrieron grandes alteraciones y asumieron diferentes formas de apropiación 
y uso. Inicialmente, la ciudad estaba dominada por el uso peatonal. Sin embargo, con destaque para la calle, la historia 
registra las modificaciones en su estructura y en las maneras de utilización del espacio. En la Edad Moderna, con la 
invasión de los vehículos en los centros urbanos, la diversidad tradicional fue disuelta y los peatones perdieron espacio. 
En esa perspectiva, de forma a rescatar el papel de los espacios públicos en la dinámica urbana, la calle peatonal surgió 
como alternativa para la vivencia de la ciudad en la contemporaneidad. Con ello, los modos de apropiación y uso pasaron 
a ser repensados de forma a corroborar para la producción de un espacio más equilibrado y humano, oportunizando la 
vivencia de la ciudad. Capazes de potenciar la interacción entre usuario y ambiente, se verifica que la presencia de 
elementos urbanos, como el pavimento, el mobiliario y las fachadas, ejerce gran influencia. En este contexto, el objetivo 
de este artículo es analizar, por medio de referencial teórico, el papel del espacio público en la construcción de las 
experiencias urbanas, como proceso de producción del espacio, para comprender, históricamente, los cambios en la 
utilización de la calle, como espacio de expresión de la vida colectiva, e identificar elementos urbanos claves que 
influencian en su ocupación. Así, las reflexiones presentadas evidenciaron la importancia del pavimento, mobiliario y 
fachadas en la percepción, apropiación y uso de los espacios públicos, contribuyendo con las experiencias urbanas, sobre 
todo en las calles peatonales. Enfatiza que estas reflexiones se aplican en otros espacios públicos, cuando el objetivo es 
analizar cualitativamente el ambiente y sus componentes, como proceso de producción del espacio urbano.  
PALABRAS-CLAVE: espacio público, apropiación, calle peatonal, elementos urbanos; experiencias urbanas. 
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INTRODUÇÃO 

Caminhar pelas ruas de uma cidade é dialogar com suas interfaces estáticas – cores, volumes e texturas e 
dinâmicas – trabalho, comércio e lazer. Entretanto, a relação homem-espaço tem se tornado mais veloz e 
menos sensível (MONTEIRO; SILVA, 2017). Tal diálogo se opõe quando Cullen (2010, p. 10) diz que “uma 
cidade é antes do mais uma ocorrência emocionante no meio-ambiente”.  

Os impactos causados nos espaços públicos após a tomadas das ruas pelos veículos fez com que os 
planejadores contemporâneos buscassem alternativas para promover novos espaços de qualidade para os 
pedestres. Reafirmando assim as características da espaciosidade1 das cidades tradicionais onde os direitos 
peatonais prevaleciam através da manifestação da vida coletiva. 

A busca pela qualidade dos espaços públicos é de fundamental importância para uma dinâmica urbana 
equilibrada. Os modos de percepção, apropriação e uso da cidade corroboram para a produção do espaço e 
são potencializados com a presença de elementos, como o pavimento, o mobiliário e as fachadas, 
contribuindo, assim, para as experiências urbanas. 

Visto que a produção do espaço se apoia nas práticas condicionadas na atmosfera urbana, como processo 
de adaptação das estruturas, Lamas (2011, p. 121) argumenta que “[...] O ambiente físico é interdependente 
das condições e sistemas (geográficos, econômicos, sociais, administrativos, políticos, culturais e outros) 
através dos quais se efectua a acção do homem no território [...]”. 

O alargamento das vias nos centros urbanos, em função da velocidade, refletiu no estreitamento dos passeios 
que, por sua vez, inibiu a experiência dos pedestres na percepção e apreensão do espaço urbano. Contudo, 
sendo a rua o principal palco dos anseios da sociedade, inúmeras são as funções desempenhadas por esse 
espaço, não cabendo somente a circulação e conexão. 

Associada ao passeio, a rua tem adquirido múltiplos usos e formas de apropriação, estabelecido relações e 
despertado percepções. Essas condições representam a necessidade de resgate do sentido de lugar no 
espaço público que “é onde a vida de uma comunidade acontece, onde a diversidade cultural se expressa e 
onde formamos parte da identidade” (HEEMANN et al., 2016, p. 15). 

Nesse sentido, portanto, o objetivo deste artigo é analisar, por meio de referencial teórico, o papel do espaço 
público na construção das experiências urbanas, como processo de produção do espaço, de modo a 
compreender, historicamente, as mudanças na utilização da rua, enquanto espaço de expressão da vida 
coletiva, e identificar elementos urbanos chaves que influenciam na sua ocupação. 

ESPAÇO PÚBLICO: LUGAR DA VIDA DA CIDADE 

Brincar, descansar, conversar, comprar, caminhar e encontrar-se são condições básicas que um espaço 
público deve oferecer aos seus usuários. Segundo Gatti (2013, p. 8) “a qualidade de vida de uma cidade é, e 

                                                           
1 Expressão utilizada por Yi-Fu Tuan em seu livro “Espaço e lugar: a perspectiva da experiência”, publicado em 1983, que está 

diretamente relacionada à sensação de liberdade. “[...] Liberdade implica espaço; significa ter poder e espaço suficientes em que 
atuar. [...]” (TUAN, 1983, p.59). 
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sempre será, medida pela dimensão da vida coletiva que é expressa nos seus espaços públicos dispostos 
democraticamente pela cidade, seja no parque, na praça, na praia ou mesmo na rua”. 

Entende-se por espaços públicos como “todos os lugares de uso público, acessíveis e agradáveis, gratuitos e 
sem fins lucrativos” (HEEMANN et al., 2016, p. 15). São espaços que caracterizam a cidade a partir da sua 
dinâmica, expressando a vida coletiva no meio urbano de modo a tornar a atmosfera da urbe mais atrativa e 
acolhedora aos que utilizam. 

Como complemento, Fernandes (2012, p. 6) conceitua espaço público como sendo “um espaço aberto 
urbano, livre, apropriado para o desenvolvimento das necessidades coletivas da vida pública e que, 
juntamente com o espaço privado, interior ou arquitetônico, forma um todo numa relação de 
complementaridade”. A interação entre interno e externo é fundamental para as trocas, conforme Figura 1. 

 
Figura 1: Rua em Copenhagen, Dinamarca 

Fonte: Heemann; Santiago (2015, p. 26) 

Dentre suas funções, destaca-se a social que está diretamente relacionada com o convívio comunitário e o 
lazer (HANNES, 2016). Tal aspecto remete ao prazer da vida coletiva nas cidades antigas onde as atividades 
cotidianas eram desenvolvidas nos espaços livres, sendo a prioridade de uso dos principais atores urbanos: 
os pedestres. 

Entretanto, em torno da década de 1960, a invasão dos automóveis nos centros urbanos refletiu na 
degradação das condições de envolvimento das pessoas com a cidade, o que comprometeu a qualidade de 
tal espaço (GEHL, 2013). Com a desconsideração da dimensão humana no espaço urbano, a relação homem-
espaço se tornou mais veloz e menos sensível. 

A conversão das condições de degradação dos espaços da cidade tem sido o desafio dos planejadores 
contemporâneos ao propor um novo planejamento urbano. A busca por cidades vivas, seguras, sustentáveis 
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e saudáveis se tornou um desejo mundial e essa visão tem se intensificado com a preocupação com o 
pedestre e a vida citadina em geral (GEHL, 2013). 

Quando a cidade oportuniza a prática da experiência urbana, essa se torna cenário ideal para as trocas 
cotidianas e faz com que seus habitantes se sintam parte integrante do espaço, atuando de forma 
colaborativa e agregando valor ao espaço. Assim se apresenta a capacidade com que o homem se relaciona 
com o ambiente e com ele estabelece laços afetivos (TUAN, 1980). 

Na medida em que o espaço público satisfaça os requisitos de conforto, de segurança e de 
relaxamento, oferecendo soluções conjuntas e articuláveis na proteção dos direitos dos 
utilizadores, contemplando igualmente as suas necessidades atribuindo significado ao 
lugar, descrevem-se, em linhas gerais, as suas qualidades mais gratificantes e, 
consequentemente, as funções do desenho urbano que consolidam a importância do 
espaço público. (FERNANDES, 2012, p. 13) 

Nesse sentido, diversos são os espaços da cidade que conferem forma e vida à urbe e que possibilitam o 
desenvolvimento o sentido de pertencimento. A rua, o calçadão (ou rua de pedestres), woonerf (ou rua 
compartilhada), o pátio, a praça, o pocketpark (ou miniparque) e o parque urbano são exemplos tipológicos 
de espaços públicos (HANNES, 2016). 

É notório que, ao dispor de atrativos, como atividade comercial e mobiliário urbano, estes espaços se tornam 
favoráveis à apropriação de maneira qualificada, ao condicionar o turismo a pé e a permanência. Assim, 
quanto maior a abrangência do espaço público no atendimento às necessidades, melhor para as ruas, 
segurança e civilidade da urbe (JACOBS, 2011). 

Na dimensão da cidade, esta tem sua identidade estruturada na articulação entre as vias de circulação, os 
espaços públicos e todas as relações neles estabelecidas. A promoção da igualdade social, a redução da 
criminalidade, a geração de saúde e a consciência ambiental, além da disseminação da cultura e da arte são 
valores resultantes de espaços público bem planejados (HEEMANN et al., 2016). 

Diante desses valores, diz-se que os espaços públicos possuem grande representatividade na vida urbana, 
pois são os únicos lugares onde a coletividade permanece inalterada. É preciso que seja considerado os 
múltiplos aspectos da cidade para que esses espaços atendam às necessidades das pessoas de maneira que 
usufruam do direito à cidade (GATTI, 2015). 

Além dos aspectos físicos, sociais, econômicos e culturais da cidade que devem ser levados em consideração 
ao conceber um espaço público, segundo Gatti (2015), é fundamental garantir ao pedestre, agente 
dinamizador da atmosfera urbana – a capacidade de vivenciar esses espaços, deslocando-se de maneira livre 
e segura. “Há muito mais em caminhar do que apenas andar” (GEHL, 2013, p. 19). 

Sobre uma base nivelada, sem obstáculos e com conteúdo atrativo, os usuários do espaço público sentem-
se seguros e livres para vivenciar a cidade. Chegar ao destino sem dificuldades, ter a oportunidade de 
descansar, se abrigar ou comprar constituem-se motivos reais para o uso dos espaços urbanos, 
caracterizando-os como locais humanizados. 

“A grande liberdade de movimento é um traço marcante do deslocamento dos pedestres: podem trocar de 
direção instantaneamente, movendo-se também para o lado e para trás” (ITDP, 2016, p. 6). Quando o 
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deslocamento pela cidade é realizado a pé o contato com as interfaces urbanas é mais próximo e essa 
experiência enriquece a vivência do pedestre. 

Portanto, “as estruturas urbanas e o planejamento influenciam o comportamento humano e as formas de 
funcionamento da cidade” (GEHL, 2013, p. 9), cabendo aos planejadores atuar de forma conjunta com a 
sociedade a fim de alcançar um desenvolvimento urbano equilibrado, moldando a cidade para que, assim, 
nos moldemos a ela. 

EXPERIÊNCIAS URBANAS: ESPAÇO APROPRIADO 

A vitalidade dos espaços públicos está centrada na presença de pessoas que reflete na qualidade do ambiente 
no que tange ao atendimento às necessidades dos usuários. Dos aspectos físicos – pavimento, mobiliário e 
fachadas – aos perceptivos, como compreensão das formas e o sentido de localização no espaço esses, 
dentre outros, são responsáveis pelas experiências urbanas a partir da percepção e apropriação da cidade. 

Aos espaços públicos são agregadas diferentes funções. A rua não é mais considerada local apenas para os 
automóveis, bem como as praças não funcionam somente como local de encontro, por exemplo. Canteiros 
e muretas usados como bancos; escadarias como pontos de encontro; canteiros centrais como pistas de 
cooper; calçadas como pista de skate (HANNES, 2016). 

Espaços que proporcionam abrigo, sombra, conveniência e são agradáveis caracterizam condições que levam 
à ocupação, indicando os tipos desse processo e criando um ambiente que não seja fluído e monótono, mas 
estático e equipado. Por outro lado, existe também a apropriação do espaço pelo movimento, caso das 
alamedas, ruas e calçadas (CULLEN, 2010). 

O movimento é fundamental para compreender como os espaços funcionam. Os fluxos de 
pedestres no espaço público são o cerne da experiência urbana e são importantes para a 
geração de vida e atividade. O local onde as pessoas escolhem para sentar ou permanecer 
no espaço público é frequentemente baseado nas oportunidades de observar outras 
pessoas que, por sua vez, estão relacionadas com a vida e a atividade do espaço e como as 
pessoas se movimentam nele. (CARMONA et al., 2010, p. 201, tradução nossa) 

Diversas são as formas de apropriação dos espaços da cidade e esse fenômeno é reflexo da demanda da 
sociedade. Mendonça (2007) destaca que a relação entre a morfologia e a apropriação do espaço está 
intensamente vinculada aos aspectos físicos, naturais e/ou construídos, além disso deve-se considerar os 
aspectos socioeconômicos inerentes à construção dessas formas. 

Nesse contexto, a apropriação apresenta a possibilidade de uso indicada pelo ambiente urbano como 
também usos adaptados às necessidades imediatas. Esse processo não representa, necessariamente, 
inadequação ou indícios de marginalidade, mas podem indicar ações criativas e capacidade de 
melhoramento do espaço (MENDONÇA, 2007). 

Tendo em vista a multiplicidade de papéis que o espaço público pode exercer, a atividade comercial é um 
fator fundamental para o desempenho e desenvolvimento dos espaços da cidade quando se trata do 
processo de apropriação como forma de resgate da diversidade e da vida coletiva (Figura 2). “A própria 
diversidade urbana permite e estimula mais diversidade (LYNCH, 2006, p. 159). 

9118



 

 
Figura 2: Largo Glênio Peres, Porto Alegre 

Fonte: PPS, s/d 

As características tangíveis e intangíveis do espaço urbano têm o poder de evocar o fenômeno da 
apropriação. Elementos como o pavimento das calçadas, as fachadas no nível térreo e o mobiliário distribuído 
na cidade, podem ser vistos como oportunidades de uso e ocupação, da mesma forma que a dinâmica 
comercial de um centro consolidado se faz alvo dos atores urbanos. 

Hoje, as trocas comerciais não se restringem às lojas. Ruas e calçadas se tornaram suporte para as relações 
econômicas cotidianas por meio da apropriação desses espaços. O comércio de rua mostra a capacidade de 
adequação da sociedade e atua, na paisagem, “[...] criando uma série de símbolos capazes de atrair 
consumidores e reforçando a característica do centro enquanto lócus de consumo” (MAIA, 2012, p. 60). 

“A movimentação de pessoas a trabalho ou que procuram um lugar para comer e beber constitui em si um 
atrativo para mais pessoas” (JACOBS, 2011, p. 38). Em um centro comercial consolidado, por exemplo, todo 
espaço vazio é propício a apropriação. Barracas, carrinhos e mesas são as vitrines do comércio informal que 
se instalam em meio as praças, ruas e calçadas. 

Vale destacar também a capacidade de repulsa que esse tipo de apropriação pode oferecer a cidade. O 
afastamento das pessoas do espaço público onde tal comércio se instala se dá por atrapalharem a circulação 
de pedestres e automóveis, pelo desordenamento físico e visual, além do alarde provocado para atraírem os 
consumidores (MAIA, 2012). 

Contudo, de acordo com Karssenberg et al. (2010, p. 79) “não há outro tipo de espaço público onde se 
represente tão profundamente a extensão multifuncional de lugar. Mercados atuam como catalisadores para 
a criação de centros locais que perderam o seu senso de lugar”. Nesse sentido, vale-se a preservação do 
comércio como manutenção da identidade local quando pautada em estratégias que o qualifiquem. 
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Portanto, essas condições intrínsecas ao espaço apropriado pelo comércio, refletem diretamente na maneira 
com que as pessoas o utilizam e se comportam. O objetivo do comerciante é diferente do consumidor. Para 
que o espaço público desempenhe seu papel em conjunto com o comércio, o usuário precisa de motivos 
concretos para utilizá-lo e sentir-se seguro (JACOBS, 2011). 

Além do comércio, o pavimento, as fachadas e o mobiliário urbano devem estabelecer uma relação coesa 
entre espaço e usuário a fim de garantir o bom funcionamento do lugar. Acessibilidade e conexão; 
interatividade do transeunte com a arquitetura e capacidade de atração e permanência do usuário, 
respectivamente, auxiliam na promoção da vitalidade e diversidade urbana. 

RUA: ORIGEM DAS EXPERIÊNCIAS URBANAS 

A rua deixou de se comportar apenas como um espaço de circulação e conexão, configurando-se como palco 
dos anseios da sociedade por meio das formas de apropriação. O espaço criado por esse elemento tem 
adquirido uma pluralidade de usos, impulsionado relações, estimulado percepções e sugerido 
interpretações, suscitando, assim, sua ressignificação (MONTEIRO; SILVA, 2017). 

Morfologicamente, a rua é definida por Lamas (2011) como elemento regulador da disposição das 
construções e dos quarteirões e que integra diversos espaços e partes da cidade. Mais do que o papel de 
ordenamento conhecido atualmente, foram nas vias das aldeias, antecedentes às primeiras cidades, que a 
vida pública começava a se manifestar (MUMFORD, 1998). 

Nas cidades antigas, de acordo com Mumford (1998), além da viela estreita e tortuosa que se caracterizava 
como a via comum de circulação, existia também a rua larga, com dimensão suficiente para a multidão, onde 
era possível se encontrar, passear, ver as plantas e ouvir música, registrando, assim, momentos de 
sociabilidade nas primeiras cidades. 

Na era clássica e medieval, o uso das ruas era mais intenso se comparado com o mesmo espaço na 
contemporaneidade. As vias públicas da Grécia e de Roma se estabeleceram como comércio, pois era onde 
os marceneiros, oleiros e escultores realizavam suas trocas (FERREIRA, 2002). Essa situação é semelhante à 
apropriação do espaço público pelo comércio informal nos centros urbanos atuais. 

Sobre Roma, cidade mais desenvolvida, Ferreira (2002) aponta a existência de uma política para circulação 
na via pública: durante o dia, o uso cabia aos pedestres resultando em calçadas e, à noite, esta era destinada 
às carroças. Nota-se que essa estratégia de controle dos fluxos está sendo resgatada no planejamento de 
cidades consolidadas, tendo em vista, sobretudo, a segurança dos usuários. 

Quanto ao período medieval, Silva (2014) informa sobre a desordem e a sujeira do espaço das vias que era 
intensificada com o trânsito e permanência de animais domésticos que se alimentavam do lixo. Relacionado 
ao uso, Ferreira (2002) aponta que as áreas periféricas das vias eram destinadas aos pedestres enquanto a 
central à circulação de animais e veículos, mas essa ordem foi alterada. 

Já na perspectiva do Renascimento e no cenário do Barroco, períodos onde a espaço da vida pública começa 
a tomar forma, a monumentalidade das edificações ainda se sobrepõe aos vazios das ruas. Assim, procede-
se a sistemática e complexa dinâmica da Idade Moderna com a remodelação do traçado viário, a introdução 
dos automóveis e a perda a espacialidade da cidade tradicional (SILVA, 2014). 
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Como símbolo do urbanismo modernista, a Carta de Atenas se opõe ao ideal de rua como lugar de pessoas 
e da expressão da vida comunitária. O seu fundamento se baseia na especialização das funções da cidade, 
no caso da rua, restringindo-se apenas a circulação (SILVA, 2014). Desse momento em diante, a afetividade 
entre homem e cidade se dissipou, dando lugar aos automóveis. 

“Com a invasão dos carros, os pedestres foram empurrados, primeiro, contra as fachadas dos prédios e, 
depois, apertados em calçadas cada vez menores” (GEHL, 2013, p. 122). O domínio peatonal perdeu força ao 
limitar a livre movimentação nos espaços da cidade. As carruagens, os bondes e os carros deixaram de ser 
meros visitantes (GEHL, 2013), como verificado na Figura 3. 

 
Figura 3: Conflito de fluxos entre pedestres e veículos na Índia 

Fonte: Karssenberg et al. (2015, p. 124) 

Ao longo de muitas gerações, a rua tem proporcionado às populações um espaço público 
aberto bem junto às suas habitações. Porém, nas ruas da cidade modernista a função de 
passagem foi-se sobrepondo à de estadia, tornando-as hoje (ainda) inatractivas, em muitos 
casos, dada a sua vocação para acolher elevados índices de motorização. (ALVES, 2018, p. 
114) 

Porém, como estratégia de superação das vias de passagem impostas no século passado em detrimento aos 
espaços públicos subtraídos da cidade, novos espaços são concebidos e estruturas urbanas requalificadas, a 
fim de alcançar uma atmosfera equilibrada entre os direitos dos pedestres e automóveis, sobretudo no 
restabelecimento da vida coletiva (SCHETTINO, 2014). 

Como síntese, o Quadro 1 apresenta as formas de utilização do espaço da rua na história. Da Pré-História à 
Idade Contemporânea, esse elemento sofreu consideráveis transformações nas dimensões morfológica, 
referente à sua estrutura física, e funcional com relação às formas de percepção e apropriação do espaço, as 
quais foram se moldando de acordo com a demanda. 
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PRÉ-HISTÓRIA 
IDADE  

ANTIGA 
IDADE  
MÉDIA 

IDADE  
MODERNA 

IDADE 
CONTEMPORÂNEA 

     

Passagem 
Apropriação pelo 
comércio 

Conflito de fluxos; 
Insalubridade 

Popularização dos 
automóveis 

Requalificação dos 
espaços; Direito à 
cidade; Sentido de 
lugar 

Quadro 1: Caracterização das formas de utilização da rua na história  
Fonte: Autores, 2018 

A rua é um espaço de grande carga simbólica e representa a vitalidade da cidade. O seu uso possibilita a 
ludicidade, a socialização e o aprendizado através das trocas. Nessa perspectiva, garantir, de forma simples, 
a realização das atividades básicas do cotidiano conferidas ao uso da rua faz com que se potencializa a 
capacidade de ressignificação o espaço, promovendo as experiências urbanas. 

Rua de pedestres: lugar da reconquista da cidade 

Em resposta ao desequilíbrio do direito à cidade provocado pela supressão dos espaços destinados às 
pessoas com a introdução do automóvel na atmosfera urbana, a criação de espaços exclusivos para pedestres 
tornou-se uma ação comum aos planejadores da contemporaneidade como forma de buscar a função 
primordial do espaço público na promoção das práticas urbanas. 

Conceitualmente, Schettino (2014) define a rua de pedestres como espaços destinado à permanência e 
circulação de pessoas, tendo como efeitos positivos a segurança peatonal e o aumento da qualidade do 
ambiente urbano através da redução da poluição atmosférica, acústica e visual, sendo instrumento 
potencializador da centralidade e da vida social. 

Sob o olhar da morfologia urbana, “a área de pedestre pode compreender diversas ruas – nesse caso, forma 
uma zona de pedestres – ou ser formada por somente uma rua seccionada, podendo ser fragmentada ou 
não por ruas com tráfego de veículos” (JANUZZI, 2006, p. 111). Verifica-se, portanto, que não há uma 
restrição quanto à extensão do elemento. 

Associada às atividades comerciais e à interação social, o espaço da rua de pedestres conta com a presença 
de elementos urbanos que contribuem para o uso do espaço pelos pedestres de forma humanizada. A 
adequação do pavimento, a inclusão de mobiliário urbano, vegetação e iluminação passam a ser 
peculiaridades de uma via que prioriza a vivência da cidade pelos principais atores urbanos.  

A segregação entre os fluxos peatonal e motorizado foi uma estratégia utilizada na Antiguidade a partir de 
políticas de circulação de maneira a organizar o espaço urbano. E, no planejamento das cidades 
contemporâneas, este ideal está sendo resgatado a partir da construção de novas zonas ou requalificação 
desses espaços em centros urbanos consolidados. 
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“A diminuição dos congestionamentos, o incentivo às atividades econômicas e a preservação de locais 
históricos” (AZEVEDO, 1992, p. 14) são os propósitos da implantação das zonas para pedestres. Como esse 
processo inicia-se com o bloqueio da circulação dos automóveis, é fundamental a realização de um estudo 
prévio, pois essa alteração pode impactar o uso do espaço. 

A circulação de veículos é incompatível com o uso desses espaços. No entanto, geralmente 
o acesso de veículos de emergência e manutenção está garantido e, para facilitar certas 
atividades urbanas, em determinados horários, autoriza-se o trânsito de residentes, ciclistas 
e comerciantes. (SCHETTINO, 2014, p. 119) 

Como muitas dessas intervenções fazem parte de processo de revitalização urbana, incluindo ações nas 
fachadas, eliminação da poluição visual e, consequentemente, melhoramento na qualidade do espaço esses 
permitem a instalação de feiras, serve de palco para manifestação artística, favorece a interação social além 
de incentivar o consumo e a diversidade do uso local (HANNES, 2016). 

Os elementos urbanos são responsáveis pela humanização da rua de pedestres. Eles possibilitam o uso do 
espaço pelos usuários e, consequentemente, desencadeiam sensações, como segurança, liberdade, 
orientação e lazer. Esses atributos enriquecem os valores e direitos peatonais na cidade, ao fazer do espaço 
da rua lugar das experiências urbanas. 

As ruas de pedestres já são realidade em muitos países. Na década de 1940, essa tipologia foi introduzida 
nas cidades europeias, após a Segunda Guerra Mundial com o intuito de preservar as condições físicas dos 
centros históricos. Enquanto no Brasil, a partir de 1976, algumas capitais receberem ruas peatonais, como 
Belo Horizonte, Curitiba (Figura 4), São Paulo e Rio de Janeiro (AZEVEDO, 1992). 

 
Figura 4: Rua XV de Novembro ou Rua das Flores, em Curitiba, Paraná  

Fonte: Guia Geográfico Curitiba, s/d 
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As ruas de pedestres (ou calçadões), portanto, quando bem concebidas, reestruturam a 
dinâmica da malha urbana de modo que as pessoas circulem por trechos da cidade de forma 
saudável e segura. Este elemento retoma a vivacidade de regiões esquecidas dentro da 
urbe, agregando novas formas, funções e percepções da atmosfera urbana. (MONTEIRO; 
SILVA, 2017, p. 1226) 

Nesse contexto, para que a rua seja um espaço público bem-sucedido, articulando a sua dinâmica com a 
qualidade visual, é necessário que haja uma programação em sua extensão com fachadas atraentes; 
acessibilidade e alta conectividade com o entorno; escala humana nos elementos do espaço; e mobiliário 
urbano, arte pública e vegetação (KARSSENBERG et al., 2015). 

Elementos urbanos: pavimento, mobiliário e fachadas 

Um percurso cujo uso é acessível, democrático e aprazível estabelece-se uma condição de equilíbrio e 
valorização entre as partes. Cullen (2010, p. 130) defende que a pavimentação “deverá ser considerada em 
sociedade com os edifícios e, pela natureza dos seus desníveis, escala, textura e quantidades gerais, produzir 
como efeito a sociabilidade e a homogeneidade”. 

O pavimento constitui-se como suporte para o deslocamento e permanência na cidade, tanto de pessoas 
quanto de veículos, e atua como elemento articulador com o meio. Aspectos como acessibilidade e conexão 
são fundamentais para alcançar tal articulação. Para Carmona et al. (2010, p. 193, tradução nossa) “a 
pavimentação é uma parte importante para promover a harmonia e a integração de tudo”. 

Além da função de circulação e conexão, o pavimento pode promover o sentido de escala, modulação do 
espaço, reforço das características espaciais e visuais, organização estética e unificação do espaço 
(CARMONA et al., 2010). Esse elemento contribui também no ordenamento do espaço em prol do bom 
funcionamento, principalmente em locais onde as atividades comerciais, por exemplo, são intensas. 

Quanto ao mobiliário urbano, componentes dos espaços e da paisagem urbana, Mascaró (2008, p. 153) 
argumenta que este “contribui para a estética e para a funcionalidade dos espaços, da mesma forma que 
promove segurança e conforto dos usuários, merecendo a atenção dos planejadores preocupados com a 
qualificação do ambiente público [...]”. 

Kohlsdorf e Kohlsdorf (2005, p. 6) definem como “elementos com características de maior mobilidade e 
menor escala (bancos, lixeiras, telefones públicos, caixas de correios, postes, luminárias, cercas, hidrantes, 
fontes etc.)”. Esses agregam valor e significado aos espaços da cidade, oportunizando a permanência ou 
apreciação pelos usuários. 

Dessa forma, o mobiliário contribui na identificação e caracterização do espaço urbano, influenciando 
diretamente na qualidade, organização e distribuição, atuando como indicadores no desempenho do espaço 
(CARMONA et al., 2010). Promover descanso e lazer, atuar como barreira ou abrigo auxiliar em uma profunda 
e pessoal experiência com o espaço urbano. 
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Já as fachadas, com destaque para o pavimento térreo, ou plinths2, segundo Karssenberg et al. (2015), são 
importantes para a promoção da experiência urbana e atratividade da cidade seja em áreas residenciais ou 
comerciais. Os autores afirmam ainda que o local se torna seguro, limpo, tranquilo e fácil de compreender, 
além de atender suas expectativas, permanecendo mais tempo nele. 

Para Karssenberg et al. (2015, p. 14) “a cidade não é somente um entorno funcional, mas também um 
entorno de experiência”. O limite entre o público e o privado se dá na interação estabelecida entre o 
transeunte e o pavimento térreo das construções que ladeiam as vias da cidade e todos os elementos que 
podem ser avistados, constituindo-se a esfera pública (Figura 5). 

 
Figura 5: Esquema da esfera pública 

Fonte: Karssenberg et al. (2015, p. 15) 

Com destaque para centros cuja dinâmica principal é o comércio, o nível térreo é responsável pela 
comunicação imediata entre o transeunte e o conteúdo através de fachadas mais interessantes. “Em frente 
das fachadas ativas, os pedestres andam mais devagar, mais pessoas param, e mais atividades acontecem 
nos segmentos das ruas mais simpáticas, mais povoadas” (KARSSENBERG et al., 2015, p. 33). 

Em associação, o comércio é uma atividade com grande poder de apropriação do espaço público urbano, 
engajando a comunidade, o que torna a cidade mais dinâmica. “Precisamos preservar esses lugares muito 
especiais, multifuncionais e o papel que eles exercem na saúde de longo prazo das economias locais” 
(KARSSENBERG et al., 2015, p. 79). 

Karssenberg et al. (2015), com o auxílio do PPS – Project for Public Spaces – desenvolveram uma lista de três 
subprodutos de bons mercados que caracterizam seus benefícios à urbe. São eles: mercados vibrantes 
reforçam a identidade local; conjuntos de atividades tornam mercados pontos comunitários; e mercados 
catalisam o desenvolvimento do bairro. 

                                                           
2 Termo utilizado por Karssenberg et al. em “A cidade ao nível dos olhos: lições para os plinths”, publicado em 2015, que se refere 

ao pavimento térreo de um edifício. 
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Ao contrário, as fachadas passivas são inexpressivas e não proporcionam experiências enriquecedoras aos 
usuários. Entretanto, quando essas são apropriadas de forma a dinamizar a cidade, no caso do comércio de 
rua que estimula a vida coletiva, tem-se a ressignificação do espaço: a fachada se oferece à rua e aos que ali 
transitam, pois sempre terá para onde olhar e o que olhar. 

REFLEXÕES GERAIS: A RUA, O PEDESTRE E OS ELEMENTOS URBANOS 

A rua de pedestres (ou calçadão), alternativa encontrada para atenuar a degradação dos espaços das cidades, 
causada pela invasão dos automóveis, e resgatar a espaciosidade tradicional da atmosfera urbana, atua como 
o lugar da reconquista da esfera pública pelos pedestres. E, enquanto palco da vida pública, este espaço 
assume diferentes funções que corroboram para a sua animação. 

Apontado por Lamas (2011), a estrutura física do ambiente está estritamente relacionada aos aspectos 
econômicos, sociais e culturais os quais condicionam a atuação do homem sobre o espaço. Associa-se, então, 
as condições tangíveis e intangíveis à capacidade de percepção e consequente apropriação das áreas públicas 
distribuídas na cidade. 

O pavimento influencia no desempenho do espaço público de forma a torná-lo democrático, ao possibilitar 
o deslocamento desimpedido de pessoas em diversas condições de mobilidade, oportunizando as 
experiências urbanas a todos. Assim como pode contribuir na organização dos arranjos do espaço, além de 
direcionar os fluxos dos pedestres. 

O mobiliário urbano, por sua vez, atua no aspecto estético, mas, sobretudo, é fundamental que o aspecto 
funcional seja evidenciado. Com a finalidade de descanso, lazer, barreira ou abrigo, segundo Mascaró (2008), 
esses elementos evocam a permanência das pessoas nos espaços públicos e essa condição auxilia na 
funcionalidade do ambiente ao evitar a sua subutilização. 

Já as fachadas, quando ativas, constituem-se como conteúdo para os transeuntes. Os olhos das fachadas 
(vitrines) associados aos olhos dos pedestres confiam ao espaço maior sensação de segurança. Desse modo, 
a qualidade do espaço externo – o público – está intimamente relacionada com a interface estabelecida com 
o interno – o privado. 

Com base nas proposições conceituais levantadas no referencial teórico foram identificados como elementos 
chave para a utilização do espaço: o pavimento, o mobiliário urbano e as fachadas. Estes elementos 
desempenham um importante papel no processo de percepção e apropriação do ambiente pelos pedestres, 
como parte da produção do espaço.  

De forma a contribuir com o processo de análise qualitativa dos espaços públicos, as informações levantadas 
no referencial teórico foram transformadas em diretrizes. O Quadro 2 destaca as questões que devem ser 
analisadas nos elementos identificados como chave no processo de utilização dos espaços livres e a sua 
influência. 
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ELEMENTOS  
URBANOS 

O QUE DEVE  
SER ANALISADO 

COMO INFUENCIA NO  
USO DO ESPAÇO 

Pavimento 

Acessibilidade 
Possibilidade de acesso e 
deslocamento – democratização do 
espaço 

Conexão 
Capacidade de integração com 
demais espaços da cidade 

Ordem 
Possibilidade de ordenamento dos 
fluxos e determinação das áreas de 
uso e ocupação 

Estética 

Cor, formas e texturas; uniformidade 
da superfície e estado de 
conservação (ausência de 
irregularidades) 

Mobiliário urbano 

Funcionalidade 
Capacidade de uso para descanso, 
lazer, abrigo ou barreira; Sensação 
de conforto e segurança 

Estética 
Atratividade visual – forma, cor, 
textura e estado de conservação 

Fachadas Interatividade 

Permeabilidade visual (portas e 
vitrines); conteúdo (atividades 
comerciais e atratividades artísticas e 
culturais) 

Quadro 2:  Influência dos elementos urbanos no uso do espaço público 
Fonte: Autores, 2018 

Com efeito, nessa perspectiva, destaca-se a importância da realização de uma análise prévia sobre o 
desempenho dos elementos componentes dos espaços públicos. Sobretudo, na implantação de ruas de 
pedestres, seus efeitos devem ser previstos para que seus objetivos sejam atingidos de modo a evitar a 
redução da acessibilidade e vitalidade do local além de marginalizar certas atividades (AZEVEDO, 1992).  

Como a rua de pedestre está associada ao lazer e às trocas comerciais, o papel desempenhado por esses 
elementos tende a reforçar o poder de apropriação do espaço. Ter onde caminhar, o que ver e onde sentar-
se aproxima os usuários da cidade e contribui para o estabelecimento da prática urbana através das trocas 
sociais e culturais. 

Ao evidenciar a rua e sua modificação como espaço de preferência peatonal, o pavimento, o mobiliário e as 
fachadas redefiniram o significado desse elemento morfológico na malha urbana e, principalmente, 
passaram a interferir no comportamento dos usuários da cidade. A forma com que o espaço se apresenta ao 
usuário, reflete na reciprocidade do pedestre para com o ambiente urbano. 

Esses elementos têm como propósito, por conseguinte, contribuir na potencialização do uso do espaço como 
forma de resgate da espacialidade tradicional para que seja possível vivenciar as experiências urbanas. Pois 
quando os atrativos de uma cidade possuem limitação de uso, atuando em períodos pré-determinados, 
caracteriza-se uma ameaça à vida urbana, sobretudo à dinâmica do nível térreo (KARSSENBERG et al., 2015). 

 

9127



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo o espaço público o lugar da genuína experiência urbana, visto que é onde se manifesta a vida da 
cidade, todas as ações praticadas pelos atores citadinos estão intimamente associadas às condições físicas e 
perceptivas que o ambiente oferece. Brincar, descansar, conversar, comprar, caminhar e encontrar-se 
refletem ações que demonstram a qualidade do espaço urbano. 

Das diferentes escadas das tipologias de espaços público, a rua de pedestre representa o lugar da reconquista 
da cidade pelos pedestres em tempos onde a invasão dos carros nos centros urbanos causou a degradação 
das áreas destinadas à vivência da urbe. Tais espaços se caracterizam por elementos que oportunizam as 
experiências urbanas. 

O pavimento, o mobiliário urbano e as fachadas possuem forte influência sobre a percepção e apropriação 
do espaço público. Eles atuam de maneira a humanizar o espaço e convidar ao uso. Porém, também podem 
repelir a presença de pessoas. Contudo, de modo geral, afetam o desempenho dos espaços públicos, 
refletindo na capacidade das trocas cotidianas. 

A comunicação entre espaços e os elementos urbanos que o constituem deve ser coesa a fim de promover 
oportunidades aos pedestres a realização de atividades básicas e essenciais para a manutenção da dinâmica 
urbana. Essa inter-relação é maximizada quando as expectativas dos usuários são superadas não só através 
das atividades, mas por meio dos atributos que esses elementos agregam ao espaço da rua. 

Aos planejadores, cabe reforçar os efeitos positivos e atentar-se ao negativos que os elementos de desenho 
urbano exercem ou podem exercer sobre a vitalidade de um espaço a qual é alcançada através da presença 
de pessoas o que reflete a qualidade do ambiente. Visto que a presença de pessoas atrai mais pessoas, essa 
condição representa a oportunidade para a exploração da cidade através de seus espaços públicos. 

Vale registrar que as reflexões apresentadas neste artigo não se restringem apenas ao espaço da rua de 
pedestres. Tais considerações possibilita a aplicação em outros espaços públicos cujo objetivo é analisar, de 
forma qualitativa, ambientes da cidade e seus componentes, desdobrando-se em abordagens mais 
específicas sobre a produção do espaço urbano. 

Ressalta-se, portanto, a importância da qualidade dos espaços públicos, sobretudo das áreas de preferência 
peatonal, por meio dos elementos do desenho urbano – pavimento, mobiliário e fachadas, bem como das 
atividades as dinamizam, pois as experiências cotidianas de valor influem na produção de um espaço urbano 
mais equilibrado e humano. 
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ESPAÇO DE MORAR: REFLEXÕES SOBRE A DINÂMICA HABITACIONAL EM 
CAMPO MOURÃO – PR 

SPACE TO LIVE: REFLECTIONS ON THE HOUSING DYNAMICS IN CAMPO MOURÃO – PR 

ESPACIO DE MORAR: REFLEXIONES SOBRE LA DINÁMICA HABITACIONAL EN CAMPO MOURÃO – PR   

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Após um período hiato e deficitário em relação à política habitacional voltada para população de baixa renda, uma 
grande produção imobiliária, iniciada em meados dos anos 2000 e estimulada pela facilidade de acesso à financiamentos 
públicos, tem provocado alterações significativas na configuração territorial e nas dinâmicas socioespaciais dos 
municípios brasileiros. Analisa-se aqui as tendências de apropriação urbana e os impactos da produção habitacional de 
interesse social em Campo Mourão – PR, a partir de quantitativos físicos-visuais obtidos em uma recente produção do 
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Observa-se a manutenção, ou viabilização, de efeitos prejudiciais à relação 
interdependente entre habitação, indivíduo e cidade, reforçando processos segregativos e de vulnerabilidade social, 
como elitização dos espaços e periferização da pobreza, através da desconexão com a malha urbana e a carência de 
equipamentos públicos, por exemplo.  
PALAVRAS-CHAVE: espaço urbano; habitação social; qualidade de vida. 

ABSTRACT: 
After a hiatus and deficit period in relation to the housing policy aimed at the low income population, a large real estate 
production, initiated in the mid-2000s and stimulated by the ease of access to public financing, has provoked significant 
changes in the territorial configuration and socio-spatial dynamics of Brazilian municipalities. We analyze the urban 
appropriation trends and the impacts of social interest housing production in  Campo Mourão – PR, based on physical-
visual quantitative obtained in a recent production of the My House My Life (PMCMV) Program. It is observed the 
maintenance or viability of detrimental effects on the interdependent relationship between housing, individual and city, 
reinforcing segregative and social vulnerability processes, such as the elitization of spaces and the peripherization of 
poverty, through disconnection with the urban network and the lack of public equipment, for example. 
KEYWORDS: urban space; social habitation; quality of life. 

RESUMEN: 
Después de un período hiato y deficitario en relación a la política de vivienda orientada a la población de bajos ingresos, 
una gran producción inmobiliaria, iniciada a mediados de los años 2000 y estimulada por la facilidad de acceso a las 
financiaciones públicas, ha provocado cambios significativos en la configuración territorial y en las dinámicas 
socioespaciales de los municipios brasileños. Se analiza aquí las tendencias de apropiación urbana y los impactos de la 
producción habitacional de interés social en Campo Mourão – PR, a partir de cuantitativos físicos-visuales obtenidos en 
una reciente producción del Programa Mi Casa Mi Vida (PMCMV). Se observa el mantenimiento, o viabilización, de 
efectos perjudiciales a la relación interdependiente entre vivienda, individuo y ciudad, reforzando procesos segregativos 
y de vulnerabilidad social, como elitización de los espacios y periferización de la pobreza, a través de la desconexión con 
la malla urbana y la carencia de equipos públicos, por ejemplo. 
PALABRAS-CLAVE: espacio urbano; vivienda social; calidad de vida. 
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INTRODUÇÃO 

A habitação é o principal local de apropriação humana. É a razão de ser de uma cidade.  É onde acontecem 
atividades primárias como alimentação, convívio social, atividades fisiológicas, descanso e, em algumas 
situações, a moradia também é onde acontecem as atividades de trabalho (ABIKO, 1995). No entanto, fatores 
problemáticos como a precária disponibilidade de áreas, expansão urbana em curto espaço de tempo e 
elevado preço da terra têm acompanhado a indispensabilidade do abrigo com preocupantes déficits 
quantitativos e, principalmente, qualitativos. 
Nas últimas décadas, a política habitacional no Brasil vem se estruturando vigorosamente, ultrapassando a 
atuação do Banco Nacional da Habitação (BNH) entre as décadas de 60 e 80. No entanto, ainda é possível 
verificar uma realidade ostracista no país, em que determinados grupos sociais vivem em condições indignas 
de habitação, recorrendo às construções informais e coabitações para suprir suas necessidades. 
O programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, lançado em 2009 com objetivo de criar condições de 
ampliação do mercado habitacional para famílias com renda bruta mensal de até 10 salários mínimos, utiliza-
se de uma lógica técnica e pragmática de produção, onde os bancos públicos contratam empreiteiras para 
entregar grandes conjuntos habitacionais periféricos às famílias, como um benefício isolado e sem alternativa 
para àqueles que necessitam de outras condições habitacionais. Assim, ao invés de fomentar um processo 
de inovação nos acessos à moradia, mantemos um arquétipo único que reforça a periferização, incita o 
mercado imobiliário, impõe bairros “dormitórios” distantes de trabalho e estudo e, ainda, estereotipa a 
habitação de interesse social como construções afastadas e insossas, sem nenhum recurso para impedir a 
monotonia e a carência de identidade.  
Entre o tácito e o explícito, pode-se verificar que os principais subsídios para um aperfeiçoamento e 
desenvolvimento da política habitacional brasileira seria um maior envolvimento da sociedade civil na 
produção de domicílios e uma alteração no regime de aquisição dos mesmos. Porém, e se o desterro do 
homem estivesse no fato de o homem ainda nem sequer pensar a autêntica carência do habitar como 
carência? Partindo do questionamento de Heiddegger, em “Construir, Habitar, Pensar”, este artigo tem por 
objetivo refletir sobre a relevância da habitação e seus impactos na formação social dos indivíduos em geral, 
além de analisar as condições atuais do morar em um bairro de HIS em Campo Mourão – PR, através de um 
levantamento quantitativo, e observar sua relação com a qualidade de vida dos moradores. Uma discussão 
relevante e necessária diante do cenário brasileiro, de modo que seja possível uma evolução no modo de 
pensar, produzir e transcender a atual condição de comunhão entre o homem, a casa e o urbano, ainda 
inerente ao poder aquisitivo. 
 

ALÉM DAS PAREDES: ASPECTOS SUBJETIVOS DA HABITAÇÃO 

A casa, na vida do homem, afasta contingências, multiplica seus conselhos de continuidade. 
Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem através das tempestades 
do céu e das tempestades da vida. Ela é corpo e alma. É o primeiro mundo do ser humano. 
Antes de ser ‘atirado ao mundo’, como o professam os metafísicos apressados, o homem é 
colocado no berço da casa. E sempre, em nossos devaneios, a casa é um grande berço. 
(BACHELARD, 1993, p.18) 

 
Essa relação entre espaço e subjetividade, abrigo e poesia, captada nas obras de Bachelard, fundamentam o 
entendimento do processo do habitar como um sistema de formação dos indivíduos, como um suporte 
existencial conferido através da relação entre estes e seu meio através da percepção e do simbolismo. É na 
casa, espaço de recolhimento e descanso apoiado na dialética dentro e fora, que eles se relacionam com o 
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resto da cidade, amparando-se e se colocando como protagonistas, de modo ambíguo, através do isolamento 
e fragmentação do espaço social, fechando-se ao familiar e estável, mas também com possibilidade de 
emancipação, abrindo-se, em alguns momentos, para o que é desconhecido na cidade.  
Quando se fala do homem e do espaço, é comum desassociá-los, no entanto, o espaço não é algo que se 
opõe ao homem. O espaço nem é um objeto exterior e nem uma vivência interior (HEIDEGGER, 2012, p.7). 
Não podemos, portanto, limitar o conceito de casa, repleta de apropriações e significados, apenas ao 
ambiente físico, pois sua composição também inclui fronteiras visíveis e invisíveis, imprescindíveis para a 
configuração de um lugar que gera sentidos e vínculos que serão referências, positivas ou negativas, para 
toda uma comunidade. Parece que só é possível habitar o que se constrói, porém, este ato ultrapassa a 
definição de construção, é um conjunto que age como extensão de nossa identidade, refletindo nosso 
comportamento e constituindo também aquilo que somos.  
A trilateralidade desta relação entre indivíduo, habitação e cidade promove uma função além da proteção e 
segurança do abrigo: a identidade e a cidadania. Aspectos como localização, acesso aos equipamentos 
urbanos, estrutura da casa e trocas cotidianas com a sociedade podem ser codeterminantes na formação da 
personalidade dos indivíduos, possibilitando estímulos ou desencorajamento de sensos de coletividade, 
empatia e aspirações, ou ainda comportamentos de conformismo e resignação à própria realidade. Mesmo 
com a perseverança em manter a individualidade, os processos de marginalização promovem um processo 
entrópico, no qual há dificuldades para criar a percepção de pertencimento e integração à sociedade. A 
carência de conhecimento e perspectiva do potencial da habitação também pode ser considerada um fator 
determinante que, muitas vezes, torna os indivíduos incapazes de agir como interlocutores de suas 
necessidades, empobrecendo a experiência do habitar. Assim, o vínculo entre as três partes mencionadas se 
relaciona estritamente com o conceito de qualidade de vida, como uma equidade na distribuição dos 
recursos e benefícios e no acesso de toda a população à satisfação de suas necessidades básicas 
fundamentais (Souza, 1984) e também a avaliação de aspectos imateriais e intangíveis da vida humana 
(Carmo, 1993), mostrando-nos quão complexa é a significância da habitação.   
 

ESPACIAIS BIOLÓGICOS SOCIAIS ECONÔMICOS 

BEM-ESTAR  
Vegetação, espaços abertos, 
tranquilidade; 

ACESSIBILIDADE  
Sistema viário, transporte; 

DESENHO URBANO  
Elementos visuais, 
monotonia, desordem, 
informação; 

REFERÊNCIAS  
Orientação, história, marcos; 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO  
Densidades, conflitos de 
usos, facilidades, 
permeabilidade, segregação. 

SAÚDE FÍSICA  
Saneamento, insolação, 
níveis de ruído, qualidade do 
ar; 

SAÚDE MENTAL  
Estresse, congestionamento, 
filas, solidão, reclamações; 

SEGURANÇA  
Trânsito, edificações, 
marginalidade. 

ORGANIZAÇÃO  
Comunitária, de classe, 
associações; 

REALIZAÇÃO PESSOAL  
Amizade, afeto, 
reconhecimento; 

CONTATOS  
Encontros, privacidade, 
solidariedade; 

ATIVIDADES DE LAZER 
Recreação, cultura. 

REALIZAÇÃO PROFISSIONAL 
Mobilidade, oportunidades; 

ACESSO E OPÇÕES  
Trabalho, serviços urbanos, 
transporte. 

OPORTUNIDADES  
Emprego, trabalho, negócios; 

PRODUTIVIDADE  
Economia e deseconomias de 
aglomeração, trânsito, custo 
de vida, competição, 
complementaridade; 

DIVERSIDADE  
Escolhas. 

 

Tabela 1: Componentes da qualidade de vida urbana 
Fonte: RIBEIRO H.; VARGAS (2001, p. 18) 
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TENDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO 
 
Campo Mourão é um município brasileiro localizado na Região Sul do país, no estado do Paraná e na 
Mesorregião Centro Ocidental Paranaense (Figura 1). Está situado na Zona Fisiográfica do rio Ivaí e a posição 
geográfica de sua sede compreende-se entre as Coordenadas Geográficas – 24°02‟38” de Latitude Sul e 
52°22‟40” de Longitude Oeste do Meridiano de Greenwich. Sua população de acordo com o censo 
demográfico do IBGE realizado em 2010 é de 87.194 habitantes, estimada hoje em 94.153 habitantes. O 
município é formado pelos distritos de Campo Mourão e Piquirivaí, e possui área total de 757,876 Km² e 
densidade demográfica de 115,05 hab./Km² (IBGE, 2010), superior à média do Estado do Paraná (47,96 
hab./Km²). Trata-se do maior polo econômico e demográfico da mesorregião, estendendo sua influência 
sobre os demais municípios.  
 

 
Figura 1: Localização Geográfica de Campo Mourão – PR 

Fonte: IBGE, 2010. Adaptado pela autora 

 
Ao analisar o mapa de zoneamento da cidade de Campo Mourão fornecida pela Secretaria de Planejamento, 
nota-se que nas proximidades do centro estão situadas as áreas mais providas de infraestrutura e, 
consequentemente, o valor do solo urbano é maior. São nestas áreas que estão instaladas as principais lojas 
do comércio da cidade, instituições financeiras, educacionais e públicas, por exemplo. Já nos extremos, estão 
situadas as áreas menos providas de equipamentos urbanos, ocasionando em um valor de solo urbano 
menor. Nestas áreas mais distantes, em geral, estão localizadas as habitações populares (Figura 2), em 
decorrência do valor mais baixo da terra, e ainda para suprir a necessidade de mão-de-obra próxima a bairros 
industriais. Nestas áreas é visível a carência de tipologias diversas à habitação, tornando-os “bairros-
dormitórios”, em que a população tem sua rotina em outras áreas, com maior infraestrutura e oportunidades 
de trabalho e estudo e retorna ao bairro somente no período noturno, para o descanso recluso. Sem o fluxo 
do cotidiano, o local se torna mais propício para criminalidade, por exemplo, causando sensação de 
vulnerabilidade nos moradores, que acabam por se isolarem em suas moradias e equipá-la com barreiras 
físicas e visuais para maior segurança.  
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Figura 2: Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 

Fonte: Google Earth (2018) e Secretaria do Planejamento de Campo Mourão (2014) 

Mesmo com o ritmo de crescimento demográfico previsto no Plano Diretor, o município teria capacidade de 
absorver a grande aumento populacional das últimas décadas na grande quantidade de lotes urbanos vazios 
já existentes e integrados à malha urbana, além da possibilidade de verticalização das edificações, ainda 
predominantemente térreas. No entanto, a dinâmica urbana e a produção habitacional foram alteradas de 
forma determinante, principalmente devido à facilidade no acesso ao crédito do PMCMV, que acarretou em 
uma especulação articulada por agente imobiliários com o poder público para o aumento do valor de seus 
imóveis e, consequentemente, a criação de novos loteamentos periféricos, visto que a população beneficiada 
não possui condição de adquirir imóveis próximos a região central. Assim, os novos bairros avançaram sobre 
a área rural, adentrando os limites dos rios que envolvem o município e potencializando a segregação 
socioespacial, devido às divergências na alcançabilidade de serviços públicos básicos. Em um diagnóstico 
urbanístico, foi realizado um comparativo entre o crescimento demográfico do IBGE e o número de bairros 
criados no município em quase três décadas (Tabela 2). Verifica-se que, para incorporar um aumento de 
cerca de 10.000 habitantes, o município criou 63 bairros novos, praticamente dobrando sua formação até 
então.  
 

Ano Habitantes Bairros 

1991 82.318 71 
2000 80.476 91 
2007 82.530 104 
2010 87.194 115 
2012 88.209 128 
2016 93.547 134 

Tabela 2: Crescimento populacional e bairros (1990-2016) 
Fonte: IBGE (2010) e Prefeitura Municipal de Campo Mourão (2018) 
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ANÁLISE DO CONJUNTO RESIDENCIAL FORTUNATO PERDONCINI 
 
A avaliação da qualidade de vida de uma população pode ser dividida de duas formas: qualitativa, que analisa 
as necessidades através do grau de satisfação, considerando aspectos de prazer e felicidade; e quantitativa 
que considera os recursos disponíveis através de dados mensuráveis, por exemplo: condições de saúde, grau 
de instrução e condições ambientais. São fatores complementares e interdependentes, porém, considerando 
a subjetividade do aspecto qualitativo, optou-se, neste estudo, considerar os dados quantitativos, verificando 
características físicas do local, disponibilidade de equipamentos e integração à malha urbana. 
Para este fim, foram selecionadas as HIS do Conjunto Residencial Fortunato Perdoncini na cidade de Campo 
Mourão – PR, localizada na Zona Especial de Interesse Social Um (Figura 3), à noroeste, com cerca de 4,2km 
da área central do município. Em maio de 2018 foi realizada uma visita ao local com objetivo de registro 
fotográfico, levantamento de dados, observação da dinâmica cotidiana e coleta de informações com 
moradores sobre a qualidade de funcionamento dos equipamentos urbanos presentes.  

 
Figura 3: Localização do Conjunto Residencial Fortunato Perdoncini 

Fonte: Google Earth (2018) 

O conjunto, com área de 270.000m², foi construído através da parceria entre o governo do Estado, por meio 
da Cohapar, governo federal, por meio do Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal, e município. 
Nomeado Residencial Fortunato Perdoncini, teve início em abril de 2013, com a construção da primeira 
etapa, no qual foram entregues 824 habitações, com área privativa de 40,79 m², em fevereiro de 2016. A 
segunda etapa, com 674 habitações totalizando assim 1.498 unidades habitacionais, tinha previsão de início 
logo após o término da primeira, porém ainda não há movimentações neste sentido.  
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Figura 4: Conjunto Residencial Fortunato Perdoncini 

Fonte: Construtora Piacentini (2015)1  

 
Perfil Socioeconômico 

Devido à recente entrega das moradias, ainda não foi possível localizar dados através do IBGE. Porém, de 
acordo com a modalidade adotada pelo PMCMV para este conjunto residencial (Faixa 1) e os parâmetros da 
portaria 595/2013 do Ministério das Cidades, as famílias contempladas deveriam cumprir os seguintes 
requisitos: (i) não possuir qualquer propriedade em nome próprio; (ii) renda familiar inferior a três salários 
mínimos; (iii) que a construção seja destinada a única moradia da família beneficiada. 
No entanto, após o sorteio das residências entre os mais de cinco mil cadastros realizados junto à prefeitura, 
que era responsável pelo processo de seleção, a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) encontrou 
indícios de pessoas que possuíam imóveis ou já possuíram imóveis financiadas com recursos do governo. A 
Prefeitura foi comunicada e a Cohapar recomendou que a seleção dos beneficiários fosse refeita, porém, 
após divulgação oficial, ainda foram encontradas irregularidades. Estas foram encaminhadas ao Ministério 
Público Federal para investigação2. 
Durante a visita ao conjunto, observou-se também o arquétipo de diversas habitações, ampliadas e 
reformadas com materiais de alto padrão (Figura 5). Em conversa com moradores do bairro, informaram que 
diversas residências foram vendidas ou trocadas por veículos e gado, mesmo se tratando de uma ação contra 
o regulamento do PMCMV. Deste modo, a ausência de fiscalização e acompanhamento pós-ocupação 
permite que usuários fora do perfil socioeconômico estipulado, com condições monetárias acima da média, 
usufruam da habitação própria enquanto um grande número de inscritos aguarda, com sentimento de 
revolta, esta possibilidade. 

 
 
 
 

                                                           
1 Disponível em: <http://www.cpiacentini.com.br/obras/fortunato-perdoncini/>. Acesso em maio de 2018. 
2 Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/fraude-no-minha-casa-minha-vida-pode-anular-sorteio-de-casas-
em-campo-mourao-81xdno6ku1bkl2llxcxnfdw07>. Acesso em maio de 2018. 
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Figura 5: Comparação entre o padrão (a) e habitação adquirida por indivíduo fora do perfil estipulado (b) 
Fonte: Da autora (2018) 

 
Infraestrutura 

Conforme definido através da Lei nº 11.445/2007, todos os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida 
contam com infraestrutura completa, pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem e 
energia elétrica. De acordo com os moradores, a iluminação pública é suficiente e com manutenção 
adequada. Este aspecto é explorado como um meio de divulgação e propaganda da produção habitacional, 
mesmo se tratando de elementos básicos e previstos em Constituição. 

A dimensão pública vai perdendo cada vez mais sua dimensão política de contrato social e 
acaba reduzindo-se à administração do trânsito, da rede de água e de esgoto, etc. Na 
verdade, o espaço público vai diminuindo ao ser capturado e privatizado, restando apenas 
e tão somente aquele necessário para a circulação de mercadorias, inclusive de mercadorias 
humanas; [...]. (ROLNIK, 2000, p. 3) 

As únicas reclamações neste quesito são para com os mobiliários urbanos inexistentes. No caso das lixeiras, 
por exemplo, a ausência de local para correto armazenamento temporário do lixo ocasiona a poluição do 
meio urbano, possibilitando a proliferação de animais transmissores de doenças e o entupimento de bueiros. 
Há mobilização de alguns grupos de moradores e presidência do bairro para limpeza, porém não é suficiente 
para manter o espaço em condições adequadas. 
 
Alterações Espaciais 

A rigidez nas habitações e o fato de que a maioria seja construída de forma padronizada, de modo a atingir 
uma única configuração familiar tradicional e sem considerar as mudanças e a diversidade das necessidades 
dos usuários ao longo do tempo, é um dos principais problemas das produções habitacionais de interesse 
social. De acordo com Reis (1995), os motivos são diversos e, principalmente, de cunho simbólico e estético, 
como: aspectos funcionais e tamanho da moradia; aspectos ligados à privacidade visual e auditiva; aspectos 
ligados a questões de personalização e definição do território; alterações no tamanho da família, nível 
econômico e educacional; e de outra natureza, por exemplo, a necessidade de criar um abrigo para o carro 
ou ligados ao lazer, como a criação de uma churrasqueira. 
No caso do Conjunto Residencial Fortunato Perdoncini não é diferente e, mesmo com a premissa do PMCMV 
de que os contemplados devem aguardar o período de um ano para efetuar alterações na moradia, devido à 
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garantia do imóvel, em poucos meses já haviam ampliações e reformas informais, realizadas pelos próprios 
moradores, principalmente para construção de garagens, churrasqueiras e varandas.  
 

 
Figura 6: Exemplo de personalização das habitações 

Fonte: Da autora (2018) 

Em visita, verificou-se uma grande quantidade de obras sendo executadas, em geral sem a contratação de 
um profissional de engenharia ou arquitetura. Quando questionados se receberam alguma orientação da 
construtora ou da Prefeitura quanto à estrutura, possíveis sugestões de ampliações, layout ou similares, 
informaram que não houve nenhum pronunciamento neste aspecto e, ainda, como não tem condições 
financeiras de contratar um profissional, acabam por realizarem tais mudanças por conta própria ou apoio 
de pedreiros, sem o amparo devido da Lei nº 11.888/2008, ou Lei da Assistência Técnica. 

 

Figura 7: Exemplo de construções informais e autônomas 
Fonte: Da autora (2018) 

 
Equipamentos Urbanos 

Os equipamentos urbanos são elementos que servem como suporte material para a prestação de serviços 
básicos à população, como exemplo pode-se citar as bibliotecas, escolas, teatros, postos de saúde, ginásio 
de esportes, entre outros. Para Ferrari (1977), os equipamentos urbanos são as obras e serviços, sejam eles 
públicos ou de utilidade pública, que possibilitam a realização da vida de uma população. Para isso, precisam 
ser distribuídos em diversos pontos estratégicos do município, de forma a atender a todos os habitantes de 
maneira igualitária. Dentre os equipamentos prioritários, é possível mensurar um raio de abrangência 
máximo para se considerar como base de análise de alcançabilidade dos moradores, conforme a Tabela 3. 

 
EQUIPAMENTO PÚBLICO RAIO ABRANGÊNCIA 

SAÚDE:  
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Hospitais gerais e especializados 1.600m 
Posto de saúde, ambulatório, clínica. 800m 
EDUCAÇÃO:  
Biblioteca 1.600m 
Ensino superior  1.600m 
Centro de ensino médio 800m 
Centro de ensino fundamental 400m 
Creche, pré-escola e maternal  400m 
LAZER:  
Parques 1.600m 
Praças (lazer e esporte) 
COMÉRCIO: 
Comércio cotidiano 

800m 
 
400m 

Tabela 3: Dimensão máxima de área de abrangência de equipamentos urbanos 
Fonte: Castello (2013) 

Assim, através da apuração dos principais equipamentos disponíveis no município, elaborou-se mapas de 
abrangência dos mesmos para com o conjunto habitacional analisado, expondo as distâncias cotidianas 
percorridas pelos moradores e avaliando se as condições são equânimes ou parciais na distribuição dos bens 
de utilidade pública. Com relação aos equipamentos de saúde, o conjunto é atendido por duas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), sendo uma delas localizada no próprio bairro. No entanto, a área não está incluída 
nos raios de abrangência dos hospitais gerais do município, conforme a Figura 8, dificultando o acesso à 
atendimentos especializados e emergências. Já no aspecto educacional, a área está inserida somente no raio 
de educação infantil, através de dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), um deles no próprio 
conjunto. Em bairros próximos, ainda é possível encontrar duas escolas de nível fundamental, porém, as 
demais classificações se encontram bastante distantes do conjunto, sendo necessário grandes 
deslocamentos diários para este fim, como podemos verificar na Figura 9. 

 

 

 
Figura 8: Raio de abrangência para saúde 

Fonte: Adaptado de Google Earth pela autora (2018) 
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Figura 9: Raio de abrangência para educação 

Fonte: Adaptado de Google Earth pela autora (2018) 

No quesito lazer, como verificado na Figura 10, confere-se que não há praças próximas e os parques 
municipais estão localizados em áreas distantes do bairro. O único equipamento que atende ao raio de 
abrangência é o Galpão Comunitário do bairro, com quadras cobertas e descobertas. No entanto, trata-se de 
um local que não atende à todas as faixas etárias. Espaços culturais como Teatro Municipal, Casa da Cultura 
e Biblioteca Municipal têm o uso inviabilizado também pela distância em que estão localizados. 
 

 

 
Figura 10: Raio de abrangência para lazer 

Fonte: Adaptado de Google Earth pela autora (2018) 
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Por fim, devido ao zoneamento em que está localizado, o local não está inserido em praticamente nenhum 
dos raios de abrangência de comércios e serviços, conforme Figura 11. Não há farmácias, nem lotéricas. Há 
apenas um mercado no bairro, porém, sem a devida concorrência, os preços se sobressaem aos 
supermercados. As farmácias mais próximas estão inseridas em outros bairros e é uma recorrente 
reclamação dos moradores do conjunto, pois, em casos de emergência, não há nenhum lugar próximo para 
adquirir medicamentos. 

 

 

 
Figura 11: Raio de abrangência para comércio e serviços 

Fonte: Adaptado de Google Earth pela autora (2018) 

 
Além de fomentar a característica de “bairro-dormitório” e desperdiçar a oportunidade de produzir 
empregos próximos à moradia, essa carência inviabiliza que indivíduos que não possuem meios de transporte 
próprios adquiram itens básicos de sua rotina. Assim, os próprios moradores acabam por adaptar suas 
residências com pequenas salas comerciais improvisadas e irregulares para atender esta demanda e 
complementar a renda familiar (Figura 12). 

Figura 12: Exemplo de comércios informais: (a) mercearia e ateliê de costura; (b) lanchonete. 
Fonte: Da autora (2018). 
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Transporte 

O transporte coletivo do município é realizado pela empresa Viação Mourãoense e, para atendimento do 
Conjunto Residencial Fortunato Perdoncini, a mesma oferece apenas a linha 09, com intervalos de 30 e 45 
minutos. Deste modo, os indivíduos que não possuem veículos próprios ficam limitados à estes horários, sem 
opções de outras linhas possíveis e impedidos de chegar ao Terminal Urbano, localizado a 4,7km de distância 
do conjunto. Alternativas como o deslocamento à pé e bicicletas também são inviabilizadas devido à carência 
de infraestrutura de passeio, como calçadas em boas condições e ciclovias, e também em virtude da grande 
distância do bairro perante aos principais pontos de equipamentos urbanos e comércio do município, 
conforme já apresentado anteriormente. 
 
Malha Urbana 

A implantação do Conjunto Fortunato Perdoncini após um dos córregos afluentes ao Rio Km 119, 
antigamente considerado um dos limites naturais do município, e as faces nordeste e noroeste ainda sem 
urbanização tornam o local, de certa forma, desconexo à malha urbana, apesar da existência de 
infraestrutura básica. Nota-se, também, pouca sensibilidade ao ambiente construído e natural, à medida que 
se estabelece um impacto ambiental e não explora a relação com a Área de Proteção Permanente (APP) 
próxima ao terreno.  
Ainda, devido à criação do bairro exclusivamente para o PMCMV e à replicação simplista dos projetos das 
casas, o conjunto se tornou estereotipado como “baixa renda”, reforçando processos de divisão social, 
vulnerabilidade social e dificultando investimentos financeiros no local para maior valorização urbana. 

CONCLUSÃO 
 
Através do exposto, é possível verificar que a estratégia de implantação adotada pelo Programa Minha Casa 
Minha Vida no município de Campo Mourão tem desconsiderado a possibilidade de tratar o déficit 
habitacional associadamente com a questão urbana, no que cinge políticas públicas para toda a cidade. Seria 
possível adotar medidas inclusivas que se servissem de vazios urbanos já existentes, utilizando os recursos 
disponíveis para fomentar investimentos na qualidade de vida urbana, com projetos de mobilidade, 
equipamentos urbanos, infraestrutura e serviços públicos em todos bairros. A lógica produtivista em zonas 
periféricas é uma manifestação clara que o fator econômico, ou seja, os interesses da iniciativa privada da 
construção civil, ainda são postos acima do pensamento urbanístico, às custas daqueles que buscam 
condições de dignas de sobrevivência. 
Observa-se, através da padronização de projeto e sua rudimentar replicação na área configurada como ZEIS, 
convenientemente visando a rapidez da execução e maior lucro, que o contexto atual da habitação social no 
município não visa a incorporação de um conjunto de conceitos humanizadores já considerados intrínsecos 
na habitação coletiva. Assim, a desconsiderarização do valor multidimensional de um bairro e de avaliações 
morfológicas da área, impactam diretamente na configuração territorial e nas dinâmicas socioespaciais do 
município. Conceitos contemporâneos e adaptados às habitações de interesse social, como o senso de 
urbanidade e senso de habitalidade (BARROS e PINA, 2011) baseados na proposta humanizadora de 
Alexander et al. (2013), deveriam ser introduzidos já no início de processo projetual de programas de 
produção habitacional, de modo a beneficiar de forma notável a qualidade das mesmas e auxiliar na 
construção de uma cidade mais sustentável. 
Ainda, verifica-se que o senso de urbanidade é bastante negligenciado, sem ocorrência de seus principais 
aspectos: (i) conectividade, legibilidade e sustentabilidade social e (ii) identidade. As tipologias empregadas 
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se esquivam da vivacidade urbana, impedindo a sustentabilidade social, devido à baixa diversidade de 
usuários e ausência de equilíbrio de usos, e impossibilitando uma identidade visual com o contexto urbano 
através de referências e marcos na paisagem. A identidade das pessoas com o lugar também é 
comprometida, visto à escassez de espaços externos que estimulem a permanência dos moradores e 
também ao padrão de construção limitado e repetido, que acaba por criar um rótulo perante aos demais 
perfis socioeconômicos, estimulando um processo de segregação social e periferização da pobreza. O senso 
de habitalidade, referente à escala das unidades habitacionais, como harmonia espacial, privacidade, sentido 
de lar e flexibilidade, é mais valorizado e, mesmo não sendo o ideal, ainda pode ser atingido através da 
dinâmica de interação entre casa-indivíduo ao longo do tempo. Porém, sem a conexão com o senso de 
urbanidade, o habitar se torna deficitário, pois não existe uma autossuficiência de infraestrutura que supra 
todas as necessidades do indivíduo, como sujeito ou cidadão, apenas com a aquisição de uma casa. Assim, é 
de suma importância investir nesta complementaridade e investigar as possibilidades de interação entre 
arquitetura e cidade, descartando as políticas públicas que negam o direito à cidade ao povo e se utilizando 
da democratização e da multifuncionalidade da cidade como um instrumento potencializador na luta pela 
moradia digna no Brasil. 
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ESTUDO METODOLÓGICO DE REABILITAÇÃO URBANA: A DEFINIÇÃO DE 
DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DA CIDADE DE JOINVILLE-SC 

METODOLOGIC STUDY OF A URBAN REABILITATION: THE DEFINITION OF DIRECTIONS AND 
ESTRATEGIES TO THE JOINVILLE - SC 

ESTUDIO DE PROPUESTA PARA REABILITACIÓN DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE JOINVILLE  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

 
RESUMO: 
Este trabalho analisa os fatores de esvaziamento, degradação e falta de vitalidadade urbana que ocorrem nos centros 
urbanos e os possíveis processos de intervenção que podem articulara recuperação dessas áreas a partir da proposição 
de estratégias e diretrizes de intervenção.  Grande parte das intervenções em áreas urbanas indicam a preocupação 
com a expansão linear das cidades enquanto os centros, e a infraestrutura existente, ficam ociosos. Esse espraiamento 
está relacionado com o custo da implantação de nova infraestrutura que acompanhe esse crescimento e com a perda 
da identidade de áreas que, muitas vezes, fazem parte da ocupação original da cidade. Representativo desse processo, 
o presente trabalho traz como alvo de estudo o Bairro Centro do município de Joinville-SC. Tem como objetivo identificar 
e espacializar aspectos da perda da dinâmica socioeconômica/cultural e da fragilidade de interação e vitalidade urbana 
característicos da área, partindo da realização de um diagnóstico, confecção de mapas temáticos e sínteses. Como 
resultado, há a elaboração de uma tabela de condicionantes, deficiências e potencialidades (CDP). Esta, subsidia a 
elaboração de possíveis ações e a construção de uma matriz de níveis de compatibilidade sob a ótica de diferentes áreas 
do planejamento e desenho urbano, convergindo para a sistematização de diretrizes para um projeto. 
PALAVRAS-CHAVE: centros urbanos; degradação; dinâmica urbana; vitalidade urbana; matriz de conflitos e 
convergências. 

ABSTRACT: 
This paper analyzes the factors of urban emptying, degradation and lack of vitality that occur in urban centers and the 
possible intervention processes that can articulate the recovery of these areas through the proposition of strategies and 
intervention guidelines. Most interventions in urban areas indicate concern about the linear expansion of cities while the 
centers and the existing infrastructure are idle. This spreading is related to the cost of implementing new infrastructure 
that accompanies this growth and the loss of identity of areas that are often part of the city's original occupation. 
Representative of this process, the present study is aimed at the Center District of the city of Joinville-SC. It aims to 
identify and spatialize aspects of the loss of socioeconomic / cultural dynamics and the fragility of urban interaction and 
vitality characteristic of the area, starting with a diagnosis, thematic maps and synthesis. As a result, there is a list of 
conditions, deficiencies and potentialities (CDP). This, subsidizes the elaboration of possible actions and the construction 
of a matrix of levels of compatibility from the perspective of different areas of urban planning and design, converging to 
the systematization of guidelines for a project. 
KEYWORDS: urban centers; degradation; urban dynamic; urban vitality; matrix of conflicts and convergences. 

RESUMEN: 
Este trabajo analiza los factores de vaciamiento, degradación y falta de vitalidad urbana que ocurren em los centros 
urbanos y los posibles procesos de intervención que pueden articular la recuperación de esas áreas desde la proposición 
de estrategias y directrices intervención. Gran parte de las intervenciones en áreas urbanas indican la preocupación con 
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la expansión lineal de las ciudades mientras los centros y la infraestructura existente se quedan ociosos. Este espáfico 
está relacionado con el costo de la implantación de nueva infraestructura que acompañe este crecimiento y con la 
perdida de identidad de áreas que, muchas veces, forman parte de la ocupación original de la ciudad. Representante 
deste proceso, el presente trabajo trae como objetivo de estudio el Barrio Centro del municipio de Joinville-SC. Se trata 
de identificar y espacializar aspectos de la perdida de la dinâmica socioeconómica / cultural y de la fragilidad de 
interacción y vitalidad urbana característicos del área, partiendo de la realización de um diagnóstico, confección de 
mapas temáticos y síntesis. Como resultado, se tiene la elaboración de una tabla de condicionantes, deficiencias y 
potencialidades (CDP). Esta, subsidia la elaboración de posibles acciones y la construcción de una matriz de niveles de 
compatibilidad bajo la óptica de diferentes áreas de la planificación y diseño urbano, convergiendo para la 
sistematización de directrices para un proyecto. 
PALABRAS-CLAVE: centros urbanos; la degradación; dinámica urbana; vitalidad urbana; matriz de conflictos y 
convergencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Espraiamento: termo usado para a expansão horizontal das cidades, ou espalhamento, muito antes de atingir uma densidade 
demográfica ideal nas áreas já consolidadas. 
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INTRODUÇÃO 

Os centros urbanos, além de serem símbolos da história e da cultura local, apresentam grande relevância 
econômica. A sua origem está na localização estratégica que apresenta a possibilidade de minimizar o tempo 
e os custos gastos nos deslocamentos espaciais das pessoas, complementada pela gama de serviços e pela 
excelente infraestrutura encontrada nesses centros (VILLAÇA, 2001). Um centro urbano tem como função 
principal possibilitar os encontros e trocas, em um local onde se reúnem os mais significativos 
acontecimentos políticos, culturais, sociais e artísticos. Identificados como o lugar mais dinâmico da vida 
urbana, os corações das cidades são marcados pelo fluxo de pessoas, veículos e mercadorias, fortalecendo, 
através desse somatório, a sua centralidade. Nesse sentido, esta pesquisa tem como tema a análise da área 
central de Joinville-SC, levantando aspectos dos processos de perda da dinâmica socioeconômica/cultural e 
da fragilidade de interação e vitalidade urbana e, a partir disso, a discussão de possíveis diretrizes e 
intervenções para a recuperação dessas áreas que compõem o Bairro Centro. 

A questão da Reabilitação Urbana em Áreas Centrais 

Conhecer os fatores que contribuíram e contribuem para a formação e transformação dos centros urbanos 
é imprescindível para compreender as configurações urbanas, as dinâmicas, os usos e as funções. De acordo 
com Blascovi (2006) ao discorrer sobre a temática: "A dinâmica das áreas centrais tem relação direta com os 
processos de produção e apropriação do espaço urbano ao longo da história" (BLASCOVI, 2006). 

Segundo Villaça (1998), "o centro é produto da aglomeração territorial organizada". Dessa forma, o centro 
da cidade se configura num território carregado de funcionalidade e simbolismo, tornando-se a sede do 
poder religioso, político e cultural.  

No início do século XX, as áreas urbanas centrais tinham como principais características a concentração de 
uso comercial, a verticalização e o adensamento, tornando-as áreas diferenciadas diante do restante da 
cidade A partir dessa configuração desses processos de produção das cidades, começaram a surgir os diversos 
problemas como trânsito intenso e falta de manejo da gestão tradicional. Houve á a necessidade de renovar 
o ambiente construído e os centros urbanos passaram por um constante processo de definição e redefinição, 
marcados pelo conflito de interesses de diferentes atores sociais (CÔRREA, 2003). 

A Carta de Atenas, elaborada no Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), em 1933, foi um 
documento que trouxe a ideologia do urbanismo moderno organizada em seus conceitos principais, 
propostos em quatro funções básicas para a cidade – habitar, trabalhar, recrear e circular – que deveriam ser 
organizados de forma setorizada, sem acúmulo de funções. A partir dessa nova setorização, os centros 
ficaram restritos às funções comerciais e de serviço. A ausência do uso residencial fez com que a utilização 
se limitasse ao período diurno, causando a subutilização da infraestrutura existente e tornando esses locais 
inseguros. Enquanto isso, a administração pública contribuiu com o processo de esvaziamento das áreas 
centrais através das legislações de uso e ocupação do solo, direcionando as políticas de habitação social para 
as periferias das cidades (BLASCOVI, 2006). 

O deslocamento do uso residencial para as áreas periféricas organizou-se da seguinte forma: as zonas de 
menor valor imobiliário, disponibilizadas por políticas públicas habitacionais, foram destinadas às famílias de 
baixa renda; em contrapartida o mercado imobiliário tomou as regiões privilegiadas por sua localização e de 
melhor qualidade ambiental, o que dispara o valor do solo destas áreas. 
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Os centros das cidades passaram a ser substituídos por regiões periféricas, que acabavam incorporando a 
função central de atrair investimentos, tanto públicos quanto privados. A partir dessa nova organização 
espacial, ocasionou-se o declínio dos centros urbanos. Sobre isso, Ascher (2003) afirma: “A centralidade única 
foi detonada em razão do zoneamento e da centralidade múltipla”. Vale citar ainda que o valor das terras na 
área central (aluguéis e impostos) contribuiu para que mais usuários se afastassem da região, por não 
conseguirem arcar com as despesas. 

Blascovi (2006) diz que, à medida em que o centro passava por esses processos de esvaziamento e 
degradação/deterioração, as novas áreas de expansão da cidade que recebiam diversos investimentos 
privados passaram a ser o foco dos investimentos públicos, em busca de suprir as necessidades de 
infraestrutura e serviços dessa nova demanda. Isso causou a redução dos investimentos nas áreas centrais, 
deixando a área cada vez menos atrativa à população.  

Esse padrão da alteração das funções no centro das cidades que desencadeou o esvaziamento e, 
consequentemente, na sua degradação, pode ser observado em diversas cidades do Brasil e do mundo. Na 
Europa e na América do Norte a preocupação com a recuperação se destaca na década de 1950, em função 
do pós-guerra, porém no Brasil esses processos se iniciaram, principalmente, na década de 1980 (VARGAS; 
CASTILHO, 2009). 

A Importância da Recuperação dos Centros Urbanos  

Analisando o processo da degradação dos centros e como isso resultou na sua perda de função e identidade, 
estes deixam de ser locais de atração e passam a ser evitados pela população. “Essa situação resulta na 
subutilização dos recursos disponíveis nas áreas centrais, como infraestrutura, sistema de transportes e 
estoque imobiliário” (PROGRAMA NACIONAL DE REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS, 2005 p.18), 
simultaneamente em que a ocupação acontece cada vez mais distante dessas áreas.  

Segundo Vargas e Castilho (2009) recuperar os centros urbanos degradados nos dias atuais significa 
potencializar o uso da infraestrutura existente; estimular a reutilização de seus edifícios e consequentemente 
a valorização do patrimônio construído; dinamizar o comércio e gerar novos empregos; o que resulta na 
melhora da imagem da cidade, criando um espírito de comunidade e pertencimento. Resumidamente, 
implementar ações atrativas à investimentos, moradores, usuários e turistas, focando na dinamização da 
economia urbana e na melhoria da qualidade de vida. 

Com o objetivo de conter esse processo de esvaziamento e degradação, várias intervenções urbanas têm 
sido propostas e executadas, trazendo estratégias e diretrizes variadas, com resultados, algumas vezes, 
inesperados, impressionantes e até mesmo distantes dos objetivos iniciais (VARGAS; CASTILHO, 2009). Nesse 
processo, cabe destacar três períodos cronológicos importantes no progresso de ações e intervenções em 
áreas centrais urbanas: 
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A Renovação Urbana - 1950-1970  

Nessa época, o processo de intervenção em áreas urbanas foi marcado pela busca ao novo, demolir e 
construir para renovação. No continente europeu, a reconstrução do pós-guerra se difundiu com a ideologia 
do urbanismo do Movimento Moderno. Como já dito anteriormente, essa ideologia foi conceituada pela 
Carta de Atenas, que estimulava o zoneamento rígido configurado a partir de quatro funções básicas. 

Durante a década de 1970, a renovação urbana era voltada aos planos viários e quanto às tipologias 
arquitetônicas configuravam-se edifícios isolados e monofuncionais que não conversavam com o entorno e, 
assim, não incentivam a atração de usuários, prejudicando a vitalidade urbana (VARGAS; CASTILHO, 2009). 

A Preservação Urbana 1970-1990  

Esse novo período esteve centrado na valorização à memória, ao patrimônio histórico e ao objetivo de que 
os centros urbanos devem ser elementos essenciais de vida e identidade ao orgulho cívico (VARGAS; 
CASTILHO, 2009). 

A preservação urbana é beneficiada nessa fase, já que ao incorporar os edifícios históricos nos projetos de 
reestruturação das atividades nos centros, as práticas de comércio e serviços já existentes no local eram 
mantidas (VARGAS; CASTILHO, 2009). 

As estratégias para atrair a população de volta aos centros urbanos foram: a intervenção física por meio de 
projetos arquitetônicos (empreendimentos); o estabelecimento de políticas urbanas; e a implementação de 
programas de gestão compartilhada (VARGAS; CASTILHO, 2009).  

Castilho (1998) afirma que no Brasil, em 1979, foram criadas duas entidades no Ministério de Educação e 
Cultura, a Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Fundação Pró-Memória, a fim de 
direcionar as políticas de recuperação das áreas centrais no país. Em 1987, a Carta de Petrópolis, documento 
de referência criado no “1º Seminário para a Revitalização de Centros Históricos”, tinha o objetivo de elencar 
as premissas para a preservação dos sítios históricos urbanos, onde a cidade era “um organismo histórico 
resultado do processo de produção social”. 

A Reinvenção Urbana 1990-2004  

A evolução da era digital e das comunicações, produto dessa época, trouxe a difusão dos meios de 
informação e transformou a relação das atividades econômicas com o território, tornando-os mais 
independentes do espaço físico (VARGAS, 1992). Essa fluidez dos meios de comunicação transformou o 
território de local de produção para local de consumo. 

Vargas e Castilho (2009) citam que não foram muitas as inovações para as estratégias de intervenção das 
áreas centrais durante esse período. A diferença se encontra na dimensão dos projetos propostos, no foco 
das intervenções, no manejo da gestão e aumento dos carros de divulgação, que trouxe mais envolvidos à 
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situação. Com isso, a abrangência aumentou as proporções e chegou à propostas para outras áreas 
degradadas da cidade, como indústrias e portos subutilizados e orlas rodoviárias abandonadas e em desuso.  

Nesse cenário, os processos de intervenção e intencionalidades de recuperação dos centros urbanos estão 
diretamente ligados ao contexto histórico vivenciado. Porém, cabe destacar que desde 1960 várias das 
estratégias utilizadas estão presentes até os dias atuais, como a preservação dos valores emocionais (áreas 
antigas e de preservação histórica); a recuperação de edifícios antigos com ênfase na habitação; incentivo ao 
lazer, ressaltando cultura local; o destaque aos espaços públicos; empreendimentos multifuncionais 
direcionados à cultura; e a associação de projetos arquitetônicos com políticas e programas de gestão 
urbana, aspectos fundamentais para o dinamismo e valorização dos espaços urbanos centrais. 

A Urbanidade e a Vitalidade dos Centros Urbanos 

Os espaços urbanos são compostos por elementos inertes (espaços públicos) e por elementos animados 
(pessoas e veículos). Apropriando-se da integração de ambos os elementos, o conceito de urbanidade se 
refere ao modo como os espaços da cidade acolhem as pessoas.  Espaços com urbanidade são hospitaleiros, 
o oposto são espaços inóspitos, hostis, sem urbanidade. São as características ou qualidades do espaço e da 
conexão desses espaços, conectando uma rede, que garantem urbanidade. Os espaços mais integradores ou 
integrados tendem a ser espaços com mais vitalidade, com mais usuários, vivenciando o espaço. A condição 
de urbanidade está em algo que se origina no urbano, na cidade, no meio edificado, e é direcionado às 
pessoas (AGUIAR, 2012). 

O conceito de vitalidade refere-se à diversidade de usos existentes em um determinado lugar, bairro, cidade. 
Segundo Jacobs (1961), é essencial que os bairros abriguem mais de uma função principal. Essas funções 
devem ser capazes de “garantir a presença de pessoas que saiam de casa em horários diferentes, estejam 
nos lugares por motivos diferentes”, e se utilizem da infraestrutura. Para Jacobs, a movimentação de pessoas, 
independente do motivo, pode ser considerada um atrativo para mais pessoas. 

Os usos mistos nos centros urbanos têm potencial de gerar vitalidade durante o tempo todo, transformando 
espaços conforme atrai mais pessoas. Para chegar nesse ideal é necessário aplicar ações integradas que 
promovam e sustentem a diversidade funcional e social desse espaço, a identidade cultural e vitalidade 
econômica (BLASCOVI, 2006). O estímulo à função habitacional tem se destacado como fator chave em busca 
da requalificação dos centros urbanos. 

Estatuto da Cidade como propulsor de desenvolvimento urbano das áreas centrais 

No sentido de aprimorar as ações de requalificação das áreas urbanas, o Plano Diretor de cada cidade 
possibilita o uso de instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade (EC) como mecanismo de 
ampliação e equidade do o acesso a terras para fins de produzir moradia, inclusive em áreas centrais da 
cidade. Dentre os principais instrumentos que promovem e garantem esse acesso, destacam-se: 

Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS): Esse instrumento define parte das regras de uso e ocupação do 
solo nas cidades e estabelecem áreas destinadas à construção de moradia popular. As ZEIS aplicadas à vazios 
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são áreas urbanas vazias ou subutilizadas que podem ser destinadas à construção de novas moradias. A 
intensão é garantir que terras bem localizadas e dotadas de infraestrutura tenham uma porcentagem 
destinada ao mercado de habitação de interesse social, visando reduzir o preço dos terrenos e aumentar a 
capacidade de negociação da prefeitura com os proprietários de terras em locais em que o mercado 
imobiliário atua com mais viés.  

Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória (PEUC); IPTU Progressivo no Tempo; Desapropriação com 
Títulos da Dívida Pública: Esses instrumentos devem ser aplicados de forma sequencial, a fim de induzir a 
repressão pela má utilização do solo urbano. 

O PEUC é o instrumento em que a prefeitura obriga o proprietário de um imóvel a fazer um melhor uso desta 
localização, fixando um prazo para que isso aconteça. A finalidade do uso desse instrumento é evitar a 
ociosidade dos terrenos localizados privilegiadamente na cidade, ou então dotados de infraestrutura urbana, 
para que sejam melhor aproveitados. 

O IPTU progressivo no tempo é um instrumento que pune o proprietário de um terreno pouco aproveitado 
ou subutilizado, aumentando anualmente a taxa da alíquota de IPTU do imóvel enquanto for descumprida a 
obrigação de fazer um melhor uso do mesmo. 

Já a Desapropriação com Títulos da Dívida Pública é a perda da propriedade particular sobre um terreno 
urbano em favor da prefeitura, mediante pagamento com títulos da dívida pública. É também conhecida 
como desapropriação-sanção.  

Consórcio Imobiliário: Esse mecanismo viabiliza parcerias entre proprietários de imóveis e prefeituras, a fim 
de urbanizar áreas carentes de infraestrutura e serviços urbanos, que contenham imóveis subutilizados ou 
em desuso. O proprietário passa ao poder público municipal o imóvel, e a prefeitura se responsabiliza por 
executar as obras de urbanização, parcelamento ou até mesmo a construção das habitações. Em 
contrapartida, o proprietário ganha alguns lotes ou unidades habitacionais no valor correspondente do 
terreno antes da execução das obras. 

Dessa forma, buscando uma cidade mais dinâmica, de sobreposição de atividades, com espaços e 
oportunidades equitativas e de multifuncionalidades, é possível trazer os moradores de volta ao centro da 
cidade. Sobretudo, como modo de atingir um planejamento sustentável, com estratégias habitacionais 
apoiadas pelas políticas, de qualidade ambiental, segurança, educação e mobilidade urbana. 

A escolha pela reabilitação de áreas urbanas centrais enfatiza a busca pelo desenvolvimento urbano 
sustentável e pela recuperação da dinâmica dessas áreas, com a participação da população. Como área de 
estudo e análise, foi delimitado um perímetro no bairro Centro de Joinville, que tem perdido sua diversidade 
de usos ao longo dos anos, mas que tem grande potencial de recuperação.  

Para chegar à proposta da reabilitação por meio da criação de espaços públicos, incentivo à cultura e à 
habitação, com o intuito de resgatar a dinâmica perdida, serão analisados neste trabalho os processos que 
levaram ao esvaziamento dessa área, à degradação e a perda de sua função. 
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O CASO DE JOINVILLE-SC: BAIRRO CENTRO  

A macro área de estudo é a cidade de Joinville, em Santa Catarina, fundada em 9 de março de 1851 com a 
chegada de imigrantes da Alemanha, Suíça e Noruega. Ela se localiza no litoral norte de Santa Catarina, entre 
a Serra do Mar e a Baía da Babitonga (TERNES, 1993). O município possui a área de 1.135,05 km². A altitude 
média da sede é de 4,5 m e o ponto culminante do município é o Pico da Serra Queimada, com 1.325m (IPPUJ, 
2016).  

O início de seu povoamento concentrou-se ao redor do porto de desembarque às margens do Rio Cachoeira, 
mais tarde sua expansão se deu ao longo da Estrada Dona Francisca (hoje Rodovia SC-301) que liga o centro 
da cidade ao planalto norte catarinense e, após o fechamento do Canal do Linguado, ao longo da estrada que 
liga a cidade à Ilha de São Francisco do Sul (TERNES, 1993). De acordo com o IPPUJ (2016), mais de 60% do 
território da cidade é coberto pela Floresta Atlântica e seus ecossistemas associados. Os manguezais 
remanescentes da área da Baía da Babitonga ocupam cerca de 36 km² e destes, aproximadamente 3.100 ha, 
estão no território municipal (IPPUJ, 2016). O município encontra-se a oeste sobre terrenos cristalinos da 
Serra do Mar e a leste sobre uma área de sedimentar costeira. A oeste está o planalto ocidental, com altitude 
média de 800 m, estendendo-se até os contrafortes da Serra do Mar. A leste está a região de planícies 
sedimentares aluvionais e em partes da linha da costa encontram-se manguezais (IPPUJ, 2016).  

O desenvolvimento do município e sua morfologia urbana estão diretamente ligados à indústria de 
metalurgia, têxtil e o comércio. Até a década de 1950 apresentava uma população basicamente rural, a partir 
dos anos 1960 experimentou uma evolução da população urbana que aumento consideravelmente até os 
anos 1980, quando houve uma queda em função da crise que abalou o País. No mesmo período entre 1950 
e 2010 a evolução do crescimento populacional em Joinville vira de predominância rural a ter quase uma 
população praticamente urbana. Sendo a população urbana de Joinville em 2010 de 96,61%, enquanto a 
rural fica apenas com 3,39%, aonde em 1960 a população urbana somava apenas 48,11% do total de 
habitantes do município (GOUDARD, 2014).  

O Centro da cidade, objeto de estudo em questão, foi um dos bairros que, juntamente com o Saguaçú e 
América, mais se desenvolveram em questão de infraestrutura, porém houve uma queda significativa na 
densidade demográfica (índice de habitantes por área) com o passar dos anos. Isso significa que, nessa região 
há, entre outros aspectos, melhores condições de saneamento básico, fornecimento de água potável e 
pavimentação viária, porém pouca demanda de utilização de moradores. Enquanto a infraestrutura ali 
existente é subutilizada, a dos bairros mais adensados é sobrecarregada. 

A região do centro de Joinville, que conta com uma população residente de aproximadamente 6 mil 
habitantes, cerca de 1% da população municipal, hoje se trata de um local que sofre com a falta de vitalidade 
urbana, devido ao excesso de vazios urbanos e usos massivamente comerciais e institucionais. A típica região 
central teve suas funções e espaços alterados ao longo do tempo, onde os espaços abertos e construídos 
foram sofrendo degradação, ocasionando no esvaziamento habitacional e sobrecarga do sistema viário 
durante o período do dia, visto que os deslocamentos são realizados por veículos, tornando-se um local mais 
de passagem do que permanência.  Além disso, a cidade de Joinville conta com um agravante ambiental, que 
é o Rio Cachoeira e sua bacia hidrográfica, que apresenta uma enorme mancha de inundação em grande 
parte do bairro central, proporcionando danos irreversíveis para muitos dos cidadãos e moradores da região. 
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O incentivo à expansão territorial urbana em direção às áreas periféricas da cidade também tem contribuído 
para o processo de esvaziamento e degradação do Centro. Uma hipótese para solucionar este problema 
seriam intervenções urbanas voltadas ao incentivo a frequência e permanência no local, que podem reverter 
o processo de degradação do centro, por meio de atividades relacionadas à cultura e a moradia, 
redinamizando uma área que é dotada de infraestrutura e possui grande importância histórica para a cidade. 
Sobretudo, pela reabilitação de suas áreas urbanas centrais enfatizando o desenvolvimento urbano 
sustentável e a dinamização com a participação da população. 

Segundo o Ministério das Cidades e o Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais (2006), reabilitar 
os centros urbanos das grandes cidades brasileiras que passam por processos de esvaziamento e degradação 
em função da forma de ocupação e crescimento urbanos é uma prioridade no planejamento do 
desenvolvimento urbano. Ao redinamizar uma área de tamanha importância histórica com diversos atrativos 
em seu entorno, preserva-se a memória da cidade e contribui-se com a homogeneização da ocupação de um 
território urbano dotado de infraestrutura. A motivação parte do princípio de transformar a cidade em um 
ambiente mais humano buscando a melhoria na vida de seus habitantes. Dessa forma, cabe utilizar-se como 
ferramenta para efetivação o zoneamento previsto pelo Plano Diretor como principal instrumento de política 
urbana e estratégias de desenvolvimento. 

METODOLOGIA 

1. Sínteses: do diagnóstico ao prognóstico 

Levando-se em consideração a problemática de áreas centrais e o conceito de urbanidade, criou-se uma 
tabela síntese com os pontos chave mais importantes voltados para o planejamento urbano e o desenho 
urbano. No âmbito do planejamento, buscou-se compreender as causas do esvaziamento da área central, os 
períodos de intervenção. Posteriormente, identificação de agentes que possivelmente potencializarão o 
movimento da recentralização, como os programas e políticas urbanos, assim como instrumentos 
urbanísticos e sua aplicação.  

Nas questões do desenho urbano, traçou-se seis princípios facilitadores da urbanidade norteadores 
potenciais para recentralizar a região central, que são: Espaços Públicos; Uso controlado do automóvel; 
Transporte Público de qualidade; Incentivo à moradia; Diversidade de atividades e usos; Código de forma e 
tipologias arquitetônicas. Foram destacadas as medidas de controle urbano e como elas funcionam, positiva 
ou negativamente na busca da vitalidade urbana.  

1.1 Reconhecimento e Análise da Área de Estudo 

Nessa etapa, delimitou-se a área de estudo: o Centro de Joinville. O estudo inicializou pela análise 
documental de pesquisas e trabalhos realizados em sítio, em uma linha do tempo desde a década de 50 até 
os dias atuais, levando em conta todas as intervenções já realizadas, culminando com o Plano Diretor vigente 
e a LOT (Lei de Ordenamento Territorial-2017). Através de softwares de geoprocessamento criaram-se mapas 
de aspectos qualitativos e quantitativos. Cruzando diferentes dados a partir da base cartográfica do IBGE e 
do Sistema de Informações Municipais Georreferenciadas de Joinville (SIMGEO), geraram-se informações 
espacializadas em mapeamentos sínteses que mostram as fragilidades e potencializadas do Bairro em termos 
de vitalidade, dinamismo e estrutura urbana.  Concomitantemente, as informações foram tabuladas em uma 
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matriz por áreas temáticas, criando-se um score de valoração da qualidade dos aspectos e das características 
favoráveis à urbanidade e vitalidade urbana 

A relação de mapeamentos e cruzamentos contaram com: Evolução do Sistema Viário e sua hierarquia de 
Joinville; Uso e Ocupação do Solo (Evolução; Vetores de Ocupação); Cheios e Vazios; Centralidades; Perfil 
Socioeconômico (Renda, faixa etária, escolaridade); Equipamentos Urbanos; Declividade; Hipsometria; 
Mancha de Inundação; APPs (Bacias Hidrográficas;; Índices Urbanísticos; Zoneamento. Além disso, a 
realização de visitas e levantamento fotográfico considerando: 1) observação da área em dias úteis, focando 
nas estruturas que facilitam a urbanidade; 2) observação da área aos finais de semana, para conseguir 
contrabalançar com os dias úteis; 3) análise dos espaços públicos presentes na área de estudo e seus estados 
de conservação; 4) verificação do uso do solo; 5) geração de registro fotográfico das edificações e dos espaços 
vazios ou subutilizados e da estrutura viária. 

1.2 Proposta de diretrizes e estratégias para um possível Planejamento e Projeto Urbano 

As diretrizes urbanas foram definidas visando diretamente a organização das estruturas facilitadoras de 
urbanidade. Suas definições e estratégias surgiram por meio da construção de uma tabela de confronto entre 
problemas e potencialidades e, por fim, em uma matriz de diferentes níveis de compatibilização das 
propostas em diversas áreas de atuação, como ambiental, socioeconômica, habitação e mobilidade. 

População Residente 

O Centro de Joinville está localizado na região Centro-Leste da cidade, tendo como bairros limítrofes: 
América, Atiradores, Anita Garibaldi, Boa Vista, Bucarein e Saguaçu.  O bairro vem sofrendo um processo de 
esvaziamento populacional incentivado pelo modelo de expansão linear implantado na cidade, que ocasiona 
o espraiamento. Ao comparar o crescimento da população do bairro Centro e de outros bairros mais 
afastados, como Aventureiro, Costa e Silva, Iririú, Floresta e Vila Nova, nota-se que enquanto o primeiro teve 
um acréscimo moderado na população, os demais apresentaram um significativo aumento, além de já 
abrigarem boa parte dos usos residenciais da cidade. Isso demonstra um desinteresse pela área central. Esse 
constante processo de esvaziamento tem gerado uma degradação física e econômica desta área que pode 
ser percebida em diversos locais do Bairro, ao analisar suas edificações pichadas, degradadas, e até mesmo 
abandonadas, com a estrutura tão comprometida que coloca em risco a vida dos transeuntes. A seguir, 
ilustrado em forma de infográficos (Figura 1), apresenta-se a evolução populacional de alguns bairros da 
cidade de Joinville entre os anos 2000 até 2010 e o aumento percentual em relação ao próprio bairro:  
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Figura 1: Comparativo do crescimento populacional de alguns bairros de Joinville 
Fonte: IBGE, 2010. Adaptado pela autora, 2017. 

 
Fazendo uma rápida análise desses dados, consegue-se ver que a população aumentou nesses 10 anos em 
relação ao próprio bairro. Porém, se fizermos uma comparação entre os bairros, logo evidencia-se que o 
Centro é o de menor população residente, e teve um aumento muito pequeno se comparando ao restante. 
Portanto, já é possível identificar o déficit habitacional no Centro de Joinville, um dos conflitos a ser tratado 
no desenvolvimento desse trabalho. 
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Ainda que o Centro abrigue menos moradores que a maioria dos bairros de Joinville, a região recebeu 
investimentos imobiliários expansivos em alguns empreendimentos de arquitetura notável e grandiosa para 
a cidade. Por tratar-se de uma área privilegiada, o padrão dos edifícios é alto, destacando-os em meio às 
edificações antigas ou abandonadas da área central, que passa pelo processo de degradação. 

O Centro de Joinville possui uma grande variedade de tipologias arquitetônicas e classes econômicas sociais 
que o habitam. Enquanto que o miolo central é normalmente habitado por moradores de classe econômica 
mais baixa, algumas regiões são consideradas nobres e ocupadas por residências de alto padrão. Segundo a 
Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável de Joinville, em 2017 mais de 25% dos 
moradores do bairro possuem renda média mensal acima de 5 salários mínimos, e que mais de 15% possui 
uma renda maior que 10 salários mínimos. Isso gera um processo de segregação social. Os imóveis deste 
bairro possuem tipologia arquitetônica diversificada que se relaciona aos os períodos de desenvolvimento 
ao longo dos anos.  

Aspectos Ambientais 

Conforme o Mapa de Aspectos Ambientais (Figura 2), Joinville é uma cidade que se desenvolveu nas margens 
da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. O Rio passa pelo limite leste da delimitação do Bairro com o Morro 
do Boa Vista. Essa região é a mais crítica perante a mancha de alagamento, pois em períodos de maré cheia, 
não é necessário nem que chova para que o Rio transborde. Isso acarreta em uma degradação na qualidade 
ambiental da região e, consequentemente, no desinteresse da população de viver nesse local.  

Diante do mapa, pode-se destacar uma quantidade considerável de áreas verdes livres que podem ser 
utilizadas para a permeabilidade das águas das chuvas e ter funcionalidade como áreas de lazer para a 
sociedade, como parques públicos e praças. 

As massas de vegetação do centro são escassas, e isso está diretamente ligado com o conforto ambiental da 
região. As árvores exercem papel fundamental para amenizar as ondas de calor, ocasionadas pela 
temperatura da incidência solar no asfalto e nas edificações. 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), a quantidade mínima de área verde recomendada é de 
12m² por habitante, o equivalente a uma árvore, e o ideal é de 36m², cerca de 3 árvores por morador. Em 
teoria, quanto mais verde a cidade, melhor a qualidade do ar que se respira e mais agradáveis são a paisagem 
e o clima - as sombras criadas pelas copas, a umidade gerada pela vegetação em geral e a quantidade maior 
de área permeável são características que ajudam nesse aspecto. O planejamento do manejo e da 
manutenção dessas árvores é fundamental para a adequação das mesmas às necessidades do ambiente 
urbano. 
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Figura 2: Mapa de cruzamento de informações ambientais de Joinville 
Fonte: Autora, 2017 

Atendimento dos Equipamentos e Infraestrutura Viária 

Um dos equipamentos que mais gera fluxo de pessoas é o terminal urbano de transporte coletivo do centro. 
Esse equipamento gera uma centralidade local, que ocasiona um fluxo constante, gerado por pedestres, 
ônibus, veículos e transportes de carga. A centralidade desenvolve um grande fluxo de mercadorias devido 
ao comércio que se instala na região. Portanto, essa centralidade juntamente com a movimentação dos 
comércios e serviços do centro, é um potencial conflito que precisa ser tratado, a fim de diluir esses fluxos 
intensos, constituindo uma malha fluida e funcional para atender os usuários. Além disso, o Centro é bem 
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atendido por seus equipamentos públicos, pois de acordo com o Mapa de Equipamentos (Figura 3), pode-se 
perceber o perímetro é atendido por escolas, comércio, terminal, igrejas, mercado, praças, biblioteca e 
estabelecimentos institucionais. 

 
Figura 3: Mapa de Equipamentos Urbanos de Joinville 

Fonte: Autora, 2017 

A população se desloca constantemente até o bairro central da cidade, pois há grande concentração de 
trabalho, estudos e disponibilidade de serviços. Segundo o IBGE (2010), Joinville tem uma frota de carros que 
alcança uma média de 1 automóvel para cada 3 pessoas. Em horários de pico, a maioria da malha viária 
central fica congestionada.  Segundo o Mapa de Infraestrutura Viária (Figura 4), pode-se identificar vários 
pontos de conflito de fluxo que geram problemas no trânsito da cidade. 

O centro é local de comércio e serviços abundantes e, por isso, tem demanda de entrega e envio de 
mercadoria constantes, o que ocasiona em fluxo de cargas constante. As vias estruturantes da cidade que 
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cruzam o centro são os caminhos de passagem principal dos veículos de carga. As linhas de transporte público 
abrangem p bairro central de forma geral, pois é onde se localiza o terminal urbano. Dali, partem várias rotas 
para todo o perímetro urbano, por isso a concentração de fluxo é intensa. 

 
Figura 4: Mapa de Equipamentos Urbanos de Joinville 

Fonte: Autora, 2017 

Densidade Habitacional e Uso do Solo 

A cidade de Joinville é subdividida em regiões, de acordo com o Setor Censitário (IBGE, 2010). Essas regiões 
variam de acordo com algum parâmetro em análise, que neste caso se aplica à densidade, medida em 
habitantes por quilômetro quadrado. Esse índice ajuda a identificar áreas que mais irão demandar de 
infraestrutura, além de apontar áreas que estão subutilizadas. Ao cruzar o mapa de Densidade Habitacional 
(Figura 5) juntamente com o mapa de Uso do Solo (Figura 6), entende-se a tendência da ocupação que ocorre. 
A maioria das edificações tem gabarito baixo, de dois a três pavimentos, com pé-direito alto no térreo, 
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características da arquitetura existente na época do início do desenvolvimento de Joinville. O uso que mais 
se destaca nessa área é o comercial e de serviços. A concentração do uso comercial e de sua tipologia 
estimula o uso diurno da área por uma população específica, que vai em busca de produtos específicos ou 
usa a área como passagem. À noite, fora do horário comercial, as ruas ficam praticamente desertas, o que 
gera grande insegurança e inibe o uso da área.  

 
Figura 5: Mapa de Densidade Habitacional de Joinville 

Fonte: Autora, 2017 
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Figura 6: Mapa de Uso do Solo de Joinville 

Fonte: Autora, 2017 

Zoneamento e Ordenamento Territorial 

Através da Tabela (Figura 7) e do Mapa Esquemático do Zoneamento Atual (Figura 8), pode-se notar que a 
maior parte do bairro tem potencial construtivo favorável ao adensamento. Porém, se considerarmos a altura 
permitida às edificações, que no caso é de até 45 metros para boa parte do bairro, identifica-se um critério 
que acaba segregando a relação das pessoas com a rua, devido à escala que os prédios podem vir a tomar. 
Outro fator relevante é que a área de estudo é um centro de valor histórico, portanto uma diretriz que deve 
ser comum a todas as zonas aqui delimitadas é o incentivo à conservação do patrimônio histórico, cultural, 
artístico, arqueológico, turístico e paisagístico do local. O reconhecimento do valor cultural do patrimônio 
pelos cidadãos deve ser estimulado para que a população possa fiscalizar possíveis ações contra o 
patrimônio. 
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Figura 7: Tabela de Usos 

Fonte: Prefeitura Municipal de Joinville, 2017. Adaptado pela autora, 2017. 
 

SA-01: Setor de Adensamento Prioritário 1 
SE - 01: Setor Especial de Interesse Cultural 
Setor Especial de Centralidade Urbana 

 
Figura 8: Mapa Esquemático do Zoneamento Atual 

Fonte: Prefeitura Municipal de Joinville, 2017. Adaptado pela autora, 2017. 

A delimitação física dos Setores Especiais de Centralidade Urbana (SE-08) é determinada pelo perímetro 
definido por um raio de 500m (quinhentos metros) a partir do centro geométrico do terreno das estações de 
cidadania do transporte coletivo de Joinville.  

Entrevistas  

O levantamento de dados também realizou um questionário através de abordagem na rua e por plataforma 
digital. Dentre os aspectos citados, registrou-se a insatisfação com as precariedades de ciclovias, áreas 
verdes, segurança e qualidade de pavimentação. Outro ponto levantado junto aos entrevistados foi a forma 
de deslocamento. A grande maioria se locomove por meio de veículo individualizado, e isso pode apontar 
dois indicadores: a falta da qualidade e variedade de modais públicos, e a falta de manutenção da 
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infraestrutura instalada. Outro aspecto importante foi o motivo de ida até o Bairro. Percebeu-se claramente 
que a questão habitacional é a menos apontada, indicando o quanto isso precisa ser tratado perante a 
importância do local para a cidade.  

RESULTADOS – SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO ELABORADO 

Condicionantes e Potencialidades do Bairro 

Segundo o Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais, criado pelo Ministério das Cidades, ao se 
desenvolver um plano de reabilitação, é necessário delimitar um território, uma área, e analisar todas as 
questões ali envolvidas. Por isso, foi elaborado um Mapa Síntese do Diagnóstico (Figura 9) que compila as 
informações mais relevantes dos mapas elaborados durante o diagnóstico. 
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Figura 9: Mapa Síntese do Diagnóstico 

Fonte: Autora, 2017. 

As principais informações foram organizadas em uma Tabela CDP (Figura 10) - Condicionantes, Deficiências 
e Potencialidades – divididas por seus aspectos gerais (uso do solo, transporte, infraestrutura, etc.) e assim 
sistematizadas. As potencialidades e problemas elencados são resultantes tanto de uma leitura técnica 
quanto das avaliações da comunidade feitas através das pesquisas e entrevistas realizadas. A partir da análise 

9168



 

dessas variáveis é possível traçar possíveis diretrizes, as quais devem buscar enfrentar os problemas e 
apropriar-se das potencialidades.  

 
Figura 10: Tabela CDP 
Fonte: Autora, 2017. 
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Com base na elaboração do quadro acima é possível extrair a matriz de conflitos e convergências que poderão 
auxiliar na visualização de incompatibilidades e compatibilidades almejando traçar possíveis ações de 
propostas em diversos graus, a partir do cruzamento das prováveis diretrizes. 

 

A Matriz de Conflitos e Convergências (Figura 11) é um método de análise de cenário (nesse caso o Centro 
de Joinville) usado como meio de se organizar as informações obtidas pelo diagnóstico com o objetivo de 
extrair diretrizes. Assim, por meio da matriz é possível sistematizar as oportunidades ou pontos positivos, 
bem como as fraquezas ou pontos negativos que, correlacionados, levarão à construção das proposições e 
diretrizes de um Projeto de Reabilitação.  
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Figura 11: Matriz de Conflitos e Convergências. 
Fonte: Autora, 2017. 
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Síntese da Matriz  

Como pode-se observar na matriz, são elencados três níveis de viabilidade para as diretrizes. As variáveis 
“altamente compatível” e “compatível” dizem respeito a diretrizes complementares e diretrizes neutras, 
respectivamente. Já a variável “passível de conflito” não necessariamente inviabiliza a implementação das 
diretrizes, só aponta que deverá ser elaborada uma estratégia mais complexa de análise de modo a tentar 
integrar as possibilidades.  

Conflitos  

A diretriz que mais gerou conflitos foi a do tratamento viário. Quando cruzada com as áreas permeáveis, por 
exemplo, destaca-se que deve haver concordância entre os planos e projetos. Para compatibilizar ambas, 
será necessário desenvolver um sistema de transporte público eficiente, para reforçar o desestímulo ao uso 
do automóvel e, consequentemente, menos necessidade de planejamento para carros e sim dar prioridade 
a calçadas e tratamentos ambientais.  

O zoneamento e lei de uso e ocupação também precisam ser bem estruturados a ponto de não conflitarem 
com a infraestrutura viária devido a alteração de usos.  

Diretrizes e Estratégias  

- Diretriz: Incitar a mistura de usos na área central. Estratégias: 1. Definir zoneamento que estimule a mistura 
de usos e se contraponha à gentrificação. 2. Promover uma recentralização trazendo o uso habitacional de 
volta para as áreas com menor densidade populacional, aproveitando a infraestrutura, os serviços urbanos e 
a acessibilidade do Centro. 3. Definir zoneamento mais sensível, mais preciso e mais detalhado a fim de que 
esteja apto a fomentar urbanidade. 4. Revisão dos instrumentos urbanísticos e proposição de diretrizes para 
cada zona delimitada proposta.  

- Diretriz: Possibilitar a realização de atividades comunitárias no espaço urbano, tornando-o mais convidativo. 
Estratégias: 1. Recuperar os espaços públicos degradados, através da substituição de mobiliário urbano que 
esteja sem condições de uso, como alguns bancos que estão quebrados; 2. Colocação de mais pontos de 
iluminação pública; 3. Inserção de vegetação arbórea de médio e grande porte para impactar no conforto 
ambiental e microclima da área. 4. Estabelecer, através do plano cicloviário e dos passeios, a interligação dos 
espaços públicos e aproveitar esses espaços para implantação de bicicletários e pontos de aluguel de 
bicicleta.  

- Diretriz: Priorizar os meios de transporte não motorizados. Estratégias: 1. Alargar os passeios; 2. 
Implementar ciclofaixas; 3. Adequar sinalização para tráfego de pedestres e ciclistas 4. Indicar medidas de 
contenção dos veículos nos cruzamentos, como passagens de pedestre elevadas, pois aí há um grande risco 
de acidente; 5. Evitar o tráfego compartilhado de bicicletas e ônibus. Quando isso não for possível, locar a 
ciclovia na faixa da esquerda, mantendo o ônibus à direita, evitando assim um maior contato entre ambos 
os modais;  
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- Diretriz: Minimizar os impactos ambientas e problemas de enchente devido ao Rio Cachoeira. Estratégias: 
1. Plano de Despoluição do Rio Cachoeira; 2. Implantação de ecocanaletas junto às vias pavimentadas que 
auxiliarão na drenagem; 3. Criar áreas de permeabilidade para águas de chuva; 4. Fiscalização constante dos 
poluentes; 5. Programa de conscientização ambiental para a população. 

Conclusões Finais 

Principais Potencialidades  

Após as etapas de análise e propostas na área, ficaram claros os principais pontos críticos que devem ser 
trabalhados para aproximar os instrumentos de planejamento à esfera local, atendendo às demandas da 
população, embasando em rever os padrões de uso e ocupação de cada bairro, quarteirão ou lote. Aqui, a 
motivação parte do princípio de transformar a cidade em um ambiente mais humano, buscando melhoria na 
vida de seus habitantes. Nesse sentido, o maior desafio é tratar o zoneamento não apenas como um 
instrumento de política urbana, mas sim como uma ferramenta para a efetivação do direito à cidade e ao 
equilíbrio do seu desenvolvimento. Portanto, o plano de reabilitação da área deve se basear nas seguintes 
potencialidades: Presença de vazios urbanos, que servirão como área de permeabilidade; Áreas verdes livres 
com potencial a se tornarem áreas de lazer; Atendimento de Equipamentos Urbanos; Local referencial ao 
município por sua centralidade; Existência de patrimônio histórico e cultural, que pode trazer valorização 
turística para a área; O Rio Cachoeira, como ícone da cidade e potente referencial ambiental, ser revitalizado; 
Deslocamentos curtos para acessar serviços e comércios. 
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FINANCEIRIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO: UM ESTUDO DE 
CASO SOBRE O COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM 

FINANCIALIZATION OF THE URBAN DEVELOPMENT: A CASE STUDY ABOUT THE INDUSTRIAL AND 
PORT COMPLEX OF PECÉM 

FINANCEIRIZACIÓN DEL DESARROLLO URBANO: UN ESTUDIO DE CASO SOBRE EL COMPLEJO 
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DEL PECÉM 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÕES, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O processo de financeirização do desenvolvimento urbano tem se manifestado de modo cada vez mais concreto nas 
grandes cidades brasileiras e interferido nas dinâmicas do espaço de diferentes maneiras, à medida em que 
determinados agentes ganham mais força nos processos decisórios sobre o território. Debruçando-se sobre o  
desenvolvimento do Ceará, adota-se como estudo de caso o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), com o 
objeYvo de compreender de que modo grandes projetos urbanos têm se sobreposto aos processos de planejamento e 
suas vinculações com a financeirização do desenvolvimento urbano. Soma-se a esse contexto a estruturação de uma 
parceria com o Porto de Roterdã, através da qual o CIPP passa a compor a “Trinca dos Hubs”, uma das principais 
frentes de atuação da gestão atual do Governo do Ceará. Para o presente arYgo, optou-se por uma estrutura que 
aborda inicialmente o aparato regulatório relaYvo ao estudo de caso, para em seguida aprofundar seus impactos 
espaciais. Assim, observa-se como o CIPP adquire uma centralidade nas políYcas públicas e no aparato normaYvo e, 
posteriormente, é realizado um levantamento que visa compreender quais os reflexos desta centralidade no território. 
Perpassam a citada estrutura questões como os agentes que parYcipam na produção e na organização do espaço 
urbano e o discurso midiáYco e dos gestores, oriundo de nobcias, visitas e entrevistas. Busca-se, portanto, entender 
como estes invesYmentos são interpretados e transmiYdos à população, para posteriormente estabelecermos uma 
base que nos permita contrapor estes discursos com as nossas conclusões. 
PALAVRAS-CHAVE: Complexo Industrial e Portuário do Pecém; financeirização do desenvolvimento urbano; 
planejamento urbano.  

ABSTRACT: 
The financializaDon of the urban development process has been manifested in a more concrete way on the big Brazilian 
ciDes and had also influenced on the dynamics of the urban space in different ways, to the extent that they give to 
some players more influence on the decision-making processes over the territory. Focusing on Ceará’s development, the 
Industrial and Port Complex of Pecém (IPCP) is adopted as a case study, with the objecDve of understanding how major 
urban projects have been overlapped on urban planning processes and how it is linked to the financializaDon of the 
urban development. This context also comprehends the structuring of a partnership with the Port of Ro`erdam, 
through which IPCP turns part of the “Hubs Trio”, one of the main efforts of the current state management. In this 
arDcle, we chose a structure that at first deals with the regulatory apparatus related to our case study, in order to, in a 
second moment, invesDgate its spaDal impacts. Thus, we understood how IPCP is gecng into a central posiDon on 
public policies and on legislaDon and, subsequently, a data survey was made to apprehend its impacts over the 
territory. Some aspects, such as the players that act on urban space's producDon and organizaDon, and media and 
managers’ speeches from reports, field visits and interviews, are also brought into this study. This arDcle also brings a 
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noDon of how major investments are interpreted and communicated to society, and then establish a background that 
allows us to compare these speeches to our conclusions. 
KEYWORDS: Industrial and Port Complex of Pecém; financializaDon of urban development; urban planning.   

RESUMEN: 
El proceso de financiarización del desarrollo urbano se ha manifestado de modo cada vez más concreto en las grandes 
ciudades brasileñas e interferido en las dinámicas del espacio de diferentes maneras, a medida en que determinados 
agentes ganan más fuerza en los procesos decisórios sobre el territorio. En el marco del desarrollo de Ceará, se adopta 
como estudio de caso el Complejo Industrial y Portuario del Pecém (CIPP), con el objeDvo de comprender de qué modo 
grandes proyectos urbanos se han superpuesto a los procesos de planificación y sus vinculaciones con la 
financiarización del desarrollo urbano. Se suma a este contexto la estructuración de una asociación con el Puerto de 
Ro`erdam, a través de la cual el CIPP pasa a componer la "Trinca de los Hubs", una de las principales frentes de 
actuación de la gesDón actual del Gobierno de Ceará. Para el presente arkculo, se optó por una estructura que aborda 
inicialmente el aparato regulatório relaDvo al estudio de caso, para luego profundizar sus impactos espaciales. Así, se 
observa como el CIPP adquiere una centralidad en las políDcas públicas y en el aparato normaDvo y, posteriormente, se 
realiza un levantamiento que busca comprender cuáles son los reflejos de esta centralidad en el territorio. Atraviesan la 
citada estructura cuesDones como los agentes que parDcipan en la producción y en la organización del desarrollo 
urbano y el discurso mediáDco y de los gestores, oriundo de noDcias, visitas y entrevistas. Se busca, por lo tanto, 
comprender cómo estos invesDmentos son interpretados y trasmiDdos a la población, para, luego, establecernos un 
base que nos permita contrapor estos discursos con nuestras conclusiones. 
PALABRAS-CLAVE: Complejo Industrial y Portuario del Pecém; financiarización del desarrollo urbano; planificación 
urbana. 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INTRODUÇÃO 

O processo de financeirização do desenvolvimento urbano tem se manifestado de modo cada vez mais 
concreto nas grandes cidades brasileiras. Compreendendo a financeirização como oriunda de diversas 
transformações das finanças na década de 1970 e caracterizada por uma crescente relevância do capital 
financeiro no capitalismo (HARVEY, 1992 apud. RIBEIRO, 2017, p. 18), este processo tem interferido nas 
dinâmicas do espaço urbano de diferentes maneiras, à medida em que determinados agentes ganham mais 
força nos processos decisórios sobre o território. Observando esta problemáYca, a financeirização do 
desenvolvimento urbano gera conflitos de interesses e disparidades em que cabe um maior 
aprofundamento.  

Inserida no Observatório das Metrópoles, a presente pesquisa busca compreender o predomínio de 
grandes projetos urbanos (GPU) frente aos processos de planejamento e suas vinculações com a 
financeirização do desenvolvimento urbano nas cidades brasileiras. Optou-se por abordar o Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e entender de que modo esta lógica perpassa o nosso estudo de 
caso. 

O CIPP teve sua estruturação inicial na década de 1980, momento marcado pelo “Governo das Mudanças”, 
cujas propostas buscavam a inserção do estado na economia global. Naquele contexto, os invesYmentos 
foram desYnados sobretudo ao turismo, à atração de indústrias e ao agronegócio (BORGES, 2014). Através 
da alocação de recursos em infraestrutura, buscava-se atrair invesYdores externos e possibilitar a 
concreYzação de um distrito industrial de peso no Ceará.  

Em funcionamento há 16 anos, o CIPP compõe hoje a principal frente de atuação do governo do estado, 
fazendo parte da “Trinca dos Hubs”. Com a estruturação em curso de uma parceria com o Porto de Roterdã, 
busca-se consolidar a posição de hub para o complexo, junto dos hubs aeroviário e tecnológico. Todos os 
hubs possuem em comum o fato de envolverem agentes estrangeiros. 

Dadas as novas possibilidades para o CIPP a parYr da parceria com o Porto de Roterdã e diante de uma 
crescente valorização da parYcipação estrangeira nas políYcas públicas, o estudo do tema estrutura-se a 
parYr de quatro eixos: (1) breve explicação sobre a financeirização e seus desdobramentos no 
desenvolvimento urbano (2) contextualização do CIPP na gestão em que foi idealizado e caracterização 
atual do complexo em termos de gestão, zoneamento e inserção nas políYcas públicas (3) levantamento do 
aparato regulatório referente aos portos e mais especificamente ao CIPP e (4) os impactos deste projeto no 
território. 

Em paralelo aos eixos citados, é feito um levantamento dos agentes envolvidos na produção e na 
organização do espaço, e de que maneira se arYculam. Além disso, o discurso midiáYco e dos gestores, 
oriundo de nobcias, visitas e entrevistas, é trazido quando perYnente, buscando entender de que modo 
estes invesYmentos são interpretados e transmiYdos à população, para posteriormente estabelecermos 
uma base que nos permita a contraposição destes discursos com as nossas conclusões. 

A parYr da citada estruturação, o desdobramento da pesquisa se dá em responder algumas questões: (1) 
quais os agente envolvidos no planejamento e na gestão do complexo? (2) há alguma preponderância 
destes agentes, ou algum encaminhamento para que isto ocorra? (3) a legislação permite a estes agentes 
uma atuação coerente com o processo de financeirização? (4) existem rebaYmentos espaciais que põem 
em questão o potencial deste equipamento? (5) as perspecYvas esperadas com a construção do 
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equipamento (e, agora, com a parceria) são viáveis e de fato posiYvas ao estado? (6) existe uma coerência 
entre o discurso dos gestores e o que têm se verificado no levantamento realizado na pesquisa? 

FINANCEIRIZAÇÃO E OS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO URBANO 

Ao abordar a temáYca da financeirização, optou-se por aprofundar primeiramente uma noção sobre a fase 
renYsta da economia. É válido ressaltar que, no capitalismo, o capital é gerado principalmente a parYr da 
produção de bens e serviços, na qual quem realiza o trabalho recebe sua remuneração em salário e quem 
tem propriedade de capital, recebe sob forma de lucro. Já o renYsmo, um traço caracterísYco dos processos 
contemporâneos de acumulação do capital (RIBEIRO, 2017), baseia-se em sobrepor, aos meios de produção 
de bens e serviços, o imperaYvo do capital como propriedade. Esta propriedade é então dividida em três: 
de bens intangíveis (marcas, por exemplo), de conhecimento (exemplificada por patentes ou outro sistema 
de proteção da propriedade intelectual) e de dinheiro. As duas primeiras geram renda de monopólio, 
enquanto a úlYma gera remuneração em forma de juros. Financeirização é, portanto, esta propriedade de 
dinheiro, a faceta mais conhecida e discuYda do renYsmo (PAULANI, 2016). O Quadro 1 busca sinteYzar este 
raciocínio: 

Quadro 1: Síntese sobre o renPsmo com base em Ribeiro (2017) e Paulani (2016)              
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

O renYsmo adquiriu maior centralidade entre os anos de 1970 e 1990, quando os efeitos conjuntos da 
globalização, da reestruturação produYva e da neoliberalização  geraram transformações das condições de 1

reprodução do capital. Naquele momento, o regime fordista de acumulação foi desmanchado, dando lugar 
a uma transformação das finanças, as quais gradaYvamente adquiriram maior autonomia como circuito de 
acumulação (RIBEIRO, 2017). Voltando-se para a economia brasileira, sua parYcipação no renYsmo se deu 
inicialmente de forma passiva, durante a década de 80. Já nos anos 90, sua inserção de maneira aYva 

 Aborda-se aqui o conceito de neoliberalização como "uma dentre várias tendências de mudança regulatória que foram 1

desencadeadas no sistema capitalista global desde a década de 1970: prioriza respostas baseadas no mercado, orientadas para o 
mercado ou disciplinadas pelo mercado para problemas regulatórios; esforça-se para intensificar a comodificação em todos os 
domínios da vida social; e, frequentemente, mobiliza instrumentos financeiros especulaYvos para abrir novas arenas para a 
realização capitalista de lucros” (BRENNER; PECK; THEODORE, 2012, p. 18).
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ocorreu ao tomar as providências como “potência financeira emergente” (PAULANI, 2016). Essa inserção 
tem impactos significaYvos nas políYcas públicas, como explica Ribeiro (2017): 

"Desde a década de 1990 o Brasil vem passando por sucessivas ondas de ajuste estrutural 
e espacial que ganharam força após a crise da dívida da década de 1980 e a progressiva 
influência exercida pelas insYtuições mulYlaterais sobre a definição dos rumos da políYca 
econômica e fiscal desde então. Pedro Arantes (2006) ressalta que os acordos de 
renegociação da dívida externa impostos pelo Fundo Monetário Internacional Yveram uma 
repercussão significaYva nas políYcas urbanas, onde prevaleceu uma doutrina que 
defendia a busca por alternaPvas de mercado para o financiamento da infraestrutura e 
serviços urbanos.” (ARANTES, 2006, apud. RIBEIRO, 2017, p. 29 - grifo da autora) 

Em paralelo ao contexto de renYsmo abordado, a parYr dos anos 90, emerge uma nova dinâmica 
econômica caracterizada por um fluxo cada vez maior de bens, pessoas e informações. Esta dinâmica 
provocou significaYvos impactos no sistema capitalista: assiste-se a uma crescente integração das esferas da 
produção, do consumo e da circulação em todas as escalas geográficas (MONIÉ, 2003; VELTZ, 2002 apud. 
MONIÉ; VIDAL, 2006), onde passa a haver uma mulYlocalização das empresas e a estruturação de uma rede 
global de terceirização e comercialização cada vez mais consolidada. 

É nesta conjuntura que se revelam as primeiras idealizações do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, 
nosso estudo de caso. Construído como um megaporto, o CIPP foi projetado para atender as demandas das 
indústrias do entorno, tornando o estado mais atraYvo para invesYmentos externos e possibilitando o 
desenvolvimento de um hub. Debruçando-se sobre o desenvolvimento do Ceará, quesYona-se de que 
maneira o CIPP tem sido justaposto aos processos de planejamento. Soma-se a estruturação de uma 
parceria com o Porto de Roterdã, através da qual o CIPP passa a compor a “Trinca dos Hubs”, uma das 
principais frentes de atuação da gestão atual do Governo do Ceará. 

Posta esta questão, vale retomar Ribeiro (2017) que nos dá indícios de que modo a lógica renYsta financeira 
chega à cidade. Para ele, uma possibilidade é o reescalonamento territorial do Estado Nacional, provendo 
às cidades a condição de lócus do capital global. Em termos práYcos, isto significa transformar o aparato 
regulatório das cidades de modo a torná-lo mais propício aos negócios urbanos, incorporando os governos 
locais à lógica do capitalismo financeiro global. Assim, as posturas dos municípios passam a dividir-se em 
duas, sejam (1) políYcas distribuYvas e de produção de serviços, voltadas às demandas da população, tais 
como invesYmentos em saúde ou educação; ou (2) políYcas pró-crescimento, que propõem-se a gerar 
recursos locais que viabilizem os invesYmentos, exemplificado neste arYgo por um grande equipamento 
que viabiliza atração de invesYmentos de agentes externos, o CIPP. 

O COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM 

O transporte maríYmo (associado a outros modais) consiste atualmente em um dos maiores responsáveis 
pelos fluxos de bens materiais entre conYnentes. Este papel faz das infraestruturas portuárias parte 
importante do desenvolvimento dos países em todo o mundo, através da inserção destes na economia 
global. SubsYtuindo os altos custos e da falta de segurança deste transporte enfrentados até meados do 
século XX, houve uma reforma portuária por parte dos países inseridos nessa economia durante as décadas 
de 80 e 90, em decorrência da modernização do transporte maríYmo e do uso de contêineres (MONIÉ; 
VIDAL, 2006). 
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Dentro deste contexto, Monié e Vidal (2006) estruturam três tendências para as transformações do setor 
portuário no contexto brasileiro: (1) modernização dos portos da era industrial; (2) construção de 
megaportos direcionados à concentração e à redistribuição dos fluxos do comércio internacional para 
portos maríYmos ou hinterlândias terrestres e (3) transformação do porto em instrumento a serviço do 
desenvolvimento local e/ou regional por meio de uma aproximação do porto e da cidade. O CIPP se 
enquadra como a segunda das três tendências descritas pelos autores, consYtuindo-se um hub integrante 
de uma rede de circulação global, propiciada pela localização estratégica do complexo, nomeada pelo 
governo do Ceará como “esquina do AtlânYco” . 2

A decisão de construir um novo porto para a Região Metropolitana de Fortaleza vem desde as gestões 
estaduais da década de 80, com destaque para a de Tasso JereissaY, a parYr de 1986. Denominado como o 
“Governo das Mudanças”, sua gestão caracterizava-se como uma nova era onde o público era abordado e 
caracterizado com aspectos da aYvidade empresarial, com ações voltadas a aumentar receitas do governo 
(racionalização do sistema de arrecadação e reajustes nos preços dos serviços prestados pelas companhias) 
e diminuir custos (relacionado principalmente com cortes de pessoal e desvalorização de salários). Neste 
período, adotou-se um modelo onde o setor público atuava como um indutor de invesYmentos (GONDIM, 
1995). 

ObjeYvando a inserção do Ceará na economia global, o “Governo das Mudanças” direcionou os 
invesYmentos estaduais a três eixos: turismo, atração de indústrias e agronegócio. Destes invesYmentos 
decorre o projeto para o CIPP, com vista a possibilitar a estruturação do distrito industrial de peso junto à 
estrutura portuária, esYmulando o estabelecimento de cadeias produYvas completas, o que não seria viável 
no Porto do Mucuripe, em Fortaleza (RODRIGUES; SOUSA FILHO, 2007; BORGES, 2014). Assim, 
considerando a localização estratégica do estado no país, a parYr destes invesYmentos pretendia-se 
consolidar a desejada relevância nacional e global do Ceará, atraindo invesYmentos e incrementando sua 
economia. 

Inicialmente, o equipamento foi idealizado como um terminal portuário, e posteriormente estruturado 
atrelado a um complexo industrial. Naquele momento, o porto do Mucuripe, em Fortaleza, já não conseguia 
suprir a demanda existente e apresentava um calado natural limitado para navios de maior porte, bem 
como não havia viabilidade para a construção de indústrias de base associadas ao terminal portuário 
naquela área, como se desejava (BORGES, 2014; RODRIGUES; SOUSA FILHO, 2007). É válido ressaltar que, 
durante a década de 70, a verYcalização tem seus primeiros anúncios na orla da capital, o que propiciava 
expansão das aYvidades de lazer e turismo. Deste modo, não havia interesse por parte do poder público em 
limitar o desenvolvimento do potencial turísYco e de lazer da faixa de praia de Fortaleza para viabilizar uma 
ampliação do setor industrial: esse complexo portuário e industrial poderia desenvolver-se em outro lugar, 
e assim foi feito. 

O projeto para o novo porto ganha força, tornando-se um dos principais projetos modernizantes 
empreendidos pelo governo do Estado naquele momento. Os estudos foram iniciados em 1995 e o distrito 
do Pecém foi escolhido pelo seu potencial: com um calado natural entre 14 e 15,5 metros, seria possível 
receber navios de grande porte que passam pelo Canal do Panamá. Além disso, a inserção de um complexo 
industrial de peso foi possível nos municípios São Gonçalo do Amarante e Caucaia (onde o Pecém está 

 Durante os eventos de divulgação da Trinca dos Hubs do governo, grande frente de atuação da gestão atual, as expressões 2

“esquina do AtlânYco” e “porta de entrada do Brasil” são uYlizadas para destacar o Ceará pelo fácil acesso aos mercados mundiais, 
sendo um dos pontos mais próximos do Brasil à costa leste dos Estados Unidos (cinco dias de distância), à Europa (oito dias) e à 
África (nove dias)
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situado), dado o espaço disponível para abrigar a retroárea superior a 13 mil hectares, adjacente à estrutura 
portuária. Sete anos após os estudos iniciais, em 2002, é oficialmente inaugurado o Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém (CIPP). 

Mapa 1: Localização dos Terminais Portuários do Mucuripe (Fortaleza) e do Pecém              
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

O CIPP concreYza-se então como um conjunto formado por um distrito industrial, uma estrutura portuária 
off-shore e uma ZPE (Zona de Processamento de Exportação, área de livre comércio inserida no complexo), 
localizados no distrito do Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). 

O Terminal Portuário do Pecém foi consYtuído como um Terminal de Uso Privado (TUP), ou seja, explorado 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, dentro ou fora da área do porto (BRASIL, 1993). É 
relevante ressaltar que, em paralelo aos estudos iniciais do CIPP, em 1995, é sancionada a Lei estadual nº 
12.536, que dispõe sobre a consYtuição da Companhia de Integração Portuária do Ceará - Cearáportos 
(atualmente denominada CIPP S.A.), sociedade de economia mista responsável pela construção, reforma, 
ampliação, melhoria, arrendamento e exploração das instalações portuárias e daquelas desYnadas ao apoio 
e o suporte de transporte intermodal, dentre outras providências (CEARÁ, 1995). Desde a estruturação 
inicial do CIPP, portanto, a parYcipação de agentes privados é reconhecida e esYmulada, inicialmente por 
meio da administração por uma sociedade de economia mista (na qual há colaboração entre o Estado e 
agentes privados), como se viu, e em seguida pelo esbmulo à parYcipação tanto de agentes públicos e 
privados na compra de ações do governo , elucidado na mesma lei. 3

Anexo ao terminal portuário, há um complexo industrial com foco em indústrias âncora (sendo uma 
siderúrgica, em funcionamento, e uma refinaria, ainda não concreYzada) para atração de demais indústrias. 
Este complexo divide-se em quatro setores, sendo eles: (1) termelétricas, (2) refinaria e polo petroquímico, 
(3) área industrial e (4) área insYtucional e serviços. Além destes, existe uma área desYnada ao Terminal 

 Segundo o arYgo 3º desta lei, para viabilizar ou concreYzar o intento incenYvar outras enYdades públicas e privadas a invesYr 3

recursos no empreendimento, o governo se dispõe a vender parte ou totalidade das ações que possui.
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Intermodal de Cargas (TIC, projeto da CIPP S.A.), uma área desYnada a serviços insYtucionais e a área de 
preservação ambiental. O complexo industrial abriga 31 empresas (22 em funcionamento), que 
concentram-se na rodovia CE-422. Destas, 28 compõem a Associação de Empresas do Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém (AECIPP), fundada em 2015 com o objeYvo de fortalecer e desenvolver a aYvidade 
empresarial na região. O Mapa 2, a seguir, busca espacializar o zoneamento do complexo: 

Mapa 2: Zoneamento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP)              
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

Em operação há 16 anos, uma nova perspecYva se anuncia para o complexo e o insere novamente como 
centralidade para a gestão estadual: a estruturação em curso de uma parceria com o Porto de Roterdã, 
maior hub logísYco e industrial da Europa e o oitavo maior do mundo. Esta parceria compõe uma das 
principais frentes de atuação da gestão atual do Governo do Ceará, a Trinca dos Hubs, onde, além do hub 
portuário, há os hubs aéreo e de dados. Através dos projetos vinculados à trinca, busca-se remover as 
barreiras nos transportes e na comunicação, dinamizando o processo logísYco de passageiros, cargas e 
informações . Os três hubs possuem, como caracterísYca em comum, a parYcipação de agentes 4

 Afirmação de Alexsandre Lira, economista do InsYtuto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), sobre a trinca dos 4

hubs para o Diário do Nordeste. Disponível em: <h�p://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/ceara-se-
prepara-para-concreYzar-trinca-de-hubs-no-1-semestre-1.1888849>
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estrangeiros que "abrirão as portas do Ceará para o mundo", como afirma o governador Camilo Santana . 5

Assim, além da parceria com Roterdã, vale destacar a recente concessão do Aeroporto Pinto MarYns à 
Fraport e o cabo submarino de fibra óYca por parte da empresa angolana Angola Cables. 

DIMENSÃO REGULATÓRIA 

A primeira dimensão contou inicialmente com o levantamento do aparato regulatório referente aos portos 
e especificamente ao CIPP, incluindo os instrumentos de planejamento a níveis federal, estadual e 
municipal. Dados a dimensão e os impactos do complexo, existe um grande volume de documentos 
produzidos, em diferentes esferas de poder, abrangendo desde a questão ambiental e urbana até a 
exploração do porto. Por meio deste levantamento, percebe-se inicialmente um caráter fragmentado da 
legislação e, em seguida, compreende-se que a mulYplicidade de agentes envolvidos dá lugar a uma 
concentração de agentes, trazendo consigo indícios de uma concentração também dos instrumentos de 
planejamento e regulação. 

Monié e Vidal (2006), ao tratar da legislação portuária, argumentam que, no contexto brasileiro, "a 
ausência de uma verdadeira políYca portuária nacional conferiu às iniciaYvas, federais ou locais, um caráter 
fragmentado e, às vezes, bastante incoerente” (2006, p. 987). Deste modo, a falta de uma políYca efeYva 
que sistemaYze e oriente os invesYmentos portuários a nível nacional (e que considere os diferentes 
atributos das cidades-portos) por mais que não impossibilite os resultados posiYvos alcançados, não 
permite solucionar de maneira eficiente a problemáYca da relação entre o território urbano e o 
instrumento portuário. Até o início do século XXI, apenas a Lei de Modernização dos Portos (Lei nº 
8.630/93) propunha-se como documento norteador a nível nacional, dispondo sobre o regime jurídico da 
exploração dos portos organizados e das instalações portuárias. 

Houve um esforço em retomar o planejamento do setor portuário brasileiro em 2012, por parte da 
Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP-PR), com o projeto "Cooperação Técnica para Apoio à 
SEP/PR no Planejamento do Setor Portuário Brasileiro e na Implantação dos Projetos de Inteligência 
LogísYca Portuária”. Este projeto, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
representada pelo Laboratório de Transportes e LogísYca (LabTrans), resultou na elaboração do Plano 
Nacional de LogísYca Portuária (PNLP), arYculado com planos mestres de 37 portos do país, publicados em 
2012 e 2015. Assim, caberia aos planos mestres realizar um diagnósYco de cada porto e orientar as políYcas 
portuárias por vir. 

Porém, em 2013 é promulgada a Lei nº 12.815, subsYtuindo a Lei de Modernização dos Portos, onde não há 
referência aos planos mestres. Contrariando o empenho por um planejamento nacional, desYna às próprias 
autoridades portuárias a competência de elaborar o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto. 
Considerando que tanto os planos mestres quanto a Lei nº 12.815 tenham sido elaboradas a nível federal, o 
não reconhecimento dos planos mestres por parte da nova Lei dos Portos nos permite inferir que a 
fragmentação apresentada por Monié e Vidal em 2006 ainda perdura no aparato regulatório atual. 

 Discurso do governador do Ceará sobre a parceria com o Porto de Roterdã durante a solenidade de inauguração da Correia 5

Transportadora e do Descarregador de Minério, que atenderão a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), uma das maiores 
empresas do CIPP. Disponível em: <h�p://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/porto-do-pecem-busca-

capital-holandes-e-ser-hub-de-conteineres-1.1604760>

9184

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/porto-do-pecem-busca-capital-holandes-e-ser-hub-de-conteineres-1.1604760


�

Fragmentação regulatória em diferentes esferas de poder 

À fragmentação percebida a nível das políYcas federais, acrescenta-se a falta de sistemaYzação com a 
regulação em outras esferas de poder. A parYr de 2011, devido aos problemas de ordem estrutural, 
ambiental e social  e diante de um grande volume de invesYmentos previstos para a região, a Assembleia 6

LegislaYva do Ceará direcionou esforços para consolidar um planejamento para o CIPP a nível estadual por 
meio do documento Pacto Pelo Pecém , que se divide em três volumes, concluindo com uma agenda 7

estratégica para o equipamento, em 2014. A agenda, publicada um ano antes do Plano Mestre do Terminal 
Portuário do Pecém, também traz direcionamentos para os invesYmentos no Complexo, reiterando os 
aspecto segmentado do aparato regulatório e gerando uma mulYplicidade de documentos relaYvos à 
gestão do equipamento. 

Na escala do município, vale destacar a inserção do distrito do Pecém na fronteira de dois municípios, 
Caucaia e São Gonçalo do Amarante (SGA). Entre os dois é demarcada pela rodovia CE-422, de modo que os 
setores II (refinaria/polo petroquímico) e III (industrial) estão majoritariamente inseridos em Caucaia, 
enquanto os setores I (termelétrica), IV (insYtucional/serviços/ZPE II) e serviços insYtucionais localizam-se 
dentro dos limites de São Gonçalo do Amarante. Já as empresas situam-se predominantemente nas 
margens desta rodovia, provavelmente por questões logísYcas. Assim, por mais que haja uma fronteira 
entre Caucaia e SGA, esta apresenta-se como uma via estruturante para o complexo, não uma divisão. 
Buscou-se então aprofundar de que modo isto se reflete na legislação dos municípios. 

Situar-se entre dois municípios significa que, aos planejamentos do complexo, somam-se planos diretores e 
legislações municipais de ambos. Dada a inserção do CIPP e da desejada integração, entende-se que, em 
teoria, o aparato regulatório de Caucaia e São Gonçalo deveria possibilitar uma sistemaYzação do 
planejamento, mesmo que apenas no recorte do complexo. Contudo, o levantamento destes documentos 
nos possibilitou visualizar o longo recorte temporal que existe entre eles e, quando comparados os 
zoneamentos dos dois municípios, a adoção de diferentes posturas quanto ao Pecém: enquanto o Plano 
Diretor de Caucaia (2001) sobrepõe um zoneamento na área onde se localiza o complexo, o Plano Diretor 
de São Gonçalo do Amarante (2013), ao contrário, define um recorte que dá autonomia à autoridade 
portuária de estabelecer um zoneamento próprio. Em paralelo a estes planos, na escala do distrito, o CIPP 
tem um zoneamento próprio, dividindo-o em setores com funções prioritárias, apresentado anteriormente. 
O Mapa 3 busca a junção destes zoneamentos e, por ele, evidencia-se a discrepância presente entre os 
diferentes instrumentos de planejamento locais e a falta de integração, sobretudo na área do Pecém. 

 Os problemas detectados pelo Conselho Gestor do Pecém dividem-se em 17 entraves, que incluem a falta de estudos e relatórios 6

de impactos ambientais (EIA-RIMA), bem como a falta de integração entre os órgãos que atuam no complexo e de convergência 
entre os três planos diretores referentes ao CIPP. Disponível em: <h�p://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/
assembleia-legislaYva-lanca-pacto-pelo-pecem-1.438835>. Acesso em: 30 abr. 2018.

 O Pacto pelo Pecém tem seu primeiro volume inYtulado “Iniciando o Diálogo” (2011), através do qual se propunha a arYcular 7

diversos setores da sociedade. Nele é feita uma abordagem inicial do CIPP, com levantamento da documentação existente. O 
segundo volume, “Cenário Atual” (2013), aprofunda as dimensões ambiental, social, econômica e políYca, concluindo com os 
desafios para a “Agenda Estratégica para o CIPP” (2014), úlYmo volume. A agenda propõe um planejamento para o CIPP por meio 
estratégias e ações para cada um destes desafios. Ao final, na lista de presença de cada reunião, percebe-se muito mais presença de 
agentes vinculados às empresas do complexo, insYtuições de ensino, órgãos públicos, sindicatos e organizações privadas do que de 
fato a parYcipação popular defendida no início do projeto.
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Mapa 3: Comparação entre os zoneamentos do Plano Diretor de Caucaia (2001) e de São Gonçalo do Amarante (2013)              
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

A mulYplicidade de regulações sobre o mesmo território, em diferentes esferas de poder e cujas propostas 
em momentos não se reconhecem, como se levantou anteriormente, encontram coerência no conceito de 
“desregulação regulamentada” (regulated deregulaYon), definido por Aalbers (2016). Assim, o 
estabelecimento de cada vez mais regras e mecanismos de controle da atuação das diferentes insYtuições 
garante que, dentro destes parâmetros e em um molde de mercado completamente regulamentado, alguns 
agentes econômicos contem com uma maior liberdade do controle de Estado. Portanto, a sucessiva e 
conbnua elaboração de regulações possibilita um cenário mais permissivo para certos agentes, com a 
garanYa de que tudo esteja “dentro da lei”. 

No nosso estudo de caso, interpreta-se como exemplo para a desregulação regulamentada a tentaYva de 
retomada do planejamento portuário a nível nacional em 2012 pela SEP-PR que no ano seguinte perde sua 
legiYmidade frente à autonomia concedida às autoridades portuárias para a realização deste planejamento 
através da Lei Federal nº 12.815. Soma-se o fato de que esta variedade de aparatos normaYvos também 
não se encontra hierarquizada, ou seja, não há um documento norteador bem definido para os órgãos 
gestores. Também como já foi levantado, em um curto recorte temporal (2012-2015), pelo menos dois 
planejamentos foram feitos especificamente para o CIPP. A Figura 1, a seguir, sinteYza a questão temporal 
do aparato normaYvo produzido, explicitando essas sobreposições. 
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Figura 1: Linha do tempo com o aparato normaPvo relaPvo ao Pecém 
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

O levantamento do aparato regulatório nos possibilitou chegar em algumas conclusões parciais: mesmo que 
não se tenha demonstrado a priori um indício de fortalecimento de determinados agentes, estes inserem-
se em um cenário no qual há um número considerável de documentos relaYvos à gestão do porto, sem que 
haja sistemaYzação e, em certos momentos, concordância entre estes documentos. Por meio da   
associação deste contexto ao conceito de “desregulação regulamentada”, foi possível inferir que tal 
fragmentação pode ser coerente, neste contexto, a parYr do momento em que enfraquece o planejamento 
do CIPP, permiYndo aos órgãos gestores uma maior liberdade de atuação, ao passo em que dificulta uma 
fiscalização eficiente desta gestão. 

Regulação do CIPP e novas perspecPvas: da fragmentação aos indícios de concentração  

Em paralelo ao levantamento anterior, uma nova perspecYva surge para o Complexo do Pecém com a 
parceria com o Porto de Roterdã. Até o momento em que este material foi fechado, a parceria não foi 
concluída, mas algumas alterações para possibilitá-la nos trazem indícios das mudanças por vir, levantadas a 
seguir. 

A estruturação da parceria com o hub estrangeiro ocorreu sem que houvesse um direcionamento anterior 
pelos planejamentos levantados. Sua moYvação ocorreu em 2015, após a realização de um convênio para 
uma consultoria com o Porto de Roterdã. Desde então, esta possibilidade tem sido estudada e, visando criar 
bases mais sólidas para sua concreYzação, o CIPP tem passado por mudanças que descreveremos a seguir. 

Entre estas mudanças, destaca-se a alteração, em 2017, da denominação da empresa de economia mista 
responsável por administrar, operar, explorar e desenvolver o CIPP. A anYga Companhia de Integração 
Portuária do Ceará - Cearáportos, passa agora a chamar-se Companhia de Desenvolvimento do Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém S.A. – CIPP S.A. Com esta modificação, argumenta-se que será possível uma 
maior facilidade do contato com invesYdores externos, através de um gerenciamento integrado e 
verYcalizado : a CIPP S.A. passa a vincular-se administraYvamente à Secretaria de Desenvolvimento 8

Econômico (SDE), que, por sua vez, vincula-se diretamente ao Governo do Estado do Ceará. A atração de 
invesYmentos para o Pecém, antes comparYlhada entre a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará 
(ADECE), a SDE e a Secretaria de Assuntos Internacionais, passa a concentrar-se apenas na SDE. Com a nova 
hierarquia, à CIPP S.A acrescenta-se a administração da ZPE, que se torna subsidiária do CIPP (FONTENELE, 
2017b). 

 Este é o discurso apresentado pelo Governo, conforme ocorreu na apresentação realizada por Beatriz Bezerra, Diretora da Atração 8

de InvesYmentos da SDE, durante o evento Encontro de Gigantes do Mercado Imobiliário Cearense, realizado dia 22 de novembro 
de 2017 pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis 15ª região - Ceará (CRECI-CE).
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Esta concentração de agentes, por mais que se jusYfique pela facilitação do contato com potenciais 
invesYdores, possibilita deduzir que esse discurso disfarça um movimento do governo de "definição de 
papeis dentro de uma centralização maior de poder” (FONTENELE, 2017b), fortalecendo agentes 
específicos. Como exemplo, por meio da transição para CIPP S.A., 90% das ações do governo sobre a ZPE 
são transferidas para a CIPP S.A. (FONTENELE, 2017a). 

Em termos de planejamento, vale retornar ao contexto da Trinca dos Hubs na gestão estadual. Em paralelo 
à centralização da gestão estadual aos hubs, o governo tem concentrado esforços na elaboração do Ceará 
2050, também nomeado como uma Plataforma Estratégica de Desenvolvimento de Longo Prazo. Esta 
plataforma intenta consolidar um planejamento consistente a nível estadual, em curto, médio e longo 
prazo, por meio de uma atuação em 18 áreas no período de 30 anos. Questões como a perspecYva do 
estado se tornar um hub, e com isso lidar com grandes temas econômicos, são fatores que moYvaram a 
criação desta plataforma, como explica o Secretário de Planejamento e Gestão do Estado, Maia Júnior 
(2017). Assim, citados neste mesmo discurso, a concessão do aeroporto à Fraport e a parceria entre CIPP e 
o Porto de Roterdã podem consYtuir-se temas centrais deste planejamento. Apesar de o Ceará 2050 não ter 
produtos estratégicos divulgados, a parYr do que foi levantado, acredita-se que, contrariando o cenário de 
fragmentação precedente e a parYr dos indícios de concentração de poderes levantados anteriormente, 
uma concentração dos agentes na gestão se refleYrá também em uma concentração a nível planejamento. 

Quadro geral de agentes vinculados ao CIPP 

A elaboração de um quadro de agentes permiYu uma leitura entre os diferentes agentes de gestão, 
financiamento e, neste novo cenário, da parceria (Figura 2). Por meio dele, busca-se sistemaYzar o modo 
como estes agentes se arYculam na atual conjuntura de concentração de poderes, descrito anteriormente. 

Figura 2: Quadro de agentes do CIPP    
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

DIMENSÃO TERRITORIAL 

Feito um levantamento do aparato regulatório, buscou-se em seguida compreender os reflexos do 
Complexo Industrial e Portuário do Pecém no território. No que se refere à dimensão territorial, percebe-se 
que os impactos em decorrência do Complexo extrapolam a escala local. Dada a relevância de uma 
estrutura portuária e seu impacto no desenvolvimento urbano, que vai além das questões técnicas e 
operacionais (MONIÉ; VIDAL, 2006), seu raio de influência aYnge a escala local, mas a ultrapassa ao compor 
uma rede mundial. Desta forma, faz-se necessário aprofundar de que modo seus impactos transpassam 
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diferentes escalas. Para isso, e na tentaYva de abordar estes impactos em conformidade com uma 
abordagem histórica, optou-se por estudá-los a parYr um contexto de menor proporção, na escala dos 
municípios, e aumentar a escala até alcançar um contexto mais amplo, de nível global.  

Em uma primeira análise, parYndo da inserção na escala local, vale retomar a caracterização do CIPP feita 
por Monié e Vidal (2006), um megaporto construído direcionado à concentração e à redistribuição dos 
fluxos do comércio internacional para portos maríYmos ou hinterlândias terrestres. Como não havia uma 
estrutura portuária no distrito do Pecém, o invesYmento para o complexo surgiu muito mais de um esforço 
para inserir uma nova função na região, sobrepondo-se ao que exisYa ali anteriormente, do que para 
aperfeiçoar ou modernizar uma estrutura pré-existente, ou mesmo suprir uma demanda daquela região em 
específico. 

Até a década de 90, quando teve início a construção do complexo, eram predominantes no Pecém as 
aYvidades de pesca e vilegiatura. Algumas comunidades indígenas também Ynham se estabilizado ali, como 
os Anacés. O modo de vida das comunidades possibilitou a criação de vínculos com aquele espaço, gerando, 
ao longo do tempo, uma apropriação simbólica do território. Já o CIPP representou - e representa - muito 
mais o estabelecimento de um valor de troca, sobrepondo-se a um território onde havia sobretudo um 
valor simbólico. Assim, em paralelo à nova dinâmica espacial propiciada por um desenvolvimento repenYno 
(e as transformações que dele decorrem, tais como como o surgimento de novos processos, agentes 
produtores do espaço e novas funções), é preciso ressaltar sua divergência em relação à realidade anterior, 
o que significou conflitos e resistências (BORGES, 2014).  

Retomando o interesse pelo Pecém para a nova estrutura portuária, além da jusYficaYva do potencial 
natural (profundidade do calado) e de áreas livres para abrigar o complexo industrial, levanta-se ainda 
fatores como pressão políYca, de proprietários de terra da região e outros agentes que se beneficiaram com 
a instalação do CIPP. Assim, como mostra Borges (2014), o espaço “livre” para o complexo industrial passou 
ainda por desapropriação de pelo menos 28 comunidades, compreendendo 3717 pessoas segundo o Pacto 
pelo Pecém (2013). Ademais, a desapropriação se deu através de um processo controverso, posterior à 
decisão de construir o porto (ou seja, sem outra escolha a não ser a remoção) e em um cenário de 
desmobilização as comunidades, o que possibilitou pagar preços mais baixos que o real valor dos terrenos. 

Instalado o complexo, os invesYmentos na região apresentaram um crescimento significaYvo, confirmado 
pelo maior número de loteamentos na região. Reiterando o valor de troca estabelecido após a instalação do 
porto, boa parte dos empreendimentos aborda muito mais o crescimento da região e a rentabilidade do 
invesYmento  em suas divulgações do que uma oportunidade para morar e/ou trabalhar (Figura 3). Esta 9

valorização vai além da escala local e será aprofundada a seguir, com a abordagem da Região Metropolitana 
de Fortaleza. 

 

 No vídeo de divulgação de um dos maiores loteamentos na zona de expansão urbana anexa ao CIPP, Cidade Cauype, este é 9

apresentado como a maior oportunidade do mercado imobiliário no Brasil. Disponível em: <h�p://www.cidadecauype.com.br>
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Figura 3: Divulgação do site do Loteamento Smart City Laguna (que se denomina 1ª Cidade Inteligente Social) cuja linguagem ressalta o valor de 
troca (invesPmento) em detrimento do valor de uso (morar/trabalhar) 

Fonte: hmp://smartcitylaguna.com.br/empreendimento/ 

Para além da escala local: impactos na região metropolitana de Fortaleza 

O crescimento econômico proporcionado pelo CIPP, como se viu, tem impactos em outros setores e em 
outros lugares. Para analisar os impactos da RMF, prioriza-se o levantamento em Fortaleza, onde suas 
consequências são mais facilmente percebidas. Aborda-se, especificamente: (1) esbmulo ao eixo de 
expansão este, (2) oferta de bens imobiliários e (3) mudanças no porto do Mucuripe. 

Desde a construção ao funcionamento do complexo, dada a grande oferta de emprego , é então 10

fortalecida a migração pendular entre Fortaleza e Pecém . Soma-se a esse contexto o grande número de 11

invesYmentos e novos empreendimentos no Pecém e adjacências, além daqueles vinculados diretamente 
ao porto. O crescente fluxo de pessoas proporciona o esbmulo ao eixo de expansão oeste de Fortaleza, 
sobretudo para o mercado imobiliário. Segundo a secretária de urbanismo e meio ambiente, Águeda 
Muniz , muitos empreendimentos em Fortaleza são reflexos do CIPP, destacando-se grandes equipamentos 12

como o North Shopping Jóquei e o RioMar Kennedy. Além destes, há ainda a verYcalização de 
empreendimentos residenciais dos bairros do lado oeste de Fortaleza, como Parquelândia, e a duplicação 
da via de acesso ao Pecém, CE-085. 

Quanto à venda de lotes com vista a invesYmentos, esta também tem impactos visíveis em Fortaleza. Os 
invesYmentos neste eixo de expansão de Fortaleza levam, aos poucos, infraestrutura às regiões destes 
loteamentos, que são beneficiados e geram lucros para seus proprietários com o aumento do preço da 
terra, como mostra Borges (2014). O anúncio de lotes é crescente, visível por inúmeras faixas espalhadas 
pela cidade com anúncio de lotes no Pecém com parcelas a baixos valores (Figura 4) 

 Segundo o Anuário do Ceará 2017-2018, há uma oferta de aproximadamente 23.000 empregos no Pecém, englobando a área 10

dos dois municípios. Disponível em: <h�p://www.anuariodoceara.com.br/empresas-no-porto-do-pecem-ceara/> Acesso em: 06 
jun. 2018.

 Durante uma visita ao CIPP, a assessora administraYva do complexo, Lonny Jorgensen, nos informou que a grande maioria dos 11

funcionários do complexo reside em Fortaleza e realiza diariamente este trajeto. 

 Em entrevista realizada na SEUMA (Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente) em 09.03.201812
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Figura 4: Faixas de vendas de lotes no Pecém nos bairros São João do Tauape, Pici e Jacarecanga, respecPvamente. 
Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

Por fim, ressalta-se as mudanças no Porto do Mucuripe, em Fortaleza. Estabelecido o uso do Porto do 
Pecém para fins de fluxo de carga, junto à previsão da transferência da área de tancagem do Mucuripe para 
o Pecém e ao novo Terminal MaríYmo de Passageiros no Mucuripe, abre-se a possibilidade para firmar o 
Porto do Mucuripe como ponto turísYco da capital, desYnado sobretudo a receber cruzeiros. Assim, se o 
objeYvo inicial da construção do Porto do Mucuripe era suprir a carência portuária, com o CIPP atuando 
neste senYdo, busca-se estrutura adequada para o desembarque de cruzeiros e consolidar esse mercado na 
cadeia turísYca (PEREIRA; CUNHA, 2015). 

A parceria do CIPP e o contexto de concessões a nível nacional 

A nível nacional, o CIPP insere-se em uma rede de outros portos que estão passando por processos 
similares. Vale destacar o Programa de Parceria de InvesYmentos que viabiliza concessões de diversos 
equipamentos do Brasil, sendo 24 o número de concessões de portos (Mapa 4). Apesar de a relação entre o 
complexo no Pecém e o Porto de Roterdã se dar por uma parceria, o grande número de interações entre 
equipamentos públicos e agentes privados, por parceria ou concessão, ressalta a relevância que a 
parYcipação privada tem adquirido no campo das políYcas públicas. Estes programas sinalizam uma 
dinâmica nos invesYmentos em grandes equipamentos e infraestrutura, onde os agentes privados passam a 
ter um papel fundamental no invesYmento e na manutenção destes, possibilitando uma menor atuação do 
Estado nesse senYdo. 
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Mapa 4: Concessões portuárias a nível nacional.              
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

Para além da parceria com Roterdã, há também concessões e Parcerias Público Privadas em estruturação 
no CIPP, exemplificadas pela concessão para a transferência da área de tancagem do Mucuripe para o 
Pecém e a PPP para a construção do Terminal Intermodal de Cargas (TIC). Esta dependência de agentes 
privados apresenta desdobramentos que já afetam seu funcionamento, ainda que não internamente. A 
TransnordesYna, atrelada ao complexo, consiste em uma malha ferroviária que interliga a região produtora 
de grãos MATOPIBA (Maranhão, TocanYns, Piauí e Bahia) aos portos de Suape, no Pernambuco, e do Pecém, 
e é uma das obras mais atrasadas do país. A concessão para a exploração e desenvolvimento do transporte 
ferroviário de carga se deu em 1997 e, após uma resolução que permite construção, alargamento, 
remodelação e modernização dessa malha em 2005, suas obras ainda não foram concluídas. Dita como “o 
que pode mudar a infraestrutura logísYca no Nordeste” , o orçamento ultrapassado e a execução 13

paralisada são entraves ao seu funcionamento, e busca-se agora um invesYdor para os R$7 bilhões 
necessários para a retomada das obras e conclusão da ferrovia. 

Porto de Roterdã e a Rede Mundial de Portos 

A nível mundial, destaca-se a Rede Mundial de Portos (Mapa 5) estruturada pelo Porto de Roterdã, da qual 
o CIPP fará parte com a parceria. A credibilidade consolidada do porto holandês com demais parceiros é um 
dos pontos chave defendidos para a parceria, uma vez que isto significaria a inserção do Porto do Pecém na 
mesma rede de invesYdores . Contudo, assim como afirmam Monié e Vidal: 14

Tal tendência, além de não considerar que o Brasil representa somente cerca de 1% do 
comércio internacional, é pautada em projetos que apresentam várias limitações: os 

 Apesar do discurso oYmista por parte da diretora de desenvolvimento comercial do porto do Pecém, Rebeca Oliveira, os entraves 13

à conclusão da TransnordesYna ainda não foram solucionados, de modo que não há previsão para sua conclusão. Disponível em: < 
h�ps://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2018/03/transnordesYna-deve-alavancar-desenvolvimento-da-regiao-diz-
especialista.shtml >. Acesso em: 21 maio 2018.

 Afirmação de Danilo Serpa, presidente da CIPP S.A., para o Jornal o Povo. Disponível em: <h�ps://www.opovo.com.br/jornal/14

dom/2018/03/o-braco-forte-de-roterda.html>. Acesso em: 17 maio 2018.
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invesYmentos são consideráveis, as tecnologias de manuseio das cargas restringem a 
criação de empregos, as interações com o local de implantação são também limitadas, 
pois a função maior da plataforma portuária reside na sua capacidade de redistribuir 
imediatamente os fluxos que para ela convergem. Ou seja, o porto é um simples 
equipamento de transporte, inserido numa rede global e a serviço da lógica 
exclusivamente global das mulYnacionais, que beneficia pouco o lugar onde ele se localiza. 
Por isso, o hub é sempre apresentado como enclave desterritorializado que não contribui 
para o desenvolvimento da região onde foi implantado. (MONIÉ; VIDAL, 2006, p. 984-985) 

O que se compreende, então, é que a inserção do CIPP numa rede mundial de terminais portuários é muito 
mais um incremento da redistribuição de cargas do que um esbmulo ao desenvolvimento local de fato, de 
modo que o argumento a favor do fomento à economia não se reflete necessariamente em melhorias para 
o espaço urbano e, consequentemente, na problemáYca da relação porto-cidade, menos ainda para a 
população afetada. 

Mapa 5: Rede Mundial de Portos (World Port Network)              
Fonte: Port of Romerdam, disponível em: <hmps://www.portofromerdam.com/en/business-opportuniPes/world-port-network> 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A parYr dos dados levantados durante a pesquisa e de sua posterior sistemaYzação, por meio de um estudo 
de caso, foi possível aprofundar de que maneira pode ocorrer uma sobreposição de grandes projetos 
urbanos aos processos de planejamento, nosso objeYvo inicial.  

Através da estrutura adotada para o presente arYgo, dividida em levantamento e análise do aparato 
regulatório seguida de um estudo dos impactos espaciais, observa-se inicialmente que, diante do desejo de 
inserir o Ceará na economia global, na década de 80, o CIPP adquiriu centralidade nas políYcas públicas. 
Esta centralidade tem rebaYmentos percepbveis na legislação e levanta questões como conflitos de 
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interesses e sobreposição de agentes, levantando indícios de concentração de poderes como jusYficaYva 
para viabilizar a parceria com o Porto de Roterdã e tornar o CIPP um hub. 

Estruturada esta primeira noção, o aprofundamento dos impactos espaciais do CIPP foi perYnente à medida 
em que nos permiYu contrapor as informações levantadas às reais concreYzações. ParYndo da escala local à 
mundial, foi compreendido que, apesar da importância econômica e social defendida pelos gestores, os 
bene�cios do CIPP trazem consigo prejuízos ao espaço que põem em cheque sua real relevância. Assim, 
quesYona-se se os invesYmentos no CIPP não representam muito mais interesses de agentes específicos 
(nacionais e internacionais), do que de fato intenta um desenvolvimento urbano voltado às demandas da 
população. 

Portanto, como foi observado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (e passível de ocorrer em 
outros invesYmentos públicos), o desenvolvimento urbano está sujeito a diversos interesses que nem 
sempre estão em consonância, cujos impactos têm reflexos no espaço, posiYvos e negaYvos. Para além dos 
discursos defendido pelos gestores, o desenvolvimento de um olhar críYco é necessário, tendo em vista ir 
além desse jogo de interesses em busca de um real atendimento às demandas da população.  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FINANCIERIZACIÓN DEL DESARROLLO URBANO: UN ESTUDIO DE CASO SOBRE EL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL PINTO MARTINS (FOR-CE) 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Este artigo trata do processo de financeirização do desenvolvimento urbano, estudado no contexto da Região 
Metropolitana de Fortaleza (RMF), visando compreender como o período de acumulação capitalista atual marcado pelas 
lógicas financeiras interferem na dimensão territorial à medida em que os interesses de agentes privados se sobressaem 
à legislação urbanística e aos processos de planejamento. Com enfoque no Aeroporto Internacional Pinto Martins 
(SBFZ), recentemente concedido à empresa alemã Fraport, será possível evidenciar a articulação entre as diferentes 
esferas de governo e a iniciativa privada na produção de uma cidade pautada no empreendedorismo urbano. Nesse 
contexto, a investigação busca a compreensão de como a modernização aeroportuária e o consequente aumento do 
turismo, se articularão ao território em meio à disseminação das Parcerias Público-Privadas (PPPs) em Fortaleza, em um 
contexto de emergência de planejamentos estratégicos, como o Fortaleza 2040 e o Ceará 2050 e de flexibilizações na 
legislação urbanística municipal. Por fim, se investiga os possíveis impactos no entorno imediato, visto que este se 
caracteriza por assentamentos precários que ao longo dos anos já foram alvo de desapropriações com as ampliações 
do aeroporto e com as obras de infraestrutura viária visando a conexão do equipamento às regiões turísticas e hoteleiras 
da cidade. Assim, compreendendo as dimensões regulatórias, territoriais e de resistências, o artigo desdobrará 
evidências da financeirização do desenvolvimento urbano na RMF. 
PALAVRAS-CHAVE: Financeirização; Concessões; Aeroporto; Fortaleza. 
 
ABSTRACT: 
This paper deals with the financialization process of urban development in the context of the Metropolitan Region of 
Fortaleza (RMF), in order to understand how the current period of capitalist accumulation, marked by financial logics, 
interferes in the territorial dimension as the interests of private agents overlap legislation and planning processes. 
Focusing on the Pinto Martins International Airport (SBFZ) recently awarded to the German company Fraport, will be 
possible to highlight the articulation between the different spheres of government and private initiative in the 
production of a city based on urban entrepreneurship. In this context, the research intends to understand how airport 
modernization and the consequent increase of tourism will be articulated to the territory in the midst of the 
dissemination of partnership between public and private (PPPs) in Fortaleza, in a scenario of emerging strategic 
planning, such as Fortaleza 2040 and Ceará 2050, and legislation flexibilization in municipal urban planning. Finally, it is 
investigated the possible impacts in the immediate surroundings, since it is characterized by precarious settlements 
that, over the years, have already been expropriated with the airport expansions and road infrastructure works aimed 
at connecting the equipment to the tourist and hotel regions of the city. Thus, understanding the regulatory, territorial 
and resistance dimensions, the article will unfold evidences of the financialization of urban development in the RMF. 
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RESUMEN: 
Este artículo trata del proceso de financiamiento del desarrollo urbano, estudiado en el contexto de la Región 
Metropolitana de Fortaleza (RMF), con el objetivo de comprender cómo el período de acumulación capitalista actual 
marcado por lógicas financieras interfiere en la dimensión territorial a medida en que los intereses de agentes privados 
se sobresalen a la legislación urbanística y a los procesos de planeamiento. Con enfoque en el Aeropuerto Internacional 
Pinto Martins (SBFZ), recientemente concedido a la empresa alemana Fraport, será posible evidenciar la articulación 
entre las diferentes esferas de gobierno y la iniciativa privada en la producción de una ciudad pautada en el 
empresariado urbano. En este contexto, la investigación busca la comprensión de cómo la modernización aeroportuaria 
y el consiguiente aumento del turismo, se articularán al territorio en medio de la diseminación de las alianzas entre el 
público y el privado (PPPs) en Fortaleza, en un escenario de emergencia de planificaciones estratégicas, como el 
Fortaleza 2040 y el Ceará 2050, y de flexibilizaciones en la legislación urbanística municipal. Por fin, investiga-se los 
posibles impactos en el entorno inmediato, ya que éste se caracteriza por asentamientos precarios que a lo largo de los 
años fueron objeto de expropiaciones con las ampliaciones del aeropuerto y con las obras de infraestructura viarias 
visando la conexión del equipamiento a las regiones turísticas y hoteleras de la ciudad. Así, comprendiendo las 
dimensiones regulatorias, territoriales y de resistencias, el artículo desplegará evidencias de la financierización del 
desarrollo urbano en la RMF. 
PALABRAS-CLAVE: Financierización; Concesiones; Aeropuerto; Fortaleza. 
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INTRODUÇÃO 
 
As relações capitalistas no setor imobiliário brasileiro se expandem e se consolidam a partir da primeira 
década do século XXI, com a articulação do capital financeiro ao imobiliário. Verifica-se essa articulação em 
um contexto de transformações do padrão de acumulação capitalista a nível mundial, no qual o mercado 
financeiro assume uma relevância fundamental e alcança um grau de sofisticação de suas estruturas que 
permite a inserção do capital financeirizado em diversos setores, principalmente naqueles que ofereciam 
maiores condições de rentabilização a curto prazo. Dessa maneira, “a produção imobiliária também passará 
por importantes mudanças visando atender as expectativas do capital financeiro” (RUFINO, 2012, p. 215). As 
principais mudanças começam a ser evidenciadas com as transformações nos padrões de financiamento da 
política habitacional1 que busca criar condições para o desenvolvimento do mercado imobiliário. Esse 
processo tem como consequência a consolidação de grandes incorporadoras que, articuladas ao Estado, 
passam a interferir na regulação urbanística das metrópoles, com rebatimento direto na produção do espaço 
urbano.  
 
Dessa maneira, o setor imobiliário e da construção civil se fortalecem diante dos processos decisórios de 
gestão das cidades. Essa circunstância se destaca com o predomínio de grandes projetos urbanos frente aos 
processos de planejamento, com a utilização de instrumentos urbanísticos voltados para a valorização 
imobiliária e com a consequente flexibilização de parâmetros na legislação urbana, predominando a 
utilização daqueles que beneficiam o setor imobiliário. Esses processos acontecem em plena consonância 
com as gestões governamentais que se utilizam do planejamento estratégico, que tem como central a 
questão da competitividade urbana, no desenvolvimento dos projetos para a cidade. 
 
Segundo Vainer (2000), o discurso do planejamento estratégico se estrutura com base na articulação de três 
analogias e constitui parte da construção de um projeto de cidade, no qual esta é uma mercadoria 
“transformada em coisa a ser vendida e comprada (...), uma mercadoria de luxo, destinada a um grupo de 
elite de potenciais compradores: capital internacional, visitantes e usuários solváveis” (VAINER, 2000, p. 83), 
é uma empresa e deve ser competitiva, ágil e flexível e é uma pátria na qual a construção política do projeto 
ideológico cria um consenso entre a população que sustenta a cidade mercadoria e a cidade empresa. O 
resultado desse projeto de cidade é um desenvolvimento focalizado em programas e projetos que não 
refletem as reais necessidades da população, tendo como resultado o acirramento das desigualdades sociais.  
A partir da compreensão de que o planejamento município de Fortaleza retrata os processos descritos acima, 
é que se investiga com mais afinco o processo de financeirização do desenvolvimento urbano na cidade, 
entendendo, também, que este pode ser tipificado com base nas diversas formas que se apresentam as 
parcerias público-privadas (PPPS) articuladas entre as diferentes esferas de governo.  
 
A princípio, as Operações Urbanas Consorciadas (OUCs) se destacam no âmbito da gestão das cidades como 
um instrumento capaz de solucionar os problemas urbanos, principalmente na atual gestão municipal 
(HOLANDA, ROSA, 2017, p. 3), sob o discurso de que a iniciativa privada tem a solução para o problema de 
falta de verbas do Estado de intervir nos problemas sócio espaciais. Desde a primeira OUC, no ano de 2000, 
até hoje foram regulamentadas 7 OUCs. Holanda e Rosa (2017), diferenciam as operações pelo porte, pela 
localização e pela intensificação da flexibilização e da alteração dos parâmetros urbanísticos, evidenciando 
que muitas OUCs se localizam em zonas de proteção e preservação ambiental. 

                                                           
1 Ver mais em: RUFINO (2012) e ROYER (2009).  
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As flexibilizações seguem com a atualização da Legislação de Uso e Ocupação do Solo2 em 2017, na qual a 
principal proposição é a inserção de 23 Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômicas 
(ZEDUS), que seriam “instrumentos de regularização das atividades existentes em áreas vocacionadas”3, que 
permitem a intensificação da urbanização nas regiões delimitadas. As ZEDUS ainda possibilitam o 
funcionamento de atividades econômicas por 24 horas e determinam incentivos fiscais de IPTU, ITBI e ISS 
para a instalação ou ampliação de empresas nessas áreas.  
 
Por fim, considera-se o contexto de concessões de infraestruturas, serviços e equipamentos, que se 
intensificam nos anos que antecedem a realização da Copa Mundial em 2014. Assim, como afirmam Gomes 
e Bayer (2011, p. 158): 

“Atração de novos investimentos que alimentem a lucratividade capitalista e o poder de 
competitividade de certos agentes, em vista da inserção de sua região ou cidade em 
circuitos econômicos globais ou nacionais, incluindo aqueles que produzem e vendem a 
imagem dos lugares para os grandes eventos mundiais, como a Copa de 2014 que, a partir 
de agora, torna-se a razão maior desses mesmos investimentos. ” 

 
Com os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e com as Parceiras Público-Privadas, 
foram realizadas em Fortaleza as seguintes obras previstas na matriz de responsabilidade da Copa: reforma 
da Arena Castelão; investimento em diferentes modais de transporte - Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), Bus 
Rapid Transit (BRTs) e Bus Rapid Service (BRS) -; construção do Terminal Marítimo de Passageiros e expansão 
do Aeroporto Internacional Pinto Martins. Ademais, sob o pretexto de desenvolvimento que se seguiria pós 
Copa, foram realizados os projetos do Centro de Eventos do Ceará, do Acquário4, a reforma urbanística da 
Praia de Iracema, a Nova Beira-Mar e a requalificação da Praia do Futuro. O papel dessas obras e projetos na 
estruturação de Fortaleza:  
 

“Constata-se [pela] concentração das intervenções em determinados setores da cidade 

ampliando as condições de segregação, como também se observa a abertura de novas 

frentes de expansão do setor imobiliário vinculadas às intervenções, evidenciando-se a 

apropriação dos benefícios trazidos com as obras por proprietários de terra e investidores 

do setor imobiliário” (PEQUENO, 2015, p. 52) 

Nessa conjuntura, por intermédio da percepção de que essas evidências do processo de financeirização do 
desenvolvimento urbano estão articuladas, é que o Aeroporto Internacional Pinto Martins (SBFZ) se torna 
objeto de estudo nessa investigação. Visto que este se insere no planejamento estratégico Fortaleza 2040, 
bem como no Programa Fortaleza Competitiva, e que o equipamento passa a ser tratado como central para 
o estado e o munícipio, estando inserido na “Trinca dos HUBs” e sendo levado em consideração na 
implementação das ZEDUS. Esses processos associados à recente concessão à empresa alemã FRAPORT e à 
instalação do HUB Air France-KLM revelam os esforços dos distintos níveis de governo em tornar a cidade de 
Fortaleza atrativa aos turistas e aos investidores estrangeiros. 

                                                           

2 Lei Municipal Complementar n° 236/2017 

3 https://www.opovo.com.br/jornal/economia/2017/08/o-impacto-economico-na-vida-de-fortaleza.html 

4 O as obras do Acquário Ceará, localizado na Praia de Iracema, começaram em 2012, desde então já foram investidos 
cerca de R$ 138 milhões pelo governo do Estado. As obras estão paralisadas, com 75% da infraestrutura concluída. A 
fim de concluir a obra, o governador Camilo Santana (PT) busca investimentos com a iniciativa privada a partir da 
construção de empreendimentos próximos ao equipamento, visando a aplicação desses recursos no empreendimento.  
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O processo entorno da modernização do aeroporto de Fortaleza, ocorre desde a sua internacionalização em 
1998, quando a gestão Tasso Jereissati, que dava início ao “Governo das Mudanças”, buscou atrair 
investimentos para o desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária local a partir dos recursos do 
Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste (PRODETUR), que compunha Programa Brasil em 
Ação do governo federal lançado em 1999. Desde então, o aeroporto tornou a receber grandes investimentos 
com o Programa de Aceleração de Investimentos (PAC) em 2011 vislumbrando a Copa Mundial de 2014. 
Entretanto, as obras nunca foram concluídas, sendo recentemente objeto de conflito entre o governo e a 
FRAPORT, por retardar o cronograma da concessionária. Atualmente, o aeroporto faz parte da “trinca dos 
HUBs”, política de âmbito estadual que visa a inserção do Ceará no eixo dos grandes centros econômicos 
mundiais. 
 
Assim, por compreender que o aeroporto de Fortaleza se define como uma infraestrutura de forte impacto 
territorial, estando localizado no centro geográfico da cidade, que se investiga as transformações no espaço 
urbano advindas dos recentes investimentos e do recém processo de modernização - que já começa a surtir 
efeitos com a atração de novas rotas e frequências de novas companhias aéreas nacionais e internacionais, 
sendo necessária uma reformulação das políticas turísticas e econômicas -, principalmente por que o entorno 
aeroportuário é fortemente adensado possuindo diversos assentamentos precários. 
 
O processo metodológico envolveu a análise do objeto de pesquisa em torno de três eixos temáticos: os 
arranjos institucionais e normativos, as configurações territoriais e às resistências locais e comunitárias. 
Assim, o trabalho subdivide-se em quatro partes, nas quais os dois primeiros tópicos correspondem ao 
primeiro eixo, partindo da análise da atuação do governo federal com as concessões aeroportuárias e os 
programas de atração de investimentos às infraestruturas, e em seguida com a avaliação crítica do papel dos 
governos estaduais e municipais no processo incentivo fiscais e alterações legislativas que beneficiam os 
setores imobiliários e turísticos com a prospecção de atração de investimentos estrangeiros com a concessão 
do aeroporto de Fortaleza à FRAPORT. O segundo tópico segue com a caracterização do aeroporto frente a 
estruturação urbana e a legislação urbanística, compreendendo os impactos diretos e indiretos das dinâmicas 
de construção, ampliação e modernização da infraestrutura aeroportuária no território. Por fim, é feito um 
reconhecimento dos impactos que já ocorreram aos moradores do entorno aeroportuário com as obras de 
infraestrutura viárias que visam a melhor conectividade do aeroporto às regiões turísticas da cidade e do 
estado, refletindo sobre possíveis impactos futuros advindos das atuais políticas de planejamento urbano 
desenvolvidas em Fortaleza. 

 

CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS NO CONTEXTO BRASILEIRO: PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS 
EM INFRAESTRUTURAS E MUDANÇAS LEGISLATIVAS 
 
As privatizações e as concessões dos serviços públicos, sobretudo no Governo Fernando Henrique Cardoso, 
constituíram a principal fonte de inserção do capital estrangeiro no mercado brasileiro (CAMILO PEREIRA, 
2011, p. 268), considerando que a desregulamentação é o principal fator que permite a entrada desse capital 
no país. Assim, diferentes infraestruturas de transporte, principalmente rodoviárias e portuárias, desde os 
anos 60 são alvo de privatizações e concessões. 
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A política de liberalização do mercado de transporte aéreo brasileiro se inicia em 1992, até esse período o 
setor tinha suas passagens e entradas fortemente regulamentados. Com a desregulamentação, tem-se um 
aumento da competitividade entre as empresas aeroviárias, influenciando na diminuição dos preços das 
passagens e no aumento do fluxo de passageiros, fazendo com que os principais aeroportos operassem no 
limite de sua capacidade. O contexto de precarização e saturação dos principais aeroportos nacionais se 
agrava com o anúncio da realização de dois grandes eventos esportivos mundiais no país, a Copa do Mundo 
de Futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, tornando urgente os investimentos na infraestrutura 
aeroportuária do país, visando “desenvolver economicamente o setor, gerar maior oferta criando demanda 
efetiva e, buscando ainda estimular a construção de novos aeroportos” (CAMILO PEREIRA, 2011, p. 271).  
 
Dessa maneira, os investimentos estrangeiros mostram-se como alternativa ao setor aeroportuário através 
das concessões da gestão dos aeroportos à iniciativa privada, nas quais as concessionárias passam a ser 
responsáveis pela manutenção, conservação, ampliação e modernização das infraestruturas aeroportuárias. 
Desse modo, em 2011 os aeroportos se inserem no contexto de privatizações e concessões, a partir do Plano 
Nacional de Desestatização (PND)5, no qual, por meio do Decreto nº 6.373, incluiu-se o Aeroporto de São 
Gonçalo do Amarante (ASGA), localizado no estado do Rio Grande do Norte, no plano. O ASGA foi concedido 
integralmente à concessionária Inframérica, composta pela empresa argentina Corporación América S/A. O 
projeto do aeroporto já existia há 14 anos, mas somente em 2011 teve o processo de construção acelerado 
devido à Copa Mundial de 2014. Assim, a concessão do ASGA apresenta duas especificidades: ser um 
aeroporto greenfield, ou seja, um aeroporto novo, então sua construção estava prevista nas obrigações da 
concessionária, a segunda é que o aeroporto é o único que foi concedido integralmente à iniciativa privada, 
não tendo participação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). 
 
Em 2012 é lançado o Programa de Investimentos em Logística (PIL) do Governo Dilma Rousseff que previa a 
ampliação dos investimentos nos setores rodoviários, ferroviários, portuários e aeroportuários. Estimava-se, 
ao todo, que seriam cerca de R$ 198,4 bilhões, dos quais cerca de R$ 8,5 milhões seriam investidos no setor 
aeroportuário. A captação de recursos para infraestruturas ocorre porque esses setores denotam influência 
direta no preço dos produtos brasileiros, visto que o principal meio de transporte de produtos é o rodoviário. 
A partir de 2012 sucedem com o PIL a concessão de seis grandes aeroportos brasileiros. No dia 07 de fevereiro 
de 2012 realizou-se o primeiro leilão, no qual são concedidos os aeroportos de Viracopos (SP), de Guarulhos 
(SP) e de Brasília (DF), com a arrecadação de R$ 24,5 bilhões. O segundo leilão ocorreu no dia 22 de novembro 
de 2013, com a inclusão dos aeroportos de Galeão (RJ) e Confins (MG), no qual o Governo arrecadou R$ 20,8 
bilhões. O último leilão que estava previsto para acontecer em 2015 não se concretizou, devido a conjuntura 
política de impeachment da presidenta Dilma. 
 
Dessa maneira, concessão dos aeroportos de Fortaleza (CE), Salvador (BA), Florianópolis (SC) e Porto Alegre 
(RS) só se efetuará no Governo Michel Temer. Com isso, é apresentado um novo programa de investimentos 
em infraestruturas, o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), e o leilão dos referidos aeroportos se 
concretizará em novembro de 2017, com a arrecadação total de R$ 3,72 bilhões. Esses dados, com os valores 
das outorgas e as concessionárias, são sistematizados na tabela a seguir: 
 
 

                                                           
5 Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997 
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 Valor de Outorga Concessionária 
Empresa 
Brasileira 

Empresa 
Estrangeira 

País Empresa 
Estrangeira 

P
P

I   

2
0

1
7 

Aeroporto Pinto Martins, 
FOR/CE 

1,5 bilhões Fraport BR NA Fraport Alemanha 

Aeroporto Luiz Eduardo 
Magalhães, SSA/BA 

1,6 bilhões Vinci Airports NA Vinci Airport França 

Aeroporto Hercílio Luz, 
FLN/SC 

241 milhões Zurich Airport AG NA 
Zurich Airport 

AG 
Suíça 

Aeroporto Salgado Filho, 
POA/RS 

382 milhões Fraport BR NA Fraport Alemanha 

P
IL

 

2
0

1
3 Aeroporto Galeão, RJ 19 bilhões RIOgaleão 

Odebrechet 
TransPort 

Changi Airports 
Internacional 

Singapura 

Aeroporto de Confins, MG 1,82 bilhão BH Airport Grupo CCR 
Zurich Airport 

AG 
Suíça 

2
0

1
2 

 

Aeroporto de Brasília, DF 4,5 bilhões Inframérica 
Infravix Emp. 

S/A 
Corporación 
América S/A 

Argentina 

Aeroporto de Guarulhos, SP 16,2 bilhões GRU Airport Invepar 
Airports 

Company South 
África 

África do Sul 

Aeroporto de Viracopos, SP 3,8 bilhões 
Aeroportos Brasil 

Viracopos 
Aeroportos 

Brasil 
Egis Airport 
Operation 

França 

2
0

1
1 Aeroporto de São Gonçalo 

do Amarante, RN 
170 milhões Inframérica NA 

Corporación 
América S/A 

Argentina 

Fonte: ANAC 

 

Com o contexto de crise econômica e com as investigações da Operação Lava Jato6, as concessionárias 
enfrentaram problemas com o pagamento das outorgas devido à baixa no transporte de passageiros e cargas 
no brasil. Assim, muitas acabaram se endividando com o Estado brasileiro, necessitando de medidas do 
mesmo para a regulação das tarifas. Como pode-se ver na tabela abaixo: 
 
 

 
Quitação dos Valores 

Pendentes (RS) 
Pagamento Antecipado 

(RS) 
Termo Aditivo 

Vencimento da 
próxima Outorga 

Aeroporto Galeão, RJ 1.044.842.452,23 1.512.048.114,95 Assinado 18/12 30/06/2018 

Aeroporto de Brasília, DF 557.084.441,59 118.935.098,85 Assinado 20/12 24/07/2018 
Aeroporto de Guarulhos, SP 725.780.649,67 455.096.928,21 Assinado 15/12 11/07/2018 

Aeroporto de São Gonçalo do 
Amarante, RN 

26.541.821,86 13.101.784,70 Assinado 20/12 25/01/2020 

Fonte: ANAC 

Todas as concessões são realizadas com base na Lei Federal nº 8.987 de 13 de fevereiro de 2015, que trata 
de uma concessão comum. Entretanto, algumas mudanças foram consideradas importantes nos padrões de 
concessão. A primeira é que nas concessões realizadas em 2012 e 2013 se exigia a participação da Infraero 
como sócia obrigatória, além da necessidade de se ter uma empresa brasileira participando do consórcio, já 

                                                           
6 Algumas empresas brasileiras que faziam parte das concessionárias foram investigadas na Lava Jato: a Engevix, a 
Carioca e a Odebrecht, além da CCR na qual seus sócios, Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez, também foram alvos da 
investigação. Com isso, essas empresas foram retiradas da gestão dos aeroportos. 
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na concessão de 2017 essas obrigatoriedades são retiradas. Outro ponto, diz respeito à forma de contribuição 
ao sistema: 

“A regra anterior previa pagamentos em parcelas anuais do valor proposto. A nova regra 
prevê que os licitantes paguem 25% do valor mínimo proposto pelo governo mais a 
totalidade do que ele oferecer a mais na assinatura do contrato” (FOLHA DE SÃO PAULO, 
2016) 
 

Dispõe-se dessas medidas para aumentar a atratividade das empresas, além de tentar evitar que elas se 
endividem. Com isso, apesar da política de concessões não significar necessariamente que o setor será 
entregue a livre atuação do setor privado e do mercado, já que a atuação do Estado é fundamental por ainda 
existirem outros aeroportos públicos por ser um setor que atua em rede, estando articulado com os 
aeroportos regionais (YOSIMOTO et al, 2016), essa política evidencia a política de concessão em massa, com 
a previsão de mais 13 aeroportos regionais a serem concedidos7.  
 
Além do mais, já foi confirmada a possível privatização da Infraero. A empresa estatal administra hoje 54 
terminais, com a concessão a administração de todos os aeroportos brasileiros passariam a ser geridos por 
uma empresa privada. O plano do governo é vender entre 51% e 90% da empresa, com os estudos sendo 
realizados pelo BNDES8.  
 
É preciso estar atento a como as concessões e as privatizações emergem enquanto solução aos problemas 
de infraestruturas brasileiros. Até porque, as concessões não significam apenas melhorias à estrutura dos 
aeroportos, elas também significam impactos diretos e indiretos no território urbano. Já que os aeroportos 
se tornam equipamentos modernos a serviço de grandes agentes investidores que buscam rápido retorno 
financeiro, impactando no desenvolvimento das cidades, pois uma série de projetos urbanos são realizados 
para servir ao equipamento e aos frutos de sua modernização. 

 

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS (SBFZ): CONCESSÃO À FRAPORT E HUB AIR-
FRANCE-KLM 

A concessão do Aeroporto Internacional de Fortaleza à empresa alemã Fraport AG Frankfurt Airport Services 
Worldwide já começa a apresentar seus resultados com os novos destinos e as novas frequências de voos, 
com as expectativas de facilidade nas exportações de alguns setores empresariais cearenses e com a 
instalação do HUB Air France-KLM. 

 
A Fraport é uma empresa de capital aberto do mercado mundial de aeroportos, pertencente ao setor público 
e à iniciativa privada, com 31,32% pertencentes ao estado de Hessen, 20% à cidade de Frankfurt e o restante 
à iniciativa privada. Além de ser proprietária e operadora do Aeroporto de Frankfurt, é responsável pela 
administração de 30 aeroportos em 11 países (Figura 1). Na Grécia, por exemplo, desde 2015 a empresa é 
responsável por 14 aeroportos, dos quais estão o segundo maior aeroporto do país, o de Tessalônica, e os 

                                                           

7 https://g1.globo.com/economia/noticia/governo-estuda-agora-fazer-a-concessao-de-13-aeroportos.ghtml 

8 https://oglobo.globo.com/economia/governo-bate-martelo-decide-vender-infraero-22574462 
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localizados em importantes destinos turísticos, como o de Mikonos, o de Santorini e o de Corfu. O valor da 
concessão foi de 1,23 bilhão de euros, e a concessão tem um prazo de 40 anos.  
 
Na América Latina, a empresa se insere no mercado aeroportuário, com a concessão do Aeroporto 
Internacional Jorge Chávez9, em 2001, localizado na cidade de El Callao no Peru, considerado a “vitrine da 
Fraport na América Latina”10, o aeroporto recebeu uma série de investimentos convertendo-se no primeiro 
HUB da região. A empresa, que já havia demostrando interesse na operação de aeroportos no Brasil, se insere 
no país ao vencer os leilões do Aeroporto de Fortaleza e de Porto Alegre.  
 

 

Figura 1: Mapa com os aeroportos administrados pela Fraport 

                                                           

9 A concessão do aeroporto à LAP (concessionária composta por x _ x) representou os esforços do Governo de Lima em desenvolver 
as exportações peruanas, esse processo resultou na realocação forçada de cerca de 800 famílias que viviam nos terrenos no entorno 
aeroportuário. Segundo Burlando (2013), o processo de realocação dessas famílias tardou porque no Peru não existia uma legislação 
que tratasse dos reassentamentos nem da gestão dos impactos sociais da execução de grandes projetos de infraestrutura. Assim, em 
um processo que durou de 2001 a 2013, com o prazo final estabelecido à entrega dos terrenos à concessionária, as famílias saíram 
da região em um contexto incerto de se “seriam capazes de ou melhorar ou igualar suas condições de vida” (BURLANDO, 2013, p. 
40). 

10 <<http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/doc/lima-vitrine-da-fraport-na-america-do-sul-e-espelho-para-
fortaleza-1.1848945>> Acesso em: 15/11/2017. 
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Fonte: Fraport (2018), elaboração própria. 

O aeroporto pinto Martins já vinha sendo cobiçado por algumas empresas a fim da instalação de um HUB na 
região, com a concessão à FRAPORT, tem-se uma associação entre a Air-France-KLM11 e a Gol que atraídas 
pelo Governo Estadual, acabam se inserindo na capital cearense. O HUB em Fortaleza surge de uma vontade 
política que reuniu diferentes esferas de governo visando a elevação do protagonismo da cidade e região. 
  
A instalação do HUB aeroportuário em Fortaleza é anunciada em setembro de 2017, desde então já foram 
ampliadas as frequências de voos nacionais pelas empresas aéreas, além da confirmação de novos voos 
internacionais. Os voos para Lisboa, Buenos Aires, Bogotá e Caiena já eram existentes antes do HUB, os para 
Frankfurt, Miami, Buenos Aires e Sal tiveram suas frequências ampliadas, os voos para Amsterdã, Paris e 
Panamá começaram após o HUB. Ainda se espera a confirmação das negociações de voos para as cidades de 
Londres, Madri, Casablanca, Córdoba e Rosário. Estima-se que em 30 anos o número de passageiros seja de 
aproximadamente 28 milhões ao ano. 
 

 

Figura 2: Mapa com os voos internacionais saindo de Fortaleza         
Fonte: banco de dados do autor, 2018 

                                                           
11 A Air France-KLM é uma empresa que surge em 2003 com a fusão entre a Air France e a KLM Royals, e atua com o transporte de 
passageiros e cargas e com a manutenção aeronáutica. A empresa francesa era uma associação entre público e entes privados, assim 
que antes da fusão o governo francês possuía cerca de 54% da companhia aérea Air France, e após passou a possuir 18,6%, enquanto 
os investidores privados são maioria com 81,4% (37% em propriedade de ex-acionistas da Air France e 21% em propriedade de ex-
acionistas da KLM). 
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Localização estratégica e atração de investimentos estrangeiros: a “Trinca dos HUBs” 

A chegada dessas grandes empresas, assim como em Lima, tem a “localização estratégica” como 
fundamental. Como as empresas, os governos consideram essa questão para o desenvolvimento econômico 
da região, principalmente a partir dos investimentos nos setores portuários e aeroportuários. Assim, 
considerando ainda a área de influência da região que, segundo a publicação Regiões de Influências das 
Cidades de 2007 do IBGE, Fortaleza exerce influência direta na região metropolitana e indireta em 786 
municípios cearenses, além de Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte e Recife, tem-se essa vontade política 
e empresarial de desenvolvimento econômico da região baseados principalmente no setor de exportação e 
no turismo. Essa ideia é reforçada no relatório da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) sobre o aeroporto 
de Fortaleza: 

“Esse protagonismo regional, associado à localização geográfica da cidade, contribui para 
explicar o desenvolvimento do turismo de negócios em FOR, e é consistente com a 
eventual implantação de um “hub” para voos internacionais neste destino. ” (RELATÓRIO 
ANAC 2015 – Grifo do Autor) 

 
A atual gestão estadual do Governador Camilo Santana (PT), que nomeia o Ceará como “Esquina do 
Atlântico” fazendo referência a sua “localização estratégica”, tem como principal política de atração de 
investimentos estrangeiros a “trinca dos HUBs”, constituído por empreendimentos nos setores aéreos (Air 
France-KLM/Gol), marítimo (Port of Rotterdam Internacional - PoRin) e de dados e telecomunicações (Sacs, 
Angola Cables), com a perspectiva de cada vez mais tornar o estado um importante ponto de conexões entre 
os principais mercados mundiais. 

 
A articulação do Estado, via Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), com os representantes do setor 
produtivo e com os diretores da Air-France KLM visando a geração de novos negócios internacionais e o 
aumento das exportações, evidenciam o papel fundamental que o governo cearense assume ao mediar e 
facilitar a vinda desses agentes para o estado, através da isenção de impostos às empresas do setor aeroviário 
e da desburocratização do processo de implantação dessas empresas. 

 
Não é à toa que os governantes focam na questão da localização estratégica de Fortaleza na tentativa de 
atrair as empresas aeroportuárias e outros investimentos estrangeiros, pois é de suma importância para 
essas empresas a rede de ligações que os aeroportos permitem com outras cidades e países, como afirma 
Pereira (2011, p. 177) “cada aeroporto tem uma situação estratégica na rede mundial, nacional ou regional 
e por isso induz uma lógica que não se reflete apenas na disputa empresarial, mas na disputa entre os fixos 
aeroportuários”. Assim, é possível compreender como a dimensão territorial torna-se imprescindível nas 
relações entre as empresas e os aeroportos, pois existe um intercâmbio de favorecimentos que, ainda de 
acordo com Pereira (2011):  

 
“Tanto os aeroportos agregam riqueza ao território, como o território pode adicionar maior 
ou menor expressividade a estes aeroportos. E na mesma medida, as empresas aéreas 
agregam valor aos aeroportos e territórios, como estes promovem condições favoráveis ou 
não a atuação das companhias aéreas” (PEREIRA, 2011, p. 177). 

 
A disputa entre as empresas aeroviárias torna-se ainda mais acirrada com as coalizões que elas fazem a fim 
de instituir HUBs em diferentes capitais brasileiras, é um processo de renovação das estratégias empresariais 
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visando uma maior acumulação de capital. Segundo Harvey, no processo de acumulação capitalista definido 
por Marx, quando a intensificação da atividade social¹ torna-se mais difícil, mais importante é a expansão 
geográfica. Diante disso, a indústria do transporte e da comunicação é diretamente produtora de valor 
(HARVEY, 2005).  

 
Assim, com Fortaleza tornando-se um importante HUB aeroviário do país, atraindo novas rotas e frequências 
de novas companhias aéreas nacionais e internacionais, além do transporte de pessoas com significativa 
importância para o turismo, é ampliada a exportação de produtos brasileiros para distintos mercados, 
criando novos espaços para a acumulação de capital. Essa concepção é reforçada quando Harvey afirma que:  

 
“O custo do transporte “é importante à medida que a expansão do mercado e a 
trocabilidade do produto se conectam a isso” (Marx, 1973: 534). Os preços, tanto das 
matérias-primas como dos bens acabados, são sensíveis aos custos do transporte, e a 
capacidade de coletar as matérias-primas em lugares distantes e de enviar produtos 
acabados a mercados distantes é, evidentemente, afetada por esses custos. Os custos de 
circulação “podem ser reduzidos pelo transporte aperfeiçoado, mais barato e mais rápido” 
(Marx, 1967, vol 2: 142). Um subproduto disso é o barateamento de muitos elementos do 
capital constante (insumos de matérias-primas) e a expansão do mercado geográfico. Do 
ponto de vista da produção enquanto totalidade, “a redução dos custos da circulação real 
(no espaço) faz parte do desenvolvimento das forças de produção pelo capital” (Marx, 1973: 
533-4)”. (HARVEY, 2005, p. 49) 

 
Além do mais, as melhorias compensatórias na velocidade de circulação dos produtos fazem com que o 
transporte aéreo apareça como uma alternativa ao marítimo aos empresários que querem maior rapidez no 
transporte de seus produtos. É por isso que com a chegada do HUB Air France-KLM, propiciando mais 
conectividades no Aeroporto Pinto Martins, tem-se a diminuição do tempo de transporte dos produtos 
cearenses internamente, visto que agora eles não tem que ser transportados até São Paulo ou Rio de Janeiro 
para ter acesso ao mercado exterior, e externamente com maior rapidez de viagem aos mercados europeus, 
estadunidenses e até asiáticos, e tem-se a capacidade de transporte ampliada com a utilização de aeronaves 
maiores e mais modernas. 

 
Por isso, entende-se que a expansão geográfica e o aumento da “velocidade de circulação do capital” são 
elementos importantes para o processo de acumulação capitalista (HARVEY, 2005), pois “até a distância 
espacial se contrai em relação ao tempo: o importante não é a distância do mercado no espaço, mas a 
velocidade [...] pela qual o mesmo pode ser alcançado” (MARX, 1973, p. 538 apud HARVEY, 2005). 

 

O AEROPORTO E A CIDADE: ESTRUTURAÇÃO URBANA E LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA 

Os espaços destinados à atividade de aviação em Fortaleza tardaram a ser inseridos nos planos urbanísticos 
da cidade, principalmente porque o aeroporto localizava-se em uma área ainda não tão urbanizada e os 
esforços dos gestores se destinavam ao desenvolvimento em direção ao litoral, o que era evidenciado no 
Plano Diretor de Fortaleza elaborado por Hélio Modesto em 1962. Com o crescimento desordenado da 
cidade, o entorno aeroportuário começou a se adensar, acarretando diversas irregularidades que serão 
discutidas a seguir.  
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A localização do atual aeroporto é a mesma da antiga base militar americana chamada de Cocorote, sua 
remodelação e ampliação para o transporte de cargas e pessoas se dá no ano de 1966, mas é somente a 
partir dos anos 80 que o aeroporto vai sendo visto como importante para o desenvolvimento econômica e 
turístico da cidade.  
 
Assim, é com o início do governo denominado “Geração das Mudanças”12, com a eleição do Governador 
Tasso Jereissati em 1986, que a região parra a investir no marketing na imagem turística da cidade visando a 
atração de investimentos estrangeiros. Esse período é marcado por uma série obras de infraestruturas, além 
dos investimentos em eletrificação, de aberturas de vias e da criação do distrito industrial de Maracanaú. É 
também no governo mudancista que se tem a construção de um novo terminal de passageiros em uma obra 
que durou 2 anos, com a inauguração em 1998. 
 
O anúncio de que Fortaleza seria uma das cidade-sede da Copa Mundial de 2014 coincidiu com o período de 
aprovação do Plano Diretor Participativo que traria uma série de avanços para o desenvolvimento urbano na 
cidade. Entretanto, o que se passa nos anos seguintes, segundo Pequeno (2015, p. 19) é a supremacia de 
projetos urbanísticos intervencionistas – que buscava a valorização de certos setores da cidade -, frente ao 
processo de planejamento urbano de cunho reformista, revelando ainda a articulação das diferentes esferas 
de governo com a iniciativa privada. 
 
A execução de obras no aeroporto estava prevista na matriz de responsabilidade da copa, que consistia na 
reforma, ampliação e modernização do Terminal de Passageiros (TPS), na adequação do sistema viário de 
acesso e na ampliação do pátio de estacionamento de aeronaves. Estimava-se que a obra estaria concluída 
antes do início dos jogos do mundial, entretanto, com apenas aproximadamente 16% das obras realizadas e 
52,5 milhões aplicados de R$ 279,5 milhões do que foi inicialmente orçado, as obras foram completamente 
paralisadas. 

 

Buscando sistematizar as informações, a linha do tempo abaixo evidencia os principais investimentos no 
aeroporto e no seu entorno, principalmente a partir de obras viárias. Com a nova fase do aeroporto, a partir 
da concessão à Fraport, acredita-se que o entorno poderá sofrer mais mudanças do que só a partir de 
infraestruturas de transportes. Por isso, a importância de se analisar como essa nova fase, do aeroporto 
enquanto hub frente aos processos de planejamento da cidade. 
 

                                                           
12 Esse período de final da ditadura militar e de redemocratização do Brasil, é marcado no Ceará com a ascensão política de jovens 

empresários filhos de políticos tradicionais que detinham seus investimentos no espaço urbano e que buscavam a modernização do 
Estado a fim de uma maior obtenção de lucros. Segundo Gondim (1995, p. 20), o projeto mudancista “apesar de não negar o seu 
caráter capitalista, permite uma camuflagem dos interesses antagônicos das diferentes classes sociais no processo de 
desenvolvimento capitalista”. 
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Fonte: elaboração própria 

 
O Aeroporto em um contexto de flexibilização legislativa e de planejamento estratégico em Fortaleza 
 
Esses processos evidenciam de maneira ambígua, principalmente a partir de 2016, os esforços desprendidos 
pelos governos na gestão empreendedora da cidade, ao mesmo tempo que demonstram a falta de 
articulação das esferas governamentais quanto aos processos reais de planejamento. Assim, enquanto na 
LUOS são destinadas três Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica (ZEDUS) para 
atender a demanda de expansão aeroportuária, o Fortaleza 2040 e o Fortaleza Competitiva estudam a aérea 
como uma possível Operação Urbana Consorciada a ser instalado um bairro ecológico. 
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A LUOS datada de 199613 é revisada em 2017, pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA) com 
atualizações que permitem, por exemplo, o adensamento de certas regiões, o aumento do potencial 
construtivo e o aumento do porte das construções. Além disso, são implementadas cerca de 23 ZEDUS, que 
são zonas que visam fomentar e potencializar o desenvolvimento das atividades “vocacionadas” de alguns 
bairros. 
 
Essa visão trata a cidade como se esta fosse um ator, no caso, trata os bairros de Fortaleza como atores, 
áreas com interesses e vocações. Conforme Santos Júnior (2011, p. 71), a partir de uma análise marxista, “é 
importante desnaturalizar e desconstruir essa concepção: efetivamente as cidades não têm interesses. Do 
ponto de vista marxista, a cidade não seria um ator, a cidade seria uma arena onde diferentes agentes sociais 
se confrontam com diversos interesses”. 
 
Com isso, as ZEDUS (Figura 3) são criadas nos bairros no entorno do aeroporto a fim de suprir demandas de 
certos agentes, estes relacionadas a empresas com interesse de exportação, empresas de transporte e para 
o desenvolvimento hoteleiro e comercial na região. Essa visão pode ser observada na fala da secretária da 
SEUMA, Águeda Muniz:  
 

“A gente achava que tinha que ter uma área maior de apoio para o aeroporto, e já havia 
uma ZEDUS aeroporto. É tão interessante que a equipe estava ciente dessa ZEDUS, que na 
verdade o que aconteceu, com a nova LUOS foi que houve uma emenda para aumentar a 
delimitação da ZEDUS aeroporto, porque no meio da [revisão] da LUOS teve a concessão do 
nosso aeroporto à FRAPORT. A gente conversa muito aqui com a equipe, cada traço, cada 
restrição, cada permissão que o planejamento urbano realiza na cidade, você está não só 
desenhando a cidade, você está desenhando a oportunidade de desenvolvimento 
econômico, socioeconômico de uma cidade, então você permitir que tenha uma área de 
ZEDUS voltada para o comércio e serviços aeroportuários, e estes poderem funcionar 24 
horas e também com o programa de desenvolvimento de Fortaleza, que é um programa de 
incentivos fiscais, de ITBI, IPTU E ISS. Então as ZEDUS, aí eu não estou falando só do 
Aeroporto, são zonas onde há explosões de oportunidades, porque você une a flexibilização 
de uso e ocupação do solo, você une atividade comercial 24 horas, comércio e serviços, e 
você une incentivos fiscais, são zonas de atrações de oportunidades, são âncoras e são 
centralidades, você não tem só o Centro e a Aldeota, você tem a perimetral, você tem a BR 
116, e o Aeroporto ele é estratégico para Fortaleza”. (Entrevista cedida à autora no dia 
15/12/2018) 
 

Destarte, prevendo a instalação de complexos hoteleiros14, o desenvolvimento comercial 24 horas, além dos 
próprios incentivos aos setores empresarias, as ZEDUS reforçam o contexto de que o entorno aeroportuário 
será reformulado nos próximos anos com a ideia de inserção de Fortaleza no circuito das cidades globais. 

                                                           
13 Lei nº 7.987 

14 https://www.opovo.com.br/jornal/economia/2017/12/rede-de-hoteis-hilton-quer-operar-em-fortaleza.html 
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Figura 3: Mapa da Zona Aeroportuária de Fortaleza em relação as ZEDUS e aos Assentamentos Precários              
Fonte: elaboração própria 

Já com o Fortaleza 2040 e o Fortaleza Competitiva, a zona onde está o aeroporto e a base aérea são 

consideradas passíveis de OUCs, evidenciando a falta de compreensão da conjuntura em que o equipamento 

se inseria, visto que desde 2015 ele estava previsto no programa de concessões do PIL. Então, pensando que 

uma infraestrutura desse porte não seria subutilizada para a construção de um aeroporto internacional em 

outra região, em um contexto que o equipamento já estava inserido em um programa de concessões e que 

os governos demonstravam total apoio a essa iniciativa, promovendo ainda o aeroporto enquanto hub, 

porque os responsáveis pelos estudos não pensaram nos impactos do desenvolvimento do entorno 

aeroportuário considerando que este é envolto por diversos assentamentos precários? 

Assim o projeto do Fortaleza 2040 estabelece, na verdade, a saída do aeroporto para a cidade de Caucaia, na 

região metropolitana de fortaleza, com a criação de um bairro ecológico (Figura 4) na localização do atual 

aeroporto, área muito visada pelo mercado imobiliário, como pode ser percebido com a solicitação de 

projeto (Figura 5) ao escritório italiano ReCS Architects pelo SINDUSCON para a área do batalhão do exército 

(Figura 6) ali próximo, evidenciando o interesse imobiliário em construir naquela região o que acaba sendo 

impedido pelos grandes terrenos do exército e da base aérea, e pelas regulamentações de proteção 

aeroviária. 
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Figura 4: Modelo 3D do bairro ecológico previsto no Fortaleza 2040. 
Fonte: Fortaleza 2040, 2017. 

 

 
Figura 5: Projeto de Requalificação da área do 23º BC em Fortaleza 

Fonte: ReCS Architects, 2015 
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Figura 6: Foto do 23° BC em Fortaleza 

Fonte: mapa elaborado pela autora, 2018 
 

Infraestrutura viária: a conexão do aeroporto com a cidade 

O Aeroporto Pinto Martins está localizado no centro geográfico de fortaleza, distando aproximadamente 

10km de quase todos os bairros da cidade (Figura 7). Assim, o discurso utilizado a nível global sobre a 

localização estratégica do aeroporto, também se utiliza a nível local, visto que este é “equidistante da maioria 

dos municípios e possui boas conexões com as principais rodovias”15. 

 

                                                           

15 “Análise do Sistema de Transportes de Fortaleza com foco no Aeroporto Internacional Pinto Martins” (2015), Secretaria 
Municipal de Conservação e Serviços Públicos 
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Figura 7: Mapa esquemático com raios de 5km e 10km demonstrando a centralidade do aeroporto.              
Fonte: mapa elaborado pela autora, 2018 

 
Por isso, algumas das obras de infraestrutura viárias já realizadas levam a conectividade ao aeroporto em 
consideração. Visto que se pretende que ele tenha fácil comunicação com dois equipamentos principais, o 
Porto do Mucuripe e o Porto do Pecém, devido a questões de exportação; e com as zonas hoteleiras e 
turísticas do estado16. Dessa maneira, destacam-se além do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) (Figura 8), os 
planos de expansão rodoviária “que podem melhorar a fluidez e a acessibilidade de áreas do entorno do 
Aeroporto”17: uma nova vida de acesso à oeste da Avenida Senador Carlos Jereissati, a duplicação do Anel 
Rodoviário da BR-002/BR-222, a construção do Arco Rodoviário Metropolitano, a construção da CE-010, e a 
implantação do Bus Rapid Transit (BRTs) (Figura 9).  
 

                                                           

16 Considerando que muitas obras visam a comunicação com as praias do litoral leste e oeste. 

17 Estudo de Viabilidade do Aeroporto Internacional Pinto Martins – Relatório 1-Estudo de Mercado 
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Figura 8: Mapa representando as obras viárias em Fortaleza.              

Fonte: mapa elaborado pela autora, 2018 
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Figura 9: Mapa representando as obras viárias no contexto da RMF.              

Fonte: mapa elaborado pela autora, 2018 

 

Percebe-se com a análise dos mapas que as obras de infraestrutura viária dentro de Fortaleza não são 

relacionadas com o tempo de deslocamento dos moradores ao trabalho, visto que os bairros mais periféricos 

são os que vivem as pessoas que demoram mais tempo nos translado e as obras beneficiam mais a 

interconexão entre grandes projetos urbanos e às zonas centrais e hoteleiras. Já no contexto da RMF 

percebe-se a melhoria das vias por onde são transportados produtos, favorecendo a comunicação com os 

portos da região. 

 

IMPACTOS SOCIO-ESPACIAIS: AS INFLUÊNCIAS DO AEROPORTO NO ENTORNO AEROPORTUÁRIO 

As obras relacionadas ao Aeroporto Internacional Pinto Martins constantemente geram conflitos aos 

moradores do entorno aeroportuário, com a desapropriação de famílias para a construção do aeroporto e 

com as desapropriações relacionadas à grandes obras de infraestruturas viárias visando conectar o aeroporto 

às zonas turísticas e hoteleiras. Diante disso, é imprescindível a compreensão de como a modernização do 

aeroporto irá trazer transformações para os moradores do entorno aeroportuário, principalmente porque a 
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concessão à Fraport não foi considerada no plano Fortaleza 2040, com isso o planejamento que deveria 

pensar a cidade para o futuro, não estabeleceu diretrizes para o desenvolvimento do entorno com base na 

recente concessão, com a previsão do aumento do fluxo de passageiros e turistas na cidade, atraindo uma 

série de novas atividades para o entorno aeroportuário. 

Assim, buscando uma reflexão sobre as dinâmicas que irão se inserir no entorno, buscou-se a análise de três 

comunidades que, ao longo da história, já foram impactadas diretamente por obras direta ou indiretamente 

relacionadas ao aeroporto. A análise foi feita com base no encadeamento lógico a seguir:  

 
Fonte: elaboração própria 

 

Assentamentos precários e os grandes projetos urbanos 

Para a construção do aeroporto em 1998, foram deslocadas cerca de 1650 famílias, das quais 54% eram 
provenientes do interior do estado que migraram para a capital em busca de oportunidades (MACIEL, 2006, 
p. 55). Não houve reassentamento e foi pago um valor de indenização, a obra foi realizada em tempo recorde 
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visto que os recursos só haviam sido disponibilizados por dois anos. Essas desapropriações afetaram 
principalmente os moradores do bairro Vila União. 
 
Dessa maneira, talvez a principal comunidade impactada pelas obras do aeroporto seja a da Lagoa do Opaia 
localizada no Bairro Vila União, dentro da zona de proteção aeroportuária, bem próxima ao muro que 
delimita a área do aeroporto. As primeiras intervenções que afetaram diretamente os moradores do Vila 
União datam do período de construção da Base do Cocorote em 1942. Nesse período a área que corresponde 
ao Aeroporto era constituída por proprietários de terra que, segundo Fernandes (2004 apud MACIEL, 2010, 
p. 39), vinham de cidades do interior do Estado, e viviam da plantação e da criação de gado. Com a 
desapropriação dos terrenos para a construção da base militar norte americana, muitas famílias voltaram 
para o interior ou foram morar no centro de Fortaleza (MACIEL, 2010, p. 39). No mesmo local, foi construído 
o Aeroporto com a ampliação do Terminal de Passageiros em 1966, desde então, os moradores das 
proximidades da Lagoa do Opaia, especificamente, possuem uma relação conflitante com o aeroporto. Por 
um lado, sofriam constantes tentativas de remoção devido aos projetos de urbanização da Lagoa, por outro 
os moradores possuíam uma relação de dependência financeira do aeroporto, com a venda de alimentos aos 
funcionários ou com atividades de engraxate aos viajantes (MACIEL, 2010).  
 
Em 2001 a lagoa foi escolhida como uma das áreas de risco prioritárias ao recebimento de investimentos do 
Programa Habitar Brasil (HBB), em uma parceria entre a prefeitura e o ministério das cidades. O projeto, 
concluído em 2005, consistia na urbanização da lagoa, com a melhoria da infraestrutura urbana, e na 
construção do Conjunto Residencial Planalto Universo, com 504 apartamentos destinados para a realocação 
das famílias. 
 
Com a revisão da LUOS foi criada a ZEDUS Vila União que, como já foi dito anteriormente, visa atender a 
demanda futura por hotéis e outros serviços advindos da modernização aeroportuária e do aumento do fluxo 
de turistas na cidade. Assim, percebe-se que durante anos a mesma região continua a ser alvo de remoções 
e políticas que visam um desenvolvimento econômico que de fato não é voltado para as reais necessidades 
dos moradores que ali habitam. 
 
Além disso, a comunidade “Rua do Carvão”, localizada no mesmo bairro, também sofre as consequências 
dos grandes projetos de infraestrutura realizados na cidade. Por exemplo, com a construção do Veículo Leve 
sobre Trilhos (VLT) iniciado no ano de 2010, diversas comunidades foram alvo de desapropriações para a 
passagem do trilho. Assim como a Rua do Carvão, mais treze comunidades se inserem no contexto direto de 
influências do aeroporto (Figura 10). 
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Figura 10: Mapa representando as comunidades atingidas pela obra do VLT.              
Fonte: LEHAB, 2018. 

Mais de 2 mil famílias foram desapropriadas com as obras do VLT e ainda hoje essas famílias sentem os 
impactos da obra, visto que além da incerteza quanto aos rumos que o projeto ainda vai levar, os moradores 
que ainda estão nas proximidades do trilho convivem com lixo, entulho e poeira da obra. 
 
Um dos casos que obteve mais vitórias, foi a da comunidade Lagamar no bairro São João do Tauape. Segundo 
a moradora Adriana Gerônimo (2018)18, por ser uma Zona de Interesse Social (ZEIS), os moradores 
conseguiram que muitas reivindicações fossem atendidas: 
 

“A participação dos moradores nas intervenções foi solicitada ao governo desde o início das 
obras, resultando, por exemplo, na construção de três passagens de nível, que, ao início da 
obra, estava prevista apenas uma. Além disso, está sendo construída na região um EcoPonto 
e uma praça, e segundo Adriana eles já contataram os órgãos responsáveis para saber do 
desenvolvimento do projeto, a fim de participar coletivamente dessas intervenções 
relatando as reais necessidades da comunidade”. 
 

Assim, em um contexto no qual em Fortaleza de 2009 a 2017, segundo o levantamento realizado pelo 
Laboratório de Estudos da Habitação (LEHAB), pelo escritório de direitos humanos Escritório Frei Tito de 
Alencar (EFTA) e pelo Núcleo de Habitação e Moradia (NUHAM) da Defensoria Pública Geral do Estado do 
Ceará, mais de 28 mil famílias sofreram ameaças ou foram removidas na região metropolitana de Fortaleza, 

                                                           
18 http://www.lehab.ufc.br/wordpress/caravana-vlt-realidade-ao-longo-dos-trilhos/#more-854 
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como se esperar os impactos da modernização do aeroporto em seu entorno? Visto que os atuais processos 
de planejamento incentivam a instalação de empresas, o desenvolvimento comercial e hoteleiro, em 
detrimento de investimentos nos assentamentos precários espalhados pela cidade. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do exposto anteriormente pode-se perceber que o Aeroporto Internacional Pinto Martins se insere 
em uma lógica de produção capitalista do espaço urbano de Fortaleza em que grandes projetos urbanos se 
sobressaem aos processos de planejamento, revelando as associações entre as diferentes esferas de governo 
e a iniciativa privada. Evidenciando a tendência de facilitar a entrada dos investidores estrangeiros nas 
cidades brasileiras com consequências diretas nas dinâmicas territoriais revelando que a cada vez mais 
Fortaleza se insere em um contexto global em que o capital financeiro vai se inserindo em diferentes setores 
a fim de obter maior rentabilização. 
 
Destaca-se a articulação entre os atuais governos estaduais e municipais que visam a inserção de Fortaleza 
no circuito de cidades globais, a partir de incentivos fiscais à grandes empresas, dos investimentos em 
complexos portuários e aeroportuários e da gestão da cidade como empresa, demonstrando a articulação 
entre a política dos hubs e as flexibilizações urbanísticas municipais. 
 
Resumindo, a nível nacional o aeroporto se insere em uma lógica de concessões de serviços públicos que 
incorporam a partir de 2011 os aeroportos aos planos logísticos de atração de investimentos em 
infraestruturas. No âmbito estadual, o aeroporto está em uma das principais políticas de atração de 
investimentos estrangeiros, a “Trinca dos Hubs”, no contexto de lançamento do Ceará 2050. Já a nível 
municipal, tem-se o aeroporto frente as flexibilizações na Legislação de Uso de Ocupação no Solo (LUOS), o 
planejamento estratégico Fortaleza 2040 e os estudos do Fortaleza Competitiva. 
 
Assim, acredita-se que nos próximos anos se tenham mudanças significativas no território de Fortaleza, 
principalmente se o planejamento continuar sendo baseado em grandes infraestruturas. O que já apresentou 
seus impactos nos assentamentos precários com o grande número de remoções forçadas já realizadas na 
capital cearense. 
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FORMS OF URBAN EXPANSION IN THE CITY OF CAMPINAS IN THE PERIOD 2009-2016 

FORMAS DE LA EXPANSIÓN URBANA EN LA CIUDAD DE CAMPINAS EN EL PERÍODO 2009-2016  

PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
A cidade de Campinas (1.173.370 hab., IBGE, 2016), atualmente ganha contornos e significados tanto quando se trata 
das vivencias em um ambiente metropolitano, quanto em relação as suas características de metrópole dispersa e 
fragmentada. O trabalho proposto trata de apresentar o resultado de um levantamento e interpretação das formas da 
expansão e da transformação urbana da cidade de Campinas. Tem como ponto de partida o conjunto dos parcelamentos 
e das glebas onde ocorreram empreendimentos imobiliários nos últimos 10 anos, mais precisamente aqueles aprovados 
entre 2009 e 2016. O levantamento tem como base o cadastro de aprovação de empreendimentos da Prefeitura 
Municipal de Campinas. Como nem todos os empreendimentos aprovados foram efetivamente realizados, a pesquisa 
contrapõe as informações cadastrais às informações verificadas nas imagens da plataforma Google no período 
pesquisado. Pretende-se, a partir da pesquisa proposta, analisar as diferentes formas e processos de urbanização e 
constituição dos tecidos urbanos presentes, principalmente nas bordas da cidade de Campinas, procurando 
circunstanciar as diferenças entre a urbanização da qual derivam os espaços urbanos tradicionais e a forma urbana 
alargada deste último período. 
PALAVRAS-CHAVE: forma urbana; Campinas; urbanização contemporânea; tipos de loteamentos. 

ABSTRACT: 
The city of Campinas (1,173,370 population, IBGE, 2016), nowadays gains contours and meanings both when it comes 
to the experiences in a metropolitan environment, and in relation to its characteristics of dispersed and fragmented 
metropolis. The proposed work tries to present the result of a survey and interpretation of the forms of expansion and 
urban transformation of the city of Campinas. It has as a starting point the set of parcels and glebas where real estate 
developments occurred in the last 10 years, more precisely those approved between 2009 and 2016. The survey is based 
on the registration of projects approved by the City Hall of Campinas. As not all of the approved projects were carried 
out, the research contrasts the information registered with the information verified in the images of the Google platform 
in the mentioned  period. The purpose of this research is to analyze the different forms and processes of urbanization 
and constitution of the present urban fabrics, mainly in the borders of the city of Campinas, seeking to detail the 
differences between the urbanization from which the traditional urban spaces derive and the form of the latter period. 
KEYWORDS: urban form; Campinas; contemporary urbanization; types of allotments.  

RESUMEN: 
La ciudad de Campinas (1.173.370 población, IBGE, 2016), actualmente gana contornos y significados tanto cuando se 
trata de las vivencias en un ambiente metropolitano, cuanto en relación a sus carácter de metrópolis dispersa y 
fragmentada. El trabajo propuesto trata de presentar el resultado de un levantamiento e interpretación de las formas 
de la expansión y de la transformación urbana de la ciudad de Campinas. El punto de partida del conjunto de los 
parcelamientos y de las glebas donde ocurrieron emprendimientos inmobiliarios en los últimos 10 años, más 
precisamente aquellos aprobados entre 2009 y 2016. El levantamiento tiene como base el registro de aprobación de 
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emprendimientos del Ayuntamiento Municipal de Campinas. Cómo no todos los emprendimientos aprobados fueron 
efectivamente realizados, la investigación contrapone las informaciones catastrales a las informaciones verificadas en 
las imágenes de la plataforma Google en el período investigado. Se pretende, a partir de la investigación propuesta, 
analizar las diferentes formas y procesos de urbanización y constitución de los tejidos urbanos presentes, principalmente 
en los bordes de la ciudad de Campinas, buscando circunstanciar las diferencias entre la urbanización de la que derivan 
los espacios urbanos tradicionales y la forma urbana ampliada de este último período. 
PALABRAS-CLAVE: forma urbana; Campinas; urbanización contemporánea; tipos de parcelamientos. 
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INTRODUÇÃO 

A expansão urbana de Campinas, apesar de sua história urbana ter início em meados do século XVIII, ocorreu 
de forma mais intensa e expressiva a partir das primeiras décadas do século XX, com o início de sua primeira 
fase de industrialização. Este primeiro período, no que concerne a morfologia urbana, apresenta certa 
perenidade na relação que se observa entre o espaço privado construído e o espaço aberto público, seguindo 
padrões típicos da cidade tradicional – lotes, quadras, alinhamentos das edificações, e continuidade urbana 
em um sistema aberto de vias. É somente a partir da década de 1950 que, tanto a morfologia quanto a forma 
de expansão urbana, começaram a ganhar expressões distintas. Neste novo período, associado a um segundo 
impulso de industrialização do país e da região, a cidade de Campinas experimenta um acentuado 
crescimento populacional e econômico promovendo, por outro lado, um expressivo aumento da demanda 
por novas áreas urbanas.  Nesta década de 1950, segundo dados da Prefeitura, foram aprovados 347 novos 
loteamentos, sendo que na década de 1940 ocorreram apenas 95. A área passível de urbanização, isto é, o 
perímetro urbano, se expande de 12,32km² em 1940 para 39,16km² em 1952 e em 1962 atinge 75,82km², 
aumentando mais de seis vezes no período de 1940 a 1962. Este aumento desmesurado do perímetro urbano 
formou um grande estoque de novas áreas passíveis de urbanização e facilitou uma ocupação descontinua 
onde percebe-se, até hoje, vazios urbanos e áreas ocupadas de forma dispersa.  

Em função da acelerada proliferação de novos loteamentos, ainda nesta década de 1950, o município alterou 
a legislação e passou a exigir maiores áreas de reserva para áreas livres públicas e também a obrigação, 
exigida do loteador, da execução de obras de infraestrutura básica, principalmente rede de abastecimento 
de água.  

A partir de 1965, com a implantação por parte do governo federal do Sistema Financeiro da Habitação, 
vinculado ao também recém criado Banco Nacional da Habitação, e também com a criação, no mesmo ano, 
da Companhia de Habitação Popular de Campinas – Cohab/Campinas (Orgão de economia mista tendo a 
Prefeitura como seu acionista majoritário),  inicia-se um novo período da expansão urbana marcado pela 
implantação de loteamentos populares, com pouca ou nenhuma infraestrutura básica e, via de regra, em 
descontinuidade com o tecido urbano existente. Esse crescimento populacional e o assentamento dessa nova 
população na cidade ocorre, de forma predominante, a partir do centro seguindo direção do vetor sudoeste 
da cidade, é constituído por loteamentos populares e conjuntos habitacionais associados a grandes glebas 
vazias – os vazios urbanos como foram denominados na época. 

O crescimento periférico acentua-se ainda mais no decorrer dos anos 1970, fazendo parte dessa dinâmica a 
retenção de áreas, como forma de reserva de valor. Somente a partir de 1979, com as normas de âmbito 
federal estabelecidas para o parcelamento do solo urbano, a Lei Lehman – 6.766/79 –, a cidade de Campinas 
teria uma retração no seu processo de expansão periférica. 

As décadas de 1960 e 1970 foram as que apresentaram as maiores taxas de crescimento de população 
registrada na história da cidade, chegando a 5.05 % ao ano. A expansão urbana desse período ocorre de 
forma mais acentuada nas direções sul e sudoeste do município e, mesmo com as novas exigências da 
prefeitura em termos de infraestrutura, apresentou uma urbanização desordenada e com graves problemas 
de infraestrutura relacionados ao saneamento básico e transportes, acarretando elevados custos sociais e 
comprometimento das estruturas ambientais. 
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A década de 1970 é marcada por grandes mudanças na economia, com o início da desativação das áreas 
tradicionais da indústria localizada na capital do estado, resultado dos primeiros processos de reestruturação 
produtiva e, por outro lado, a desconcentração industrial a partir da Região Metropolitana de São Paulo, 
impulsionada também por incentivos de diferentes niveis  governamentais. Esses dois fatos associados 
impulsionaram o desenvolvimento urbano, industrial e agroindustrial no interior do Estado de São Paulo. Do 
ponto de vista da realocação industrial, a cidade e a região de Campinas foram intensamente beneficiadas 
por esse movimento (Gonçalves e Semeghini, 2002, p. 33). Dois fatos marcam significativamente este período 
e especificamente a  região sudoeste da cidade: a implantação do Distrito Industrial de Campinas (DIC), em 
1974, ao longo da rodovia Santos Dumont, próximo ao aeroporto de Viracopos e a implantação pela COHAB 
dos conjuntos habitacionais que levam o mesmo nome,  DICs (1979 – 1994). Tanto a implantação do distrito 
industrial como dos conjuntos habitacionais decorrem do preço do solo urbano na região e também devido 
a alguns investimentos em infraestrutura que orientaram o crescimento em direção à região Oeste-Sudoeste. 

Apesar do conjunto de fatos citados acima indicarem o início de um padrão periférico de crescimento, onde 
também tem inicio um processo de deslocamento do emprego industrial das áreas proximas ao centro em 
direção a periferia, a cidade ainda tinha no seu centro principal, no seu centro histórico, a grande referência 
para diferentes tipos de atividades. Em termos de forma urbana, este período da história urbana da cidade 
nos apresenta os primeiros indícios não somente da perda de continuidade, mas também da própria ideia de 
cidade: mantém-se em parte a legibilidade das formas historicamente determindas, mas nestes espaços 
periféricos e infradotados perde-se conteúdo e urbanidade. 

Nas décadas seguintes, de 1980 e 1990, a expansão urbana mais significativa ainda continua no sentido 
sudoeste, ao longo das Avenidas John Boyd Dunlop e Av. Ruy Rodrigues. A maioria dos loteamentos são 
implantados em áreas vazias remanescentes dos parcelamentos anteriores, resultado do processo de 
ocupação e expansão urbana que ocorreu principalmente a partir dos anos de 1950.  

Outra característica deste final de século na cidade de Campinas e em seu entorno metropolitano é a 
concretização de um sistema rodoviário principal que envolve e articula uma rede de cidades que, anos mais 
tarde, viria configurar a Metropolitana de Campinas. Esse conjunto é formado pelas seguintes rodovias: 
Anhanguera, Santos Dumont, D. Pedro I, Bandeirantes, Adhemar de Barros (Campinas-Mogi), Zeferino Vaz 
(Campinas-Paulínia), Francisco Proença (Campinas-Monte Mor). Desse conjunto de rodovias, a Anhanguera 
é a mais antiga das rodovias modernas, inaugurada em 1948 como ligação entre Campinas e São Paulo. Teve 
este mesmo trecho duplicado em 1953. As demais rodovias são de implantação mais recente, e a 
modernização e duplicação desse conjunto é finalizada apenas na ultima década do século XX, formando 
atualmente a base infraestrutural da nova mobilidade e influenciando sobremaneira a urbanização da 
metrópole.  
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Figura 1: Estrutura Viária do Município de Campinas   

Fonte: BARBUTTI (2017) 

Ainda nas últimas décadas do século XX, no sentido noroeste, ocorrem alguns loteamentos, implantados nas 
imediações da Rodovia Anhanguera e contíguos a área anteriormente urbanizada. Na parte leste do 
município, em especial no distrito de Sousas começam a surgir, a partir do início da década 80, alguns 
loteamentos agora voltados à população de média e alta renda. Estes loteamentos são os primeiros indícios 
desta forma mais recente de urbanização, a partir de loteamentos fechados e associados à proximidade de 
infraestrutura rodoviária. 

O processo de expansão que passa a ocorrer no final do século XX e inicio do século XXI está fortemente 
associado às novas infraestruturas rodoviárias e ao aumento da mobilidade individual. Apesar de condição 
necessária, esta associação se torna suficiente apenas quando também o emprego e atividades de comercio 
e serviço também deslocam-se para esta parte norte-nordeste da cidade. Parte das atividades que se 
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deslocam para o entorno dos eixos rodoviários que cortam essa região norte-nordeste localizavam-se 
anteriormente na área central, provocando com isso um principio de esvaziamento da área central que tem 
inicio na década de 1990. (Mitica Neto, 2008) 

Portanto, na primeira década deste século, principalmente ao longo do eixo da Rodovia D. Pedro I, mas 
também nas proximidades do entroncamento desta última com Rodovia Adhemar de Barros e nos demais 
entroncamentos com as vias urbanas estruturais, ou seja, em toda porção norte-nordeste da cidade, verifica-
se uma ocupação recente onde é percetível a concentração de loteamentos fechados e também de formas 
enclausuradas de comércio, serviços e indústrias.  

É importante ressaltar que nas regiões norte e ao leste da cidade, a implantação de loteamentos está 
associado a utilização das rodovias, reforçando a lógica regional de localização, que se caracteriza pela 
presença de grandes empreendimentos ao longo de eixos rodoviários, no caso do shopping center Iguatemi, 
Galeria e Dom Pedro, loja de departamentos como a Leroy Merlin, Decathlon e de materiais de construção, 
além de duas universidades e conjuntos de escritórios.  

Desta forma, o panorama da ocupação urbana de Campinas, estabelece um quadro onde é possível, de forma 
preliminar, identificar neste período mais recente, a concentração de  loteamentos e conjuntos habitacionais 
de interesse social nas regiões sudoeste e noroeste, sendo que parte significativas destes, de modo 
semelhante aos loteamentos fechados da região nordeste, decorrem de urbanização de glebas maiores e são 
também agrupados como conjuntos habitacionais multifamiliares fechados, ou seja, organizam-se em 
conjuntos de prédios de forma condominial.  

Nas regiões norte e nordeste, é possível identificar maior concentração de condomínios fechados e 
loteamentos de renda média e alta, assim como as grandes superfícies comerciais e de serviços. A localização 
desses empreendimentos está fortemente condicionada aos principais eixos rodoviários. 

Considera-se que o sistema viário principal, representado pelas rodovias que recortam e contornam a parte 
central da cidade, configuram a expressão máxima de uma nova espacialização urbana. Essas infraestruturas 
(rodo)viárias garantem e condicionam a ocupação de seu entorno.  

A seguir apresentamos a pesquisa propriamente dita, ou seja, o universo de empreendimentos aprovados 
no município de Campinas no período considerado, 2009 – 2016. Trata-se, é bom lembrar, de um 
levantamento restrito a expansão urbana da cidade legal, daquela que é aprovada e chancelada pela 
administração pública. 

EXPANSÃO URBANA E OS EMPREENDIMENTOS APROVADOS ENTRE 2009 E 2016 

O estudo apresentado oferece um recorte tanto temporal quanto espacial sobre a expansão urbana 
contemporânea de Campinas a partir do levantamento dos loteamentos aprovados no período de 2009 a 
2016. O recorte temporal é delimitado por dois marcos jurídicos, a partir da Resolução nº 31/2009 da 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que trata da manutenção das características naturais de 
permeabilidade do solo, até a instituição do Decreto Municipal 19.142/2016, que estabeleceu critérios 
técnicos urbanos e ambientais para a aprovação de parcelamentos do solo urbano, antes existentes. O 
recorte espacial é definido em função do fato dos novos loteamentos ocorrerem majoritariamente nas 
franjas do tecido urbano. Importa salientar que o tecido urbano de Campinas, formado historicamente na 
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segunda metade do século XX, não se mostra como um tecido coeso e contínuo, mas, ao contrário, desde os 
anos 1950 as novas urbanizações caracterizaram-se pela descontinuidade e pelos vazios urbanos perceptíveis 
até hoje. No recorte espacial encontramos basicamente dois tipos principais de empreendimentos: aqueles 
voltados às classes de renda média e alta, vinculados aos eixos viários de maior mobilidade, sejam estes as 
rodovias ou as avenidas estruturais da cidade; e aqueles voltados às classes de menor renda e formados 
principalmente por conjuntos habitacionais unifamiliares e multifamiliares. Estes dois tipos, devido 
principalmente ao preço do solo, ocorrem em situações distintas da cidade como veremos mais adiante.  

O levantamento das informações dos loteamentos foi realizado junto a Coordenadoria de Parcelamento do 
Solo, através da pesquisa dos projetos urbanísticos submetidos a análise na Prefeitura no período 
estabelecido. Foram localizados um conjunto de 58 projetos que deram entrada para aprovação, sendo que 
40 já se encontram aprovados e 18 restantes ainda estão em análise. 

Propõe-se, a construção de uma classificação tipológica dos loteamentos com base nas informações 
constantes no processo e nos dados incluídos nos projetos. Os critérios para a classificação dos tipos foram: 
por uso requerido, por tipo de lotes produzidos, quanto as características de aberto ou fechado, e de 
interesse social ou não. Através do uso de software Quantum GIS de geoprocessamento, as informações dos 
loteamentos levantados foram modeladas em um banco de dados. O processamento permitiu a confecção 
de mapas com a localização espacial dos loteamentos, possibilitando assim a análise da expansão urbana 
relacionando-a com os tipos de projetos predominantes em cada região da cidade.  

 
Figura 2: Localização dos Loteamentos no município de Campinas-SP período 2009-2016.  

Fonte: BARBUTTI (2017) 
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Na (Figura 2) são apresentados o conjunto dos loteamentos aprovados no período e sua localização na 
cidade. Os 40 projetos considerados têm como localização predominante as regiões nordeste e sudoeste. 
Nas regiões sul e norte foram registradas poucas as aprovações. 

Expansão urbana em função da característica dos loteamentos: Aberto ou Fechado 

A (Figura 3) traz uma nova possibilidade de abordar a expansão urbana, separando os loteamentos aprovados 
em abertos ou fechados. Em uma caracterização básica sobre essas duas formas, podemos afirmar que os 
loteamentos fechados apresentam cercas e muros em todo seu perímetro e não se articulam plenamente 
com a malha viária. Deste modo, formam grandes unidades autônomas, segregando-se da cidade. Já os 
loteamentos abertos caracterizam-se por estarem em continuidade com a cidade existente, articulados à 
malha viária e integrados ao tecido urbano. 

A ocorrência dos loteamentos abertos, destacados em verde, estão concentrados na porção sudoeste do 
município, formando um total de 22 áreas. Os loteamentos fechados, destacados em vermelho, têm um 
universo de 18 áreas e se concentram próximos a eixos rodoviários junto a Rodovia Dom Pedro I e Rodovia 
Adhemar de Barros, na porção norte e leste, o que gerou uma estimativa de 2.381 lotes, chegando a uma 
área líquida entorno de 1.282.490,73m². 

 
Figura 3: Localização dos Loteamentos do tipo Aberto e Fechado no município de Campinas-SP.  

Fonte: BARBUTTI (2017) 

O loteamento fechado em Campinas foi normatizado pela Lei Municipal 8.736/1996, a qual dispõe sobre a 
permissão a título precário de uso das áreas públicas de lazer e das vias de circulação, que permite um muro 
de fechamento dos logradouros públicos como vias de circulação, ruas, áreas de lazer, áreas verdes, que 
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terão seu acesso controlado por um sistema de segurança. Deste modo, nestas áreas, os cidadãos não 
moradores ficam proibidos de usufruir dos espaços de domínio público interno ao loteamento. Trata-se da 
privatização de áreas que são da coletividade, sem nenhum tipo de compensação pelo dano causado pelo 
fechamento. Nesta modalidade não há a produção de edificações, o que se busca é a renda fundiária no 
provimento de lotes. 

Apesar do fechamento ocorrer posteriormente a aprovação e mediante anuência da prefeitura, cabe 
ressaltar que o projeto urbanístico já é pensado e projetado em função de seu fechamento. O sistema de 
lazer, cinturão de fechamento e as vias em cul-de-sac, (Figura 4), são os artifícios usados pelos agentes 
imobiliários para a internalização dos lotes, onde é possível formar o cinturão e construir o muro de 
isolamento. Ainda no exemplo da (Figura 4), importa ressaltar que as áreas destinadas aos equipamentos 
públicos ficam fora dos muros, do loteamento, mas quando olhamos para o conjunto dessas unidades 
autônomas muradas, as áreas destinadas a esses equipamentos ficam confinadas entre os muros das demais 
unidades autônomas. Além disso, como esses equipamentos não são demandados pela população, essas 
áreas permanecem indefinidamente como vazios e sem nenhuma possibilidade de vir a ter uma função 
pública. 

Esses espaços “privatizados”, são nomeados por Caldeira (1997, p.155) de “enclaves fortificados”. 
Constituem espaços “fechados e monitorados para residência, consumo, lazer ou trabalho” (...) geram 
cidades fragmentadas em que é difícil manter os princípios básicos da livre circulação” e da publicidade de 
seus espaços públicos. Estas formas de expansão urbana e de criação de cidades reproduzem um modelo de 
degradação ambiental e segregação socioeconômica, onde a população é distribuída no território de acordo 
com seu pertencimento a determinada classe de renda, caracterizando espaços socialmente homogêneos.  

 
Figura 4: Modelo típico de Loteamento Fechado.  

Fonte: BARBUTTI (2018). 

Expansão urbana em função do tipo de lote produzido 
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Os tipos de lotes produzidos, podem ser unifamiliares ou multifamiliares. Os tipos unifamiliares são 
“destinadas exclusivamente ao uso residencial, com apenas uma unidade, isto é, uma edificação de habitação 
por lote”. O tipo multifamiliar são “destinadas exclusivamente ao uso residencial, isoladas ou agrupadas 
horizontal e/ou verticalmente, com mais de uma unidade de edificação de habitação por lote e com espaços 
e instalações de uso comum” (Campinas, 1988), são conhecidos como condomínios.  

 
Figura 5: Localização dos loteamentos por tipos de lotes.  

Fonte: BARBUTTI (2017) 

Os tipos de lote unifamiliar somam 14 loteamentos, como nos mostra a (Figura 5), e estão mais concentrados 
nas regiões de expansão urbana norte-nordeste e na região sudoeste da cidade, apresentando um total de 
6.919 lotes, gerando uma área líquida entorno de 2.157.209,67m². Comparando as (Figura 3) e (Figura 4) 
também podemos afirmar que os loteamentos unifamiliares das regiões norte e nordeste são compostos por 
loteamentos fechados enquanto que os da região sudoeste são abertos e correspondem, em geral, a 
conjuntos de casas produzidos por programas oficiais de habitação de interesse social. A (Figura 6) nos traz 
um exemplo de um agrupamento de lotes unifamiliares, um loteamento aberto típico da urbanização da 
região sudoeste. Vale lembrar que sendo aberto ou fechado a tipologia não muda. A diferença fundamental 
reside na forma como o conjunto de lotes unifamiliares se relaciona com a cidade. 
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Figura 6: Tipo de modelo de implantação de lotes unifamiliar.  

Fonte: Google Earth (2017) 

 

O tipo de lote multifamiliar, somam-se 18 loteamentos, a (Figura 7) mostra um dos tipos de ocupação que 
pode ocorrer quando do parcelamento e ocupação com lotes multifamiliares, apresentando um total de 102 
lotes, gerando uma área líquida entorno de 525.146,78m². No caso, trata-se de um empreendimento EHIS, 
com grandes lotes ocupados por vários prédios de até 5 pavimentos. 
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Figura 7: Tipo de modelo de implantação de lotes multifamiliar.  

Fonte: Google Earth (2018) 

Ocorre casos em que o loteamento é projetado para conter as duas tipologias de lotes, unifamiliar e 
multifamiliar, conforme indicado na (Figura 8), trata-se também de um caso típico de EHIS, sendo uma opção 
do empreendedor ou até mesmo por restrições urbanísticas específicas da área. Esta tipologia totaliza 3 
loteamentos. 
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Figura 8: Modelo de implantação de lotes misto (unifamiliares e multifamiliar).  

Fonte: Google Earth (2018) 

Expansão urbana por tipo de uso dos loteamentos 

Segundo a prefeitura de Campinas, os loteamentos podem ser classificados por tipo de uso em:  residencial, 
EHIS - empreendimento habitacional de interesse social e comercial, (Figura 9). Do conjunto de loteamentos 
aprovados no período considerado, ou seja, de 40 loteamentos 24 são residenciais, 11 correspondem a EHIS 
e apenas 5 são de uso Comercial.  
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Figura 9: Tipo de Uso dos Loteamentos 

Fonte: BARBUTTI (2017) 

Os loteamentos do tipo comercial, somam-se 5, conforme verificado na (Figura 9), destacado em vermelho, 
a principal condição estabelecida hoje para este tipo está condicionada a uma zona específica definida pelo 
zoneamento da cidade.  

São compostos por lotes exclusivamente para uso de comércio, serviços e negócios voltados a atividades não 
residenciais. As características geralmente são de lotes com áreas maiores do que para o habitacional, 
podendo variar de 250m² a 5.000, 10.000m², podendo superar em alguns casos os 20.000m². Pela 
possibilidade de variação de atividades, esta tipologia necessita de glebas mais generosas para receberem 
empreendimentos de grande porte, como shopping, lojas de departamentos, transportadoras, logística e 
conjuntos de escritórios. Estes loteamentos estão, em geral, associados à proximidade de eixos estratégicos 
de mobilidade, sejam eles urbanos ou rodoviários, todos os loteamentos comerciais, apresentaram um total 
de 123 lotes, o que gerou uma área líquida entorno de 320.615,74m². 

O tipo Residencial, são aqueles loteamentos, projetados para o uso predominantemente residencial, onde 
alguns lotes podem ser destinados ao uso comercial e serviços, para atendimento à população local. Somam-
se 24 loteamentos e estão destacados em amarelo na (Figura 9). Eles podem ser abertos ou fechados, 
compostos de lotes unifamiliares ou multifamiliares e diferem dos loteamentos tipo EHIS em função de 
legislação específica. 

Apesar de integraram o que chamamos de uso residencial, o tipo EHIS - Empreendimento Habitacional de 
Interesse Social, refere-se àqueles empreendimentos projetados e constituídos para abrigar o uso residencial 
de interesse social. São, portanto, destinados a população de baixa renda e para isso estão submetidos a 
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parâmetros específicos baseados na Lei Municipal 10.410/2000. Do conjunto de 40 projetos identificados, 
esta categoria contribui com 11 loteamentos. Este tipo de loteamento pode ocorrer de duas formas distintas: 
em lotes autônomos unifamiliares, e lotes multifamiliares (Figura 10).  

O tipo de lote unifamiliar tem, como decorrência de legislação específica, área mínima de 126m² e testada 
mínima de 7,0m. A legislação municipal estabelece, para lotes não destinados ao interesse social, metragens 
mínimas superiores: 250 m² e 10m de testada mínima.  

Os loteamentos do tipo residencial, se compararmos as (Figura 3) e (Figura 9), é possível destacar que o tipo 
residencial não pertencente a categoria EHIS é predominante na expansão urbana do norte-nordeste da 
cidade, sendo que todos os que se situam nessa parte da cidade também se integram na categoria de 
loteamentos fechados. Ainda conforme já especificado sobre as características desta categoria, são de 
localização periférica, não apresentam possibilidades de continuidade da malha viária urbana e, em muitos 
casos, montam infraestrutura exclusiva de acesso e de saneamento. Já os que se situam nas regiões sul e 
sudeste estão na categoria abertos, situam-se no fundo do território, em áreas consideradas de expansão 
urbana e, apesar de serem totalmente dependentes dos serviços e equipamentos públicos, estão ocorrendo 
em áreas consideradas precárias em termos da provisão desses serviços e equipamentos.    

 
Figura 10: Loteamento com lotes multifamiliar 

Fonte: Google Earth (2017) 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Através das análises foi possível identificar algumas morfologias urbanas que vem ocorrendo em duas partes 
distintas da cidade que identificaremos como “área de concentração de loteamentos EHIS” na região 
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sudoeste do município e outra, ao longo da Rodovia Dom Pedro I e Rodovia Adhemar de Barros, que 
denominaremos de “área de concentração de loteamentos fechados”. 

 
Figura 11: Localização das áreas de expansão urbana  

Fonte: BARBUTTI (2017) 

Expansão urbana: Área de Concentração de loteamentos EHIS 

A região sudoeste do município é uma das áreas mais carentes, apresentando intensa degradação ambiental, 
concentração de população de baixa renda, carência de infraestrutura, de equipamentos urbanos e de 
atividades terciárias, área onde vive cerca de 250 mil pessoas, ou seja, ¼ da população de Campinas. 

É uma área do município onde, historicamente, o preço da terra é mais barato quando comparado às demais 
regiões da cidade. Na (Figura 11), recortada pelo retângulo vermelho, é possível verificar onde se localiza a 
maior concentração de EHIS na cidade de Campinas. De modo mais detalhado, situam-se no extremo 
sudoeste da cidade, na divisa com o município de Montemor, em uma região de vazios urbanos e de 
urbanização precária e inacabada desde a década de 1950-1960. Como contraponto e reforçando segregação 
em função do valor da terra, nas regiões norte-nordeste não encontramos nenhum empreendimento recente 
da categoria EHIS. 

Ainda reforçando a importância do valor da terra na definição das formas e da segregação implícitas no 
processo de expansão urbana de Campinas, a (Tabela 1), nos traz uma comparação entre os valores de m² 
encontrados nas áreas de concentração de EHIS e nas áreas de concentração de loteamentos fechados. 
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Tabela 1: Valor do m² dos lotes urbanizados, para loteamentos com lotes do tipo Unifamiliar  

Fonte: Coordenadoria de Parcelamento do Solo (2017), elaborado pelo autor. 

O tecido urbano desta área, vem se constituindo, no período considerado, a partir de uma forma 
predominante: o tipo condominial, de lotes multifamiliares, mais conhecidos como conjunto habitacional de 
prédios de até 5 andares. Apesar de em termos de metragem quadrada dos empreendimentos com lotes 
unifamiliares se aproximar em termos de área liquida ocupada, a forma multifamiliar permite a produção de 
uma quantidade maior de unidades habitacionais por hectare, em relação a modalidade de lotes 
unifamiliares. Portanto, entende-se que há uma vantagem mercadológica na viabilidade técnica e financeira 
para este tipo. As (Tabela 2) e (Tabela 3) trazem, a título de exemplo e não efetivamente como um dado 
médio de todos os loteamentos unifamiliares, uma estimativa da densidade habitacional por hectare para os 
diferentes tipos de EHIS. O tipo de lotes unifamiliares tem, nesta estimativa tomada em função do lote médio, 
uma densidade em torno de 69 unidades Habitacionais/ha, enquanto que para os lotes multifamiliares tem-
se uma média de 188 unid. Habitações/ha, ou seja, quase três vezes mais unidades habitacionais/ha. 
Supondo que as unidades produzidas e o número de pessoas por família tenham tamanho muito próximos, 
temos que a densidade será também cerca de três vezes superior nos loteamentos multifamiliares do tipo 
EHIS (Figura 12). 
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Figura 12: Localização dos Loteamentos EHIS com densidade habitacional média/Ha, por tipo de lotes.  

Fonte: BARBUTTI (2018) 
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Tabela 2: Densidade Habitacional para os Loteamento EHIS com lotes Unifamiliares  

Fonte: Coordenadoria de Parcelamento do Solo (2017), elaborado pelo autor. 

A (Tabela 2) representa os dados em realação aos tamanhos de lotes que mais ocorrem nos loteamentos 
EHIS estudados, portanto para este tipo a média é de 69 habitações/ha líquido. 
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Tabela 3: Densidade Habitacional para os Loteamento EHIS com lotes Mulifamiliares.  

Fonte: MRV Engenharia S.A. (2018), elaborado pelo autor. 

A (Tabela 3) representa os dados em realação aos tamanhos de lotes que ocorrem no loteamento EHIS 
estudados, com a quantidade de apartamentos projetados, portanto para este tipo a média é de 188 
habitações/ha líquido. 

Área de Concentração de loteamentos Fechados 

A área onde concentram-se os loteamentos fechados é a região norte e nordeste da cidade, ao longo da 
Rodovia Dom Pedro I e também na Rodovia Adhemar de Barros, conforme, apresentado na (Figura 11), áreas 
destacadas no retângulo laranja. É uma região de ocupação mais recente e onde, historicamente, o valor da 
terra vem selecionando as atividades que ali se instalam. Portanto, uma região que concentra população 
residente de rendas média e média alta. Sua ocupação, ao longo dos últimos 40 anos, está associada as novas 
estruturas de mobilidade e se apresenta de forma muito distinta do restante da cidade. Aqui predominam 
os conjuntos autônomos, seja de unidades unifamiliares ou multifamiliares, seja de superfícies 
concentradoras de comércio e serviços. Mais especificamente temos em seu interior, entre outros, duas 
grandes universidades e os três maiores shoppings centers da cidade. (Portas, N.; Domingues, A.; Cabral, J., 
2011). 

Os loteamentos fechados, objetos dessa pesquisa, iniciam esta forma de expansão na cidade e, mais 
especificamente nesta parte da cidade, desde a década de 1980. Atualmente, segundo os dados da pesquisa, 
dos 11 empreendimentos aprovados para esta área apenas 1 não é loteamento fechado de uso residencial, 
mas trata-se de empreendimento comercial que segue a mesma tipologia de unidade fechada autônoma. Os 
empreendimentos aprovados nesta parte da cidade têm características, até certo ponto, bastante distintas 
dos empreendimentos EHIS que predominam na região sudoeste. São em geral lotes unifamiliares, com 
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dimensões mínimas de 420 m², sendo que alguns podem superar 1000 m². Portanto trata-se de uma área de 
densidade habitacional bastante baixa, conforme mostra a (Tabela 4). 

 

 
Tabela 4: Densidade Habitacional para os Loteamento com Lotes unifamiliares e fechado 

Fonte: Coordenadoria de Parcelamento do Solo (2017), elaborado pelo autor. 

Se compararmos estas densidades com os loteamentos EHIS de lotes unifamiliar, verifica-se que chega a ser 
3 vezes menor, portanto os loteamentos fechados se caracterizam por ser de baixa densidade habitacional, 
para os lotes na faixa de 420 a 465m², já para os lotes de 1.000m² a densidade fica em torno de 10 unid. 
habit./ha, ainda mais baixa. 

CONCLUSÕES 

A expansão urbana ocorrida no período estudado mostra que há dois principais vetores de crescimento 
associado as duas formas urbanas, uma a sudoeste sob forma dos empreendimentos habitacionais de 
interesse social, tanto em lotes para casas como em condomínios de prédios. Estas ocupações vêm 
preenchendo alguns vazios urbanos deixados desde a década de 1950 e ao mesmo tempo pressionando a 
expansão dos extremos da cidade. São, em sua maioria, grandes urbanizações de caráter popular, 
promovidas pelo governo federal e, em geral em descontinuidade com a cidade existente. Apesar desses 
empreendimentos serem formalmente abertos, aqueles compostos por lotes multifamiliares associam vários 
lotes próximos ao limite de 10.000m², formando grandes quadras fechadas, respondendo a lógicas 
semelhantes à dos loteamentos fechados, mas com o agravante de estarem inseridos no fundo de um 
território carente de serviços, equipamentos e infraestrutura.  
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A outra região de expansão urbana, na porção norte da cidade, ocorre sob a forma dos loteamentos 
fechados, são grandes glebas desconectados da mancha urbana consolidada, mas, ao mesmo tempo, 
conectados e condicionados as estruturas de mobilidade diferenciada e vinculada ao automóvel individual. 
Estes tipos de ocupações são o reflexo das tipologias permitidas pela lei de uso e ocupação do solo e das 
forças atuantes do mercado imobiliário. 

Os primeiros indícios da investigação apresentam predominâncias distintas de usos e formas de associação 
de unidades em função das zonas da cidade e também da renda predominante, um processo que origina 
uma tendência de organização espacial em áreas de “forte homogeneidade social interna e de forte 
disparidade entre elas” (Castells, 1983, p. 60). 

A construção do território e o processo de crescimento fragmentado da cidade de Campinas, se dá de 
maneira compartimentada, cenário apresentado através da espacialização dos tipos de loteamentos com 
suas características. Apesar da existência de legislações que indiquem parâmetros urbanísticos diferenciados 
para cada porção do território municipal, estes apenas não dão conta da plena organização e estruturação 
do crescimento da cidade. Precisa haver um esforço, tanto por parte da gestão pública como da sociedade 
civil, na busca de alternativas de projetos macro estruturadores que organize os fluxos e a ocupação pelas 
diversas atividades da cidade.   
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INOVAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NOS NOVOS 
POLOS DE DESENVOLVIMENTO DA METRÓPOLE DO RECIFE 

INNOVATIONS OF REAL ESTATE ENTERPRISES IN THE NEW POLES OF DEVELOPMENT OF RECIFE’S 
METROPOLIS 

INNOVACIONES DE LOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN LOS NUEVOS POLOS DE 
DESARROLLO DEL METROPOLE DEL RECIFE 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
A partir de meados dos anos 2000, mudanças na dinâmica econômica metropolitana do Recife passam a se expressar 
com vigor por meio de grandes empreendimentos industriais e imobiliários em municípios do sul, do oeste e do norte 
metropolitano, distantes do polo Recife. Novas estruturas urbanísticas de padrão econômico mais elevado do que as 
instaladas nesses municípios passam a ser incorporadas pelo mercado imobiliário, que se expande atraído pela dinâmica 
econômica desses novos polos de desenvolvimento. Este artigo tem como foco o impacto dessa expansão do setor 
imobiliário para os municípios periféricos da metrópole recifense, seja pela ampliação da oferta de moradias que ele 
ocasiona, seja pelas mudanças socioespaciais que ele provoca, ao implantar uma nova tipologia habitacional, distinta 
do padrão tradicional que caracteriza a simplicidade das cidades onde se localizam.     
PALAVRAS-CHAVE: Dinâmica metropolitana; Polos de desenvolvimento; Expansão imobiliária; Tipologia habitacional. 

ABSTRACT:  
From the mid-2000s, changes in the metropolitan economic dynamics of Recife began to be strongly expressed through 
large industrial and real estate ventures in southern, western and metropolitan north municipalities, far from Recife. 
New urban structures of a higher economic standard than those installed in these municipalities are now incorporated 
by the real estate market, which is expanding, attracted by the economic dynamics of these new poles of development.  
This article focuses on the impact of this expansion of the real estate sector on the peripheral municipalities of the Recife 
metropolitan region, either by the expansion of the housing supply it causes, or by the socio-spatial changes that it 
provokes, by implanting a new housing typology, which characterizes the simplicity of the cities where they are located. 
KEYWORDS: Metropolitan dynamics; Development poles; Real estate expansion; Housing typology. 

RESUMEN:  
A partir de mediados de los años 2000, cambios en la dinámica económica metropolitana de Recife pasan a expresarse 
con vigor por medio de grandes emprendimientos industriales e inmobiliarios en municipios del sur, del oeste y del norte 
metropolitano, distantes del polo Recife. Nuevas estructuras urbanísticas de patrón económico más elevado que las 
instaladas en esos municipios pasan a ser incorporadas por el mercado inmobiliario, que se expande atraído por la 
dinámica económica de esos nuevos polos de desarrollo. Este artículo tiene como foco el impacto de esa expansión del 
sector inmobiliario hacia los municipios periféricos de la metrópoli recifense, sea por la ampliación de la oferta de 
viviendas que él ocasiona, sea por los cambios socioespaciales que él provoca, al implantar una nueva tipología 
habitacional, distinta del patrón tradicional que caracteriza la simplicidad de las ciudades donde se ubican.  
PALABRAS CLAVE: Dinámica metropolitana; Polos de desarrollo; Expansión inmobiliaria; Tipología de la vivienda. 
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INTRODUÇÃO 

No discurso de posse de sua primeira gestão, iniciada em 2007, o Governador de Pernambuco, Eduardo 
Campos, defende a ideia da “construção de um novo tempo e da necessidade de corrigir distorções sociais”1. 
Tal ideia se alinha com o discurso neo-desenvolvimentista2 iniciado pelo Governo Federal, no ano de 2006, 
que teve como símbolo maior o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em janeiro de 2007, 
que estabeleceu como prioridade a realização de investimentos de grande porte orientados para a 
construção e a requalificação da infraestrutura, sob a perspectiva de que seria possível conciliar crescimento 
econômico com sustentabilidade e equidade social.  

As decisões econômicas do Governo Federal de implantar empreendimentos estratégicos no Nordeste, 
especialmente em Pernambuco, para impulsionar o avanço do setor industrial local, se alinham com as do 
Governo de Pernambuco, propiciando mudanças no papel do Estado que se assume como indutor de 
atividades econômicas, na perspectiva de atrair investimentos externos por meio de grandes projetos 
estruturadores com vista a obter maior competitividade, e a superar a situação relativamente longa de 
estagnação econômica, agravada pelo contexto mais competitivo da globalização. 

A partir de meados dos anos 2000, mudanças na dinâmica econômica metropolitana do Recife passam a se 
expressar por meio de grandes empreendimentos industriais e imobiliários em áreas distantes do polo Recife: 
o Complexo Industrial Portuário de Suape, ao Sul (Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca), a montadora da Fiat, 
uma indústria de vidros e um polo de produção de Hemoderivados, ao norte (Goiana, recentemente 
integrada aos limites instituídos da Região Metropolitana, com impactos no município metropolitano de 
Igarassu e Itapissuma) e, em menor grau, a Arena Pernambuco e a Cidade da Copa, a oeste (São Lourenço da 
Mata). Novas estruturas urbanísticas de padrão econômico mais elevado do que as instaladas nesses 
municípios, passam a ser implantadas pelo mercado imobiliário, atraídos pela dinamização econômica que 
se anunciava. 

Este artigo aborda a expansão do setor imobiliário nos municípios metropolitanos periféricos, buscando 
caracterizar as mudanças de padrão nos espaços de moradia provocadas por este setor, por meio da 
implantação de produtos imobiliários inovadores, que confrontam as formas tradicionais e marcadas pela 
simplicidade que caracterizam as cidades no entorno desses empreendimentos.  

Assim, entendendo que “o desenvolvimento produz impactos, deslocamentos, mudanças, e coloca em foco 
questões de ordem política, social e cultural de uma sociedade e da própria escolha do desenvolvimento a 
seguir” (Cavalcanti, Souza e Oliveira, 2018, p.22), são ressaltadas as repercussões da indução do 
desenvolvimento e a importância da perspectiva de desenvolvimento a ser adotada. Sem maiores 
aprofundamentos quanto a esta perspectiva, vamos apenas contextualizar o impulso de desenvolvimento 
ocorrido em Pernambuco, especialmente concentrado na Região Metropolitana, que dinamizou municípios 
periféricos da região, atraindo os interesses do setor imobiliário.  

                                                           
1 Discurso de posse de Eduardo Campos, proferido na Assembleia Legislativa de Pernambuco em janeiro de 2017. Ver em: DIÁRIO de 
Pernambuco. Veja discurso de posse de Eduardo Campos feito em 2007. Diário de Pernambuco, 13/08/2014. Disponível em: 
www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2014/08/13/interna_politica,522471/veja-do-discurso-de-posse-de-
eduardo-campos-feito-em-2007.shtml. Acesso 7 jun 2018. 
2 Para aprofundar o conceito de neo-desenvolvimentismo ver SICSÚ, João; PAULA, Luiz Fernando de; e MICHEL, Renaut. Por que um 
novo-desenvolvimentismo? Jornal dos Economistas n°. 186, Janeiro de 2005, p. 3-5. 
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A DINAMIZAÇÃO DE POLOS NA METRÓPOLE DO RECIFE ATRAINDO OS INTERESSES IMOBILIÁRIOS 

Os grandes projetos econômicos surgidos a partir do limiar do século XX para XXI aparecem como uma 
oportunidade de redenção para a Região Metropolitana do Recife (RMR), caracterizada pela pobreza de 
grande parte da sua população, excluída do acesso à terra e dos benefícios urbanos. A metrópole recifense 
traz a desigualdade socioespacial como um traço marcante da sua paisagem, especialmente no núcleo 
metropolitano, onde ricos e pobres habitam a pouca distância. Nos municípios mais distantes do polo Recife, 
essa desigualdade é menor, porque são menores as diferenças sociais e são mais homogênios os padrões de 
moradia. 

A implantação de grandes empreendimentos ao sul, a oeste e ao norte da região metropolitana do Recife, 
bem como a infraestrutura urbana que lhes dão suporte, decorre da inserção do Brasil no processo de 
globalização da economia e empreende dinâmicas territoriais diferenciadas, em função de sua localização no 
interior da metrópole. Contudo, aos primeiros sinais de uma possível dinamização econômica, que se 
manifesta de modo mais evidente, a partir do final da década de 2000, o setor imobiliário local responde com 
pretenções de investimentos nos municípios periféricos da metrópole, onde se localizam esses 
empreendimentos dinamizadores. Contribui, para isso, mudanças na política do Governo Federal, com a 
implantação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que traz em si a função de dar suporte à 
economia, por meio da dinamização do setor imobiliário, e, por outro lado, atender a uma demanda por 
moradias sem acesso aos moldes de financiamento então existentes.3 

A expansão dos investimentos imobiliários para as bordas da malha urbana e para as áreas periurbanas, assim 
como o esvaziamento de antigas áreas centrais, não é um processo vivenciado apenas pela metrópole do 
Recife. Tem se mostrado como processo, também, comuns a outras metrópoles brasileiras e da América 
Latina. Contudo, o que aqui se destaca é a difusão de novos padrões habitacionais, seja nos 
empreendimentos destinados aos grupos de alta e média renda, por meio da produção de grandes 
condomínios verticais e horizontais, com seus aparatos de isolamento; seja naqueles destinados ao mercado 
popular de média e baixa renda, por meio de conjuntos habitacionais promovidos pelo Programa Minha Casa 
Minha Vida, que seguem padrões semelhantes de condomínios fechados.  

Como destacam Souza e Bitoun (2015), esses novos padrões habitacionais que proliferam na RMR, em suas 
diversas escalas, além de impedirem a porosidade urbana, ampliam a segmentação do território e as 
desigualdades socioespaciais que caracterizam a região, afirmando crescentemente a lógica do capital na 
produção e reprodução das cidades. Grande parte desses novos empreendimentos apoia-se num conjunto 
de infraestrutura que congrega itens de lazer, aparatos de segurança privada e contato com a natureza, 
aspectos que se mercantilizam, compondo os argumentos de venda para atrair as famílias de mais alta renda.  

Vinculado à econômica globalizada, caracterizada pelo avanço do processo de financeirização, o setor 
imobiliário se expande na busca incessante de maximizacão de lucros, cujas estratégias têm por base a 
transformação do uso do solo, que passam a orientar a produção imobiliária empresarial. A forte 

                                                           
3 Até meados dos anos 2010, devido à consolidação da financeirização da moradia pela abertura do capital das construtroras nas 
bolsas de valores, a produção imobiliária em todo país se caracterizava pelo autofinaciamento, em geral direcionado para os 
públicos de médio e alto padrão. No governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010), é criado o Sistema Nacional de 
Habitação (SNH) que amplia a faixa da população contemplada pelo mercado privado da habitação. Esse programa amplia a 
atuação do mercado para as faixas de média e passa a atrair grandes incorporadoras que, extrapolando seus limites territoriais, 
adotam uma estratégia de estocagem de terras (Cavalcanti, 2010). 
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concentração de investimentos, evidenciadas pelo porte dos empreendimentos implantados, demonstra as 
expectativas de lucro do mercado privado, especialmente por que este adquire as terras em forma de glebas 
por um preço bem mais baixo do que aquele das terras já parceladas, e assumem a implantação do 
parcelamento do solo, da infraestrutura física e, no caso dos empreendimentos habitacionais, a construção 
das moradias. Como dizem Souza e Bitoun (2015, p. 31) 

Grandes empreendedores tornam-se grandes proprietários fundiários e a especulação se 
desloca do valor da edificação para o preço da terra. Áreas rurais e periurbanas são 
privilegiadas como áreas de expansão urbana comandada pelo setor privado, que pressiona 
os poderes públicos municipais a mudarem seus instrumentos de ordenamento territorial, 
a criarem novas zonas especiais com parâmetros de maior adensamento e verticalização, 
estabelecendo uma inversão da valorização de terrenos na relação centro-periferia.    

O poder municipal participa desse processo, de um lado, na expectativa de angariar recursos com impostos 
derivados dos novos usos no seu território e, de outro, assumindo a responsabilidade pelo planejamento e 
regulação urbanística, que sofrem pressões para se adequarem às novas formas propostas pelo setor 
imobiliário. Em muitos casos, principalmente naqueles empreendimentos que assumem a escala de bairros, 
ou mesmo de cidades, o poder público transfere para o setor privado o protagonismo do planejamento e das 
soluções urbanas.  

A EXPANSÃO DO SETOR IMOBILIÁRIO IMPACTANDO OS MUNICÍPIOS PERIFÉRICOS   

Valendo-se de situações oportunas, aliadas a vantagens concedidas pelo poder público, diversas construtoras 
lançaram empreendimentos imobiliários caracterizados pelo adensamento populacional dos grandes 
conjuntos habitacionais e pela criação de novas cidades/bairros planejados. Com o levantamento dos 
projetos dos empreendimentos na Região Metropolitana do Recife, realizado em 2017, referentes ao período 
de 2006 a 2011, foram registrados um total de 64 projetos, sendo sete localizados ao sul, 23, a oeste e 34 ao 
norte (Tabela 1). Para a análise dos dados foi usado como critério a identificação do tipo de produção 
(pública, empresarial ou mista); a população prevista e a relação deste número com a população da cidade 
e as tipologias habitacionais propostas (condomínios verticais e horizontais fechados e bairros e cidades 
planejadas).  

Os dados aqui apresentados são fruto de uma pesquisa iniciada com a reunião dos dados brutos e isolados 
já existentes nos computadores do Observatório das Metrópoles - Núcleo Recife, obtidos através de 
pesquisas anteriores, em uma única tabela, criando dessa forma uma espécie de tabela síntese. Esses dados 
foram agrupados por zona de expansão (norte, sul e oeste), onde cada linha corresponde a um 
empreendimento imobiliário e as colunas se referem a características (como município, tipologia, faixa de 
mercado a que se destina, valor do imóvel, área do empreendimento, etc.) desses empreendimentos. 
Posteriormente, as lacunas deixadas pela antiga pesquisa foram preenchidas e os empreendimentos 
georreferenciados, criando um banco de dados.  
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A produção dos empreendimentos tem uma natureza diversa, predominando aqueles de promoção pública 
(58%), construídos pela iniciativa privada, porém contratados no âmbito do Programa Minha Casa Minha 
Vida. Tal predomínio ratifica a importância dessa política para dinamizar o setor imobiliário privado e pode 
ser justificado porque o programa possui um sistema de crédito para a produção e outro para o consumo, no 
âmbito do qual o empreendedor privado, responsável pela produção do produto habitacional, não assume 
risco, uma vez que os compradores transferem suas dívidas para as agências ou bancos financiadores.  

Ao avaliar a produção pública nas zonas de expansão da região metropolitana do Recife, é possível perceber 
que sua presença é mais acentuada nos polos norte e oeste. Segundo Cavalcanti (2010), isso se deve 
principalmente ao fato dessa produção estar aliada a uma demanda habitacional gerada pelas oportunidades 
de emprego que apontaram com a chegada dos grandes empreendimentos industriais ao norte e a 
consequente atração da população para o meio urbano; a inserção da classe “C” no mercado imobiliário e 
pela emergência de uma cidade planejada a oeste.  

A produção empresarial, por sua vez, se apresenta pouco significativa. Sua maior atuação é na porção sul do 
território e se caracteriza pelo predomínio de lançamentos de projetos de cidades/bairros planejados. Vale 
destacar que a zona oeste é o segundo polo com maior produção empresarial, representado pela “Cidade da 
Copa” e alguns conjuntos habitacionais e que sua faixa de mercado tem como público alvo as classes de 
média e alta renda. 

A chegada desses novos padrões de moradia geraria nos municípios receptores um grande aumento 
populacional. De acordo com as expectativas dos empreendedores imobiliários, esse incremento 
populacional nos munícipios poderia atingir níveis alarmantes (LIMA, 2014), chegando a representar um 
aumento de mais de 50%, como é o caso do projeto de bairro planejado Convida SUAPE, previsto para ser 
entregue no ano de 2017. 

Polo Município 

QUANTIDADE DE EMPREENDIMENTOS 

TOTAL Habitacionais 
Loteamentos 

PMCMV Empresarial 
Empresarial 
+ PMCMV 

TOTAL 

Norte 

Goiana - 7 - 7 - 7 

Igarassu 17 2 - 20 2 22 

Itapissuma - 1 - - 1 1 

Itamaracá 1 3 - 4 - 4 

Sub-Total Norte 18 13 0 31 3 34 

Oeste 

São Lourenço da Mata 12 4 - 16 - 16 

Camaragibe 6 1 - 7 - 7 

Sub-Total Oeste 18 5 0 23 0 23 

Sul 

Cabo de Santo Agostinho - 2 1 3 1 4 

Ipojuca 1 1 1 3 - 3 

Sub-Total Sul 1 3 2 6 1 7 

TOTAL 37 21 2 60 4 64 

Tabela 1: Quantidade de empreendimentos lançados RMR 
Fonte: Elaboração da autora, 2017-2018 
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A Tabela 2 fornece um quadro da representatividade desses empreendimentos no território dos municípios 
onde eles se localizam. Dos empreendimentos pesquisados, foi possível ter acesso à localização e aos dados 
de área e número de moradias ofertadas em cerca de 80% deles, o que representa uma amostra significativa, 
que corresponde a uma população adicional aos municípios de 41,6%, considerando o somatório da 
população dos municípios que abrigam os empreendimentos. É importante ressaltar que este percentual se 
elevaria, se somados os dados do empreendimento de Itapissuma. O maior impacto populacional desses 
empreendimentos se dá no município de Cabo de Santo Agostinho, uma vez que se dobra a população 
municipal, e no município de Ipojuca que, juntos, totalizam um incremento populacional de 88,3% no polo 
sul. Outro município com aumento significativo da população foi São Lourenço da Mata, cujo acréscimo 
chegaria a totalizar 43,9% da população atual. No setor oeste, essa porcentagem é menor, mas ainda se faz 
significativa, representando 17,2% da população atual. 

Predominam entre as tipologias dos empreendimentos habitacionais os condomínios fechados, horizontais 
e verticais. No polo oeste, predominam os conjuntos habitacionais verticais de natureza pública, financiados 
pelo PMCMV. Nesse polo, pouco mais da metade dos empreendimentos lançados foram entregues e a outra 
metade segue em construção ou parado. Muitos dos contratos foram cancelados e até aqueles projetos que 
tiveram as obras concluídas estão em sua grande maioria desocupados.  

Na porção norte do território há uma maior predominância dos conjuntos habitacionais horizontais fechados, 
de cunho público. Nos mapas apresentados a seguir, nas Figuras 1 a 4, que correspondem aos Quadros 1 a 
3, é possível perceber que, mesmo afastados do centro, esses conjuntos conseguem manter um diálogo com 
a malha urbana pré-existente e a grande maioria dos empreendimentos lançados tiveram suas obras 

Polo Município 
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Q
u

an
ti

d
ad

e
 d

e
 

Em
p

re
e

n
d

i-

m
e

n
to

s 
P

e
sq

u
is

ad
o

s 

Empreendimentos Georeferenciados 

Q
u

an
ti

d
ad

e 

%
 s

o
b

re
 T

o
ta

l 

Á
re

a 
(H

a)
 

M
o

ra
d

ia
s 

P
o

p
u

la
çã

o
 

%
  P

o
p

u
la

çã
o

   
s/

 m
u

n
ic

íp
io

 

D
e

n
si

d
ad

e
 

P
o

p
u

la
ci

o
n

al
 

Norte 

Goiana 75.644 7 7 100,0 232,32 5.050 20.200 26,7 8.694,9 

Igarassu 102.021 22 12 54,5 97,69 4.019 16.076 15,8 16.456,1 

Itapissuma * 23.769 1 -  - - - - - - 

Itamaracá 21.884 4 3 75,0 6,65 544 2.176 9,9 32.721,8 

Sub-Total Norte 223.318 34 22 64,7 336,66 9.613 38.452 17,2 11.421,6 

Oeste 

São Lourenço da 
Mata 

102.895 16 15 93,8 295,2 11.298 45.192 43,9 15.308,9 

Camaragibe 144.466 7 7 100,0 14,65 1.554 6.216 4,3 43.017,3 

Sub-Total Oeste 247.361 23 22 95,7 309,65 12.852 51.408 20,8 16.602,0 

Sul 

Cabo de Santo 
Agostinho 

189.222 4 4 100,0 1545 36.202 152.808 80,8 9.890,5 

Ipojuca 80.637 3 3 100,0 342,26 12.120 85.480 106,0 24.975,2 

Sub-Total Sul 269.859 7 7 100,0 1.887,3 48.322 239.288 88,3 12.626,1 

TOTAL 740.538 64 51 79,7 2.533,6 70.787 328.148 41,6 12.952,0 
• Não foram encontrados dados do empreendimento do município de Itapissuma.  

Tabela 2: Quantidade de empreendimentos, área, moradias, população e densidades RMR 
Fonte: Elaboração da autora, 2017-2018 
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concluídas. O sucesso desse tipo de provisão de moradia no polo norte se deve ao fato dele se mostrar ainda 
atrativo na atual conjuntura, por estar em plena atividade os polos automotivo, fármaco-químico e vidreiro.  

Os megaempreendimentos, no formato de “bairros planejados”, surgem já na década de 2010, como a mais 
nova forma de provisão da moradia empreendida pelo setor imobiliário empresarial na RMR, e sua ocorrência 
é registrada em todos os polos dinâmicos da região. Esses bairros/cidades planejadas se constituem a maior 
inovação da produção imobiliária recente na Região Metropolitana do Recife. Essa tipologia de implantação 
de espaços habitacionais amplia a escala dos grandes condomínios horizontais e verticais, incluindo espaços 
de equipamentos e serviços – especialmente de educação e abastecimento - necessários ao padrão de 
consumo da população a que se destinam. Como dizem Souza e Bitoun (2015, p. 31) 

Como revela o nome de alguns desses empreendimentos – engenho, fazenda, reserva – as 
glebas em que são implantados encontravam-se, até pouco tempo, fora do mercado. São 
áreas de antigos latifúndios, outrora pertencentes à indústria açucareira, ou a sítios 
periurbanos, ou a proprietários, cujas terras, caracterizadas pelos atrativos naturais e 
ambientais, mantiveram-se como reserva de valor. A nova mercadoria passa a ser associada 
à paisagem urbana, ao meio ambiente, aos equipamentos de lazer e de segurança 
implantados como extensão da moradia, à infraestrutura de comércio e serviços a serem 
implantados para atendimento dos futuros moradores e de modo compatível com o seu 
padrão de consumo. 

 

Figura 1: Norte. GOIANA. Empreendimentos habitacionais que correspondem ao Quadro 1 
Fonte: Recortada de LUNA (2018, p. 42) 

9255



 

 

Figura 2: Norte. IGARASSU, ITAPISSUMA, ITAMARACÁ. Empreendimentos habitacionais que correspondem ao Quadro 1. 
Fonte: Elaboração da primeira autora, 2017-2018 
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3 Reserva Atlântica Cajueiros   X    X        X    

4 Reserva Ecolife   X      X      X    

5 Camiho da Praia Residence Club   X      X      X    

6 Goiana Beach Life   X      X    X     

7 Condomínio Privê Mirante do Mar   X      X      X    

8 

IG
A

R
A

SS
U

 

Residencial Jardins das Palmeiras X       X    X      

Fi
gu

ra
 2

 

9 Habitacional Reserva da Pitanga X       X    X      

10 Habitacional Sítio Viver X     X      X      

11 Habitacional Santa Paula X       X    X      

12 Residencial  Estrela X     X      X      

13 Residencial Flores de Igarassu X     X      X      

14 Residencial Jardim Paraíso X       X        X  

15 Residencial Oliveiras X     X        X    

16 Habitacional Miguel Arraes X       X    X      

17 Residencial Águas do Monjope X       X      X    

18 Condomínio Tropical Village   X X        X      

19 Jardim Encantado    X X          X    

20 

IT
A

M
A

-

R
A

C
Á

 Ciranda da Ilha X     X      X      

21 Residencial Porto do Sossego   X      X    X      

22  Itaoca Residence   X      X    X      

Tabela 3: Empreendimentos habitacionais implantados/previstos Norte da RMR 
Fonte: Elaboração da autora, 2017-2018 
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Figura 3: Oeste. SÃO LOURENÇO DA MATA e CAMARAGIBE. Empreendimentos habitacionais que correspondem ao Quadro 2. 
Fonte: Elaboração da primeira autora, 2017-2018 
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Alameda Residencial Clube   X       X    X      
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2 Cidade da Copa   X        X      X  

3 Condomínio Club Vila Verde X      X        X    

4 Reserva Atlântica das Figueiras X      X        X    

5 Reserva Atlântica Jatobás X      X        X    

6 Reserva Atlântica Palmeiras X      X        X    

7 Reserva São Lourenço X   X          X    

8 Residencial Bosque Pau Brasil   X      X    X      

9 Residencial Jardim São Francisco X      X      X      

10 Residencial Parque Capibaribe X     X      X      

11 Residencial Vila Bela   X      X    X      

12 Residencial Vila Capibaribe X        X    X      

13 Residencial Vila do Campo   X      X    X      

14 Residencial Vila da Luz X      X      X      

15 Residencial Vila Nova X      X        X    

16 

C
A

M
A

R
A

G
IB

E 

Parque Verde Condomínio Clube X      X      X      

17 Condomínio Viverde X      X      X      

18 Residencial Região Metropolitana X      X      X      

19 Residencial Maria Eduarda X      X      X      

20 Privê Solar Vermont X      X      X      

21 Residencial Alameda do Jasmim   X    X      X      

22 Residencial Engenho Camarás X      X        X    

Tabela 4: Empreendimentos habitacionais implantados/previstos Oeste da RMR 
Fonte: Elaboração da autora, 2017-2018 

 

 9257



 

 

Figura 4: Sul. CABO DE SANTO AGOSTINHO e IPOJUCA. Empreendimentos habitacionais que correspondem ao Quadro 3. 
Fonte: Elaboração da primeira autora, 2017-2018 

De modo geral, os empreendimentos imobiliários implantados nos polos dinâmicos da metrópole do Recife, 
objetivavam atender à demanda habitacional de funcionários de padrão médio e superior que serviam às 
grandes indústrias ou serviços instalados. A Reserva do Paiva e o Convida, no município do Cabo de Santo 
Agostinho, e o Engenho Trapiche, no município de Ipojuca, localizam-se nas proximidades do Complexo 
Suape, ao sul da RMR; a Fazenda Mulata, no município de Itapissuma, bem como a Cidade Atlântica e o 
loteamento Northville, no município de Goiana, e o Tropical Village, em Igarassu, encontram-se nas 
proximidades do polo automotivo; a Cidade da Copa e a Reserva São Lourenço, no município de São Lourenço 
da Mata, encontra-se nas proximidades da Arena Pernambuco.  
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 Reserva do Paiva   X  X       X     
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2 Cidade Garapu   X        X    X 

3 Dharma Ville   X X         X   

4 Convida Suape X  X X         X   

5 

IP
O

JU
C

A
 

Reserva Ipojuca X  X X       X     

6 Residencial Atlântico Sul X      X     X     

7 Engenho Trapiche   X X       X     

Tabela 5: Empreendimentos habitacionais implantados/previstos Sul da RMR 
Fonte: Elaboração da autora, 2017-2018 
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Dentre os empreendimentos lançados para o polo sul, o Residencial Atlântico Sul se destaca por ser o único 
projeto de conjunto habitacional em meio a seis projetos de bairros planejados (Reserva do Paiva, Cidade 
Guarapu, Reserva Ipojuca, Dharma Ville, Convida Suape e Engenho Trapiche). Ao contrário das outras zonas 
de expansão, o polo sul tem todos os seus empreendimentos de origem empresarial, mostrando, dessa 
forma, o grande interesse do mercado imobiliário nessa área. Essas inovações dos empreendimentos 
imobiliários do tipo cidade/bairro planejados são voltadas para um público de alto e médio padrão, de cunho 
empresarial e contam com forte investimento e divulgação das construtoras.  

Os projetos dos bairros planejados do polo sul surgiram num cenário em que o Complexo Industrial Porto de 
Suape (CIPS) estava em ampla e plena atividade, demandando uma urgência por habitação. No entanto, com 
a crise que nos últimos anos tem abalado o Brasil, o CIPS perdeu força e investimentos e os projetos voltados 
para o setor de habitações tiveram suas obras paralisadas. À exceção do bairro Reserva do Paiva, localizado 
no município do Cabo de Santo Agostinho, que já teve muitos de seus empreendimentos lançados, os demais 
bairros têm suas obras cessadas, não iniciadas ou, quando muito, em fases extremamente preliminares. 
Menos de 30% dos projetos previstos para esse polo foram entregues, enquanto os 70% restantes se 
encontram em construção ou sem informação sobre o andamento. 

A não execução da “Cidade da Copa” e a rescisão do contrato da construtora Odebrecht com o Governo do 
Estado de Pernambuco contribuíram para que esse polo de desenvolvimento deixasse de ser um atrativo 
alvo de investimentos. Contudo, o volume de empreendimentos habitacionais lá construídos, grande parte 
pelo Programa MCMV, representa um estoque de moradias que pode atrair deslocamentos populacionais 
de outras áreas. Nesse polo, cerca de 65% dos empreendimentos lançados foram construídos, enquanto o 
restante está em fase de obras. Já outras regiões, cujas atividades industriais nelas implantadas mantem-se 
ativas, contribuem para fazer da região onde se localizam uma nova centralidade metropolitana. 

FORMAS INOVADORAS DE MORADIA CONFRONTANDO A SIMPLICIDADE DAS FORMAS 
TRADICIONAIS  

A fim de elucidar as mudanças nas dinâmicas urbanas e a ruptura dos contextos socioeconômico e espaciais 
dos municípios estudados, foram tomados como exemplo os casos do Cabo de Santo Agostinho (Convida 
SUAPE), São Lourenço da Mata (Cidade da Copa) e Goiana (Reserva EcoLife), apresentando as características 
urbanísticas e o padrão tradicional das moradias desses municípios, em comparação com as propostas de 
implantação, algumas já realizadas, dos novos empreendimentos imobiliários, que estabelecem uma 
diferenciação social expressiva em relação ao seu entorno. 

No município de Goiana, é possível perceber que o tecido urbano tradicional (figura 5) é caracterizado 
predominantemente pela sua malha irregular, com lotes pequenos, e pela autoconstrução de casas 
conjugadas (colada nos dois lados do lote) de padrão popular alinhadas com a rua, sem presença de muros, 
cercas e grades. Oposto a essa cidade tradicional, os empreendimentos ali propostos se caracterizam pelo 
traçado formal das vias, com grandes lotes e casas alto padrão abastecidas por diversos equipamentos como 
sauna, espaço gourmet, playground etc . 

Segundo o IBGE Cidades, cerca de metade da população residente de Goiana (48,2%) possui rendimento 
mensal de até meio salário mínimo e apenas 27,2% possui trabalho formal. A Reserva EcoLife (figura 6), 
projeto de bairro planejado para a área, por outro lado, propõe em seu empreendimento residências de alto 
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padrão, cujo metro quadrado chega a valores altíssimos e que claramente não serão obtidos pela população 
local. A inserção desse projeto não só afeta a malha urbana tradicional, como também afeta a própria 
dinâmica socioeconômica vigente. Segundo a propaganda da construtora, o empreendimento representa 
“uma nova proposta de estilo de vida” (IMOBI). A Reserva se encontra atualmente em construção. 

     

Figura 5 e 6: Habitações do Centro do município de Goiana (esquerda) comparadas ao projeto Reserva EcoLife (direita) 
Fonte: Respectivamente, Google Street View, 2013 e Site da Imobi Desenvolvimento Urbano, não datado 

 

No município do Cabo de Santo Agostinho também foram lançados empreendimentos que destoam da malha 
urbana existente, como é o caso do Convida SUAPE (figura 8). Enquanto o município é caracterizado por 
residências unifamiliares de padrão popular (figura 7), o projeto do Convida propõe a inserção de edifícios 
em torre voltados para um público média e alta renda, concentrando moradia e trabalho em mesmo espaço. 
Assim como em Goiana, esse projeto, caso seja entregue, representará grandes mudanças na dinâmica local 
uma vez que só ele representa um acréscimo de quase 50% da população residente. Segundo o IBGE Cidades, 
43,8% da população local possui renda mensal de até meio salário mínimo e apenas 20,9% tem uma ocupação 
(trabalho) formal. 

        

Figura 7 e 8: Habitações do Centro do município do Cabo de Santo Agostinho (esquerda) comparadas ao projeto Convida SUAPE (direita) 
Fonte: Respectivamente, Google Street View, 2012 e Site da Construtora Cone, não datado 

Por fim, e não diferente dos outros casos já expostos, em São Lourenço da Mata, cuja população residente, 
46,1% dela, tem rendimento mensal de até meio salário mínimo e apenas 9,1% tem uma ocupação formal, 
também foram lançadas diversas inovações imobiliárias voltadas para o público de média e alta renda, 
destacando-se entre eles a Cidade da Copa (figura 10). Em seu centro tradicional, as casas de São Lourenço 
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se apresentam soltas no lote, muradas, com alta taxa de ocupação do terreno e caracterizadas pelo seu 
padrão popular (figura 9). No entanto, o projeto da Cidade da Copa, caracterizado pelas quadras abertas e 
pelos edifícios em altura, além de provocar um aumento populacional e a chegada de uma população de 
maior renda para o município, conta com propostas de desenho urbano muito destoantes da malha 
existente.  

           

Figuras 9 e 10: Habitações do Centro do município de São Lourenço da Mata (esquerda) comparadas ao projeto Cidade da Copa (direita) 
Fonte: Respectivamente, Google Street View, 2012 e Site do GloboEsporte, não datado 

Com a escassez de terrenos vazios nas áreas centrais (onde predominantemente estão localizadas as redes 
de infraestrutura), os investidores buscaram por novas áreas de interesse nas periferias metropolitanas, em 
parte estimulados pela perspectiva de desenvolvimento que se anunciavam, levando inovações para o 
ambiente onde implantaram seus empreendimentos e consolidando padrões distintos e conflitantes de 
estruturas urbanísticas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acompanhando a dinâmica da região, o processo de expansão dos investimentos imobiliários, especialmente 
nesta década de 2010, avança para os polos da periferia metropolitana do Recife, instalando-se nas bordas 
da malha urbana e no espaço periurbano. Enquanto processo comum em outras cidades brasileiras, esta 
expansão adquire características específicas na metrópole do Recife, pela difusão de novos padrões 
habitacionais, especialmente os bairros/cidades planejadas. Ocorre uma mudança significativa de escala de 
empreendimento imobiliário, em face daqueles que vinham sendo implantados na região do Recife. 

A discussão acima apresentada caracteriza o que vem a ser esses empreendimentos e onde eles se 
encontram implantados ou em previsão de sê-los. Atualmente somente a Reserva do Paiva materializa essa 
ideia que se expandiu entre os empreendedores imobiliários, que se colocaram em busca de grandes glebas 
para reproduzi-la.   

Em suas diversas escalas, os novos padrões habitacionais que proliferam na RMR, incluindo os 
condomínios/loteamentos fechados, funcionam como um impedimento à fluidez urbana, como já foi 
destacado acima, ampliando a segmentação do território e as desigualdades socioespaciais. Contudo, 
aqueles empreendimentos de maior escala, dos quais os bairros/cidades planejadas são os exemplos 
maiores, representam, antes de tudo, um deslocamento do setor público para o privado, protagonismo de 
planejar os espaços da cidade e de regular o seu uso.  
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Chama atenção, a forte concentração de investimentos, bem como as expectativas de lucro do mercado 
privado, com a implantação desses megaempremdimentos imobiliários, na qual se constada a associação de 
empresas de outros setores ou do proprietário da terra com o ramo imobiliário que atua na região.  As áreas 
rurais e periurbanas tornam-se objeto privilegiado de aquisição pelo setor imobiliário privado, que passam a 
pressionar o poder público municipal para alterarem seus instrumentos de ordenamento territorial, 
transformando as áreas adquiridas em novas áreas de expansão urbana e estabelecendo, assim, uma 
inversão da valorização de terrenos na relação centro-periferia.   
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INSURGÊNCIAS URBANAS E FEMININAS COMO PRÁTICAS CORRELATAS 
PARA RESISTÊNCIA TERRITORIAL 

URBAN AND FEMININE INSURGENCES AS RELATED PRACTICES FOR TERRITORIAL RESISTANCE  

INSURGENCIAS URBANAS Y FEMENINAS COMO PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA RESISTENCIA 
TERRITORIAL 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 

Esse artigo visa refletir sobre a correlação entre os movimentos de insurgência a favor da vivência urbana diretamente 
ligados às insurgências femininas originárias de mulheres que buscam ter suas vozes ouvidas na dinâmica da cidade. A 
partir de uma análise recente de literatura produzida acerca das insurgências e uma reflexão crítica acerca das 
similaridades e desafios em ambas as temáticas, buscamos estabelecer similitudes no objetivo desses caminhos que, a 
princípio, aparentam terem traçados distantes e desconexos, mas que é possível encontrar similaridades e pontos de 
encontro em seus anseios e realizações. É possível entender, assim, que muitas insurgências femininas se colocam e se 
efetivam também como movimentos de insurgências urbanas, as quais lutam por respostas de demandas específicas 
das mulheres, demandas essas que se encontram marginalizadas e oprimidas por diversos grupos de controle, diversos 
governos e diversos contextos sociais. PALAVRAS-CHAVE: insurgência, mulheres, ocupações, resistência 

ABSTRACT: 
This article aims to reflect on the correlation between insurgency movements in favor of urban living directly linked to 
female insurgencies originating from women who seek to have their voices heard in the dynamics of the city. Based on 
a recent literature review about insurgencies and a critical reflection on the similarities and challenges in both thematic 
areas, we seek to establish similarities in the objective of these paths that at first appear to have distant and 
disconnected traces, but which can be found similarities and points of encounter in their yearnings and accomplishments. 
It is possible to understand, therefore, that many female insurgencies stand out and become effective as urban 
insurgency movements, which fight for responses to the specific demands of women, demands that are marginalized 
and oppressed by various control groups, various governments and different social contexts. KEYWORDS: insurgency, 
women, occupations, resistance 

RESUMEN: 
Este artículo pretende reflexionar sobre la correlación entre los movimientos de insurgencia a favor de la vivencia urbana 
directamente ligados a las insurgencias femeninas originarias de mujeres que buscan tener sus voces escuchadas en la 
dinámica de la ciudad. A partir de un análisis reciente de literatura producida acerca de las insurgencias y una reflexión 
crítica acerca de las semejanzas y desafíos en ambas temáticas, buscamos establecer similitudes en el objetivo de esos 
caminos que, al principio, aparentan tener trazados distantes y desconexos, pero que es posible encontrar similitudes y 
puntos de encuentro en sus anhelos y realizaciones. Es posible entender, así, que muchas insurgencias femeninas se 
colocan y se efectúan también como movimientos de insurgencias urbanas, las cuales luchan por respuestas de 
demandas específicas de las mujeres, demandas que se encuentran marginadas y oprimidas por diversos grupos de 
control, diversos gobiernos y diversos contextos sociales PALABRAS-CLAVE:  
insurgencia, mujeres, ocupaciones, resistência. 
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INTRODUÇÃO 

A motivação desse artigo é iniciada a partir da observação e recorrência das várias formas de resistências 
que vem tendo visibilidade no cenário urbano, tanto as pautas culturais, como ambientais, de direitos pela 
cidade e pela participação e igualdade de gênero.  

Esses levantes de resistência urbana passar a vir em uníssono para combater situações de marginalidades 
urbanas geradas, principalmente, pelas desigualdades socioeconômicas, concretizadas em diversas formas e 
camadas da sociedade. Essas discussões sobre marginalidade urbana alimentam a, até então presente, pauta 
do direito à cidade, onde muitos autores, a partir de Henri Lefebvre, no fim dos anos 1960, que abordou o 
conceito inicial de direito à cidade, reforçaram a necessidade de entender esse direito como forma de dar 
poder e voz a todos, incluindo às minorias1. O acompanhamento e pesquisa sobre esses grupos que 
constroem seus próprios palcos em busca da efetivação do acesso às diversas esferas de serviços e 
instituições é um trabalho que não pode ser ignorado na busca por um contínuo entendimento e uma total 
compreensão sobre as mudanças e reais característicos de uma cidade, organismo esse moldável pelas forças 
e potências sociais.  

Assim, o objetivo desse trabalho é refletir sobre o planejamento insurgente e sua interlocução com a 
participação ativa das mulheres, através de suas estratégias de resistência e de sobrevivência. Esse artigo foi 
elaborado através de uma breve reflexão sobre a questão do planejamento insurgente, o relacionando ao 
visível aumento dos relatos de participação das mulheres em processos de resistências, apresentando um 
objeto empírico – Comunidade Menino Chorão, para a observação do diálogo entre a insurgência feminina e 
a insurgência do planejamento. 

INSURGÊNCIA TERRITORIAL E FEMININA: DA AQUIETAÇÃO À REVOLUÇÃO 

O ano de 2011 ficou marcado por conta dos levantes populares no mundo, pautada no desemprego e na 
condição econômica dos países, resultando em maior rigor por parte dos governos. No Brasil, esse cenário 
se apresentou em 2013, quando milhares de pessoas foram às ruas das cidades do país em protesto diversos 
que foram iniciados por questões ligadas aos abusos gerados pela mobilidade. “A partir da visibilidade dessas 
manifestações públicas, os coletivos se propagaram em proporção geométrica pelo Brasil, pautados 
notadamente por trabalhos de intervenção no espaço urbano com caráter de denúncia social.” (MAZIVIEIRO; 
ALMEIDA, 2017) 

Como resposta a esses ataques diretos à população, muitos movimentos, inconformados com essas práticas 
antidemocráticas, tem lutado pela liberdade de expressão e direitos sociais. “Esses movimentos insurgentes 
têm em comum o uso do espaço público como arena de disputa simbólica e meio de denúncia das 
atrocidades que se têm cometido em nome de um conjunto difuso e incoerente de pautas por parte dos que 
detêm o poder estatal”. (CATALÃO; MAGRINI, 2017) 

                                                             

1 Aqui utilizamos a expressão “minoria” tendo consciência que, quando retratamos os problemas oriundos das questões de gênero, 
racismo ou demais formas de exclusões, utilizamos esse termo tendo consciência que esses grupos, se somados em sua totalidade, 
passam a ser a grande maioria da população, mesmo em cenário mundial. A própria questão de gênero muitas vezes é encarada 
como uma questão de minorias, mesmo com as mulheres no Brasil totalizando mais de 51% da população, de acordo com o IBGE 
(2010).   
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A esses movimentos que buscam responder demandas necessárias vinculadas ao território e ao direito à 
cidade, através de ações coletivas que não correspondem aos processos de planejamento tradicionais, 
muitos autores os colocam como agentes do chamado planejamento insurgente. Miraftab (2016) coloca que 
esse tipo de planejamento provém de uma prática que busca reconhecimento das ações oriundas dos 
cidadãos como forma de planejar o espaço, sem necessariamente ficar na iminência da atuação do estado.  

Que tipo de planejamento é insurgente? A que isso se refere? Sugiro que planejamento 
urbano insurgente é o tipo de planejamento que tem como fundação e que se endereça, 
em suas práticas, a movimentos de cidadania insurgente, isto é, movimentos que tomaram 
forma nas rebeliões que fizeram das cidades, durante os últimos séculos, proeminentes loci 
de novas formas de cidadania, contestando as formas nacionais de associação. (HOLSTON, 
2016) 

Essas rebeliões colocadas pelo autor foram vistas de várias formas e possuem uma cronologia que se inicia 
há séculos, como é o caso da Comuna de Paris de 1871. Essas rebeliões são vistas como forma de exigir e 
reinserir nas pautas cotidianas as lutas por direitos básicos ou, em outros casos, à imposição de alternativas 
radicais. 

O planejamento insurgente, assim, avança na linha de compreender a teoria do planejamento a outras 
formas de ação, incluindo as práticas de agentes e organizações que não estão vinculadas aos grupos 
dominantes da sociedade. “Eles entendem não ser suficiente dar direitos individuais e um tratamento 
igualitário como advoga a filosofia política liberal da justiça. Ao contrário, pedem o urgente reconhecimento 
de formas de opressão autodeterminadas e baseadas em grupos”. (MIRAFTAB, 2016)  

Essa transformação da necessidade em direito fez das cidades uma arena estratégica para 
o desenvolvimento de cidadanias novas e insurgentes. Em outras palavras, nessas cidades, 
cidadanias nacionais estão sendo reconfiguradas a partir de conflitos a respeito dos termos 
e das aspirações da vida urbana contemporânea. Quero enfatizar, portanto, que, apesar de 
as políticas econômicas brutais do trabalho, da terra e da lei segregarem os pobres urbanos 
nas periferias e reduzirem-nos a uma “vida nua” e servidão e violência, essas mesmas 
estruturas de desigualdades incitam os residentes marginalizados a demandar uma vida 
digna de cidadãos, articulada como um direito à cidade que eles fazem acontecer. 
(HOLSTON, 2016) 

Holston (2016) entende a cidadania urbana insurgente como uma forma de compreender o fazer a cidade e 
o sentido de pertencer as mudanças propostas, esse processo sendo entendido como a soma das atividades 
dos cidadãos e que buscam, não necessariamente negar a forma tradicional de cidadania, mas sim, de 
reformular esse entendimento e levar a cidadania insurgente aos grupos marginalizados, tanto perante a lei, 
como perante à construção social de quem detém o poder. 

Em 1996, Holston já reforça que a cidadania tradicional diz respeito à condição de membro de uma 
comunidade política, sendo que a cidadania substantiva – aqui compreendida como motriz para insurgência 
coletiva, diz respeito à uma série de direitos sociais e políticos acessados (ou não) pelo povo. Essa forma de 
cidadania substantiva pode ser entendida como a almejada por todas as camadas sociais, o que faz com que 
diversos grupos se estruturem e organizem em busca dessa efetivação. 

A interseção entre (1) “fazer a cidade acontecer” (city making), (2) “ocupar a cidade” (city-
occupying) e (3) “reivindicar direitos” (rights-claiming) gerou movimentos por novas 
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formulações de cidadania que eu chamo de insurgentes, as quais, simultaneamente, 
demonstram e fazem valer novas formas de democracia direta. (HOLSTON, 2016) 

Ativistas das práticas insurgentes colocam em pauta distintas compreensões de justiça, a qual compreendem 
como a consideração da diferença entre os cidadãos e que há necessidade urgente de reconhecimento das 
formas de opressões baseadas em grupos sociais, não sendo suficiente dar direitos individuais (MIRAFTBA, 
2016), o que descontextualiza a luta desses ativistas enquanto coletivos que buscam revolução social e 
urbana. 

Esses grupos que buscam efetivar seus direitos são formados principalmente por pessoas que esbarram nos 
obstáculos colocados na produção desigual da cidade, como falta de moradia, condições precárias em 
infraestrutura, problemas de mobilidade, acesso aos serviços básicos, entre outros. Essas características, de 
acordo com Paulista (2013), fazem com que haja uma união dessas lutas como forma de compreender não 
só os direitos dos segregados como também se configura como uma ação de sobrevivência. 

A organização dessas demandas em movimentos resulta, frequentemente, em uma participação de todos 
tipos de cidadãos que podem vir a influenciar as produções de leis ou reformulação de poderes, até mesmo 
acessando governos locais. “Assim, ao expandirem a cidadania para novas bases sociais, os movimentos 
sociais dos pobres urbanas criam também fontes de direitos da cidadania e novas formas de autogestão.” 
(HOLSTON, 1996). 

A cidadania urbana como uma forma de associação é constituída (1) quando, a despeito de 
outras identidades, a residência determina a associação à comunidade; (2) quando a cidade 
é o primeiro locus da comunidade política; e (3) quando a reivindicação de direitos 
relacionados à produção da cidade e as atuações cívicas a ela ligadas constituem a agenda 
e a mobilização da associação. (HOLSTON, 2016) 

A recessão econômica que o Brasil enfrentou na década de 80, somada à desindustrialização, fez com que 
uma grande parte da população migrasse para atividades e território urbano e unindo esse fato ao 
empobrecimento das camadas trabalhadoras, traçou-se um caminho para a desigualdade urbana. As 
políticas que incidiram no Brasil desde esse período, de caráter neoliberais, agravaram a crise urbana e, na 
ausência de políticas que viessem a subsidiar uma grande parte da população, a mesma se viu obrigada a 
ocupar áreas inadequadas para fins de habitação (FERREIRA, 2012), uma vez que essas áreas não estão 
inseridas nas disputas do mercado imobiliário e do capital, como é o caso de áreas de preservação ambiental, 
margens de córregos e com declividades acentuadas. Essa falta de moradia, de fato, se coloca como um dos 
fatores (porém, não o único) que excluem essa população de acessar diversos serviços que a cidade legal tem 
a oferecer, assim como se integrar às perspectivas de ascensão social, como oportunidades de empregos 
formais. 

A partir dessas carências urbanas, surgiram movimentos para responder demandas crescentes da cidade 
ilegal, uma organização e formação sociopolítica interna dessa parcela da população, originando em grupos 
politizados que lutam por direitos à habitação social (como a União dos Movimentos de Moradia e a União 
Nacional por Moradia Popular, ambas estruturadas na década de 1980 – figuras 1 e 2) e visibilidade dessas 
necessidades. 

9268



 

 
Figura 1 e Figura 2- Participação da UMM em manifestações atuais 

Fonte: Site UMM (http://sp.unmp.org.br) 

Ainda na discussão das pautas sobre a luta pela cidade e, consequentemente, em levantes oriundos de 
movimentos sociais com tais objetivos, não podemos esquecer que os mesmos refletem não só disputas 
territoriais pautadas nas questões sociais, políticas e econômicas, mas também nas pautas das diferenças de 
gênero. 

Assim, juntamente às lutas de moradias que se estabeleceram e continuam em ativo crescimento e atuação, 
também assistimos o crescimento significativo das mulheres nas disputas do território, ora impondo sua 
presença, ora rompendo barreiras e preconceitos que questionavam sua capacidade de se posicionar na 
sociedade. Entretanto, as grandes desigualdades pautadas pelo gênero são construções sociais que 
desequilibram valores e intensificam poderes e hierarquias existentes entre os sexos, refletindo, ainda, em 
diferenciações sociais entre homens e mulheres. (ROSA, 2007)  

O novo feminismo que explodiu nos anos 70 trouxe a tomada de consciência e ação das 
mulheres a respeito de sua opressão e exploração. Significou ações movidas em favor da 
liberação sexual e da igualdade de direitos através de importantes transformações sociais, 
demonstrando a existência de outras relações de poder, além das de âmbito público e 
estatal, que cruzam as relações sociais e atuam no mundo privado e pessoal. (CALIÓ, s.d.)  

Essa crescente mobilização das mulheres, principalmente de periferias, também relacionada à questão 
educacional e de saúde das famílias, fez com que movimentos que lutassem por independência financeira e 
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inserção no mercado de trabalho, também reivindicassem por creches e organizações do estado para auxiliar 
nessa ascensão das mulheres. O Movimento contra a Carestia foi o primeiro movimento popular de massas 
após o Ato Institucional nº 5 e se expandiu por diversos estados, centralizando a luta pelo direito à moradia, 
educação, creches, transporte, reforma agrária e melhores salários. (MONTEIRO; MEDEIROS; NASCIUTTI, 
2017) Entretanto, essas lutas periféricas ficaram no poder dos homens e essas reivindicações focadas na 
ascensão profissional e política das mulheres desaparecessem. 

As lutas contra o despejo de favelas, contra o alto custo de vida, pelos direitos da mulher, 
pela defesa da infância, por infraestrutura básica e por creches centralizaram as práticas 
feministas no período, demonstrando a materialidade da desigualdade de gênero e sua 
intrínseca relação com a cidade. As mulheres trabalhadoras reivindicaram a extensão dos 
direitos trabalhistas às mulheres do campo, organizaram campanha pela sindicalização da 
mulher e por sua participação na direção dos sindicatos. A crítica aos artigos 
discriminatórios à mulher casada do Código Civil de 1916 também foi foco de atenção do 
movimento de mulheres. As questões relativas à autonomia feminina como controle de 
fertilidade, aborto, sexualidade, violência doméstica, violência sexual, nesse momento não 
eram ainda mencionadas. As associações e comitês de mulheres praticamente 
desapareceram com o golpe militar de 1964. (MONTEIRO; MEDEIROS; NASCIUTTI, 2017) 

Portanto, as mulheres sempre participaram dos sistemas sociais de forma geral, entretanto, foram de várias 
formas anuladas e inferiorizadas pelos homens, tanto social como politicamente. Assim, entendemos que as 
determinações dos trabalhos designados para cada sexo há tempos estão inseridas no funcionamento das 
sociedades, principalmente as classistas, “tendo em vista que o modo de produção capitalista não criou a 
desigualdade entre os sexos, mas a aprofundou de forma considerável.” (GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 2014) 

[...] definida como esposa, mãe e filha (ao contrário dos homens, para os quais ser marido, 
pai e filho é algo que acontece apenas), são definidas como seres para os outros e não como 
seres com os outros. Se amor, abnegação, espírito de sacrifício, generosidade são 
construídos como qualidades do “feminino”, se a dependência econômica e social, e a 
menoridade política e cultural são postas como condição “feminina”, essas determinações, 
cremos, decorrem da posição originária das mulheres como seres para outrem. Sua 
condição de sujeito tem, pois, a peculiaridade de criá-las pela hetoronomia, pois o que são 
o são para outros (que determinam os seus “atributos”) e para os outros (aos quais os 
tributos são endereçados) (CHAUÍ, 1985) 

Dentre as atividades que ficam designadas quase que exclusivamente para as mulheres, estão as atividades 
domésticas, principalmente à questão da criação dos filhos e organização e cuidado familiar. Nesse sentido, 
pode-se afirmar que a apropriação do tempo das mulheres representa uma intensificação das desigualdades 
de gênero e de pobreza. (GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 2014) Essas condições de desigualdade são pautadas 
muito além das questões biológicas, mas principalmente pelas construções sociais, que se exprimem nas 
divisões de papéis sociais, profissionais e econômicos. 

Ao longo da história das cidades, o lugar reservado às mulheres sempre foi o interior das 
casas, o espaço privado, doméstico, enquanto aos homens ficou o espaço público, político 
e econômico. Essa distinção das esferas públicas e privadas “sexuou” a cidade, gerando uma 
dominação masculina. Os estudiosos tiveram dificuldade em reconhecer a existência dessa 
dominação, o que resultou na invisibilização das mulheres na multidão que compõe o 
espaço urbano. (Calió, s.n.t., p. 4). A cidade passou a ser habitada por uma população 
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homogênea, assexuada, sujeita a uma visão global, que segundo Calío (s.n.t.) é masculina, 
tendo a relação de classes como a única relação social vivenciada. O não reconhecimento 
da cidade sexista impede que os estudiosos urbanos reconheçam nela as mulheres, bem 
como a segregação sofrida através da ideologia patriarcal que é refletida na cidade. 
(SARAIVA, 2017) 

Assim, é perceptível que a falta de tempo e a sobrecarga das tarefas designadas para as mulheres pode criar 
bloqueios relativos à participação das mesmas nas esferas sociais e de tomadas de decisões, estabelecendo 
mais um conflito entre a questão da sociedade contemporânea, trabalho e atuação política.  

Somado a isso, Calió (s.d.) afirma que muitos estudiosos que abordam conceitos como segregação e direito 
à cidade o fazem considerando-os baseadas nas classes sociais, entretanto, dificilmente incorporam às 
questões de gênero nessas análises – mesmo que classe determine situações dos indivíduos dentro das 
relações urbanas. Entretanto, essa análise de classe não basta quando falamos de gênero pois 1) nem sempre 
considera a mulher como um indivíduo articulado independente da sua relação com homens familiares 
(como pais e maridos) e 2) não reconhece as questões cotidianas presentes na cidade, que continuam 
oprimindo as mulheres. 

Assim, observar e enaltecer a participação e militância das mulheres nos espaços de disputas e lutas pela 
moradia digna e direito a cidade é uma forma de reivindicar papéis pré-definidos pelas construções sociais, 
entendendo as novas contextualizações e mudanças de acontecimentos que permeiam e constroem a nova 
realidade. (GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 2014) Os autores afirmam que a segregação presente no cenário 
urbano, é resultado de diversos níveis de desenvolvimento do capital e da produção de espaços urbanos 
designados para determinadas camadas sociais. As camadas populares, por sua vez, estão pré-definidas, 
dentro do planejamento urbano que vem sendo reproduzido nas últimas décadas, a aceitarem as condições 
e ofertas de serviço marginalizadas. Esse cenário, entretanto, vem mudando com os novos movimentos de 
resistência e de exigência por melhores condições de vivência do território urbano. 

As antigas abordagens do planejamento urbano eram homogêneas, tendendo a favorecer 
homens brancos e saudáveis e fizeram a suposição sobre a função da mulher, quanto a sua 
natureza doméstica. A família era a unidade básica para as criações políticas, nas quais 
funções específicas de gênero tomaram precedência, onde o homem era o provedor e a 
mulher, esposa e mãe. As mulheres eram vistas para pertencer ao espaço privado, como os 
lares, enquanto o espaço público era desenhado para o uso dos homens. O que resultou em 
espaços construídos que favoreciam cidadãos masculinos saudáveis, empregados e móveis. 
(SARAIVA, 2017) 

É possível notar, a partir das breves reflexões apresentadas, que as lutas de gênero, estão sendo cada vez 
mais pautas em discursos e manifestações cotidianas, tomando parte da realidade contemporânea e 
garantindo seu espaço em diversas formas de divulgação e aprofundamento.  

Na luta por moradia, as mulheres têm conquistado, aos poucos, lugares de destaque e reconhecimento 
enquanto agentes de luta, por meio de vivências e engajamentos em processos que envolvem resistência 
territorial e lutas contra remoções. “Esse intenso processo viabiliza práticas emancipadoras do sujeito 
feminino, o reposicionando na esfera pública, subvertendo sua fixação ao campo privado, e colocando o 
espaço urbano também em disputa, ao acionar o debate em torno do direito à cidade e do direito à moradia.” 
(MONTEIRO; MEDEIROS; NASCIUTTI, 2017). 
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Numa busca sobre a literatura recente sobre essa temática, muitas pesquisas foram encontradas que ora 
versam sobre novas formas de permanência territoriais, ora versam sobre os movimentos de mulheres, 
utilizando objetos de análises empíricas (BHAN, 2014; SELDIM, 2015; MOREIRA, 2013; MAZIVIERO; ALMEIDA, 
2017; OLIVEIRA; 2017, SARAIVA; 2017), mas não necessariamente objetivam relacionar os dois assuntos 
como forma possível de emergir correlações para uma nova forma dialogada de resistência, sendo que essas 
vivências e experiências das mulheres enquanto agentes de lutas se colocam no terreno do campo prático. 
Aqui, buscamos elucidar a discussão teórico-metodológica com uma forma de resistência feminina e urbana 
no cenário do município de Campinas. 

MULHERES QUE CHORAM E LUTAM NA MENINÃO CHORÃO2 

A violência contra a mulher é uma prática ainda presente na sociedade brasileira, embora 
há muito denunciada e combatida. Segundo o conceito expresso na Conferência de Beijing, 
violência contra a mulher é “qualquer ato de violência que tem por base o gênero e que 
resulta ou pode resultar em dano ou sofrimento de natureza física, sexual ou psicológica, 
inclusive ameaças, a coerção ou a privação arbitrária da liberdade, quer se produzam na 
vida pública ou privada” (MONTEIRO, 2008) 

A partir dessa afirmativa, entendemos que as mulheres sofrem violências de diversas formas, sejam as 
consideradas físicas ou psicológicas, entretanto, entendemos também como violência a falta de acesso à 
cidade, aos postos de trabalho e a moradia justa, que afeta diariamente a luta e sobrevivência das mulheres 
e que acarretam outras formas de violenta-las. 

Uma forma prática de entender a discussão aqui proposta, de relacionar as respostas para necessidades 
urbanas das mulheres – como segurança social, é refletir sobre os casos de mulheres que, em prol da sua 
permanência no território (mesmo que informal e invisível para grande parcela da sociedade), precisam criar 
respostas e organizações coletivas para reforçar seu papel na sociedade. Aqui, apresentamos o caso da 
ocupação Menino Chorão, na região do Campo Belo, em Campinas, no estado de São Paulo.  

 

                                                             

2 A construção dessa sessão fora subsidiada pelos depoimentos constantes em artigos de mídias digitais e jornais da região do 
município de Campinas. 
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Figura 3 - Localização do Campo Belo dentro do perímetro de Campinas 

Elaboração própria, 2018 

A localização da ocupação é extremamente periférica dentro do perímetro de Campinas, que possui uma 
característica urbana e social segregada em sua espacialização, especificando enquanto localização da 
informalidade territorial, o setor sul-sudoeste do município. A região do Campo Belo, localizada nessa parcela 
territorial de concentração de moradores de menor poder aquisitivo (figura 3), de forma geral, possui uma 
característica precária em relação à infraestrutura urbana (figura 4), como, por exemplo, vias de terra (figura 
5) e baixo atendimento de saneamento. 
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Figuras 4 e 5 - Região do Campo Belo e Detalhe da Malha Viária 

Fonte: Google Street View, 2018 

A ocupação Menino Chorão, dentro dessa realidade urbana, é liderada pela Maria do Carmo Pereira de Sousa, 
conhecida como Carmen, e conta com aproximadamente 250 famílias. A liderança colocou-se como pivô de 
mudança em um cenário de extrema vulnerabilidade quando, em 2012, percebeu que o tráfico e a violência 
dos homens viriam a devastar a vida de crianças e mulheres. 

Nesse contexto, surgiram grupos ou entidades que visavam conscientizar a mulher em 
relação a sua condição de inferioridade e opressão e apoiar as mulheres vítimas de 
violência. Tais entidades, além de alertarem as mulheres para o fato de que estas são 
oprimidas, estimulam a criação de uma rede de solidariedade entre mulheres vítimas de 
violência, o que pode auxiliá-las na tarefa de encontrar soluções e superar a situação de 
violência em que se encontram. (MONTEIRO, 2008) 

No caso da ocupação, foi necessário a tomada de decisão e resposta interna à comunidade, para garantir a 
diminuição dos riscos sofridos pelas mulheres. Como forma de resistir a esses casos, a liderança se viu 
obrigada a buscar algum tipo de auxílio, visto na presença do sexo masculino, para lutar por sua permanência 
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e sobrevivência das mulheres. Somado à isso, as mulheres passaram a inserir seus (até então novos) parceiros 
na ocupação. 

“Muitos dos moradores de rua que viveram no local e que hoje estão empregados, foram 
levados até a comunidade pela própria Carmen. “A gente tinha muitos roubos aqui no início. 
Então fomos até o Centro de Campinas e trouxemos para morar em um barraco. Em troca, 
quatro deles se revezavam em rondas pela comunidade”, conta.” (ABDEL, 2015) 

Carmen foi a primeira a assentar moradia em 2011 na ocupação e, gradativamente, viu a mesma receber 
diversos moradores e caravanas vindas de outros lugares do Brasil. Em paralelo, também sentiu a presença 
e pressão do tráfico que se incomodava com a notoriedade que a comunidade vinha, aos poucos, recebendo. 

 “Vítima do tráfico de mulheres no Ceará, [Carmen] chegou em Campinas em 2004, sem 
saber onde desembarcara. Para traz deixou sete filhos e um companheiro agressivo, que 
lhe tirou a base do espancamento uma nova criança que carregava no ventre durante cinco 
meses” (ABDEL, 2015) 

Vivenciando diariamente a violência das mulheres que fazem parte da ocupação, a liderança precisou tomar 
uma atitude diante das diversas incertezas e inseguranças, para decidir um novo rumo para a resistência e 
sobrevivência das mulheres na ocupação. 

 “Se eu não tomasse uma atitude começaria a ter notícias de mulheres morrendo. Foi então 
que junto com as amigas Patrícia e Cristiane passamos a fazer vigília à noite pela 
comunidade. Qualquer barulho de mulher sendo agredida a gente ia até o local e 
perguntava o que estava acontecendo”, conta. (ABDEL, 2015) 

Essa rede de resistência foi somando, visto que muitos dos chamados para a polícia, originados por 
recorrentes situações de violência, não resultavam em mudanças efetivas e, gradativamente, mais de 100 
mulheres da comunidade se uniram para trocar experiências e ocorrências dentro de casa. Uma solução 
tomada entre essas mulheres foi criar dispositivos punitivos internos da ocupação para controlar e buscar 
diminuir os casos de violência causados pelos seus próprios parceiros. Um desses dispositivos foi a 
abstinência sexual pelo prazo determinado pela mulher agredida. “Em quatro casos extremos, as mulheres 
foram para cima dos rapazes. Os quatro deixaram a comunidade.” (ABDEL, 2015) Nesses casos mais graves, 
“segundo Carmen, as vítimas escolhem se desejam ficar no local ou ir embora com o agressor. Infelizmente, 
algumas foram com eles”. (BALOGH, 2014). 

Em 2015, Carmen relatou que quase não há registros de agressões às mulheres da comunidade3, mas que foi 
necessária muita resistência pessoal e enfrentamento de desafios por parte dos homens, que se colocavam 
contra esses dispositivos, se sentindo prejudicados e tratados como “inimigos” das mulheres. “Tal 
experiência na Menino Chorão ganhou destaque durante o “I Fórum sobre Violência contra Mulher: 
Múltiplos olhares”, realizado no ano passado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e com a 
presença de Carmen contando à medida que deu certo.” (ABDEL, 2015) 

                                                             

3 Em uma entrevista de 2017, veiculada pelo jornal Esquerda Diário, relacionada à manifestação na câmara dos vereadores de 
Campinas, a vereadora Mariana Conti (PSOL) abriu espaço para discussão sobre feminicídio no município, apresentando dois casos 
de duas mulheres que foram mortas na comunidade Menino Chorão. Esses assassinatos carregam com si a tristeza não só do 
feminicídio, mas também a forma de afronta à resistência coletiva e a própria vida da mulher, levando essas discussões – 
representada politicamente por apenas uma vereadora mulher na câmara municipal, às esferas de governo.  
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Em 2015, a liderança registrou, com muito orgulho, o fato de todas as mulheres da ocupação estarem 
inseridas no mercado de trabalho.   

Durante o ano passado percorri todo o Centro de Campinas anotando, tirando fotos e as 
vezes filmando os postos de trabalho possíveis para que as mulheres pudessem ocupar. Fui 
pessoalmente em uma ONG em Ourinhos ver como as mulheres eram encaixadas no 
mercado, desde catadoras de reciclagem até motoristas. Na reunião em setembro 
apresentei todo o material e senti que muitas se animaram”, contou Carmen. “A mulher 
tem que ser independente, principalmente para mostrar seus valores ao marido”, 
continuou. (ABDEL, 2015) 

[...] as mulheres se esforçam para deixar claro que já não aceitam ser compelidas a se 
dedicarem somente à vida doméstica e não toleram mais a subordinação em relação ao 
homem dentro do casamento. Então, o modelo em que o marido é o “cabeça do casal” e a 
mulher sua dependente está sendo rechaçado pelas mulheres que já não aceitam essa 
condição de submissão. Isso é, em última análise, o inverso do pretendido pelas mulheres 
que querem independência e autonomia na relação com os parceiros e a família. 
(MONTEIRO, 2008) 

 
Figura 6 – Panfleto de Divulgação da Oficina Cultural da Mulher da Comunidade Menino Chorão 

Fonte: CULTURA CARTA CAMPINAS, 2015 

Como sinal dessas resistências contínuas, a ocupação passou a ter visibilidade dentro do cenário regional, 
tanto de ocupações como da mídia. Aliado a isso, também há a promoção de oficinas culturais e formativas 
em prol da mulher, buscando organizar e fortalecer ações em prol das mesmas. A Oficina Cultural da Mulher 
(figura 6), como exemplo, tem como intuito propor atividades formativas e organizativas para as mulheres e 
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crianças da comunidade, onde podem se ajudar e fortalecer a construção de oficinas, debates, discussões, 
produções dentro das temáticas sociais e realidades da comunidade. (CULTURA CARTA CAMPINAS, 2015) 

A partir desses breves registros, é possível perceber uma externalização do papel da mulher, deixando de ser 
vista apenas como responsável pelos papéis internos à casa, mas também se inserindo como resistência e 
liderança em cenários de vulnerabilidade social e urbana. Essa insurgência revolucionária às coloca em um 
papel de visibilidade urbana, grandemente midiatizada, e insere em pauta as discussões e dificuldades que 
essas mulheres enfrentam e buscam solucionar através de respostas internas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De forma breve e inicial, esse trabalho pondera sobre a correlação entre os movimentos de insurgência 
pautados pelo sexo feminino a favor da vivência urbana diretamente ligados às necessidades das mulheres 
que buscam ter suas vozes ouvidas e seus direitos respeitos na dinâmica da cidade. 

A análise de uma experiência concreta como da ocupação Menino Chorão elucida de forma clara e concreta 
a realidade vivida e a resistência necessária dessas mulheres para permanecerem no território, fazendo com 
que a cidade, mesmo que em território informal, passe a ser mais ampla e justa para os diferentes grupos e 
arranjos sociais. Não nos cabe, aqui, julgar ou analisar os métodos utilizados por essas mulheres como forma 
de controlar situações de vulnerabilidade para permanecerem no território que a muito disputam, 
entretanto, tornar visível essas formas de insurgências sociais é ampliar o olhar para as situações recorrentes 
que grupos excluídos precisam tomar para efetivar seus direitos e lutar por sua permanência urbana e 
sobrevivência. 

O fato das mulheres da Menino Chorão conseguirem se inserir no mercado de trabalho é um exemplo 
concreto que corrobora com uma frase estampada na camiseta da UMM, observada em um evento de 2018, 
onde diz que “a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos”. Mesmo originada no improviso 
e transformada diariamente pelos obstáculos encontrados, a forma de moradia obtida por essas mulheres, 
juntamente com suas estratégias de permanência, permitiram ampliar a experiência das oportunidades ali 
existentes. 

É importante ressaltar que, assim como afirma Paulista (2013), de que o fato de haver a liderança ou 
participação ativa de mulheres em movimentos de moradia não faz o movimento automaticamente 
feminista.  

O feminismo é uma prática, uma ação política que tem como objetivo o rompimento das 
relações desiguais de gênero. Dessa forma, entende-se que a construção do debate e da 
prática feminista dentro dos movimentos pressupõe não só a presença feminina, mas 
também a formação e a construção de posturas de militantes que sejam condizentes com 
essa perspectiva de superação das desigualdades (PAULISTA, 2013) 

Logo, é importante observar que a participação da mulher não coloca, involuntariamente, o movimento 
como um foco de força para lutar pela igualdade de gênero na sociedade, contudo, a vivência e experiências 
dessas mulheres as colocam em um lugar de fala a ser respeitado e ouvido como forma de conhecer e 
considerar seus relatos nas ações para permanência urbana. 

9277



 

Buscamos, a partir da reflexão e elucidação de exemplos que possam ser vistos como movimentos de 
insurgência pela permanência territorial e pela sobrevivência, abrir caminhos para ponderações similares 
e/ou aprofundamentos que possam contribuir para uma análise conjunta e uma extensa visibilidade sobre 
essas situações que são vistas como marginalizadas, mas que se organizam diariamente para uma resistência 
e permanência na luta por condições melhores de vida. 

A formas de fortalecimento e amadurecimento dos modos de disputas pela construção de uma cidade mais 
justa e coletiva, através da geração de novos olhares e novas formas de resistência, abrem novas 
possibilidades para compreendermos e legitimarmos a real construção do espaço urbano, gerando uma 
mudança no entendimento sobre as formas de construir a cidade – majoritariamente pautada pela 
desigualdade e pela segregação. 
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INSUSTENTABILIDADE EM POLÍTICAS PÚBLICAS:  
O CENÁRIO PÓS-OLIMPÍADA NO RIO DE JANEIRO 

PUBLIC POLICY INSUSTENTABILITY: THE POST-OLYMPIC SCENARIO IN RIO DE JANEIRO 

INSOSTENABILIDAD EN POLÍTICAS PÚBLICAS: EL ESCENARIO POST-OLIMPIADA EN EL RIO DE 
JANEIRO 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Este artigo tem como objetivo principal ressaltar a necessidade de aproveitar o cenário de pós-olimpíada instalado na 
cidade do Rio de Janeiro para identificar desajustes técnicos, operacionais e espaciais, e consequentemente apontar 
possíveis falhas nas políticas públicas e estratégias de sustentabilidade urbana implementadas, especialmente no 
setor da hotelaria, visto os resultados obtidos se mostrarem parcialmente insatisfatórios decorrentes da aplicação de 
incentivos fiscais e legislações urbanísticas provisórias para a construção de hotéis quando alguns acabaram por não 
serem inaugurados a tempo, ou até mesmo não sendo executados até hoje, ou ainda por experimentarem atualmente 
taxas críticas de ocupação, o que denota que a ideia de espetacularização da cidade onde a cidade é tratada como 
negócio, quando prevalece o valor de troca e não de uso, pode estabelecer um panorama de insucesso até mesmo 
para os agentes que a defendem. 
PALAVRAS-CHAVE: política urbana; governança; olimpíada 2016; sustentabilidade urbana; hotelaria. 

ABSTRACT: 
This article aims to highlight the need to take advantage of the post-Olympics scenario installed in the city of Rio de 
Janeiro to identify technical, operational and spatial misalignments and, consequently, to point out possible failures in 
public policies and urban sustainability strategies implemented, especially in the since the results obtained were 
partially unsatisfactory due to the application of fiscal incentives and provisional urban planning legislation for the 
construction of hotels, when some were not inaugurated on time, or even not being executed to this day, at present 
critical occupancy rates, which indicates that the idea of spectacularization of the city where the city is treated as 
business, when the value of exchange prevails and not of use, can establish a panorama of failure even for the agents 
who defend it. 
KEY WORDS: urban policy; governance; Olympiad 2016; urban sustainability; hospitality. 

RESUMEN: 
Este artículo tiene como objetivo principal resaltar la necesidad de aprovechar el escenario de post-olimpiada instalado 
en la ciudad de Río de Janeiro para identificar desajustes técnicos, operacionales y espaciales, y consecuentemente 
señalar posibles fallas en las políticas públicas y estrategias de sustentabilidad urbana implementadas, el sector de la 
hostelería, visto que los resultados obtenidos se mostraban parcialmente insatisfactores debido a la aplicación de 
incentivos fiscales y legislaciones urbanísticas provisionales para la construcción de hoteles cuando algunos acabaron 
por no ser inaugurados a tiempo, o incluso no siendo ejecutados hasta hoy, o aún por experimentar en la actualidad, 
tasas críticas de ocupación, lo que denota que la idea de espectacularización de la ciudad donde la ciudad es tratada 
como negocio, cuando prevalece el valor de cambio y no de uso, puede establecer un panorama de fracaso incluso 
para los agentes que la defienden. 
PALABRAS-CLAVE: política urbana; gobernabilidad, olímpica 2016; sostenabilidad urbana; hotel. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil é o primeiro país sul-americano a receber uma edição de Jogos Olímpicos, com a vitória da 
candidatura do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos de Verão de 2016, anunciada na Dinamarca em 
outubro de 2009. As Olimpíadas constituem para muitas cidades o principal e mais complexo projeto que 
muitas já empreenderam. A organização afeta a cidade e sua população, onde se pretende um 
desenvolvimento urbano, econômico, social e ambiental, o que requer envolvimento de líderes municipais, 
autoridades regionais e nacionais, organizadores dos Jogos, comunidades locais e parceiros comerciais. O 
Rio já vinha nesse processo de transformação há algum tempo desde que sediou os Jogos Pan-Americanos 
em 2007 e quando integrou o grupo de cidades que sediaram a Copa de 2014. 

Para que os Jogos Olímpicos de 2016 pudessem acontecer no Rio de Janeiro, a cidade passou por uma das 
maiores reestruturações urbanas de sua história. Além da criação de um parque esportivo, outros 
equipamentos foram reformados; bairros inteiros foram reurbanizados como aqueles que integram a 
Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha (Gamboa, Saúde, Santo Cristo, Cidade Nova, São Cristóvão e 
parte do Caju), custeada em parte pela venda de CEPACs, configurando a maior Parceria Público-Privada do 
país; o sistema viário foi aperfeiçoado com a eliminação de grande parte do viaduto da Perimetral e criação 
da avenida Binário e via expressa na área do Porto; o sistema de transporte coletivo foi incrementado com 
a construção da linha 4 do metrô até a Barra da Tijuca, a ampliação das linhas do sistema de BRT 
(TransCarioca, TransOlímpica e TransBrasil) e o sistema de VLT integrando a área do centro com a do Porto 
Maravilha; edifícios de caráter simbólico foram construídos, como o Museu do Amanhã e o Museu de Arte 
do Rio na Praça Mauá; e o número de hotéis aumentou consideravelmente (cerca de 50 novos hotéis, 
sendo que só na Barra da Tijuca o aumento do número de novas unidades foi na ordem de 5.504). Vários 
planos de financiamento foram criados pelo governo, assim como legislações temporárias com o objetivo 
de atrair investidores para esse setor, desde que houvesse o comprometimento de se cumprir os prazos 
estipulados para a inauguração antes dos Jogos. 

As instalações destinadas exclusivamente para a realização dos jogos foram distribuídas pela cidade como o 
Parque Olímpico, o Campo Olímpico de Golfe, o Riocentro na Barra da Tijuca, o Complexo de Deodoro, as 
instalações provisórias na Praia de Copacabana e Lagoa Rodrigues de Freitas, o Estádio Olímpico 
(Engenhão), Maracanã, Maracanãzinho, Sambódromo e Vila dos Atletas na Barra. Muitas dessas instalações 
esportivas foram construídas para serem desmontadas e remontadas em outros locais destinados ao 
mesmo uso ou uso diverso, dentro do conceito de “arquitetura nômade”, visando o não desperdício de 
recursos. Algumas aproveitaram instalações existentes que foram remodeladas para atender às normas do 
Comitê Olímpico Internacional (COI), e outras deveriam se tornar permanentes e adaptadas a novos usos. 

Inicialmente a Arena 1 iria virar casa de shows e eventos, e a Arena 2, o Velódromo e o Centro de Tênis, 
Centros Olímpicos de Treinamento (COT) para atletas do Brasil. A Arena 3 seria uma escola municipal 
integral para 1000 alunos  e a Arena do Futuro, transformada em 4 escolas a serem montadas em outros 
locais, assim como as piscinas desmontáveis do Estádio Aquático. O Complexo de Deodoro seria dividido 
em duas partes, uma aberta à comunidade para fins recreativos na forma de parque público e a outra 
parte, já administrada pelo Exército, continuaria sob a mesma gestão, mas integrado aos Centros de 
Treinamento. 

O cenário pós-olímpico, transcorridos vários meses desde o fim dos jogos, ainda é bem contrastante do que 
havia sido previsto. As arenas 1, 2 e 3 encontram-se fechadas, o cenário em alguns locais é de total 
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abandono, fora as disputas judiciais e gestões conflitantes a respeito de quem deveria assumir o desmonte 
e as readaptações dos equipamentos - a administração do Parque Olímpico, uma das mais importantes 
áreas dos Jogos é dividida pelo Ministério do Esporte, Prefeitura do Rio, Concessionária Rio Mais e Comitê 
Rio 2016, que apesar de fisicamente desativada ainda possui responsabilidade sobre essa área. No 
Complexo de Deodoro, o cenário é parecido, o Parque Radical liberado para a população por um curto 
período foi fechado em seguida. O Campo de Golfe, alvo de protestos durante a sua construção por ter sido 
erguido em uma área de proteção ambiental, está funcionando, porém enfrenta problemas judiciais, uma 
vez que a empresa responsável pela infraestrutura do espaço cobra da Confederação Brasileira de Golfe, 
uma dívida de 1,125 milhão de Reais1. 

O setor hoteleiro também enfrenta problemas. Atualmente, a lei de oferta e demanda encontra-se 
bastante desequilibrada. A taxa de ocupação anual antes dos Jogos era de 80%, hoje é de 43%, sendo que 
em alguns casos com taxa inferior a 5%. A redução da taxa já era prevista, uma vez que o número de hotéis 
aumentou consideravelmente no Rio de Janeiro, mas não de forma tão expressiva. Vale ressaltar que, 
associadas a esse fator, a recessão econômica, crise política generalizada e o aumento da violência urbana 
têm tido papel importante para que o quadro se apresente com esses números tão abaixo do desejado. 
Segundo especialistas do setor, o município do Rio ofereceu benefícios a qualquer grupo hoteleiro desde 
que fossem cumpridas determinadas exigências e principalmente, em determinado horizonte de tempo. 
Muitos hotéis foram obrigados a bloquear andares, fechar quartos e reduzir o número de funcionários e 
atividades para diminuir o prejuízo. Conforme relato do consultor hoteleiro Marino Neto, “além de reduzir 
o preço da diária, vários hotéis também já começaram a mudar a administradora para uma que ofereça 
maior rentabilidade, o que não é garantia de que o problema seja resolvido”2. Os hotéis ACMarriott, 
Novotel e Holiday Inn construídos na área do Porto Maravilha são os mais críticos. Eles apostaram alto, pois 
contrariando as leis desse mercado, foram construídos numa região que ainda não virou um polo com 
escritórios, lojas e restaurantes já em funcionamento, o que com certeza, reforçaria os motivos para as 
pessoas frequentarem e se hospedarem em suas instalações. 

O INCENTIVO LEGAL À CONSTRUÇÃO DOS HOTÉIS 

A cidade do Rio de Janeiro sempre foi considerada a melhor praça do país para investir em hotelaria por 
apresentar altas taxas de ocupação de acordo com especialistas da área. Segundo a Associação Brasileira de 
Instalações Hoteleiras (ABIH), em janeiro de 2015 a taxa de ocupação hoteleira fechou em 67%, sendo que 
os hotéis 3 estrelas e aqueles concentrados nos bairros do Leblon e Ipanema foram os mais procurados3. 
No entanto, o parque hoteleiro se encontrava estacionado, sem investimentos há algum tempo. 

No sentido de incentivar o investimento na construção de hotéis na cidade, a Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro aprovou o Projeto de Lei Complementar no. 44/2010, cuja ementa dentre outras providências, 
definia parâmetros urbanísticos e normas de uso e ocupação do solo, autorizava operação interligada, 

                                                             
1 Rio pós-olímpíco tem arenas fechadas, entulhos e disputas judiciais. Disponível em:  

< https://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/rio-pos-olimpico-tem-arenas-fechadas-entulhos-e-disputas-judicais.ghtml> 
Acesso em 02 jan. 2018. 
2 Super oferta na hotelaria da Barra da Tijuca é preocupante. Revista Hotéis, São Paulo, ano XV, n. 168, p..38-47, abril 2017. 

3 
Dados obtidos no site da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Disponível em: <http:/abih.com.br>. Acesso em: 07 jun. 

2016. 
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estabelecia incentivos para a ampliação da capacidade de hospedagem na cidade e autorizava a alienação 
de imóveis, visando reduzir o déficit de acomodações para a realização da Copa do Mundo de 2014 e dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. 

Dentre as benesses criadas por essa lei, destacavam-se: a retirada das áreas destinadas a dependências de 
serviços de apoio, administração e atendimento ao hóspede, a lazer, a reuniões, a centros de convenções, a 
varandas abertas, reentrantes ou não, a circulações horizontal e vertical e a estacionamento no cômputo 
para o cálculo da Área Total Edificada (ATE) ou da volumetria do hotel, sendo que todos esses 
compartimentos poderiam estar localizados em qualquer pavimento da edificação, inclusive em subsolo, 
desde que dispusessem de ventilação por meio mecânico; as circulações horizontais e verticais deixariam 
de ser computadas na taxa de ocupação; o uso de serviço de hospedagem, obedecidos os parâmetros 
urbanísticos definidos pela legislação em vigor para o local, seriam permitidos em vários logradouros e 
regiões como Ilha do Governador, Guaratiba, Realengo, Alto da Boa Vista; e finalmente, as edificações 
destinadas a serviços de hospedagem deveriam observar (sem caráter de obrigatoriedade) fatores que a 
caracterizassem como construção sustentável: planejamento da obra de forma sustentável; 
aproveitamento dos recursos naturais disponíveis para ventilação e iluminação; eficiência energética; 
gestão e economia de água; gestão de resíduos; qualidade do ar e ambiente interior; conforto térmico e 
acústico; uso racional dos materiais; e uso de tecnologias e produtos que não agredissem o meio 
ambiente4. 

Mas, importante ressaltar que todas essas condições seriam aplicadas somente aos empreendimentos com 
habite-se concedido até 31 de dezembro de 2015 e que 90% da oferta de hospedagem aprovados segundo 
essa lei deveriam ser destinados ao Comitê Organizador Rio 2016, em período não superior a sessenta dias, 
a preço de mercado. Após esse período essas concessões deixariam de existir. Sem dúvida essa lei foi 
importante e necessária para o cumprimento de uma das exigências do COI, mas ao mesmo tempo abre um 
campo para pesquisa, uma vez que ela resulta em alguns paradoxos. Pois, por um lado o aumento da 
volumetria dos hotéis sugere um aumento no número de hóspedes e consequentemente um consumo 
maior de energia e água para suprir essa nova demanda, e por outro lado essa nova volumetria, 
temporariamente permitida, ultrapassava os limites previamente estabelecidos como máximos e 
entendidos como suficientes para não interferirem de forma negativa na paisagem urbana. Não cabe aqui 
avaliar se a paisagem foi comprometida, ou se esse fato acarretou em uma sobrecarga de fluxos na área 
onde esses hotéis foram implantados, pois isso demandaria um tempo maior para um estudo mais 
aprofundado. Mas, pressupondo-se que os técnicos da Prefeitura concluíssem que os resultados não foram 
negativos, essa concessão não deveria se estender também a edifícios destinados a outros usos como por 
exemplo o social, cultural e educacional, e por tempo indeterminado? 

Por conta da Olimpíada e dessa lei complementar, o setor hoteleiro no Rio de Janeiro que há algum tempo 
não fazia grandes investimentos, experimentou uma grande valorização. Entre 2009 e 2016, a rede 
hoteleira instalada na cidade cresceu 48%. Muitos projetos que estavam no papel, parados por falta de 
estímulo, puderam ser retomados. Estima-se que o número de quartos tenha subido para 50.000. Dos 
hotéis recentemente inaugurados na cidade, a grande maioria recebeu a classificação de 4 e 5 estrelas, 

                                                             
4 Dados obtidos no Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro – Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação. 

Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/web/smu>. Acesso em 10 jul. 2016. 
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categorias que eram uma demanda antiga da cidade5. Importante ressaltar que além desses números, 
foram realizados alguns feitos inéditos no campo da hotelaria como o primeiro cinco estrelas fora da orla 
como o caso o Hotel Hilton na Avenida Abelardo Bueno na Barra da Tijuca; o primeiro hotel duas marcas do 
Brasil da Marriott International (o Courtyard by Marriott & Residence Inn Rio de Janeiro) Barra da Tijuca ao 
lado do Parque Olímpico com 404 apartamentos; e a construção de mais 3 hotéis da cadeia Windsor que 
junto com o expo Center se tornou o maior complexo de hotéis e eventos do Rio de Janeiro com 1300 
apartamentos e convenção para 7000 pessoas. 

O INCENTIVO FISCAL P/ A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS MEGAEVENTOS DO RIO 

O Brasil é um dos mercados da indústria de turismo que mais cresce globalmente, tendo uma média de 
crescimento de 12,6%, quase duas vezes a média do crescimento mundial, impulsionando todo o mercado 
Latino Americano. Segundo a Organização Mundial de Turismo, o Brasil ocupa a 39ª posição em um ranking 
de atração de turistas estrangeiros, com 5,1 milhões de visitantes ao ano. Para ampliar o potencial de 
recepção de turistas de outros países, o Ministério do Turismo elaborou o Plano Nacional de Turismo, que 
consiste em diversos programas para o incentivo da atividade turística e que previa dentre outros 
investimentos, o total de R$ 12,55 bilhões em financiamentos para a iniciativa privada através de Bancos 
federais. O turismo, segundo a Organização, representa 10% do PIB mundial, e gera um em cada onze 
empregos criados, sendo considerada a maior fonte de geração de emprego no mundo. Esse segmento do 
mercado em países emergentes como o Brasil passou de 30% em 1980 a 45% em 2014, devendo chegar a 
57% antes de 2030. De acordo com dados do Ministério do Turismo de 2014, em 10 anos a receita total das 
empresas ligadas ao turismo (agências de viagem, companhias de transportes aéreo e rodoviário, 
organizadoras de eventos e meios de hospedagem) pulou de R$ 7,3 bilhões com 63 mil postos de trabalho 
para R$ 62,7 bilhões e 116 mil postos de trabalhos criados6. 

Apesar de apresentar uma contribuição menor dentro do faturamento global do turismo, o setor hoteleiro 
sempre foi considerado bastante promissor. Por dez anos consecutivos, o RevPar que é o índice que 
combina a taxa de ocupação e a diária média, representando a receita de apartamentos por apartamento 
disponível vinha se mantendo crescente7. Portanto, nada mais compreensível que esse setor fizesse parte 
do pacote de financiamento do governo. 

Assim, com objetivos iniciais de ampliação e modernização da hotelaria nacional para se preparar para 
receber os visitantes na Copa do Mundo de futebol de 2014, o BNDES criou em janeiro de 2010 o projeto 
ProCopa Turismo, visando investimentos de R$ 1 bilhão8. O diferencial desse programa é que os candidatos 
que apresentassem certificações ambientais teriam condições melhores tais como taxas menores (6,9%) e 
prazos mais estendidos para pagamentos (até 18 anos em vez de 10 anos que é o prazo oferecido para 

                                                             
5 

Cavalcanti, Glauce. Rio vai ganhar mais opções de hotéis de luxo. Jornal O Globo. 08 mar. 2016. Disponível em:                                  

< http://oglobo.globo.com/economia/rio-vai-ganhar-mais-opcoes-de-hoteis-de-luxo-15535>. Acesso em: 10 maio 2016. 

6 Cresce o faturamento das empresas de turismo. Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/2518>. Acesso em: 

20 ago. 2016. 

7 Dados obtidos no site Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. Disponível em: <http://fohb.com.br/nova-edicao-do-hotelaria-

em-numeros-2015/>. Acesso em: 20 ago. 2016. 
8 Dados obtidos no site do Banco Nacional do Desenvolvimento. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br>. Acesso em: 20 ago. 

2016. 
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aqueles que não apresentam certificações), no caso de construção de empreendimentos classificados como 
hotéis sustentáveis. Em 42 meses de vigência o programa formou uma carteira de 29 projetos envolvendo a 
criação no Brasil de 4.727 novos quartos em empreendimentos localizados em municípios que iriam sediar 
a Copa, sendo a sua maioria no sudeste (58,7%). No Rio de Janeiro 7 hotéis receberam financiamento do 
programa, sendo que nem todos ficariam prontos antes da Copa. Dentre os beneficiados destacam-se: o 
grupo EBX do empresário Eike Batista para reformar e ampliar o Hotel Glória e a construtora Galwan para 
executar um Hotel Ibis no bairro de Botafogo e outro em Copacabana, da cadeia hoteleira Hyatt com a 
construção do Grand Hyatt na Barra da Tijuca, o Prodigy Hotel Santos Dumont Airport e o Arena Ipanema 
Hotel. 

O Hotel Glória, cujo projeto de reforma inicialmente aprovado compartilhava suas instalações com a sede 
administrativa das empresas de seu então proprietário Eike Batista, passou por transformações 
significativas, em consequência de repetidas substituições de projeto a fim de anteder a interesses e 
conceitos diversos. Esse evento, associado às crises financeiras experimentadas pelo proprietário impediu 
que o hotel fosse inaugurado em tempo para a Olimpíada, permanecendo inacabado até hoje, causando 
grande prejuízo à paisagem daquele trecho do bairro da Glória.  

Chama a atenção o fato de que muitas das exigências de medidas ambientais sustentáveis em troca dos 
financiamentos a base de isenções fiscais não foram efetivamente cumpridas. Constata-se que em alguns 
hotéis, muitos materiais e sistemas que minimizam o consumo energético da edificação presentes no 
projeto, não foram executados ou se foram, encontram-se atualmente desativados. A falta de fiscalização e 
a impunidade daqueles que não cumpriram o acordado das benesses recebidas devem ter sua análise 
ampliada para que esse tipo de problema não se torne recorrente. 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS A SERVIÇO DA ESPETACULARIZAÇÃO DA CIDADE 

Para alguns autores, ainda há dúvidas quanto ao legado que o evento deixa de fato para as cidades que 
sediam os campeonatos de Jogos Esportivos, principalmente quando são da dimensão de uma Olimpíada. 
Muitos ressaltam que as cidades ganham, mas ao mesmo tempo perdem em proporções diferentes com os 
projetos para os Jogos. Em algumas cidades os resultados foram mais positivos como o caso de Barcelona 
(1992), quando a região portuária foi totalmente revitalizada com novos projetos residenciais e de lazer e a 
faixa litorânea reconfigurada com praias mais apropriadas para os turistas. Após os Jogos, a cidade se 
tornou importante centro turístico bastante procurado. Em Atlanta (1996), o governo investiu no 
reaproveitamento das instalações dos Jogos como o Instituto de Tecnologia que ocupou parte da Vila 
Olímpica. O Parque Aquático virou Centro de Recreação e o Estádio Olímpico virou a sede do time de 
beisebol. Sidney (2000) foi a cidade-sede que mais investiu em um desenvolvimento urbano que causasse o 
menor impacto ambiental possível. A Vila Olímpica tornou-se uma área residencial e comercial consolidada, 
considerado um dos maiores bairros do mundo com uso de energia solar. O antigo aterro sanitário se 
tornou um complexo com mais de 30 quilômetros de ciclovia, abrigando vários hotéis e conectado a outros 
pontos da Baía através de ferryboat. Hoje o Estádio Olímpico recebe cerca de 45 eventos por ano. Em 
Londres (2012) o bairro de Stratford, área abandonada e poluída por conta do seu passado industrial, foi 
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totalmente revitalizado, ganhando prédios modernos, hotéis e uma rede de transporte mais eficaz, sendo 

que o Parque Olímpico Rainha Elizabeth foi aberto para uso do público
9
. 

Em contrapartida, em Pequim (2008), apesar das cinco novas linhas de metrô criadas, os problemas de 
congestionamento não foram minimizados, enquanto os problemas sociais e de poluição continuaram 
estacionados. O Estádio Nacional conhecido como Ninho de Pássaro encontra-se subutilizado, sediando de 
dois a três jogos por ano. Estima-se que os gastos envolvidos na Olimpíada, considerada a mais cara de 
todas, levarão 30 anos para serem pagos. A Olimpíada de Atenas (2004) que custou o dobro do orçamento 
original serviu para aumentar em 100% o número de turistas que visitam o país. No entanto, o plano de 

transformar o Complexo Olímpico Hellinko em um parque metropolitano nunca foi efetivado
10

. 

Em oposição aos que defendem a realização de uma Olimpíada como fator de desenvolvimento econômico 
da cidade que a sedia, estudos apontam que nos últimos 30 anos, com exceção de Los Angeles em 1984 e 
Barcelona em 1992, todas as demais cidades-sedes constataram que os supostos benefícios anunciados 
jamais se concretizaram. Economistas americanos através da American Economic Association, já 
apresentaram um levantamento que “desmistifica os resultados econômicos do movimento olímpico e 
alerta para a falência que o modelo representa para quem realiza o evento”11. Os estudiosos concluem que 
a Olimpíada é uma proposta que gera perdas para a cidade-sede e que “o custo-benefício é pior para 

cidades em países em desenvolvimento do que nos países do mundo industrializado”
12

. Os motivos 
apresentados são os custos elevados para as instalações esportivas, os pagamentos exigidos pelo COI, a 
administração de má-qualidade e a corrupção praticada durante o processo. Uma prova disso é que entre 
1968 e 2012, todos os Jogos terminaram custando mais que o originalmente estimado – cerca de 150%. No 
caso do Rio de Janeiro, a estimativa original para as instalações esportivas passou de 5,6 bilhões para 7,5 
bilhões de reais, sendo que o custo total, incluindo as obras de infraestrutura passaram de 28,8 bilhões em 
2009 para 39 bilhões de reais. Muitas cidades que sediaram os Jogos de Verão ou de Inverno apontaram 
resultados frustrantes em relação ao número de empregos criados e à receita gerada no setor comercial. 
Para esses autores, “os estudos de impacto são frequentemente comissionados por grupos que têm 
interesses velados em seus resultados e esses grupos escolhem firmas que podem produzir resultados 
favoráveis”13, portanto estimativas tanto de custos como de benefícios podem ser manipulados para obter 
apoio do público e justificar os grandes subsídios dos contribuintes. 

No setor hoteleiro, os resultados também não são animadores. O estudo dos americanos aponta que 
depois dos Jogos de Inverno de 1994 em Lillehammer na Noruega, 40% dos hotéis que haviam sido criados 

                                                             
9
Jogos Olímpicos: conheça o legado de algumas cidades-sede. Disponível em: 

<http://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/destinos/jogos-olimpicos-conheca-o-legado-de-algumas-cidades-sede/Acesso> 
Acesso em 02 jan. 2018. 

10
 De Londres a Sydney, o que sobrou do legado das Olimpíadas? Disponível em: 

<https://www.cartacapital.com.br/internacional/de-londres-a-sydney-o-que-sobrou-do-legado-das-olimpiadas-1050.html> Acesso 
em 02 jan. 2018. 

11 CHADE, Jamil. Olimpíadas deixam rastro de dívidas e promessas descumpridas. Jornal O Estado de S. Paulo. São Paulo, 18 Jul. 
2016. Disponível em: < http://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-olimpicos,jogos-dao-prejuizo-mostra-estudo> Acesso em 02 
jan. 2018. 

12
Ibid. 

13 Ibid. 
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faliram. Em Pequim, onde ocorreu a Olimpíada em 2008, houve uma queda de 30% no número de 
visitantes internacionais em relação ao ano anterior, o que acabou refletindo na redução de 39% na 
ocupação dos hotéis. Em algumas cidades como em Londres e Salt Lake City onde ocorreram Jogos 
Olímpicos, o número de visitantes durante o evento foi cerca de 10% menor do que o mesmo período no 
ano anterior. Importante ressaltar que os lucros gerados nas duas semanas de provas, dificilmente ficam 

nos países-sede, já que grande parte da rede hoteleira é composta por empresas internacionais
14

. 

Muitos autores têm consolidado a ideia de que a cidade se tornou um produto a serviço do capital. 
Segundo Harvey, “a venda e a apropriação do lugar e o embelezamento da imagem de um lugar tornam-se 
parte integrante do funcionamento da competição capitalista” (Harvey, 2011, p.165). Por esse motivo, as 
políticas públicas passaram a ser estimuladas por uma competição entre cidades que passam a tirar 
proveito de suas diferenças histórica, cultural e natural. Além disso, vários projetos são implementados nas 
cidades com o objetivo de criar uma imagem de que ela é mais atrativa para os negócios do que outras. 
Essa linha de pensamento nos leva à uma reflexão que coincide com o questionamento que Harvey (2011) 
faz em seu livro: “nossas cidades são criadas para as pessoas ou para os lucros?”. 

Esse panorama reflete um modo que tem se praticado no mundo e que acaba por reproduzir uma nova 
dinâmica espacial, quando o Estado assume papel central no sentido de criar condições necessárias à 
realização desse processo de acumulação de capital. Assim, movimentos de desapropriação, mudanças de 
lei de zoneamento, aumento da verticalização, e mudanças de uso têm se tornado constantes em políticas 
públicas (Carlos, 2005, p. 32). A nova governança urbana institui uma parceria envolvendo atores não-
governamentais, caracterizando uma flexibilização institucional que acaba por favorecer os segmentos 
empresariais através de “mecanismos de negociação de normas urbanísticas, liberação do controle de uso 
do solo, renúncia fiscal e subsídio ao investimento privado mediante a oferta de infra-estrutura, terrenos, 
formação de mão-de-obra, etc” (Santos apud Acselrad, 2001, p.27).  

Nas palavras de Henri Lefebvre, “a sociedade não pode se tornar simplesmente uma sociedade do efêmero. 
Tal sociedade talvez seja a sede, o lugar de um conflito novo entre o efêmero e o durável, mas ela não pode 
abster-se de pensar e constituir os espaços duráveis”15. As soluções técnicas que envolvem as 
transformações das cidades têm que ser duráveis e não somente para atender a interesses particulares e 
passageiros. Assim, a realização dos Jogos Olímpicos nas cidades deve seguir determinados protocolos que 
garantam o desmonte e a manutenção posterior dos equipamentos que se pretendem sejam permanentes. 
As intervenções sofridas pelas cidades devem repercutir em ganhos para todos os segmentos, 
especialmente para os pobres urbanos, não colocando em risco os movimentos sociais. 

IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

A partir dos anos 1980, nos países capitalistas mais desenvolvidos as formas de governar passam a 
incorporar dois conceitos que se complementam: governabilidade e governança. Governabilidade, então 
estaria mais ligada à capacidade de identificar necessidades e anseios sociais e transformá-los em políticas 
públicas e Governança à capacidade de ação que o Estado possui para a implementação das políticas 

                                                             
14 Ibid. 

15 Extraído de entrevista com Henri Lefèbvre em 1972 produzido por L`Office National Du Film Du Canada. Disponível 
em: < https://www.youtube.com/watch?v=z4klH4Hz3yg> Acesso em 05 maio 2017. 
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públicas e no alcance dos objetivos coletivos
16

. Nas palavras de João Ferrão, as formas de governança 
correspondem a associações de entidades públicas, semipúblicas e/ou privadas que estabelecem entre si 
relações horizontais de cooperação e parceria (Ferreira et al, 2013, p.257). Dentre as tipologias de situações 
propostas com o objetivo de conferir maior legibilidade à relação entre formas metropolitanas de governo 
e governança, descritas por Ferrão, destaco as formas de governança metropolitana temáticas/setoriais por 
possuírem “domínios de intervenção preestabelecidos [...] relacionados com projetos mobilizadores 
(grandes infraestruturas, megaeventos, etc)” (Idem, p.267), já que estamos tratando da realização dos 
Jogos Olímpicos em cidades-sede. 

Ferrão defende a ideia de que a nova relação governo-governança deve ser estabelecida através de três 
pontos básicos. O primeiro seria o controle democrático dos novos modos de governança. A prestação de 
contas por parte das entidades envolvidas que devem ter a obrigação de explicar e justificar as decisões 
tomadas. Quando isso não acontece, “muitas das formas de governança poderão facilmente transformar-se 
em instrumentos de desigualdade e injustiça a favor de interesses clientelares ou comportamentos 
populistas”(Idem, p.269). O controle democrático se faz a partir de representantes democraticamente 
eleitos pelos cidadãos através dos partidos políticos, a partir de modos funcionais de representação das 
partes interessadas (stakeholders) em processos de tomada de decisão que incidem sobre domínios 
particulares de política pública e a partir dos movimentos sociais urbanos e as organizações da sociedade 
civil. O segundo seria a institucionalização dos novos modos de governança. Deve haver o fortalecimento 
de instituições políticas e a produção de estímulos à cooperação entre vários tipos de atores não-públicos, 
de tal forma que não haja um “desequilíbrio que subordine a primeira à segunda [...], viabilizando 
modalidades de governança sem governo a favor de interesses particulares e à revelia de procedimentos 
de escrutínio público”(Idem, p.273). E o terceiro seria a renovação das formas de governo. A ideia de que a 
administração deve organizar-se como uma empresa, orientada para a satisfação dos cidadãos, vistos como 
clientes e do mercado, materializando as ideias neoliberais em ascensão a partir da década de 1980, tem 
sido contestada. O papel da administração pública tem sido revisto a partir de 2000 quando se passou a 
estimular uma visão mais ampla de cidadania em que “os cidadãos sejam considerados como entes 
políticos, membros de comunidades sociais e políticas com direitos e responsabilidades, devendo o Estado 
promover proactivamente a cidadania, o debate público e a integração pública” (Idem, p.274). 

Esse argumento é reforçado por Solange Teles da Silva, quando diz que a sustentabilidade urbana também 
deve ser enfocada sob o prisma da gestão democrática da cidade. E para tal ela cita o Estatuto da Cidade 
(denominação oficial da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta o capítulo "Política Urbana" 
da Constituição Federal, detalhando e desenvolvendo os artigos 182 e 183) que prevê um conjunto de 
instrumentos, dentre eles o orçamento participativo permitindo que a participação popular garanta a 
escolha das prioridades em matéria de políticas públicas no espaço urbano (Silva, 2003, p.11). Nesse 
sentido, abre-se um espaço para se questionar por que a decisão de realizar uma Olimpíada na cidade do 
Rio de Janeiro não passou por uma consulta à população, quando tantos problemas em áreas cruciais da 
sociedade como educação, saúde e segurança, ainda estão por serem resolvidos. Ainda não está claro se 
esses projetos trazem de fato, qualidade de vida aos habitantes, e se trazem algum, há de se perguntar 
para quem. Ferreira (2011) em seu livro A Cidade no século XXI, ressalta que “a associação capital-Estado 
usa o espaço de forma a assegurar o controle dos lugares, através da homogeneização do todo e a 

                                                             
16 ANDRADE, Flavio. Governança x Governabilidade: diferenças objetivas. 08 dez. 2010. Disponível em:                                                   

< http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/governanca-x-governabilidade-d> Acesso em 31 out. 2017. 
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segregação das partes”. Dentro dessa visão ele sugere que “a proposta de transformação da zona 
portuária, ao contrário do discurso, corre o risco de produzir novas seletividades e afastamentos sociais”, 
quando esses bairros passam a receber um aporte considerável de investimentos da iniciativa privada 
podendo consequentemente provocar o esvaziamento de sua população original. 

Ampliando esse debate para a esfera do que é sustentável em termos gerais, o conceito de 
sustentabilidade parece ainda hoje se conduzir, segundo Acselrad (2001, p.23), atrelado a dois discursos 
divergentes: o primeiro referente a um discurso que atende aos interesses da associação Estado-
empresariado e o segundo referente a um discurso ético que vai de encontro à irracionalidade econômica. 
Desse modo, a proposta ética associa à sustentabilidade um discurso atualizado sobre deveres e obrigações 
morais relativos às condições de existência da vida. Nesse sentido, a sustentabilidade pode não levar a uma 
ruptura do modelo capitalista, mas pode ser considerado um mecanismo de ajuste da sociedade capitalista, 
viabilizando uma reforma desse sistema, o que resultaria em um “capitalismo soft” através de uma nova 
ética do comportamento humano (Ribeiro, 2005, p.62).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É inegável o ganho que a cidade experimentou no seu espaço urbano, especialmente na área da hotelaria 
nesses últimos anos. Segundo Caio Calfat17, vice-presidente de Assuntos Turísticos Imobiliários do 
SECOVI/SP, a cidade do Rio de Janeiro chegou aos anos 2010 com um parque hoteleiro pequeno, antigo, 
mal conservado, mal renovado e insuficiente para atender à demanda induzida pelos eventos que iria 
sediar. No entanto, o atual quadro desolador dos hotéis do Rio revela um desajuste no modelo importado 
de implantação de megaeventos dentro do conceito de espetacularização da cidade como forma de 
consolidar os objetivos capitalistas de acumulação de capitais nas metrópoles e de uma descontinuidade no 
planejamento pós-eventos. Fica claro que a parceria público-privado, ou seja, a relação Governo-financistas 
nos moldes como se processaram, gera ações que ainda expressam uma predileção pelo mercado de 
capitais em detrimento de uma política social, levando em consideração que os investimentos com o 
dinheiro público em empreendimentos da iniciativa privada no caso estudado, repercutiu parcialmente os 
resultados esperados, já que alguns dos equipamentos produzidos para os Jogos se tornaram “elefantes 
brancos” (de uso não duráveis, a princípio). Serão necessárias ações de peso por parte da gestão pública: 
criação de incentivos fiscais e tributários para a instalação de empresas em bairros onde os hotéis 
encontram-se ociosos, investimento em equipamentos públicos como o aeroporto de Jacarepaguá, criação 
de novos eventos e de lazer, capazes de gerar novas demandas. O conceito de sustentabilidade não se 
restringe à questão ambiental somente. Tem que haver uma ação integrada entre os diversos setores que 
reúnam esforços multidimensionais e interconectados. 

O artigo não invalida os benefícios experimentados pela cidade resultantes da realização dos Jogos em 
2016, tais como as obras de infraestrutura, o incremento do sistema viário, e do transporte público, mesmo 
que não se tenha chegado aos níveis ideais; bem como o aporte no campo de edificações de diversos usos 
o que consequentemente gerou ou pretende-se gerar um afluxo de empresas capaz de multiplicar a renda 
e empregos diretos e indiretos. No entanto, é necessário realçar que a ideia de sustentabilidade pressupõe 
que todas as etapas de um determinado projeto devam ser consideradas dentro desse conceito, não só na 
sua concepção, mas também na implementação, execução, manutenção e funcionamento no período pós-
eventos para que os objetivos que serviram de base para a defesa da realização de um grande evento do 

                                                             
17 Super oferta na hotelaria da Barra da Tijuca é preocupante. Revista Hotéis, São Paulo, ano XV, n. 168, p.38-47, abril 2017. 
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porte de uma Olimpíada possam efetivamente ser atendidos.  O artigo, portanto, não se esgota aqui, pois 
ele abre uma discussão com o objetivo de novos desdobramentos. 
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INTERVENÇÕES EM ESPAÇOS PÚBLICOS NO PÓS OCUPAÇÃO DO MINHA 
CASA MINHA VIDA: EXPERIÊNCIA EM CAMPINAS 

INTERVENTIONS IN PUBLIC SPACES AFTER THE OCCUPATION OF “MINHA CASA, MINHA VIDA” 
PROGRAM: EXPERIENCE IN CAMPINAS 

INTERVENCIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA POST-OCUPACIÓN DE MINHAI CASA MINHA VIDA: 
EXPERIENCIA EN CAMPINAS  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Desde 2011 foram entregues 8 empreendimentos financiados pelo Minha Casa Minha Vida em Campinas nos quais 
três desses são os que receberam maior número de famílias e consequentemente são os que apresentam problemas 
de dimensões mais complexas. O primeiro a ser entregue foi o Jardim Bassoli (2011 a 2013), em seguida o Residencial 
Sirius (2012 a 2014) e o mais recente, a Vila Abaeté (2014 a 2015). Os três residenciais estão sendo beneficiados por 
um programa criado pelo fundo sócio-ambiental da Caixa Econômica Federal, DIST – Desenvolvimento Integrado 
Sustentável de Territórios, que tem por finalidade desenvolvimento em quatro eixos estratégicos: Governança 
Territorial, Dinamização Econômica, Produção Sociocultural e Gestão Ambiental. O programa DIST, que já está em sua 
segunda versão, contempla empreendimentos que apresentam problemas devido a uma série de questões que não 
foram levadas em consideração como a inserção urbana, integração do território, falta de acesso à cidade, falta de 
rendimentos, entre outros.  
Aprovado em 2016 através de edital de seleção do DIST II, o Instituto Elos, em parceria com a empresa Demacamp, 
propuseram o “DIST Campinas - Uma Escola de Transformação para Comunidades Empreendedoras”. 
Em junho de 2016 essa parceria começou a desenvolver trabalhos nos residenciais, sendo que o primeiro semestre 
consistiu na elaboração de um diagnóstico urbanístico das comunidades na escala do bairro, analisando a inserção 
urbana, atendimento de serviços e equipamentos públicos, escolas, creches, sistema de transporte, entre outros. Em 
janeiro do ano de 2017, foram validadas junto aos moradores de cada condomínio, as informações coletadas através 
de fontes secundárias. Em um terceiro momento foram realizadas vivências em cada residencial com o objetivo de 
incentivar a comunidade a se unir e realizar atividades coletivamente. E serão as experiências de intervenções nos 
espaços públicos que serão enfatizadas nesse artigo: como atuar de forma participativa e colaborativa de modo que a 
comunidade se sinta parte do processo, apesar do ambiente neoliberal contemporâneo. 
PALAVRAS-CHAVE: pós-ocupação do Minha Casa Minha Vida; intervenções em espaços públicos; DIST; integração no 
território.  

ABSTRACT: 
Since 2011, eight real estate projects financed by 'Minha Casa Minha Vida' Program have been delivered to the 
community of Campinas-SP, but three of them, which concentrate the majority of families benefited, are the ones 
where complex problems can be found. The first one to be delivered was Jardim Bassoli’s (2011-2013), followed by 
Residencial Sirius (2012-2014), and more recently Vila Abaeté's (2014-2015). They are now being assisted by the 
program Desenvolvimento Integrado Sustentável de Territórios - DIST (Sustainable and Integrated Territorial 
Development Program), maintained by the social-environmental fund of Caixa Econômica Federal, with four strategic 
axes: Territorial Governance, Economic Stimulation, Social-cultural Production and Environmental Management. The 
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DIST Program, currently on its second edition, deals with developments' issues caused by a poor urban insertion and 
territories' integration, the lack of access to the city, and more. 
 
Selected in 2016 by the DIST II Public Notice, the Elos Institute, in partnership with the company Demacamp, proposed 
the project “DIST Campinas - Uma Escola de Transformação para Comunidades Empreendedoras” (A school of 
Transformation for Entrepreneurial Communities). 
Since June 2016, the partnership has been working in these territories. In the first semester, they developed urban 
assessments onto the communities, analysing urban insertion, public services and equipments, schools, transport 
systems, and so on. In January 2017, the information collected in secondary sources was validated by the local 
communities' residents. In its third stage, experiences with the communities have been created and developed aiming 
to foster collective interests and actions. In this paper, we focus on these communities' interventions in the public space 
and on how to act in a participative and collaborative way so they feel part of this development process. 
KEYWORDS: “Minha Casa Minha Vida” Program post-occupation, public spaces interventions, DIST, territorial 
integration. 

RESUMEN: 
Desde 2011 se han entregado  ocho conjuntos residenciales financiados por el proyecto “Minha Casa Minha Vida” en 
Campinas, de los cuales tres recibieron el mayor número de familias, y en consecuencia son los que presentan los 
problemas de dimensiones más complejas. El primero que se entregó, fue el Jardim Bassoli (2011 a 2013), a 
continuación el Residencial Sirius (2012 a 2014) y el más reciente, la Vila Abaeté (2014 a 2015). Los tres conjuntos 
residenciales se están beneficiando de un programa creado por el fondo socioambiental de la Caja Económica Federal, 
DIST - Desarrollo Integrado Sostenible de Territorios, que tiene como finalidad, el desarrollo en cuatro ejes 
estratégicos:  Gobernanza Territorial, Dinamización Económica, Producción Sociocultural y Gestión Ambiental. El 
programa DIST, que ya está en su segunda versión, contempla conjuntos residenciales que presentan problemas a 
causa de una serie de asuntos que no fueron tomados en cuenta como la inserción urbana, integración del territorio, 
falta de acceso a la ciudad, pobreza entre otros. 
Aprobado en 2016 a través del proceso de selección del DIST II, el Instituto Elos en colaboración con la empresa 
estructuradora Demacamp, propuso el “DIST Campinas - Una Escuela de Transformación para Comunidades 
Emprendedoras”. 
Desde junio de 2016, esta asociación ha venido desarrollando trabajos en los conjuntos residenciales, los cuales 
durante el primer semestre consistieron en la elaboración de un diagnóstico urbanístico de las comunidades a nivel del 
barrio, analizando la inserción urbana, la prestación de servicios e infraestructura pública, escuelas, guarderías, 
sistemas de transporte, entre otros. En enero de 2017, fue validada junto a los habitantes de cada conjunto, la 
información recolectada a través de fuentes secundarias. En un tercer momento, fueron realizadas vivencias en cada 
conjunto con el objetivo de incentivar a la comunidad a unirse y realizar actividades colectivamente. Y serán las 
experiencias de intervenciones en espacios públicos lo que será enfatizado en este artículo: cómo actuar de forma 
participativa y colaborativa de manera que la comunidad se sienta partícipe en el proceso. 
PALABRAS-CLAVE: post-ocupación de “Minha Casa, Minha Vida”; intervenciones en espacios públicos; DIST; 
integración en el territorio. 
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INTRODUÇÃO 

A urbanização do Brasil é um fenômeno recente se comparado ao que ocorreu em países europeus e 
asiáticos. Apresentou intenso processo, especialmente na segunda metade do século XX. A população 
urbana brasileira se distribui em três grandes contingentes semelhantes, na forma de metrópoles, cidades 
grandes e médias.  

No Brasil, não se pode dizer que não há planejamento urbano nas cidades. Muito pelo contrário, temos leis 
e planos em abundância, mas como aponta Ferreira, é fácil constatar que o planejamento foi feito 
privilegiando alguns grupos sociais (FERREIRA, 2011). Os planos diretores1 por sua vez, não orientam os 
investimentos públicos e privados para o bem estar social. A terra urbana é definida quase que 
exclusivamente como uma mercadoria e muito excepcionalmente é abordada segundo sua função social. 
Mesmo com a aprovação do Estatuto da Cidade2, em 2001, que pode ser considerado um grande avanço, 
ainda temos um longo caminho a percorrer. Como aponta Ribeiro:  

Esse importante instrumento de regulação da vida urbana carece de regulamentação, 
apesar de prever medidas interessantes como os estudos de impacto de vizinhança e a 
participação popular na gestão da cidade, ainda não ganhou capilaridade na sociedade 
brasileira. (RIBEIRO, 2008, p. 300). 

Esse processo advém de uma urbanização pautada por interesses privados em detrimento das 
necessidades de muitos, que acabam por ficar excluídos dos benefícios da “cidade formal”. Tornam-se 
reféns de uma vida que busca a sobrevivência individual sem a oportunidade de desenvolver outras 
capacidades pessoais, quando se trata de alternativas para população de baixa ou sem renda. Criar 
possibilidades para que todos tenham a capacidade de atingir ao seu máximo potencial humano integra-se 
ao conceito de uma urbanização saudável, capaz de criar essa atmosfera, supridas as necessidades básicas, 
como alimento, vestuário, centros de educação e saúde de qualidade, acessibilidade, meios de transporte 
adequados e trabalho, para uma vida digna.  

É evidente que há necessidade de se buscar novas soluções para o processo de desenvolvimento urbano, 
que leve em consideração os aspectos humanos e ambientais. Vivemos em um mundo onde os grandes 
centros urbanos são super povoados e globalmente interligados, com problemas ambientais, sociais, 
culturais e econômicos que não podem ser interpretados isoladamente. Nosso modo de vida deve ser 
repensado em relação ao impacto que causa no meio ambiente e na sociedade como um todo3. Em meio a 
todos os desafios impostos pelo modelo que estamos reproduzindo como urbano podemos encontrar 
algumas oportunidades para realizar significativas mudanças. Estas, mais do que alternativas, mostram-se 
cada vez mais necessárias. Iniciativas alternativas ao sistema necessariamente devem ter a participação 
popular para que sejam de fato transformadoras. 

O direito à cidade no Brasil: política habitacional recente  

                                                           
1 Toda cidade brasileira com mais de 20 mil habitantes tem a obrigatoriedade de Plano Diretor, revisado no mínimo, 

decenalmente. 
2 Lei que estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade. 
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A Constituição de 1988  define o regime político democrático representativo e participativo, bem como a 
subordinação do direito da propriedade a sua função social. O Estatuto das Cidades – Lei 10.257/2001, ao 
regulamentar esses preceitos, já havia estipulado, entre suas diretrizes gerais, a necessidade de garantir o 
“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 às 
presentes e as futuras gerações” (Artigo 2, Lei 10.257/2001). 

Harvey (1980) aponta que a valorização exacerbada da propriedade imobiliária tem subtraído o direito à 
cidade e empurrado as pessoas de classe mais baixa para a periferia. Como resultado desse processo, 
aqueles que trabalham em áreas centrais, ou com mais infraestrutura, não têm condições de viver nessas 
áreas. O elevado valor da terra incide sobre o custo final da moradia, tornando-a ainda mais inacessível a 
essas famílias, as quais acabam encontrando uma solução para seu problema habitacional no mercado 
informal. 

Poderíamos dizer então, que, uma cidade mais sustentável, é uma cidade onde a população participa, 
decide e planeja sua cidade junto com as autoridades locais, tendo em conta suas capacidades e recursos; 
que possui um administrador público competente e responsável que garante uma urbanização sustentável 
com a participação de todos os grupos populares; onde sua população vive em residências adequadas e 
bairros providos de infraestrutura adequada (abastecimento de água, saneamento básico, eletricidade, 
drenagem e ruas/estradas em boas condições e serviços de transporte público adequado) e serviços 
básicos, além de acesso à cidade legal sem grandes dificuldades. O que presenciamos atualmente é uma 
reprodução de um modelo de construção de moradia social totalmente anti-democrático que segrega e 
exclui a classe mais popular da sociedade.  

Para influir nestas políticas, a gestão democrática da cidade deveria prever e estimular a participação de 
atores sociais nas decisões relativas à gestão e ao planejamento da cidade – tais como nos planos diretores 
de desenvolvimento urbano, em conselhos, em reuniões de Orçamento Participativo, etc. Porém o que 
ocorre é uma participação “pró-forma” de pessoas que não participam de fato nas decisões, apenas estão 
passivas ao processo já decidido que é imposto pelas autoridades locais. 

Particularmente o financiamento público das políticas de infraestrutura e de habitação tem forte 
dependência de recursos federais no Brasil. Assim, vem sendo implementados leis federais e planos 
nacionais – Saneamento (2007), Resíduos Sólidos (2010), Habitação Social (2005 e 2009). As leis e planos 
nacionais procuram promover uma cultura de planejamento na ação pública, preconizando a exigência de 
planos locais – estaduais e municipais para aprovação de recursos financeiros de âmbito federal.  

André Singer (2012) denomina a política deste período “reformismo fraco”, no qual poucos grandes 
investimentos públicos aquecem o capital industrial e o comércio, e poucos embates são travados com o 
capital financeiro. A política de governo por coalizão com diversos partidos políticos, torna desnecessária a 
mobilização social para aprovação no Congresso Nacional da pauta de interesse governamental. Os 
movimentos populares e sindicais desmobilizam-se e a despolitização popular no contexto ideológico 
neoliberal viceja. A ampliação do mercado de trabalho e do acesso ao subsídio e ao crédito educativo são 
interpretados pela população como conquistas pessoais decorrentes do esforço individual, familiar ou 
apoio da comunidade. 
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David Harvey ressalta que a identidade, a cidadania e os ideais de pertencimento urbano são cada vez mais 
difíceis de sustentar, devido ao ataque constante fundamentado nos ideiais neoliberais. (HARVEY, 2011). 
Por outro lado, a estrutura federativa do país, consagrada também na Constituição, reconhece o município 
como ente federativo autônomo com atribuição na política de desenvolvimento urbano, expansão urbana, 
propriedade ociosa, (através do Plano Diretor) e assuntos de interesse local, o que embasa a necessidade 
de processos participativos mais próximos aos locais de moradia e vida cotidiana dos cidadãos e atores 
sociais.   

A questão habitacional no Brasil hoje enfrenta desafios maiores e de diferentes naturezas do que há alguns 
anos atrás.  A partir da criação do Ministério das Cidades, em 2003, foram estruturadas políticas e 
programas voltados para a moradia, como o Programa de Aceleração do Crescimento - obras sociais (PAC-
obras sociais) voltado para obras de saneamento e de urbanização de favelas, bem como construção de 
unidades para remover famílias com moradia precárias ou em locais com risco de enchente ou 
deslizamento. Com o surgimento do PMCMV o PAC foi extinto, deixando a cargo dos municípios e iniciativa 
privada a construção de novas moradias e não mais investindo em intervenções em assentamentos 
precários a fim de melhorar o existente. 

A fragilidade administrativa e operacional de muitas prefeituras e as exigências técnicas, administrativas e 
financeiras para aprovação dos contratos e pagamentos criaram gargalos nos órgãos federais, em especial, 
na Caixa Econômica Federal que, com o fim do Banco Nacional e Habitação em 1986, passou a ser o agente 
financeiro dos grandes programas de habitação e saneamento do país. 

A partir de 2008, o mundo entra num contexto de grave crise econômica internacional desencadeada pela 
crise dos títulos podres do sistema bancário de diversos países. A crise  financeira mundial proporcionou 
uma conjuntura interna de maior proatividade entre o setor empresarial e o governo federal. Assim, 
setores do empresariado da Construção Civil apresentaram uma proposta de novo Programa, “Minha Casa 
Minha Vida” ao governo federal, como uma estratégia de reduzir ou atrasar o impacto social e econômico 
de uma possível recessão mundial. O Programa foi aprovado na Lei federal nº 11.977/09. A proposta 
elaborada pelas grandes empreiteiras tinha como objetivo macroeconômico  manter a economia aquecida.  
Além disto, tinha grande apelo social devido ao crônico problema habitacional brasileiro. Conforme as 
faixas de renda foram definidos subsídios que beneficiavam diretamente o beneficiado, descontando-se do 
preço da unidade. Apresentou grande número de obras, sendo um dos programas mais populares do 
governo federal. 
 

Figura 1: Número de unidades produzidas no Programa MCMV - Brasil 

Faixas de renda do Programa 
Unidades contratadas 
(fase 2) 

Unidades concluídas 
(fases 1 e 2) 

faixa 1 até 1600 reais 532948 601900 

faixa 2 1600 a 3275 669811 465949 

faixa 3 3275 a 5000reais 142363 45945 

TOTAL 1345120 1113794 

Fonte: DIAS e CASTELO (2013) 
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É digno de nota que, apesar da crise mundial, no Brasil temos um quadro crescente de criação de empregos 
naquele período. A construção civil foi responsável por 1,58 milhões de empregos durante 2007 e por 2,69 
milhões em 2011. (GONÇALVES e CASTELO, 2013) 

O Programa Minha Casa Minha Vida, apresenta caracteristicas operacionais bem diferentes dos programas 
anteriores. Nele, a empresa construtora é a principal agente de operacionalização da produção 
habitacional: ela é responsável pela entrega do produto pronto, que é adquirido pela Caixa Econômica 
Federal, que recebe as prestações dos compradores. Assim, a empresa define a localização e aquisição do 
terreno, o tipo de empreendimento (loteamento ou condomínio), o projeto urbano e habitacional. À 
Prefeitura Municipal cabe aprovar  o empreendimento, conforme legislação própria e, após as obras, dar o 
habite-se. 

A implementação do Programa Minha Casa Minha Vida, que buscou diminuir o deficit habitacional, 
permitiu a muitas pessoas, que antes moravam em assentamentos precários ou de aluguel e não tinham 
perspectivas de compra ou financiamento de casa própria, ter uma moradia. Se por um lado esse programa 
ofereceu oportunidades para muitas famílias de um habitar, por outro lado esse novo modelo de 
reprodução habitacional pecou em aspectos fundamentais quando deixa de levar em consideração 
aspectos básicos, como por exemplo, a não atenção a inserção urbana dessas habitações, a existência de 
equipamentos básicos, serviços, a relação entre o tamanho da unidade e a família. Estudos recentes 
abordam os problemas relacionados à localização dos empreendimentos, ao modelo urbanístico e 
arquitetônico e à de falta de identidade dos moradores com o lugar, um verdadeiro retrocesso no que 
tange à inovação na inserção da classe trabalhadora nos centros urbanos. 
 
Desenvolvimento Integrado Sustentável de Territórios – DIST  

Em busca de conferir sustentabilidade aos empreendimentos produzidos pelo programa e tendo como 

oportunidade a existência de recursos do Fundo Socio Ambiental para o financiamento destas ações, a 

CAIXA Econômica Federal, através do fundo-sócio ambiental, lançou o Programa de Desenvolvimento 

Integrado e Sustentável de Territórios (DIST), para realizar ações que promovam o desenvolvimento e a 

sustentabilidade das comunidades nos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida.  

O programa DIST busca integrar, levar políticas públicas e promover o desenvolvimento da comunidade 

para alcançar sua independência, apoiando medidas para educação, geração de renda e gestão ambiental. 

O DIST funciona por meio de parcerias firmadas pela CAIXA com entidades públicas e 
privadas – uma ONG, empresa ou mesmo a prefeitura - que estejam envolvidas com as 
comunidades atendidas. Primeiramente, a CAIXA seleciona uma empresa ou organização 
envolvida com a comunidade e convida para fazer o trabalho de atuar junto àqueles 

moradores. (trecho retirado do site da caixa4) 

 Os projetos têm 24 meses, prevendo treinamentos de pessoas da comunidade para exercerem a função de 
liderança, esclarecimentos aos moradores sobre, por exemplo, como viver em um condomínio, noções de 
gestão ambiental, como a separação do lixo e utilização racional da água. Esses trabalhos são 
complementados com programas de qualificação profissional. 

                                                           
4 www.caixa.gov.br . acesso em 2018. 
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O PMCMV e o DIST em Campinas   

Entre 2011 e 2015 foram entregues três grandes empreendimentos do MCMV destinados a população de 
baixa ou sem renda em Campinas. O Jardim Bassoli, com 2380 unidades habitacionais, o Residencial Sirius, 
com 2620,  e o Residencial Vila Abaeté, com 1888. 

Reforçando a já histórica segregação socioespacial, dois desses conjuntos estão localizados na região 
sudoeste, conhecida com região do Campo Grande, onde já há a maior concentração de população de baixa 
renda e carência de diversos serviços públicos5. O Abaeté localiza-se próximo ao aeroporto Viracopos, no 
sul da cidade e faz divisa com a área rural do município. 

Figura 2: mapa com a localização dos empreendimentos 

  

Fonte: Base da Prefeitura Municipal de Campinas elaborado pela Demacamp. 2017 

Devido aos desafios supracitados, como falta de preparação das mudanças, a dificuldade de senso de 
pertencimento dos moradores em relação ao entorno, a falta de equipamentos e serviços entre outros 
problemas, os três conjuntos foram selecionados para receberem o DIST em seus territórios. A primeira 
edição do programa, o DIST I, foi realizada a partir de 2014 pelo consórcio DEMACAMP6- Instituto Pólis7 no 

                                                           
5 Segundo dados do Plano Municipal de Campinas, elaborado em 2011, a Macrozona 05, onde está inserida a Região do 

Campo Grande possui 78 assentamentos precários, incluindo favelas, ocupações e loteamentos irregulares o que 

corresponde a 33,3% do total dos assentamentos precários na cidade.  
6 A Demacamp é uma empresa de Campinas  que desenvolve projetos na área de Meio Ambiente e Habitação e 

Urbanismo desde 1999. 
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Jardim Bassoli (primeiro empreendimento entregue e habitado na cidade). O DIST II está sendo realizado 
nos três residenciais, pelo consórcio DEMACAMP- Instituto Elos8. O presente artigo traz a experiência da 
vivência Oásis como metodologia para intervenções nos territórios em uma primeira etapa do DIST II nos 
Residenciais Sirius, Vila Abaeté e Jardim Bassoli. 

Reconhece-se como fatores comuns a todos os condomínios uma considerável heterogeneidade entre os 
moradores, tanto em termos de renda, escolaridade e inserção no mundo do trabalho, e a baixa 
organização em associações e movimentos sociais, bem como a falta de experiência neste tipo de moradia 
(vertical e sob administração coletiva, condominial). 

 
DIST II – “Escola de Transformação para Comunidades Empreendedoras”: parceria Elos- Demacamp 

Em 2016 foi aberta nova seleção pública, sendo aprovado o segundo projeto o  “DIST II Campinas - Uma 

Escola de Transformação para Comunidades Empreendedoras”, proposto pelo Instituto Elos  em parceria 

com a Demacamp, com o objetivo de atuar nos outros dois grandes empreendimentos do MCMV: 

Residencial Sirius e Vila Abaeté.  

A estratégia implementada propôs inovar a ação junto às comunidades partindo da articulação entre duas 
grandes vertentes de ação: a realização de uma leitura técnica do território e sua conexão com a cidade, 
através da análise rigorosa e detalhada de aspectos urbanísticos, econômicos, ambientais e sociais, 
associada a um trabalho de mobilização social que tem como estratégia para unir pessoas o 
reconhecimento e valorização dos talentos e sonhos das comunidades. 

A Demacamp realizou o diagnóstico urbanístico, como parte inicial do programa. Feito o diagnóstico, foi 

realizada a mobilização social junto à comunidade, sob a responsabilidade do Instituto Elos. A grande 

inovação trazida por essa nova parceria foi a atuação nesses bairros utilizando a Filosofia Elos9 como 

“espinha dorsal” do projeto.    

 

Filosofia Elos para Transformação 

A “Escola de Transformação para comunidades empreendedoras” foi desenhada dentro da “Filosofia Elos”, 

que busca criar um cenário de abundância, reconhecer os talentos e recursos disponíveis locais para 

transformar sonhos coletivos em realidade. 

“A semente da transformação brota nas relações e no compartilhamento de sonhos, que 

fluem por meio do reconhecimento da abundância e da valorização do poder de cada um 

aqui e agora, e se manifestam em ações conjuntas que nutrem de beleza, alegria e prazer 

                                                                                                                                                                                                 
7 “O Instituto Pólis é uma ONG (Organização Não Governamental) de atuação nacional e internacional. Fundado em 

1987, o Pólis atua na construção de cidades justas, sustentáveis e democráticas, por meio de pesquisas, assessoria e 

formação que resultem em mais políticas públicas e no avanço do desenvolvimento local.” (http://polis.org.br/)   
8 O Instituto Elos é organização de Santos com 16 anos de experiência em formação e mobilização comunitária. 

(http://institutoelos.org) acesso em 2017. 
9 Criada pelo Instituto Elos. 
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a realização do melhor mundo para todos.” (trecho retirado do manual do participante – 

Instituto Elos) 

Tirando o foco das carências do bairro, e buscando um olhar apreciativo, a Filosofia Elos carrega em sua 

essência a busca do aprimoramento pessoal para realização de sonhos coletivos por meio do entusiasmo, 

movimento, diversidade, interconexão, abundância e materialização: entendendo que todo ser humano 

tem em si a predisposição para o bem, e que a atitude de oferecer o seu melhor e colocar-se em 

movimento, pode propagar e desencadear uma força capaz de transformar o mundo. Outra crença da 

filosofia é a de que na diversidade encontramos sonhos comuns e decidimos agir juntos, em comunhão, 

tendo a capacidade de realizar o que aparenta ser impossível, entendendo que fazemos parte de um 

mesmo universo e estamos todos conectados, o que muito se aproxima da teoria de Capra (1996), que 

compartilha em seu livro “A teia da vida”. Sobre os recursos, são abundantes e estão disponíveis em toda 

parte, entendendo recursos para além dos materiais, sobretudo os talentos das pessoas.  

Na Filosofia Elos transformar o espaço externo, inspira e alimenta a tranformação do interno: a 

materialização estimula e relembra que podemos realizar nossos sonhos.  

Além das crenças, a Filosofia Elos constrói um caminho para realização do sonho de um grupo de pessoas, 

orientada em sete disciplinas: o olhar, o afeto, o sonho, o cuidado, o milagre, a celebração e a re-evolução, 

que serão explicados melhor ao longo do texto.  

 

Os Residenciais: Jardim Bassoli, Sirius, e Vila Abaeté 

O Residencial Jardim Bassoli, mais antigo e mais distante do centro urbano, foi entregue entre 2011 e 2013, 

possui 2.380 unidades habitacionais, em 119 apartamentos distribuídos em 19 condomínios com prédios 

de quatro andares (mais o térreo). Estima-se que cerca de 8.500 pessoas vivem no Jardim Bassoli. Todas as 

famílias que se mudaram para esse empreendimento são provenientes de assentamentos precários em 

áreas de risco. Apesar de ter sido inaugurada uma nave-mãe (equipamento com creche e escola de infantil 

integrados de Campinas) depois da vinda dos moradores do Bassoli, em termos de equipamentos públicos, 

o bairro é bastante deficitário. 

O Residencial Sírius, entregue entre 2012 e 2014, tem o maior número de famílias, possui 2.620 unidades 

habitacionais em 131 edifícios de térreo mais quatro pavimentos, distribuídos em 15 condomínios. 

Segundo relatório da Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB Campinas, a população do 

conjunto soma aproximadamente 10.500 pessoas. Em relação aos serviços públicos para a população não 

foi construído nenhum equipamento público para o atendimento específico da demanda do conjunto, 

sendo que a única área institucional do conjunto continua sem utilização. Portanto, os equipamentos de 

educação, saúde, assistência social, esporte e cultura utilizados pelos moradores localizam-se em outros 

bairros mais distantes. 

O Residencial Vila Abaeté, o mais recente dos três, foi entregue entre 2014 e 2015, é composto por 1888 

moradias distribuídas em 12 condomínios, possui uma população estimada de 7552 habitantes. É também 

o que possui menos famílias advindas de remoção – apenas 6 – em comparação com os outros 

empreendimentos. O perfil dos moradores é diferenciado, é um bairro que, ainda que afastado, é mais 
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conectado com o centro, com transporte frequente que leva direto ao centro da cidade. Uma característica 

marcante é a quantidade de hortas implantadas pelos próprios moradores e o cuidado com as áreas 

condominiais, com jardins e parquinhos infantis. O empreendimento situa-se contiguo à mais importante 

região de produção agrícola da cidade, denominada Pedra Branca que produz frutas para exportação.   

As áreas públicas de ambos os loteamentos ainda estão parcialmente sem equipamentos implantados, 

tanto as do sistema de lazer quanto as institucionais.  Os moradores dos residenciais tem dificuldade no 

acesso a creches e equipamentos de saúde, educação, esporte e lazer.  

A falta de serviços e equipamentos públicos aliada à baixa qualidade projetual e construtiva dos 

empreendimentos e a sua inserção na malha urbana, fazem com que a população tenha ainda mais 

dificuldade de se adaptar à nova moradia. Toda mudança gera um impacto, e no caso da mudança de 

moradia, o impacto é bastante significativo na vida dos envolvidos, uma vez que estão em locais diferentes 

e sem vínculo, nem com o espaço e muito menos com a vizinhança. Isso faz com que não haja um senso de 

comunidade e identidade das pessoas com o lugar. Essa não identidade, muitas vezes acarreta em não 

cuidado com os espaços coletivos, que já são deficientes, e isso acaba por ocasionar em um problema social 

maior.  

Faltam áreas destinadas para o comércio nesses residenciais, o que incita a proliferação de 

estabelecimentos informais no entorno dos bairros, como vemos na figura a seguir do Residencial Sirius. 

 

Figura 3: Foto do Residencial Sirius. Aparecimento de comércio informal em forma de barracos. 
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Fonte: Jonathas Magalhães, 2013. 

 

METODOLOGIA 

 

Esse artigo baseia-se na metodologia da observação participante, na qual houve uma participação 

ativa no processo junto à “Equipe da Escola de Transformação para Comunidades 

Empreendedoras” com uma colaboração nas atividades e, ao mesmo tempo a observação 

colaborativa e crítica de toda a dinâmica do processo: fazendo com que houvesse um 

protagonismo para além da simples observação, partindo de um pressuposto de que ao participar 

de uma realidade o pesquisador torna-se também participante.  

A metodologia adotada para as intervenções nas comunidades pela ETCE nas vivências foi o jogo Oásis10. 

Desenvolvido pelo Instituto Elos, é um jogo que envolve e convida os participantes a conhecerem as 

belezas e talentos através de um olhar apreciativo e assim, junto à comunidade, realizar ações concretas 

para o bairro, de forma participativa, divertida e, de preferência, sem ou de custo baixo. No caso desse 

projeto, havia um pequeno recurso destinado às vivências, para compra de material básico e suporte. A 

vivência é baseada em sete disciplinas e ao longo dela os participantes vivenciam todas elas. São elas: o 

olhar, o afeto, o sonho, o cuidado, o milagre, a celebração e a re-evolução.  

A partir do diagnóstico urbanístico elaborado pela DEMACAMP e as visitas de campo, foi possível fazer a 

análise urbanística dos empreendimentos, percebendo a relação de algumas questões de falta e 

efetividade das políticas públicas que estão diretamente ligadas a problemas sociais, como, por exemplo, a 

falta de equipamentos públicos e áreas de lazer. Entendemos que os problemas causados nas comunidades 

como violência e a presença de tráfico de drogas no local, esteja diretamente ligada a essas carências 

supracitadas.  

A estratégia de ação foi feita em forma de cursos da Escola de Transformação para Comunidades 

Empreendedoras no âmbito do DIST II – Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Território, nos três 

empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida em Campinas.  

O processo de mobilização foi feito com base na Vivência Oásis: cada vivência acontece em um processo de 

oito dias em um bairro, em atividades que acontecem em sua maioria no período integral, intercalando 

exercícios práticos, vivências, teorias, rodadas reflexivas, com momentos de interação direta com a 

comunidade e “mão na massa”.   

A vivência Oásis como metodologia de mobilização 

                                                           
10 O Jogo Oasis é uma ferramenta de apoio à mobilização cidadã para a realização de sonhos coletivos. Composto por 

jogadores e comunidade, o jogo considera uma definição ampla de comunidade que envolve diversos atores, como 

moradores, ONGs, governo local, lideranças e empresas. Concebido para ser de uso livre e praticado de forma 

totalmente cooperativa, para que todos, juntos, realizem algo em comum, o Oasis propõe regras que permitem a vitória 

de todos, sem exceção. (http://institutoelos.org/jogo-oasis/) acesso em 2017. 
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A Vivência Oásis, é aberta a todos aqueles que querem participar e se engajar para auxiliar no processo de 

transformação da comunidade, morador da comunidade ou não. A ideia é que os participantes 

experimentem uma maneira dinâmica e viva de engajar comunidades na implementação de soluções 

colaborativas, de modo que possam aplicar novas práticas em seu trabalho e vida pessoal. Outro objetivo é 

o de introduzir aos participantes a “Filosofia Elos” e o “Jogo Oásis”, como oportunidade de cultivar 

comunidades e impulsionar processos de desenvolvimento local.  

Nas formações são utilizadas uma série de ferramentas didáticas próprias ou apropriadas – de uso livre, 

que são as chamadas de tecnologias sociais ou sementes. Algumas delas são os jogos cooperativos, open 

space, world café, mutirão, danças circulares e rede distribuidora.   

Importante estratégia da ETCE é o engajamento e  

“a mobilização de pessoas de uma rede de influência da comunidade para qual será 

oferecida a participação nas principais atividades formativas e eventos como forma 

engajar parceiros, que devido as experiências e histórias compartilhadas com os 

moradores, constroem vínculos afetivos e assumem para si a causa de transformação 

dessas comunidades”. (INSTITUTO ELOS e DEMACAMP, 2017) 

 

RESULTADOS 

Foram realizadas duas vivências Oásis em cada residencial, sendo que a segunda foi parcialmente 

realizada11 e, de acordo com as possibilidades de cada local, foram decididos juntos com os moradores o 

que seria feito em cada residencial.  

No Residencial Sirius e na Vila Abaeté, as vivências aconteceram no mesmo final de semana, a primeira em 

feverreiro de 2017, e a segunda em janeiro de 2018. Nesse segunda edição da vivência, as intervenções 

ocorreram simultaneamente nas três comunidades. Foram realizados alguns encontros periódicos para 

organização e mobilização das pessoas e dos materiais, e em duas semanas os moradores junto com outros 

participantes buscaram materiais e recursos para realizar, em um final de semana o mutirão.  

A primeira intervenção em ambas as comunidades foi realizada de forma mais “tímida” em locais públicos 

porém ações de caráter não permanente, pelo Projeto não ter tido apoio formal da Prefeitura municipal. Já 

no ano de 2018, depois de muito custo, muito trabalho e muitas negociações, foi possível realizar ações 

mais ousadas e que promoveram mudanças mais efetivas nos territórios.  

No Jardim Bassoli foram feitas intervençoes em tres áreas – sistemas de lazer. Em duas dessas áreas já 

havia quadra poliesportiva. A terceira estava completamente abandonada com muito lixo, entulho e 

braquiária.  

Na primeira vivência na Vila Abaeté foram idealizados diversos “sonhos”, dos quais alguns foram possíveis 

de realizar nas vivências. Nem todos os sonhos puderam ser contemplados, porém foram encaminhados 

                                                           
11 Foram realizadas  até o momento apenas algumas etapas do processo, pelo projeto estar em andamento. Em 
algumas atividades a vivência teve que ser adaptada.  
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para que no futuro possam tornar-se realidade. Na primeira vivência foi realizado um grande plantio de 

árvores, nos canteiros centrais, além de mobiliário de madeira. No Residencial Sirius, foi melhorado um 

espaço comunitário, através de pintura no local, colocação de sombrite, construção de brinquedos para as 

crianças, plantio de algumas árvores e mobiliário de madeira. No Jardim Bassoli, foram melhorados alguns 

brinquedos do parquinho das crianças, colocados alguns equipamentos de academia para jovens, instaladas 

de mesas de jogo de dama com bancos de concreto, pintura da quadra, plantio de árvores, entre outras 

atividades. 

Algo interessante que foi observado foi que, durante as atividades internas de jogos etc, a participação dos 

moradores era bem menor do que as atividades externas de mutirões, onde as pessoas colocavam 

efetivamente a “mão-na-massa”. Nas atividades externas, quando as pessoas viam as outras trabalhando 

(muitas delas das janelas de seus apartamentos, ou mesmo quando de passagem), se juntavam para ajudar 

a “pegar no pesado” e fazer acontecer o “sonho”, mesmo que não tenham tido participado de todo o 

processo.  

No contexto da Escola de Transformação foram convidados moradores de todos os condomínios de todos 

os empreendimentos, além de outras pessoas de Campinas para construir e estruturar relações afetivas 

através do olhar apreciativo e exaltação dos talentos, belezas e recursos já presentes e essenciais na 

materialização de sonhos coletivos. Entre eles, colaboradores de instituições públicas e organizações 

sociais, moradores dos residenciais, profissionais interessados em conhecer a metodologia e estudantes de 

arquitetura. Nos encontros abertos, houve participação de, em média 200 pessoas em cada residencial.  

Nos primeiros mutirões, no Residencial Sírius, houve criação de um espaço comunitário para os moradores, 

construção de mobiliário de madeira móvel, biblioteca, brinquedoteca, pintura, construção de brinquedos 

e jogos além do paisagismo e plantio de mudas de arbustos e ervas aromáticas. Na Vila Abaeté foi realizado 

o paisagismo do bairro com corte de grama, limpeza dos canteiros, plantio de mudas arbustivas e palmeiras 

e construção de bancos de madeira para a futura praça da entrada do bairro. 

Figura 4: fotos das intervenções realizadas nos residenciais 

 

Sirius – Espaço Comunitário 

 

Abaeté - Canteiros 

Fonte: arquivo ELOS – DEMACAMP. 2017 
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Nas vivências realizadas em janeiro de 2018, como já mencionado, os resultados foram muito mais 

significativos em termos de intervenções no bairro e na vida dos moradores. Depois de longas negociações 

e o auxílio de uma intervenção do Ministério Público, foi possível ter o recebimento das três praças – uma 

em cada bairro – pelo Departamento de Parques e Jardins, responsável pela manutenção das mesmas após 

a realização. A Prefeitura fez a limpeza de dois bairros, Jardim Bassoli e Vila Abaeté, não fez no Sírius por 

não considerar prioridade.  

Depois de todas as articulações, o que na metodologia é chamado de “milagre”, foram dois dias intensos de 

trabalho nas comunidades, e durante a semana que antecedeu os mutirões também. Nas fotos a seguir 

podemos ver alguns dos resultados antes, durante e pós mutirão. 

Figura  5: foto da área de lazer no Jardim Bassoli antes da intervenção. 

:  

Fonte: acervo ELOS-DEMACAMP, 2018. 
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Figuras 6 e 7: fotos da praça do Residencial Sírius antes da intervenção e durante o mutirão. 
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Fonte: arquivo ELOS-DEMACAMP, 2018. 

Figuras 8 e 9: fotos da praça da Vila Abaeté durante o mutirão.  

 

  

Fonte: arquivo ELOS-DEMACAMP, 2018. 
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CONCLUSÕES 

 

Como um direito, todos devem ter acesso a moradia digna, entendendo que “moradia é uma mercadoria 

especial [...] ela demanda terra urbanizada” (MARICATO, 2011: p.119). Segundo Maricato,  terra urbana é 

aquela:  

[...] servida por infraestrutura e serviços (rede de água, rede de esgotos, rede de 

drenagem, transporte, coleta de lixo, iluminação pública, além dos equipamentos de 

educação, saúde, etc). Ou seja, a produção da moradia exige um pedaço de cidade e não 

de terra nua (MARICATO, 2011: p.119). 

Equipar a terra com serviços e um sistema viário integrado é fundamental, além do melhoramento das 

moradias existentes, com investimentos públicos. Promover a habitação é também promover a 

urbanização, transformando núcleos habitacionais integrados à malha urbana, dotados de saneamento e 

infraestrutura básica, com a melhoria do padrão das moradias.  

Enquanto o Poder Público se omite em dar uma moradia de fato digna a essa população, o tempo passa e a 

vida não espera. Trabalhos com esse caráter deveriam ser realizados pelo Poder Público como uma ação 

continuada, e até mesmo tornar-se uma política pública, sendo esta uma realidade de vida de milhões de 

brasileiros nesses territórios. Olhando para a essência do DIST, percebemos que esta é mais uma estratégia 

do modelo neoliberal em que vivemos: a privatização das políticas públicas. Isso significa que a ineficiência 

do Poder Público em realizar de forma adequada o seu trabalho técnico social faz com que os recursos 

tenham que ser transferidos para ONGs e entidades privadas. A falta de abrangência e qualidade do Serviço 

Social faz com que a assistência social seja direcionada para essas populações residuais, em espaços 

residuais projetados para contê-las.  

Esse trabalho, ainda que se mostre como um benefício para essa população, pois traz uma nova 

perspectiva de auto conhecimento e auto estima, é passivo de muitas críticas: estar “enquadrado” em um 

programa de iniciativa da Caixa Econômica Federal, onde agentes externos atuam nos territórios, é a 

primeira delas. Atividades para desenvolvimento de auto-estima, conscientização dos direitos sociais, 

confundem-se com o "empreendorismo", levando a mensagem subliminar que a responsabilidade pelos 

problemas dessas populações é delas mesmas, e não social. No caso estudado, o fato da CEF financiar esse 

projeto, apesar da permanência da negação por parte da Prefeitura, de implantar os equipamentos de 

educação e saúde prometidos desde 2012, demonstra que há uma mensagem subjacente de tirar qualquer 

esperança de que o Estado trate com prioridade do bem estar social para atender a essa população. Cabe 

aos próprios moradores “se virar”.  

Empiricamente percebemos que quando se dá apoio às pessoas e elas  se sentem parte do processo, abre-

se uma possibilidade de criação de identidade, de reconhecimento e capacidade de transformação. A 

Agenda DIST busca incentivar e apoiar mudanças, propõe auxiliar a participação e engajamento dos 

moradores para conseguirem reinvindicar os seus direitos enquanto cidadãos.  No que tange ao 

engajamento político, percebemos uma lacuna no processo de conectar os moradores com movimentos 

populares ativos na cidade.  
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Ainda assim, mesmo que breve – dois anos de atuação no território - e em fase de finalização, podemos 

perceber a diferença nos bairros em que a Escola de Transformação atuou. Algumas outras iniciativas 

foram realizadas durante esse processo, porém o que foi enfatizado nesse artigo foram as intervenções nos 

territórios. 
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LEVANTAMIENTO SOCIO-ESPACIAL: para comprender la autoproducción del espacio 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O objeto de estudo e ação do Escritório de Integração está no reconhecimento e na discussão de outros modos de 
produção do espaço urbano, que estão à margem daquelas hegemônicas no sistema capitalista. A partir de 
questionamentos de professores e alunos, que surgiram durante trabalhos de extensão universitária na ocupação 
urbana de Esperança, em Belo Horizonte, MG, em 2017, percebeu-se a necessidade de aprofundar os conhecimentos 
sobre os aspectos tecnológicos e sociais que influenciam diretamente a nossa atuação em campo. O que é a 
autoprodução do espaço? Quem faz? Como funciona? Este artigo trata sobre a metodologia adotada pelo Escritório 
de Integração para aprofundar o tema da autoprodução do espaço. O tema é pertinente ao campo da arquitetura e do 
urbanismo, pois grande parte das cidades brasileiras são construídas por iniciativas dos seus próprios moradores, que 
constroem não somente suas casas, mas bairros inteiros, e definem espaços públicos, provêm infraestrutura básica e 
formam organizações sociais. Mediante a técnica da entrevista em narrativa e o levantamento métrico da residência, 
o Escritório de Integração conseguiu distinguir especificidades do modo de autoprodução do espaço: a proximidade 
entre a produção do espaço da ocupação e da casa, a necessidade da família de migrar em busca de suprir as 
necessidades básicas de sobrevivência, o contexto macro (eixo de expansão urbana) e micro (quadra como unidade de 
organização política interna) da geopolítica da ocupação, a predominância do valor de uso sobre o valor de troca da 
habitação, o tempo de trabalho e os recursos investidos pelos moradores, a proximidade entre o trabalho de 
produção e de reprodução, a legitimidade da posse da terra pelo uso social conferido à terra (e não pela propriedade), 
e a relação com a natureza, expressando questões que vão além de lote onde moram. O Escritório de Integração 
entende que, mediante o processo de negociação estabelecido entre alunos, professores e moradores e uma relação 
de confiança em constante construção, é possível envolver os autoprodutores em discussões sobre outras 
possibilidades de urbanização. Por isso a proposta de uma assessoria técnica direta, onde busca-se conciliar a 
experiência dos moradores que autoproduziram seu espaço com outras técnicas de gestão e de urbanização do 
território, que privilegiam a relação direta do homem com a natureza. Para tanto, é necessário reconhecer as práticas 
sócio-espaciais presentes nesses territórios. 
 
PALAVRAS-CHAVE: AUTOPRODUÇÃO, OCUPAÇÃO URBANA, LEVANTAMENTO SÓCIO-ESPACIAL 
 

ABSTRACT: 
The object of study and action of Escritório de Integração lies in the recognition and discussion of other modes of 
production of urban space, which are at the margin of those hegemonic in the capitalist system. Based on questions 
from teachers and students, which emerged during university extension work in the urban occupation of Esperança, 
Belo Horizonte, MG, in 2017, it was noticed the need to deepen the knowledge about the technological and social 
aspects that directly influence our performance in the field. What is the self-production of space? Who does? How it 
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works? This article deals with the methodology adopted by the Escritório de Integração to deepen the theme of self-
production of space. The theme is pertinent to the field of architecture and urbanism, because most of the Brazilian 
cities are built by initiatives of their own residents, who build not only their homes, but entire neighborhoods, and 
define public spaces, provide basic infrastructure and social organizations. Through the narrative interview and the 
metric mapping of the residence, the Escritório de Integração was able to distinguish specificities of the mode of self-
production of space: the proximity between the production of the space of occupation and the house, the need of the 
family to migrate in search of supplying the basic necessities of survival, the macro context (axis of urban expansion) 
and micro (quadra as unit of internal political organization) of the geopolitics of the occupation, the predominance of 
the value of use over the exchange value of the dwelling, the working time and the resources invested by the residents, 
the proximity between the work of production and reproduction, the legitimacy of land tenure for the social use 
conferred on the land (and not by property, and the relation with nature, expressing issues that go beyond the plot 
where they live. The Escritório de Integração understands that, through the negotiation process established between 
students, teachers and residents and a relationship of trust in constant construction, it is possible to involve self-
producers in discussions about other possibilities of urbanization. Therefore the proposal of a direct technical advice, 
where it seeks to reconcile the experience of the residents who have self-produced their territory with other techniques 
of management and urbanization of the territory, that privilege the direct relationship of man with nature. Therefore, 
it is necessary to recognize the socio-spatial practices present in these territories. 
 
KEYWORDS: SELF-PRODUCTION, URBAN EMPLOYMENT, SOCIAL AND SPATIAL STUDY 

RESUMEN: 
El objeto de estudio y acción del Escritório de Integração está en el reconocimiento y la discusión de otros modos de 
producción del espacio urbano, que están al margen de aquellas hegemónicas en el sistema capitalista. A partir de 
cuestionamientos de profesores y alumnos, que surgieron durante trabajos de extensión universitaria en la ocupación 
urbana de Esperanza, en Belo Horizonte, MG, en 2017, se percibió la necesidad de profundizar los conocimientos sobre 
los aspectos tecnológicos y sociales que influencian directamente nuestra actuación en campo. ¿Qué es la 
autoproducción del espacio? ¿Quien hace? ¿Como funciona? Este artículo trata sobre la metodología adoptada por el 
Escritório de Integração para profundizar el tema de la autoproducción del espacio. El tema es pertinente al campo de 
la arquitectura y del urbanismo, porque gran parte de las ciudades brasileñas son construidas por iniciativas de sus 
propios habitantes, que construyen no sólo sus casas, pero barrios enteros, y definen espacios públicos, proporcionan 
una infraestructura básica y forman organizaciones sociales. Mediante la técnica de la entrevista en narrativa y el 
levantamiento métrico de la residencia, el Escritório de Integração logró distinguir especificidades del modo de 
autoproducción del espacio: la proximidad entre la producción del espacio de la ocupación y de la casa, la necesidad de 
la familia de migrar en busca de suplir las necesidades básicas de supervivencia, el contexto macro (eje de expansión 
urbana) y micro (cuadra como unidad de organización política interna) de la geopolítica de la ocupación, el predominio 
del valor de uso sobre el valor de cambio de la vivienda, el tiempo de trabajo y los recursos invertidos por los 
residentes, la proximidad entre el trabajo de producción y de reproducción, la legitimidad de la posesión de la tierra 

por el uso social conferido a la tierra (y no por la propiedad), y la relación con la naturaleza, expresando cuestiones 
que van más allá de un lote donde viven. El Escritório de Integração entiende que, mediante el proceso de negociación 
establecido entre alumnos, profesores y moradores y una relación de confianza en constante construcción, es posible 
involucrar a los autoproductores en discusiones sobre otras posibilidades de urbanización. Por eso la propuesta de una 
asesoría técnica directa, donde se busca conciliar la experiencia de los habitantes que autoprodujeron su espacio con 
otras técnicas de gestión y de urbanización del territorio, que privilegia la relación directa del hombre con la 
naturaleza. Para ello, es necesario reconocer las prácticas socio-espaciales presentes en esos territorios. 
 
PALABRAS-CLAVE: AUTOPRODUCCIÓN, OCUPACIÓN URBANA, LEVANTAMIENTO SOCIO-ESPACIAL 
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INTRODUÇÃO 

Esse artigo é fruto de um seminário interno realizado em novembro de 2017 com os diversos projetos de 
extensão desenvolvidos no Escritório de Integração1 (EI), quando alunos e professores apresentaram os 
resultados dos trabalhos e, principalmente, reflexões que as práticas extensionistas suscitaram. Essas 
reflexões são permeadas por três grandes objetos de ação e estudo: a autoprodução do espaço, a 
assessoria técnica direta e as técnicas de urbanização sustentável. 

A autoprodução do espaço é o modo predominante de produção do espaço pelos grupos sociais 
assessorados pelo EI. A autoprodução do espaço é um fenômeno no qual o usuário de um determinado 
espaço é também o próprio produtor ou construtor. Estes usadores (usuários + produtores) atuam de 
forma direta e em todas as etapas da constituição do seu território - planejamento, organização, execução, 
manutenção, etc.  

A assessoria técnica - segundo as demandas dos autoprodutores no que se refere aos processos de 
urbanização, neles incluídos: identificação de terrenos potenciais, estratégias socioespaciais e técnicas de 
transformação do território e segurança da posse - é marcada pela tentativa de aproximação e des-
hierarquização entre saberes informais e formais, orientadas à emancipação técnica e econômico-política e 
à desalienação e autossustentação dos processos de produção do espaço, segundo diretrizes acadêmicas 
propostas no Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, 
elaborado em 2008. 

As técnicas de urbanização sustentável consideram que a cidade é uma sobreposição de três camadas 
(infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura), independentes mas indissociáveis, e produto da interação 
do homem com um território previamente constituído que constitui ele mesmo a condição única da 
chamada sustentabilidade - qualquer seja sua adjetivação. 

Apresenta-se neste artigo a síntese do trabalho de levantamento sócio-espacial desenvolvido pelo projeto 
de extensão ASSESSORIA TÉCNICA A OCUPAÇÕES URBANAS: processos autônomos de urbanização2, - que 
contribuiu para a compreensão da autoprodução do espaço. O desenvolvimento deste artigo considerou os 
relatórios de campo das práticas extensionistas e os debates promovidos pelo grupo de estudos que 
buscou aprofundar as questões levantadas no Seminário. O que é o modo de autoprodução do espaço? O 
que é específico da autoprodução do espaço em uma ocupação urbana? O que uma assessoria técnica a 
autoprodutores deveria considerar? 

Para o EI, a compreensão do modo de autoprodução do espaço é importante para o estudo do espaço 
urbano por dois motivos. Primeiro, porque é prática predominante na cidade informal, embora esteja 
presente na cidade formal. Mas é na cidade informal que as contradições e desigualdades do modo de 
produção capitalista se revelam, onde a segregação sócio-espacial se manifesta. Nos assentamentos 
informais a maioria da população, ao construir, toma decisões sobre o espaço mobilizando saberes 
tradicionais ou empíricos, sem suporte de técnicos, contando com recursos reduzidos e nenhum apoio do 

                                                
1
 O Escritório de Integração é o núcleo dedicado à interação entre ensino, pesquisa e extensão do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, MG. 

2
 Projeto de extensão financiado pela Pró-reitora de Extensão da PUC Minas e desenvolvido em 2017, com coordenação da Profa. 

Viviane Zerlotini da Silva. 
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poder público. Segundo, o espaço informal, ainda que produto e reprodutor de espoliações várias, e o 
processo mesmo de autoprodução do espaço guardam potenciais que não são reconhecidos, quando não 
temidos e aniquilados pelo próprio Estado. A incompletude da urbanização segundo o modelo hegemônico; 
o baixo consumo de recursos, incluindo a terra; a independência da indústria e da cadeia produtiva da 
construção civil; a constituição de práticas econômicas, associativas e construtivas outras; a autonomia: 
tudo isso faria do espaço autoproduzido um campo privilegiado para a investigação e a experimentação 
tanto de metodologias e processos de projeto, quanto de técnicas e práticas de construção. 

Dessa forma, o EI tem trabalhado, desde 2002, em áreas potenciais para experimentação de processos e 
técnicas de urbanização e, como seu interlocutor, grupos sociais cuja condição periférica é reproduzida 
pelas políticas urbanas e habitacionais públicas, antecipando-se à recente perceptível aproximação entre as 
universidades e os movimentos sociais organizados no campo da Arquitetura e Urbanismo. No que se 
refere ao foco nas ocupações urbanas3, trata-se de buscar essa saída ali onde a experimentação é 
autorizada, requerida e, acima de tudo, urgente. Por meio de projetos de extensão, como atividade 
continuada, o EI esteve presente nas ocupações urbanas de Izidora – Esperança, Rosa Leão e Vitória, 
localizadas entre os municípios de Belo Horizonte e Santa Luzia –, ameaçadas por ação de despejo, 
prestando assessoria técnica direta desde 2014.  

No caso do projeto de extensão desenvolvido em 2017, na Ocupação Esperança, o objetivo foi, a partir da 
experiências em distintos estágios de urbanização, reagir mais efetivamente à fragilidade dessas áreas – e 
dos grupos sociais que as ocupam – diante da dominação de um processo de urbanização econômica e 
politicamente perverso, socialmente excludente e ambientalmente predatório. 

Foi com o objetivo de aprofundar a compreensão sobre os diversos aspectos que envolvem a produção do 
espaço em uma ocupação urbana, que o projeto desenvolveu a metodologia de levantamento sócio-
espacial. Para além da apresentação desta metodologia, o artigo deseja revelar os pontos de partida, os 
princípios teóricos e práticos que nos mobilizaram para desenvolvê-la, as estratégias e técnicas de coletas 
de dados e, finalmente, outros questionamentos que surgiram com essa experiência. A intenção é 
promover o debate a respeito do reconhecimento do espaço autoproduzido como um modo de produção 
de cidade e, em última instância, a atuação de arquitetos e urbanistas nesse espaço. Tais questões, longe 

                                                
3
 A expressão “ocupação urbana” vem sendo empregada pelo Escritório de Integração para designar processo verificado em Belo 

Horizonte desde a passagem do século XX ao XXI, cujo marco inicial seria a Ocupação Corumbiara (1996). Nessa acepção, a 
expressão pode significar: 

- movimentos de luta pelo direito à terra urbana; 

- estratégias e táticas de luta pelo direito à terra urbana, entre as quais se incluem tanto a opção pelo termo “ocupação” ao invés 
do termo “invasão” quanto à ocupação mesma de um terreno (grosso modo em duas fases, a da tomada de posse e a da 
consolidação) e o modo de ocupá-lo (evitando-se a identificação com a favela e com o conjunto habitacional, obedecendo-se a 
princípios legais e/ou de preservação ambiental etc); 

- a própria ocupação: o conjunto de ruas ou caminhos, barracas ou edificações. Nesse sentido, seriam ocupações: Corumbiara 
(1996 - regulamentada em 21/12/2009), Caracol (2006 - despejada), Camilo Torres (2008), Dandara (2009), Irmã Dorothy (2010), 
Zilah Sposito Helena Greco (2011), Eliana Silva(2012 - despejada), Eliana Silva II (2012), Guarani Kaiowá (2013), Rosa Leão (2013), 
Esperança (2013), Vitória (2013), Nelson Mandela (2014), Professor Fábio Alves (2014), William Rosa (2014), etc. Dentre essas, 
apenas a Ocupação Corumbiara, regulamentada, não se encontra sob risco de despejo. As ocupações Rosa Leão, Esperança e 
Vitória, na área conhecida como Izidora, na Região Nordeste de Belo Horizonte, encontram-se atualmente sob ameaça de despejo. 
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de serem definitivas, são determinadas por diferentes representações dos agentes envolvidos 
(universidade, movimentos sociais, moradores, lideranças) sobre o mesmo fenômeno sócio-espacial: a 
produção do espaço pelas ocupações urbanas.  

 

PARA COMPREENDER A AUTOPRODUÇÃO DO ESPAÇO 

O que é o modo de autoprodução do espaço em uma ocupação urbana? Como ele ocorre? Quais são suas 
características? 

Após quatro anos de trabalho nas ocupações urbanas, de 2014 a 2017, o Escritório de Integração 
sistematizou uma metodologia de levantamento sócio-espacial4 que permitisse apontar respostas para 
essas questões, a partir das complexidades que o fenômeno sócio-espacial - a produção do espaço pelas 
ocupações urbanas - nos coloca. 

O modo de autoproduzir é tipicamente da esfera cotidiana, do vivido e percebido pelo indivíduo, e está 
presente tanto na parte da cidade que é planejada quanto na cidade que é resultado dos processos de 
segregação espacial. O usador autoproduz o espaço quando confere um outro uso ao espaço planejado, 
não concebido previamente pelo planejador, como os comerciantes ambulantes e artistas de rua que 
ocupam as calçadas, desenhadas pelos técnicos especialistas para o deslocamento de transeuntes. O 
usador autoproduz o espaço quando ocupa temporariamente a rua para manifestação ou reivindicação de 
direitos. O usador autoproduz o espaço quando constrói sua casa em assentamentos irregulares, como em 
vilas, favelas, loteamentos populares e em ocupações urbanas. O levantamento sócio-espacial, 
desenvolvido pelo EI, refere-se especificamente ao contexto das ocupações urbanas, ou seja, a 
autoprodução do espaço em situação de conflito fundiário.  

Embora as questões sobre o modo de autoprodução do espaço estivessem presentes nas práticas 
extensionistas desde o início, somente com o apaziguamento do conflito fundiário no início de 20175 é que 
o EI reuniu as condições necessárias para a realização de um levantamento sócio-espacial. No período de 
conflito intenso, dentre várias urgências por assessoria técnica, uma das prioridades era a realização de um 
levantamento de base quantitativa, a partir da necessidade de se realizar um cadastramento das famílias 
que moravam nas ocupações urbanas. O número de famílias que ocupavam a região de Izidora era decisivo 
nas mesas de negociações. 

A mudança de prioridades ocorreu quando o atual prefeito de Belo Horizonte anunciou que desistiu de 
duas ações na Justiça de reintegração de posse da área e que buscaria recursos para urbanizar as 
ocupações. Os moradores entenderam que a permanência estava garantida e que “o asfalto iria chegar”. A 

                                                
4
 Adotamos a grafia “sócio-espacial”, com hífen, em referência ao conceito do geógrafo Marcelo Lopes de Souza (2013) para referir 

a análise simultânea das relações sociais e espaciais, porque as duas têm o mesmo peso no fenômeno estudado: o modo de 
autoprodução do espaço. 

5
 A Assessoria Técnica a Ocupações Urbanas apresentou três fases, em função da intensidade do conflito fundiário. A primeira fase 

refere-se ao momento de grande violência, que termina com morte de lideranças. A segunda fase abrange a consolidação da 
ocupação urbana mediante a autoprodução do espaço comum e do espaço privado. A terceira fase corresponde à etapa de 
apaziguamento do conflito e revela-se pelo predomínio de um estilo de vida individual entre os moradores. 
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expectativa da urbanização acabou distanciando os moradores das articulações políticas. Em 2018, para 
evitar essa estagnação, as organizações sociais que apóiam o movimento retomaram as mobilizações, a 
partir da reivindicação da prometida urbanização. Diante da inevitável e legítima postura individualista dos 
moradores em relação a provável conquista do lote urbanizado, o EI desenvolveu duas frentes de trabalho: 
esclarecimento das implicações6 que a urbanização formal irá provocar no território7 e levantamento de 
práticas sócio-espaciais das ocupações; esta última, objeto desse artigo. 

RELAÇÕES DE CONFIANÇA ENTRE ASSESSOR E AUTOPRODUTOR 

O Escritório de Integração percebeu, nessa situação de desmobilização, a oportunidade de finalmente 
implantar um levantamento sócio-espacial de base qualitativa. O levantamento percorreu um longo 
caminho de negociação entre as partes (técnicos, lideranças e moradores), uma vez que esses agentes 
apresentavam diferentes representações sobre a possível urbanização das ocupações urbanas. Arquitetos e 
urbanistas objetivavam revelar a legitimidade do modo de autoprodução do espaço no âmbito do direito à 
terra. Lideranças desejavam manter os moradores mobilizados nas questões de urbanização do espaço. 
Moradores esperavam obter finalmente a segurança da posse mediante o lote urbanizado. 

A primeira tentativa8 do EI de sistematizar o modo de autoprodução do espaço não obteve sucesso, pela 
falta de engajamento dos moradores. A partir da demanda por construção de uma Igreja na ocupação 
Esperança, uma das coordenações da ocupação explicou à equipe o processo de autoprodução dos espaços 
de uso coletivo. Segundo essa liderança, os autoprodutores se organizam mediante a mobilização (tanto 
interna, quanto externa à ocupação) formando redes de apoiadores da iniciativa; formação de comissões - 
ou equipes responsáveis, segundo suas habilidades e interesses; arrecadação de recursos econômicos e 
não econômicos; apuração dos recursos arrecadados; compra no comércio local do material de construção 
faltante; e finalmente a realização da obra por mutirão de fim de semana. Embora a figura 1 representa 
esquematicamente o modo de autoprodução do espaço, ele não é linear, e sim simultâneo. 

As redes de apoiadores e as comissões, por exemplo, expandem e encolhem ao longo do processo, 
segundo o momento do conflito fundiário, as prioridades pessoais de cada envolvido no trabalho 
voluntário, e da facilidade das lideranças em estabelecer novas parcerias; com implicações diretas na 
quantidade de recursos arrecadados e, evidentemente, no processo de construção. Como a equipe de 
trabalho é estabelecida ao longo do processo, em função das circunstâncias, há uma crença na iniciativa 

                                                
6
 Em trabalhos anteriores de assessoria técnica do Escritório de Integração, as comunidades afetadas pelas ações de urbanização de 

assentamentos precários, como o programa Vila Viva, acumulam conflitos e danos promovidos pela ação estatal marcados pela 
remoção excessiva, pela cassação do direito de posse, pelos erros de projeto, pelo desfavelamento sob o pretexto da recuperação 
ambiental e pela gentrificação decorrente do impacto no mercado imobiliário informal após as intervenções. Estudos recentes 
também têm demonstrado estes e outros impactos (BITTENCOURT, 2014; FERNANDES; PEREIRA, 2010). 

7
 A partir do interesse das lideranças da ocupação Esperança em ter um documento que possa ser utilizado na pressão sobre o 

governo municipal, que comprove a viabilidade da urbanização da área sem grandes remoções, iniciou-se um processo de 
concepção de propostas de consolidação urbanística da área, por meio de um Anteprojeto Urbanístico. Sob a coordenação do 
Escritório de Integração, esse plano é desenvolvido na disciplina de graduação do último período do curso de Arquitetura e 
Urbanismo, Projeto Executivo Urbano 1, dedicada ao aprendizado da elaboração de planos e projetos para urbanização de 
assentamentos informais. 

8
 Uma das práticas extensionistas desenvolvidas no mesmo ano pelo projeto de extensão ASSESSORIA TÉCNICA A OCUPAÇÕES 

URBANAS: processos autônomos de urbanização, foi a frente denominada “Igreja”, que surgiu da demanda de alguns moradores e 
lideranças de elaborar um projeto para a construção de uma igreja católica na ocupação. 
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individual. “O importante é começar.” Do ponto de vista da liderança, o exemplo pessoal também é um 
meio de mobilizar moradores para o mutirão. 

A compra de material de construção, que reflete o caráter simultâneo da autoprodução, ocorre através de 
uma espécie de “crédito” adquirido na loja de material de construção próximo à vizinhança, onde deposita-
se aos poucos a verba arrecadada. Quando o grupo decide pela construção, avalia-se que material é 
necessário adquirir. As vantagens são não estabelecer a priori o material que será comprado, pois depende 
dos recursos que serão obtidos por doação ou desmanche; além de o depósito de construção guardar esse 
material, para liberar o espaço na obra. 

 

 
Figura 1:  Diagrama elaborado pela equipe para a assessoria à construção da Igreja na Ocupação Esperança  

Fonte: ESCRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO, 2017 

A equipe observou que a fala saudosista da coordenação revelava a recente dificuldade de mobilização e, 
resolveu então, instalar no centro comunitário um mural de fotos com a linha do tempo da ocupação, na 
tentativa de sensibilizar os moradores sobre a importância da organização coletiva. A ideia original de os 
moradores contribuírem com fotos e estórias para a linha do tempo não se realizou e, segundo as 
lideranças, o quadro foi retirado do local porque os moradores pegavam as fotos que lhes interessavam. 

Diante dos dados obtidos, restrito ao ponto de vista das lideranças, e do não engajamento dos moradores, 
a nova estratégia do EI foi elaborar um levantamento sócio-espacial cujo produto fosse uma prancha 
técnica individualizada, desenhada aos moldes das normas técnicas da Prefeitura de Belo Horizonte, para 
atender às expectativas dos moradores: - Afinal de contas, arquiteto faz projetos! 

Dessa vez, o ponto de partida da assessoria técnica foi a demanda individual, e não a ideia romantizada da 
organização coletiva pela luta da terra. A pedido da equipe, a liderança contatou os moradores mais 
antigos da ocupação e anunciou em assembleia que “o pessoal da PUC” iria realizar o levantamento 
métrico das casas para a elaboração de planta arquitetônica. Diante da promessa de entrega de uma 
prancha com o desenho técnico da casa no lote, o engajamento dos moradores foi total. 

Não se deve atribuir o sucesso do levantamento sócio-espacial a uma manobra esperta do arquiteto astuto. 
Não se trata disso. O arquiteto assessor trabalha de modo a estabelecer relações de confiança com os 
autoprodutores, a partir das demandas deles. Se não há demanda, não há assessoria. Se não há relações de 
confiança, também não há assessoria.  A relação de confiança foi estabelecida em função do longo tempo 
de atuação do EI nas ocupações urbanas, pois os moradores já conheciam a equipe em outras 
oportunidades de trabalho, o que facilitou a abordagem inicial, e a fala mais espontânea dos moradores. 
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Desde os trabalhos iniciais, havia uma preocupação em estabelecer um “contrato social” com os 
autoprodutores, ao esclarecer os objetivos das práticas extensionistas, as condições de trabalho da 
universidade, o recurso e o tempo disponíveis para as atividades de extensão. A escuta atenta também 
possibilitou a construção dessa relação de confiança, ao revelar o interesse do projeto em prestar atenção 
na fala e história dos moradores. Demonstrar no espaço o propósito do trabalho do EI – através de aulões 
nas ocupações, oficinas e canteiros de obras - contribuiu para desmontar os discursos prontos dos dois 
lados, e estabelecer as relações sociais em bases mais concretas. O processo de construção do "contrato 
social" estabeleceu os termos de negociação do trabalho de assessoria. A realização do levantamento 
sócio-espacial foi possível pela construção prévia desse contrato social. 

A COLETA DE DADOS 

Ao contrário de comunidades tradicionais, a identidade dos territórios das ocupações urbanas é uma 
construção recente, mas a busca do acesso à terra não. Os moradores revelam trajetórias de expulsão, ao 
longo do tempo e espaço, de uma mesma geração familiar. A ocupação é o último recurso para garantir a 
sobrevivência do indivíduo e de sua família. O momento da ocupação, o enfrentamento de ameaças de 
despejo e as estratégias de ajuda mútua no cotidiano revelam uma organização coletiva para a resistência. 
De modo a reforçar, no tempo e no espaço, esses traços de organização política recente, as práticas de 
assessoria prevêem princípios fundamentados na perspectiva de consolidação da experiência coletiva de 
autoprodução do espaço. Coube aos estudantes coletar a história da ocupação do ponto de vista dos 
moradores, com o objetivo de promover a compreensão dos valores dos moradores pelos assessores 
técnicos, como também o autoreconhecimento sobre o processo de autoprodução da ocupação e de suas 
conquistas individuais e coletivas. 

A prática humana autoconsciente não pode ser almejada “a menos que *o indivíduo+ participe de maneira 
cada vez mais ativa na determinação de todos os aspectos de sua própria vida, desde as preocupações mais 
imediatas até as mais amplas questões gerais de política, organização socioeconômica e cultura” 
(Mészáros, 2006 [1970], p. 259). As atividades de assessoria demonstram que os moradores, cientes de seu 
papel na produção do espaço da moradia e do bairro, engajam-se cada vez mais nos processos de decisão. 

A fim de buscar falas espontâneas, e desmontar possíveis discursos prontos, evitou-se aplicar entrevistas 
estruturadas. A saída foi empregar a técnica de entrevista em narrativa9 (BAUER, 1996). Ela é realizada em 
quatro etapas: iniciação, narração, interrogatório e “bate-papo”.  A fase de iniciação compreende a 
elaboração de perguntas “exmanent questions”, a partir do interesse do pesquisador e expressam 
formulações e linguagem desse último. Tais questões, as quais não são apresentadas aos informantes, 
servem como pontos de atenção à medida que os relatos abordam as questões de interesse do 
pesquisador. Na etapa de narração, o pesquisador apresenta o tema geral da pesquisa, solicita permissão 
para gravar e esclarece o procedimento da entrevista: contação ininterrupta da história. Nessa etapa, o 
pesquisador formula um tópico central, elabora perguntas “immanent questions”, que abrange um tema 
relacionado com a pesquisa, no caso “a história da ocupação”, de modo a abarcar todos os eventos de 

                                                
9
 Nos primeiros estudos sobre o método da entrevista em narrativa, ela se mostrou contundente aos nossos objetivos, pois seu 

princípio é o incentivo ao entrevistado em rememorar acontecimentos históricos sociais importantes em sua trajetória e, ainda que 
privilegie a visão subjetiva, coloca a linguagem e o conhecimento do entrevistado em destaque de importância, por meio da 
narração. Desenvolvida em seu caráter semiestruturado, a etapa seguinte ao estudo da aplicação deste método foi a formulação 
das perguntas guias da entrevista, essenciais para atingir o resultado esperado pelo grupo. 
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interesse de domínio do pesquisador e de relevância do informante. Na etapa de interrogatório, o 
pesquisador solicita, ao informante, o esclarecimento de dúvidas acerca da história narrada, utilizando os 
mesmos termos empregados pelo informante. A etapa final, “bate-papo”, refere-se ao momento após o 
entrevistador desligar o gravador, quando o informante narra de forma mais espontânea aspectos 
relevantes do evento. 

Durante a preparação para a aplicação da entrevista em narrativa, os alunos pensaram nas perguntas 
“exmanent questions” (BAUER, 1996), segundo o interesse dos pesquisadores: aspectos tecnológicos 
(obtenção de materiais, técnicas construtivas, equipamentos utilizados) e sociais (organização, negociação, 
divisão de tarefas). Todas essas questões foram elaboradas a partir de inquietudes que surgiram durante os 
trabalhos de extensão, foram construídas por alunos e professores pela necessidade de compreender os 
aspectos tecnológicos e sociais que influenciam diretamente na nossa atuação em campo. Essas questões 
foram traduzidas e reelaboradas em perguntas “immanent questions”: (1) para compreender como foi o 
processo inicial da ocupação, no sentido de entender os aspectos de sua organização e a relação do 
entrevistado com coletivo, a pergunta foi “Como você chegou aqui”; (2) para aprofundar nos aspectos 
tecnológicos que envolvem a autoprodução do espaço, perguntou-se “Como você construiu?”; (3) e 
finalmente, para instigar o morador a pensar nas questões que envolvem a urbanização formal de 
assentamentos informais, a pergunta foi “Kalil10 tá aí né? O que muda?”. Ou seja, as perguntas “immanent 
questions” são aquelas as quais “a atenção do entrevistador deve ser focalizada [...] fazer anotações da 
linguagem usada e preparar-se para perguntas adicionais no momento apropriado.” (JOVCHELOVITCH; 
BAUER, 2000, p.7). Considerando as questões “exmanent questions” já relatadas anteriormente, apresenta-
se no quadro abaixo as questões “immanent questions” decorrentes: 

Tema de interesse do EI Perguntas “exmanent questions” Perguntas “ immanent questions” 

História Qual a origem do autoprodutor?  
Como ele conseguiu o lote? 
O que mudou no lugar desde que ele chegou? 

Como você chegou na ocupação? 

Construção Quem decidiu construir e onde? 
Quem construiu a casa? Como construiu? 
Que técnicas construtivas empregou? 
Quais ferramentas? Como conseguiu o material? 
Como o material foi transportado? 
Qual a lógica dos espaços da casa? 
Houve mudanças? Por quê? 

Como você construiu? 

Significado/Futuro Como ele compreende a ocupação? 
Ele acha que existe um sentido de coletivo? 
O que significa para ele construir o próprio espaço? 
O que ele espera da urbanização formal? 

“Kalil tá aí né? O que muda? 

Quadro 1:  Relação entre perguntas emanentes e imanentes na metodologia da entrevista em narrativa  
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 
 

                                                
10

 Alexandre Kalil (PHS), prefeito de Belo Horizonte, MG, eleito em outubro de 2016. 

9321



 

Para ativar a memória, e a subsequente contação de histórias que é o mote deste método, nos valemos da 
própria habitação, objeto arquitetônico por excelência, remontando o quadro geral sobre sua construção, 
os determinantes e os imponderáveis da autoprodução. Para inserir a casa como objeto do discurso dos 
entrevistados, optou-se pela realização do levantamento arquitetônico das moradias, nos valendo do 
produto deste trabalho do arquiteto como um elemento de pesquisa e de contrapartida para os moradores 
se apropriarem de seu potencial - de registro e de instrumento político em negociações com o Estado. A 
contação da história de produção do espaço pela atividade de levantamento reduz as diferenças entre 
teoria e prática, técnico e morador, discurso pronto e fala espontânea, pesquisa e devolução. A ideia foi 
potencializar o contrato social, e as consequentes relações de confiança entre pesquisador e autoprodutor, 
no tempo e espaço do universo da autoprodução. 

Para que todas essas etapas fossem realizadas adequadamente, contando ainda que a entrevista ocorreria 
concomitantemente ao levantamento arquitetônico, a equipe do projeto de extensão organizou-se em 
grupos e fez simulações na universidade, com um funcionário administrativo no papel do morador. A 
formação do grupo contava com um aluno para entrevistar (somente para falar, escutar e manter o contato 
visual com o morador), um aluno para registrar (anotar as respostas do entrevistado, bem como suas 
feições, gestos e reações subjetivas às questões levantadas), um aluno para fotografar (todo o processo da 
entrevista, bem como a casa, o lote e a rua), um aluno para realizar o levantamento arquitetônico. A ação 
de levantamento desempenhou duas estratégias de engajamento do morador. A primeira, já mencionada 
anteriormente, de devolução de uma planta técnica da construção; e a segunda de desmonte do discurso 
pronto por meio da ação, pois um levantamento utilizando trena métrica convencional só é possível com 
duas pessoas no mínimo, ou seja, o aluno deveria envolver outro morador da casa (filhos, esposo (a), avós, 
etc.) nesse processo. 

O próximo passo foi propor nomes de moradores para serem entrevistados. Foi escolhido cinco moradores 
que tivessem maior envolvimento com os processos de produção da Ocupação Esperança, presentes desde 
o princípio da ocupação ou aqueles que os próprios moradores os reconhecessem como seus 
representantes na vida cotidiana. O levantamento sócio-espacial foi realizado no período de outubro a 
novembro de 2017, com cinco moradores mais antigos. 

Assim, as entrevistas11 iam revelando aspectos da autoprodução relevantes as nossas pesquisas: 

Quando começou a construção de sua casa em alvenaria, contou com a ajuda de um 
pedreiro (que cobrou somente R$ 300,00 para a construção dos dois primeiros cômodos), 
outros moradores [...] foi nesse processo de construção que R., trabalhando como 
servente de pedreiro, foi aprendendo e tendo contato pouco a pouco com os métodos de 
construção, quais ferramentas e como utilizá-las. R. utilizou o pouco dinheiro que tinha 
para comprar parte dos materiais necessários, e contou também com o auxílio mensal do 
Bolsa Escola de seu filho, além de sempre ter recebido ajuda em forma de doação de 
materiais de construção, dos próprios moradores da Ocupação e de parentes próximos. 
Sua madrinha ajudou com o cimento, o cunhado da madrinha doou algumas telhas, etc. 
[...]. Segundo R., todo o processo de idealização da casa foi espontâneo e em momento 
nenhum houve projeto, as ‘’coisas’’ iam acontecendo naturalmente durante a obra e de 
acordo com as necessidades já mencionadas. (ESCRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO, 2017). 

                                                
11

 As entrevistas constituem o material final do projeto de extensão ASSESSORIA TÉCNICA A OCUPAÇÕES URBANAS: processos 
autônomos de urbanização, PROEX-2017/11440-1S. 
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Durante a aplicação da entrevista foi possível perceber que os temas história e construção se misturavam a 
medida que o morador ia contando sua narrativa, o que revelou que a autoprodução possui aspectos 
únicos, elementos que não aparecem no modo de produção da habitação pelo sistema hegemônico. 

A entrevista iniciou-se com a pergunta chave “como você chegou aqui?”, procurando 
resgatar a história de vida por meio da narrativa. A entrevistada disse que morava de 
aluguel no bairro Nova Pampulha, região divisa com Contagem, quando soube da 
Ocupação através do genro. O genro cercou um lote e a convidou para ir morar lá. M., 
apesar do medo e de não querer “pegar as coisas dos outros” aceitou devido à dificuldade 
de se pagar um aluguel estando desempregada. [...] primeiro fez uma barraca de lona, que 
fazia muito barulho quando ventava. [...] As primeiras intervenções construtivas relatadas 
pela moradora foram a cama de pau a pique e palha, o “toco” para pendurar as panelas, 
as pedras para cozinhar e a bica para lavar roupas e vasilhas. (ESCRITÓRIO DE 
INTEGRAÇÃO, 2017). 

A leitura dos relatórios de campo forneceu os conteúdos que caracterizam o modo de autoprodução. Para 

sistematizar essas informações, além da planta técnica, recorremos a outros recursos gráficos para 

expressar suas características. A intenção era demonstrar para moradores e arquitetos, que porventura 

fossem manusear futuramente as pranchas, as particularidades da autoprodução. A proximidade entre a 

produção do espaço da ocupação e da casa foi expresso pela linha do tempo da ocupação e da família em 

que fatos relevantes da ocupação foram entremeados com aqueles narrados pelos moradores. A 

necessidade da família de migrar em busca de suprir as necessidades básicas de sobrevivência foi 

registrado na prancha na seção como ocuparam?, que contempla o relato da pergunta “Como você chegou 

na ocupação?”. O contexto macro (eixo de expansão urbana) e micro (quadra como unidade de 

organização política interna) da geopolítica da ocupação foram retratados com mapas de localização, na 

tentativa de articular a luta política em suas diferentes escalas de atuação (onde você está na ocupação? 

onde a ocupação está?). A predominância do valor de uso sobre o valor de troca da habitação é expresso 

de diferentes maneiras na prancha, em especial, na planta humanizada, onde as áreas são denominadas 

pelas atividades cotidianas que as famílias desenvolvem nos espaços, em contraposição à planta técnica 

cujos espaços são nomeados segundo uma funcionalidade modernista. O tempo de trabalho e os recursos 

investidos pelos moradores no processo de luta pela terra foi sistematizado por meio da tabela quanto vale 

a luta?, na tentativa de marcar o quanto de tempo e dinheiro foram investidos pelos moradores. A 

proximidade entre o trabalho de produção e de reprodução é revelado na seção como construíram?, que 

discrimina as forças (re)produtivas mobilizadas concomitantemente para a construção da ocupação e da 

casa. A legitimidade da posse da terra pelo uso social conferido à terra (e não pela propriedade), e a relação 

com a natureza são demonstradas através das fotos e frases emblemáticas dos moradores.  

 

PRODUTO PRANCHA TÉCNICA 

Para cada família foi desenvolvido uma prancha técnica, com as seguintes informações: linha do tempo da 

ocupação e da família para destacar a proximidade da relação entre a produção do espaço individual e do 
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espaço comum; resumo do relato da família na ocupação para revelar o processo de luta pelo acesso à 

terra; localização da ocupação no vetor de expansão norte para sugerir a relação dessa expansão e o 

aumento do valor da terra no mercado imobiliário (COSTA, MENDONÇA, 2008); localização moradia na 

quadra da ocupação para reforçar a quadra como unidade espacial de organização política; desenho 

técnico com as atividades cotidianas desempenhadas no espaço pela família para revelar os vários usos do 

espaço (SANTOS, 1981); desenho técnico da planta arquitetônica e do lote para efeitos de reconhecimento 

da autoprodução do espaço pela prefeitura municipal (BELO HORIZONTE, 2011); tabela dos meios de 

produção e da força de trabalho (MARX, 2010 [1859]) empregadas em cada etapa de construção da 

moradia para indicar o quantitativo, em reais, do material gasto e de dias de trabalho; etapas de 

construção da casa para caracterizar o modo de autoprodução do espaço; mobilização de forças produtivas 

e reprodutivas de produção do espaço com a finalidade de demonstrar a racionalidade reprodutiva da vida 

(ZERLOTINI DA SILVA, 2014); fotos da casa com seus moradores legendadas com suas frases e de autores 

clássicos sobre o direito à terra e à cidade (HARVEY, 2008 ; LEFEBVRE, 2001 [1968]) com a finalidade de 

aproximar teoria e prática, mediante o caráter universal desse direito. 
 

Figura 2:  Prancha do levantamento sócio-espacial 
Fonte: ESCRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO, 2017 

 

Todo esse material foi devolvido ao respectivo morador, para que reconhecesse a importância do trabalho 

e da capacidade de organização coletiva, na luta pela terra; com o intuito de trazer para o debate outras 

questões de fundo, como a conquista da cidadania, da inclusão e do desenvolvimento social (PUC MINAS, 

2006).  
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Figura 3:  Diagrama com conteúdo da prancha do levantamento sócio-espacial 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

A devolução da prancha de levantamento contribui para refletir sobre o valor do trabalho gerado através 

da autoprodução do espaço. Este levantamento é entendido pelos moradores como “registro da casa” ou 

“documento”, muito valioso, principalmente pelas fotos e pela planta arquitetônica, elementos técnicos 

capazes de subsidiar à luta pelo direito à cidade e à segurança de posse da terra. 

 

 

Figura 6:  Moradores recebendo a prancha síntese do levantamento sócio-espacial 
Fonte: ESCRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO, 2017 
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A elaboração da prancha técnica envolveu muito mais do que o próprio desenho. Foi um exercício de 
assessoria técnica direta na medida em que inserimos informações imprescindíveis para que essas pessoas 
reconhecessem a importância da sua força de organização política frente à ausência do Estado. O produto 
final entregue aos moradores contribuiu para refletirmos sobre as riquezas geradas ao longo do tempo. 
Uma estratégia para promover essa reflexão foi deixar espaços em branco para que os moradores 
pudessem preenchê-los, de acordo com suas experiências. Esta estratégia foi empregada principalmente na 
tabela quanto vale a luta?, porém pouco se avançou com os moradores no seu preenchimento. 
 
Nos próximos levantamentos sócio-espaciais há de se explorar a etapa de devolução, no sentido de 
identificar as dificuldades de leitura pelos moradores e de experimentar outras linguagens para comunicar 
e registrar o conteúdo, não somente pelo técnico como também pelo morador, de modo a potencializar 
sua prática humana autoconsciente. É válido também destacar as práticas sociais que não são 
contabilizadas, como o ônus de passar frio morando em barraco de lona, passar noites em claro em vigília 
contra a remoção, levar tiro de borracha em manifestações e passeatas. Ou seja, o ônus que o tempo de 
trabalho não conta, mas fundamental para assegurar a posse da terra.  
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento sócio-espacial por meio da entrevista em narrativa foi uma metodologia construída pelo 
projeto de extensão como forma de compreender o processo de ocupação e autoprodução do espaço. 
Através desta pesquisa foi possível avançar nos estudos sobre a autoprodução em ocupações urbanas, ao 
mesmo tempo em que se tecia um produto final de importância também para os moradores. O ponto de 
partida do levantamento sócio-espacial foi a demanda individual, e a meta a ser alcançada foi aprofundar o 
conhecimento do modo de autoproduzir e revelar a luta política na produção coletiva do espaço. 

A escuta atenta por meio da entrevista em narrativa possibilita a construção de uma relação de confiança, 
ao mesmo tempo que o levantamento arquitetônico transforma a dinâmica em algo mais próximo do 
autoprodutor, ao relacionar a sua história com a do lugar onde ele trabalha/estuda/convive. Por último, 
propõe-se a reflexão de como a atuação de arquitetos e urbanistas pode reforçar o valor de uso e 
apropriação do espaço por meio da requalificação de demandas dos próprios usuários, elaboradas a partir 
do levantamento sócio-espacial.  

Compreende-se que para quebrar a lógica hegemônica da cidade formal, onde o conhecimento técnico 
científico prevalece sobre o conhecimento empírico e quem vive no espaço não é responsável pela 
construção do mesmo – consequentemente alienando-se –, é necessário enxergar o território enquanto 
espaço político, socialmente construído. Em oposição ao usuário consumidor dentro do ciclo de produção 
da construção civil formal, e que atua somente em etapas posteriores à produção de sua habitação, os 
“usadores” (usuários + produtores) do espaço atuam de forma direta e em todas as etapas (planejamento, 
organização e execução) da constituição daquele espaço físico e social.  

Nesse sentido, o ativismo social das ocupações urbanas é explícito, a partir do momento em que os 
moradores, articulados enquanto grupo social que reivindica seu direito à cidade, questiona a efetividade 
do poder do Estado e seus próprios interesses no conflito. 
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LOCAÇÃO SOCIAL EM SÃO PAULO: ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PARA UMA 

VIRADA NA POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO  

SOCIAL RENT IN SÃO PAULO: ASSESSMENT OF THE CONDITIONS FOR A TURNING POINT IN THE 

CITY’S HOUSING POLICIES 

ALQUILER SOCIAL EN SÃO PAULO: ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PARA UNA INFLEXIÓN EN LA 

POLÍTICA DE VIVIENDA DE LA MUNICIPALIDAD  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 
 
RESUMO: 
A atual política habitacional da Prefeitura de São Paulo inclui principalmente a urbanização de favelas, que implica 
construir unidades residenciais em assentamentos precários urbanizados. No entanto, essas unidades geralmente não 
são construídas em uma velocidade que cubra os déficits habitacionais gerados pelas obras de urbanização. Dessa 
forma, surge o modelo de locação social, que representa uma alternativa ainda embrionária à questão habitacional 
paulistana e à garantia do direito à cidade no Brasil. Este trabalho analisa o estudo de caso do Palacete dos Artistas, 
que é um exemplo de empreendimento de subsídio ao aluguel e que foi implementado para atender a uma população 
específica e vulnerável no Centro de São Paulo. Apesar de sua viabilidade econômica ser comprometida, fatores 
políticos e sociais deste caso apontam êxito no projeto de requalificação física e no alcance da justiça social embutida 
nesse atendimento habitacional. Este artigo deixa espaço para a reflexão: existe a possibilidade de uma inflexão na 
lógica de provisão de moradias em São Paulo?  
PALAVRAS-CHAVE: locação social; provisão habitacional; déficit habitacional. 

ABSTRACT: 
The current housing policy adopted by the São Paulo City Hall mainly includes upgrading slums, which means building 
dwellings in squatter settlements that underwent intervention. However, those dwellings are not usually built in a pace 
that covers the housing deficits generated by these interventions. Thus, comes the implementation of the social rent 
model, which represents a still embryonic alternative to housing in São Paulo and also a means of ensuring the right to 
the city in Brazil. This work assesses the case study called Palacete dos Artistas, which is an example of development 
established with rent subsidies and which was implemented to house a specific and vulnerable set of dwellers from the 
city’s downtown area. Although its economic feasibility is undermined, political and social issues from this case point to 
some success in the physical restoration and in the fulfillment of social justice aims. This paper leaves some room for 
reflection: is there the possibility of a turning point in the housing provision of São Paulo? 
KEYWORDS: social rent; housing provision; housing deficit. 

RESUMEN: 
La presente política de vivienda de la alcaldía de São Paulo incluye principalmente la urbanización de asentamientos 
precarios, que significa la construcción de viviendas en barrios que han pasado por una intervención urbanística. Sin 
embargo, la velocidad de edificación de estas viviendas no suele cubrir el déficit habitacional generado por las 
intervenciones. Así que surge el modelo de alquiler social, que representa una alternativa aún embrionaria para las 
cuestiones de vivienda en São Paulo, pero que asegura el derecho a la ciudad en Brasil. Este artículo estudia el caso del 
Palacete dos Artistas, que es un ejemplo de promoción de viviendas con subsidios al alquiler y que fue introducido para 
abrigar a un grupo específico y vulnerable del centro de São Paulo. Aunque su viabilidad económica sea comprometida, 
cuestiones políticas y sociales de este caso indican éxito en la restauración física y en el cumplimiento de objetivos de 
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justicia social. Este trabajo deja espacio para la reflexión: ¿hay posibilidad de una inflexión en la producción de 
viviendas en São Paulo? 
PALABRAS-CLAVE: alquiler social, producción de viviendas, déficit habitacional. 
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INTRODUÇÃO 

A questão habitacional brasileira é um problema que advém de um profundo enraizamento histórico de 
desigualdades socioeconômicas e se materializou na forma de expulsão das classes de renda mais baixa dos 
centros urbanos, na construção de conjuntos habitacionais de baixa qualidade arquitetônica e urbanística e 
no desejo de possuir a casa própria. 

Em termos gerais, o senso comum não distingue o direito à propriedade do direito à moradia. Assim, ainda 
hoje a provisão de moradia digna ainda é concebida sob a ótica da aquisição e titularidade da propriedade. 
No entanto, essa solução tanto não se mostrou eficaz e eficiente que os estudos realizados pela Fundação 
João Pinheiro (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2016; Ibid., 2018) demonstram a crescente piora nos índices 
que medem a questão habitacional em suas várias dimensões. 

Diante deste contexto, houve, em períodos curtos e esparsos da história recente, momentos em que foram 
utilizados programas distintos, que buscaram ampliar o leque de oportunidades de acesso à moradia 
principalmente àqueles que não atendiam aos requisitos necessários para o financiamento habitacional – 
os de renda abaixo de 3 salários mínimos e os idosos. Uma das respostas elaboradas foi o Programa de 
Locação Social da cidade de São Paulo, pioneira no caso do Brasil. 

Esta resposta não se deu por acaso. A presença e a atuação dos movimentos de luta por moradia foram 
essenciais para a construção do programa. No final dos anos 1990, surgiram as primeiras ocupações 
urbanas, em sua maioria nos centros, que reivindicavam não somente habitação, mas também o acesso à 
cidade. A pressão política liderada pelos movimentos impulsionou o poder público a tomar providências 
variadas, desde a criminalização dos movimentos até a acolhimento das reivindicações. Deve-se ressaltar 
que esse acolhimento não foi fácil, na medida que houve muita resistência da sociedade e morosidade do 
poder público em atender as pautas e bandeiras dos movimentos sociais. 

Os casos de empreendimentos de locação social são pouquíssimos comparados aos exemplos de outros 
programas. O Parque dos Gatos, Olarias, Vila dos Idosos, Asdrúbal do Nascimento, Senador Feijó são os 
casos existentes na cidade de São Paulo, sendo todos construídos ou reformados no início dos anos 2000. 
Na década seguinte, a atual, apenas um empreendimento foi disponibilizado para locação social. Tal 
empreendimento foi o Palacete dos Artistas.  

O Palacete foi escolhido como objeto da pesquisa apresentada neste artigo, cujo objetivo principal é 
analisar criticamente o projeto de reabilitação feito no edifício, discutindo seus aspectos positivos e 
negativos em relação ao projeto e ao programa habitacional implementado. 

O método utilizado no trabalho é o qualitativo analítico e interpretativo, mais especificamente sob a forma 
de um estudo de caso. A pesquisa foi feita através das seguintes etapas: 1) coleta de dados, que envolvem 
as atividades de revisão bibliográfica pertinente ao tema, visita de campo ao objeto de estudo, 
levantamento fotográfico e entrevistas; 2) análise dos dados primários e secundários coletados que envolve 
a organização, a classificação e a interpretação dos dados e 3) discussão final com base em todo o material 
coletado e posteriormente estudado. A seguir, são apresentados o desenvolvimento e a conclusão da 
pesquisa. 

HISTÓRICO HABITACIONAL EM SÃO PAULO   
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Historicamente, a cidade de São Paulo experimentou uma virada na sua lógica habitacional. Até a 
aprovação da Lei do Inquilinato (1942), pode-se afirmar que o principal modo de habitação da classe 
trabalhadora se concentrava nas vilas operárias e nas locações de espaços em regiões centrais da cidade – 
como os cortiços (ZUQUIM, 2012). Abaixo, segue uma descrição das moradias encortiçadas:  

Esses pequenos cômodos de aluguel, caracterizados por impróprias e improvisadas 
condições de habitabilidade, eram (e ainda são) ocupados por um elevado contingente de 
pessoas que compartilham banheiros e tanques, além de exercerem, em um mesmo 
ambiente, diferentes funções, tais como dormir, cozinhar e se higienizar. Localizados em 
áreas da cidade com farta oferta de transporte público, de serviços e infraestrutura, os 
cortiços se tornaram uma das poucas modalidades de habitação passíveis de serem 
financiadas pelos baixíssimos salários da população pobre que vive no centro de São 
Paulo. (NEUHOLD, 2016, p. 41) 

Bonduki (1998) defende que a Lei do Inquilinato foi uma tentativa do governo de inviabilizar a atividade do 
setor imobiliário brasileiro. As rendas obtidas a partir do aluguel de cômodos encortiçados poderiam, a 
partir de tal legislação, ser convertidas em investimentos industriais. Vale lembrar que a Era Vargas foi 
marcada por cumprir um projeto de industrialização do Brasil (SCHWARCZ, 2015). 

A Lei do Inquilinato consistiu na determinação de congelamento dos aluguéis cobrados pelos proprietários 
de imóveis. Como reflexo, a locação de imóveis foi desestimulada e a porcentagem de casas alugadas em 
um universo composto por todas as residências de São Paulo caiu de 68% em 1940 para 57% em 1950 
(BONDUKI, 1998, p. 231). 

Conforme imigrantes chegavam a São Paulo e a população da cidade crescia, uma nova saída para a 
questão habitacional da classe trabalhadora fazia-se necessária. Na mesma época da promulgação da Lei 
do Inquilinato, a rodoviarização das cidades brasileiras tornava-se mais sensível. Assim, o acesso à terra 
periférica, que era mais barata, viabilizou-se. 

Nesse momento, ocorre a inflexão na lógica habitacional de São Paulo. Passa a vigorar o que Mautner 
(1999) chama de “trinômio loteamento popular/casa própria/autoconstrução” (p. 248). Até a década de 
1970, a nova lógica de moradia resultou em um número pouco significativo de favelas1. Esses 
assentamentos eram vistos como “local provisório dos migrantes recém-chegados à cidade, os quais logo 
teriam a questão da moradia resolvida por loteamentos populares, conjuntos habitacionais promovidos 
pelo Estado ou mesmo por seu retorno ao lugar de origem” (ZUQUIM, 2012, p. 3). 

Ainda segundo Zuquim (2012), os ajustes estruturais iniciados na década de 1970 propiciaram o 
desemprego e aumentaram a precariedade habitacional em São Paulo. Outro fator que contribuiu para o 
aumento da precariedade habitacional paulistana, aumento esse traduzido na proliferação de favelas pela 
cidade, foi a aprovação da Lei Lehmann (1979).  Essa lei regulamentou o parcelamento do solo para fins 
urbanos e proibiu tal parcelamento em áreas alagadiças, de grande declividade e de proteção ambiental. 

                                                             

1 Favelas são chamadas pelo IBGE de aglomerados subnormais e consistem em agrupamentos de no mínimo 51 residências, 
assentadas em um reticulado irregular, com carência de serviços básicos e insegurança de posse (IBGE, 2011). 
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Essa legislação também condicionou o parcelamento do solo urbano à provisão de infraestrutura viária e de 
equipamentos públicos (BRASIL, 1979). 

Na prática, a Lei Lehmann inviabilizou a produção até então em grande escala de loteamentos populares, o 
que aumentou seu valor cobrado à população de baixa renda e, conforme já expresso, estimulou a 
multiplicação de favelas (ZUQUIM; SAMORA; PRESTES; ANTONUCCI, 2017). 

Mais recentemente, outra forma de moradia precária consolidou-se em São Paulo. As ocupações em áreas 
centrais, levadas a cabo por movimentos de luta por moradia, ganharam maior visibilidade na década de 
1990, quando frentes mobilizadas passaram a realizar inúmeras ocupações de imóveis vazios como forma 
de pressionar a ação governamental no mercado de habitação (NEUHOLD, 2016). 

A pauta de reivindicações dos movimentos de luta por moradia consiste essencialmente na ampliação da 
oferta de habitação social no Centro de São Paulo. O Centro corresponde não apenas a uma área mais 
próxima do emprego (onde os trabalhadores não precisam pagar a condução) mas também é uma região 
com maior infraestrutura e equipamentos públicos, como creches (Ibid.). 

Ao longo dos anos, a alternativa habitacional correspondente às ocupações centrais foi ganhando mais 
espaço na mídia e em outros espaços de discussão. A constituição de diversos movimentos sociais de luta 
por moradia contribuiu com tal ganho de espaço, embora também tenha fragmentado o movimento como 
um todo na cidade de São Paulo.  
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Figura 1: Destaque a ocupações recebido pelo jornal O Estado de S. Paulo, em outubro de 2010. Fonte: ACERVO O ESTADO DE S. PAULO. Páginas 

da Edição de 05 de Outubro de 2010 - Pág. 32. Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20101005-42721-nac-32-cid-c4-
not/busca/ocupa%C3%A7%C3%A3o+Prestes+Maia>. Acesso em: 13 mai. 2018. 

Alguns dos movimentos que atuaram em ocupações nos últimos anos são o Movimento dos Trabalhadores 
Sem-teto da Região Central (MTSTRC), o Movimento Sem-teto do Centro (MSTC), o Movimento de Moradia 
Região Centro (MMRC), entre outros. Essas siglas articulam-se em nível municipal – constituindo unidades 
como a Frente por Luta de Moradia (FLM) – e nacional, sob a tutela de movimentos como a União Nacional 
dos Movimentos Populares - UNMP (Ibid.).  
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LOCAÇÃO SOCIAL: UMA NOVA INFLEXÃO NA LÓGICA HABITACIONAL PAULISTANA? 

Como mencionado anteriormente, a luta de movimentos sociais por moradia no Centro de São Paulo foca 
na pressão exercida sobre as autoridades para a produção de habitação social nessa área. No entanto, o 
modelo típico de produção de moradia social na cidade pode ser identificado em projetos de urbanização 
de favelas, nos quais a provisão de unidades habitacionais dá-se por meio da construção de condomínios. 
As unidades são entregues a moradores desses assentamentos, que, em geral, foram removidos de suas 
casas por conta de risco de enchente e/ou deslizamentos ou por conta das obras de infraestrutura 
executadas. 

As unidades entregues no Programa de Urbanização de Favelas são financiadas a partir de subsídios e 
também a partir de prestações mensais cobradas dos moradores. A provisão habitacional paulistana tem 
enfrentado dificuldades em cobrir o déficit habitacional da municipal, como evidenciado na recente 
urbanização da Favela do Sapé. A urbanização desse assentamento no oeste da cidade removeu 1.496 
domicílios dos 2.362 originais e, até 2017, havia entregue 462 novas unidades habitacionais (FORMICKI, 
2017).  

Além das dificuldades em suprir um déficit gerado dentro das urbanizações de favelas, esse modelo 
predominante, que é de casa própria, já encontra uma alternativa em São Paulo: a locação social. Nos 
próximos itens, essa alternativa será discutida em maior detalhe a partir da seleção de um estudo de caso. 

Os fundamentos legais e urbanísticos da locação social 

Constam como diretrizes do Plano Diretor Estratégico (PDE) de São Paulo: 

(...) promover a produção de novas habitações de interesse social nas ZEIS 2, 4 e em áreas 
vazias e subutilizadas com prioridade para as famílias que integram a faixa 1 (HIS 1), por 
meio da constituição de um parque público de habitação, do incentivo à produção 
privada e da ampliação de convênios e parcerias; 

(...) promover a reabilitação de edifícios vazios ou subutilizados em áreas centrais, em 
centralidades dotadas de infraestrutura e nas ZEIS 3, destinando-os aos programas de 
locação social e cessão de posse;  

(...) priorizar a provisão de habitação social em áreas dotadas de infraestrutura e 
transportes coletivos (SÃO PAULO, 2014, p. 131, grifos nossos). 

 

O PDE define ainda categorias de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Há uma subdivisão intitulada 
ZEIS 3, que se aplica a inúmeros imóveis no Centro de São Paulo. As ZEIS 3 são  

áreas com ocorrência de imóveis ociosos, subutilizados, não utilizados, encortiçados ou 
deteriorados localizados em regiões dotadas de serviços, equipamentos e infraestruturas 
urbanas, boa oferta de empregos, onde haja interesse público ou privado em promover 
Empreendimentos de Habitação de Interesse Social (SÃO PAULO, 2014, p. 59). 
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Há ainda a exigência legal do cumprimento da função social da propriedade, prevista no Estatuto da 
Cidade. Segundo essa legislação, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição do Brasil, um imóvel 
cumpre sua função social quando, entre outras determinações, evita “a retenção especulativa de imóvel 
urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização” (BRASIL, 2001). 

O Plano Municipal de Habitação (PMH) com o horizonte entre 2009 e 2024 (versão atualmente vigente na 
cidade) previa programas de melhoria de cortiços e de locação social, devendo este último subsidiar o 
aluguel de famílias sem condições econômicas de financiar suas moradias (SÃO PAULO, 2010).  

O arcabouço legal e urbanístico apresentado fundamenta a luta dos grupos sociais de luta por moradia. 
Além disso, esse arcabouço também embasa e fundamenta a instituição da locação social no município de 
São Paulo. 

A instituição da locação social em São Paulo 

O PMH 2009-2024 identificou à época de sua elaboração a existência em São Paulo de 889.808 moradias 
inadequadas2, das quais 80.389 correspondiam a cortiços dentro e fora de áreas centrais. Já o déficit 
habitacional3 do município resultava em um déficit total de 227.059 domicílios. (SÃO PAULO, 2010, p. 11)4.  

Estudos publicados em 2016 pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEM) e pela Fundação João Pinheiro 
(FJP) apontaram uma mudança nos índices de inadequação domiciliar e no déficit habitacional de São 
Paulo. Neste ano, havia 334.042 residências inadequadas (sendo 80.389 cortiços) e 474.344 domicílios em 
situação de déficit (SÃO PAULO, 2016). 

No PMH, o aporte previsto de recursos destinados à locação social até 2024 constava como R$ 4,69 bilhões. 

 

 

 

 

                                                             

2 O CEM e a FJP entendem que um domicílio é inadequado quando não oferece “condições satisfatórias de habitabilidade”, o que 
implica carência de infraestrutura, adensamento excessivo e ausência de unidade sanitária domiciliar. Para solucionar as 
inadequações (que não são mutuamente excludentes), o entendimento é que não necessariamente se deve levar a cabo a provisão 
de novas moradias (SÃO PAULO, 2016, p. 21). 

3 A definição de déficit habitacional compreende quatro componentes: 1) precariedade domiciliar, 2) coabitação familiar, 3) ônus 
excessivo com aluguel e 4) adensamento excessivo identificado em domicílios alugados. Dentro do conceito estabelecido, 
pressupõe-se que o déficit implica o número de domicílios que precisam ser “viabilizados” para se sanar a precariedade 
habitacional. (SÃO PAULO, 2016, p. 20). 

4 Esses dados foram obtidos inicialmente pela Fundação Seade e pela Fundação João Pinheiro. 
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Ano do Estudo 2010 2016 

Inadequação Domiciliar 889.808 334.042 

Déficit Habitacional 227.059 474.344 

Figura 2: Projeção referentes à inadequação domiciliar e ao déficit habitacional em São Paulo para 2010 e 2016. 
Fontes: Secretaria Municipal de Habitação, Fundação João Pinheiro, Fundação Seade e Centro de Estudos da Metrópole. 

A regulamentação do Programa de Locação Social pela Resolução nº23/02 

O Programa de Locação Social foi concebido em um contexto no qual os demais programas habitacionais 
não respondiam às reivindicações dos movimentos sociais, que dentre outras pautas, consistiam em acesso 
à moradia em área central. Para tanto, foi editada a Resolução CFMH nº23/2002, que se juntou ao 
arcabouço legal que regula a operacionalização do programa na cidade. Nela, constam as definições do 
programa, dos agentes, dos objetivos, dos mecanismos, entre outros, necessários para sua efetivação. 

O programa consiste em alugar, por meio do contrato de locação social, unidades habitacionais, novas ou 
reformadas, do poder público ou da iniciativa privada a preços mais baixos. O objetivo primário do 
programa é ampliar a possibilidade de acesso à moradia para as classes de baixa renda. Destina-se tanto 
àqueles que não se enquadram nos requisitos de financiamento habitacional, como àqueles que não 
tenham interesse em adquirir um imóvel. O público-alvo são indivíduos ou famílias com renda abaixo de 3 
salários mínimos, com prioridade para casos de pessoas acima de 60 anos, em situação de rua, portadoras 
de direitos especiais ou morando em áreas de risco e de insalubridade. 

É importante ressaltar que o programa prevê que a seleção das áreas para a produção das habitações seja 
pautada por critérios, dentre outros, como a inserção em áreas com o maior acesso a transporte coletivo e 
com a maior oferta de emprego. 

A resolução expõe quais são os principais agentes envolvidos e suas competências. O gestor é a SEHAB 
(Secretaria Municipal de Habitação), que deve coordenar o programa, selecionar a demanda e desenvolver 
o acompanhamento socioeducativo. É seu papel também reavaliar o perfil dos beneficiários 
periodicamente para atualização dos valores dos subsídios. E cabe a ela a análise e aprovação da prestação 
de contas. A operação do programa é feita pela COHAB (Companhia Metropolitana de Habitação de São 
Paulo) e envolve atividades de elaboração do projeto, aquisição do imóvel, obras necessárias (construção 
ou reforma e manutenção). É responsável também pelos contratos de locação e pela administração do 
condomínio. Além disso, cabe à COHAB calcular o valor do subsídio de cada beneficiário e executar o 
retorno mensal dos aluguéis ao FMH (Fundo Municipal de Habitação) e por fim, prestar contas dos recursos 
utilizados no programa. Por fim, há os beneficiários que devem cumprir as obrigações previstas no contrato 
de locação social. 

 A resolução CFMH nº23/2002 indica as fontes de recursos para viabilizar financeiramente o 
empreendimento, que são os próprios do Fundo Municipal de Habitação, de fontes externas – nacionais ou 
internacionais e/ou de parcerias com outros entes públicos ou privados. Ela versa também sobre o aporte 
de subsídios a ser empenhado pelo Poder Executivo Municipal em empreendimentos públicos de locação 
social. 

9338



 
 

 

Os subsídios mensais com os quais o Estado arca são calculados com base no valor de referência, do qual se 
subtrai a porcentagem da capacidade de endividamento sobre a renda mensal da família locatária. O valor 
de referência, por sua vez, é composto pelos itens: 1) recuperação mensal do investimento público por 30 
anos; 2) taxa de administração do operador do condomínio; 3) taxa de manutenção do edifício, que 
incluem manutenção de elevadores e sistemas prediais (de água, esgotamento sanitário, eletricidade), 
reformas preventivas e pinturas; 4) e aluguel familiar já subtraído o subsídio do Poder Público. A taxa de 
administração corresponde a 10% da recuperação mensal, enquanto a taxa de manutenção equivale a 30% 
e o aluguel no mínimo a 10% do valor de referência. (SÃO PAULO, 2002) 

 
Figura 3: Composição do subsídio estatal do empreendimento público de locação social. 

Fonte: Resolução nº23/02. Elaboração: os autores. 

O PALACETE DOS ARTISTAS 

Histórico: ocupação, reintegração de posse, compra pela prefeitura 

O Palacete dos Artistas, onde funcionava o antigo Hotel Cineasta, foi reabilitado pela PMSP (Prefeitura 
Municipal de São Paulo) para servir como moradia para 50 artistas idosos. O edifício foi construído na 
Avenida São João, próxima à icônica esquina com a Avenida Ipiranga. Trata-se de uma área interessante da 
cidade de São Paulo, do ponto de vista urbanístico, onde há ampla oferta de empregos, comércios e 
serviços, transportes, e curiosamente, uma retomada da sua antiga vocação habitacional com edifícios que 
abrigam jovens casais na região da República5. 

                                                             

5 PINHO, Angela. Centro de SP é repovoado aos poucos, mas patina em ações de revitalização. Folha de S. Paulo. São Paulo, 13 
mai. 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/centro-de-sp-e-repovoado-aos-poucos-mas-patina-
em-acoes-de-revitalizacao.shtml>. Acesso em: 15 mai. 2018. 
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O edifício possui um histórico de usos interessante. Foi construído em 1910 e inaugurado mais tarde em 
1920, como um conjunto residencial de 22 apartamentos, chamado Palacete Antônio Caldeira. Em meados 
da década de 1930, o imóvel foi adquirido pelo Conde Rodolpho Crespi, que o renomeou como Palacete 
Santa Cruz. Vinte anos depois, na década de 1950, o edifício passou por sua primeira grande reforma para 
ser utilizado como hotel, que se denominou Palacete Cinelândia e, posteriormente, Hotel Cineasta. Suas 
atividades se encerraram em 2001, a partir do qual foi abandonado e posteriormente arrendado pela 
COHAB por 4,2 milhões de reais e incorporado ao Programa Renova Centro (MACHADO, 2014). 

Em 7 de novembro de 2011, o edifício foi ocupado sob liderança da FLM (Frente de Luta por Moradia) –  
movimento de luta por moradia responsável por diversas ocupações urbanas da cidade –  com o apoio de 
outro movimento, a UMM (União de Movimentos de Moradia). No entanto, os 300 sem-teto deixaram o 
edifício pacificamente após a edição da reintegração de posse 3 dias depois. A Prefeitura alegou que o 
edifício possuía um projeto para habitação popular e que já estava em obras. No entanto, o movimento 
afirmou que não havia nenhuma evidência que sustentasse a afirmação6. De qualquer forma, embora esta 
tenha sido uma ocupação breve e à primeira vista irrelevante, ela fomentou a ação das autoridades e 
possivelmente acelerou o processo de reabilitação. Em março de 2012, iniciaram-se as obras, que foram 
finalizadas apenas em dezembro de 2014. 

Em entrevista, as assistentes sociais de DEAS-SEHAB (Departamento de Atendimento Social da SEHAB) 
mencionaram que os movimentos sociais que representavam os idosos inicialmente tinham em mente que 
o acesso à habitação se daria por meio do título da propriedade. No entanto, a Prefeitura considerou o fato 
de os idosos não conseguirem financiamento pelos programas tradicionais de habitação social devido à 
idade avançada. Por isso, o poder público optou pela locação social. 

Descrição do edifício e Projeto de Reabilitação  

O Palacete dos Artistas, geminado aos seus vizinhos, encontra-se em uma quadra formada basicamente por 
outros edifícios geminados construídos entre o século XIX e XX. É composto por dois blocos que se unem 
através de um core de circulação vertical e de dois pátios. O Palacete possui sete pavimentos. Sua fachada 
foi tombada pelo CONPRESP (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio de São Paulo) como 
Patrimônio Histórico da cidade pertencente ao núcleo do entorno do Vale do Anhangabaú e área do Teatro 
Municipal de São Paulo através da Resolução nº 05/91 do Conselho Municipal de Preservação do 
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. 

                                                             

6 CANCIAN, Natália. Sem-teto devem sair ainda hoje de prédio no centro de SP. Folha de S. Paulo. Folha de S. Paulo. São Paulo, 11 
ago. 2011. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2011/11/1003455-sem-teto-devem-sair-ainda-hoje-de-
predio-no-centro-de-sp.shtml>. Acesso em: 9 mai. 2018. 
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Figura 4 e 5: Fachada tombada restaurada. Planta dos pavimentos com as unidades habitacionais. 

Fonte: os autores. 

O empreendimento foi realizado pela parceria entre COHAB e DEAS-SEHAB. A primeira foi responsável pela 
concepção do projeto de reabilitação e execução das obras. A seleção da demanda foi feita sob tutela de 
DEAS-SEHAB, bem como os trabalhos de gestão condominial e de assistência social. Esses trabalhos ainda 
são mantidos por DEAS-SEHAB (Informações fornecidas em entrevista pelas assistentes sociais de SEHAB).  

Em visita ao edifício, foram constatadas as condições nas quais o empreendimento se encontra. O acesso 
ao edifício é feito por um portão de ferro e outro de vidro instalados na fachada do pavimento térreo. O 
corredor, adjacente a entrada e à portaria, conduz ao conjunto de circulação vertical de uma escada e dois 
elevadores - estes instalados adequando o antigo fosso que ali havia. Mais adiante, no fundo do terreno, há 
a lavanderia coletiva e a caixa d´água inferior. Além do térreo, o edifício possui mais seis pavimentos, dos 
quais o primeiro é destinado para as atividades de caráter comunitário.  

 
Figura 6: Unidade habitacional visitada. 

Fonte: os autores. 
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Nos demais pavimentos, estão distribuídos os 50 apartamentos quitinetes, sendo 10 unidades para cada 
andar. Há duas unidades-tipo: apartamentos quitinete e apartamentos de um dormitório, de 
aproximadamente 40 m². Em cada andar, há dois apartamentos adaptados destinados a pessoas com 
necessidades especiais.  

Custos da reforma 

Como dito anteriormente, a reforma foi feita pela COHAB, com financiamento municipal de R$1,48 milhões 
através do Fundo Municipal de Habitação (FMH) e de recursos federais de R$9,67 milhões através do 
Programa Especial de Habitação Popular (PEHP), totalizando 11,15 milhões. Do valor total, R$1,87 milhão 
foi destinado a obras de restauro das fachadas, R$4,25 milhões em reformas e adequações em geral, R$ 
0,84 milhões em reforços da estrutura do prédio e adequação e instalação dos elevadores. Para a 
desapropriação do edifício, foram gastos R$ 4,2 milhões (MACHADO, 2014). 

Senso de comunidade 

Como mencionado anteriormente, o primeiro pavimento possui espaços dedicados a atividades 
comunitárias. Na visita, foi possível conhecê-los. Há um salão onde são organizadas as festas e reuniões 
condominiais. Os moradores se organizaram para construir um palco para apresentações teatrais, musicais, 
sarais, etc. elaboradas por eles mesmos. Neste mesmo andar, os residentes organizaram uma biblioteca 
com livros doados também por eles mesmos. Além disso, eles pretendem montar uma sala com um cinema 
comunitário. Há também obras de artes, também produzidas por eles, distribuídas pelos corredores dos 
andares das habitações. 

 
Figura 7: Biblioteca organizada pelos moradores com doações deles mesmos. 

Fonte: os autores. 

Nos dois pátios, são mantidas duas pequenas hortas cuidadas pelos moradores. No mesmo andar, foi 
organizada uma lavanderia comunitária. Todas estas melhorias são implementadas pelo próprio 
condomínio e viabilizadas por um fundo com o qual os moradores contribuem financeiramente. O senso de 
comunidade foi bastante enfatizado pela equipe de DEAS como aspecto positivo neste caso de locação 
social.  
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Figura 8: Uma das hortas organizadas pelos moradores no pátio interno.  

Fonte: os autores. 

    
Figura 9 e 10: Lavanderias coletivas localizadas no térreo. 

Fonte: os autores.  

Alguns fatores podem explicar este senso. Um deles é o tamanho reduzido do condomínio, quando 
comparado a outros empreendimentos de habitação e de locação social. O perfil individual de cada 
morador também fomenta o senso de comunidade. No entanto, é preciso mais que isso. O perfil 
comunitário próprio deste condomínio foi também resultante da aglutinação de todos os artistas em torno 
do sindicato e movimento social e do interesse em comum pela moradia. Foi o resultado não só da 
movimentação em torno da reforma realizada entre 2012 a 2014, como de todo o histórico do início dos 
anos 2000.  

Os laços entre as pessoas levam tempo para se estabelecerem e se consolidarem. Porém, tais laços podem 
gerar produtos virtuosos. Neste caso, talvez a morosidade do poder público tenha se convertido em uma 
consequência positiva. Assim, entende-se que a união dos moradores deve ser estimulada por um trabalho 
contínuo, que, pela natureza do programa, é dever da Prefeitura. 
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Rede de Apoio: O papel do poder público 

O acompanhamento socioeducativo, como consta na lei, é conhecido como plantão social e é amplamente 
utilizado nas urbanizações de favelas de São Paulo. Os plantões apoiam as intervenções nas áreas em que a 
Prefeitura atua e são um mecanismo de estabelecimento e manutenção da comunicação entre os 
moradores e o poder público, desde a entrada da PMSP nas áreas até a realização dos trabalhos de pós-
ocupação – que duram aproximadamente 2 anos.  

Nos plantões sociais, atuam assistentes sociais e arquitetos em questões de obras de urbanização. Aos 
assistentes, cabem os trabalhos de selagem, cadastro, levantamento de vulnerabilidades sociais, permutas 
de habitação, e levantamento de demandas sociais. Por outro lado, os arquitetos encarregam-se de tratar 
dos problemas de obras, como os que ocorrem nas residências afetadas por rachaduras, etc. 

No caso do Palacete, há também a presença do plantão social. Tal presença é feita por assistentes sociais 
da Secretaria de Habitação. Há uma equipe fixa que realiza um acompanhamento próximo dos moradores 
semanalmente. Diferentemente dos casos das urbanizações, o plantão social do Palacete dos Artistas se 
mantém indefinidamente, já que o Estado não se retira do edifício. A manutenção do plantão social no 
Palacete é interessante porque auxilia os moradores principalmente em questões de saúde. De acordo com 
assistentes de DEAS-SEHAB, quando um morador novo chega, é feita uma visita de acolhimento e 
prontuário dele com dados básicos e informações sobre ele e sua família. Estabelece-se também o contato 
com a família, que é comunicada em caso de enfermidade e de falecimento, por exemplo. 

 
Figura 11 Sala onde são realizados os plantões sociais.  

Fonte: os autores. 

O caráter permanente do plantão é interessante porque representa a presença e auxílio perene do Estado 
para uma parcela reconhecidamente vulnerável – neste caso, de idosos com renda abaixo de 3 salários 
mínimos. Com este serviço, o Estado torna-se capaz de atender as demandas de setores vulneráveis de 
forma conjunta, articulada e mais ágil. 

Sustentação financeira do condomínio 

Conforme explicado anteriormente no item referente aos custos do Programa de Locação Social, os 
locatários devem pagar um valor condominial, que, no caso do Palacete, é de aproximadamente 40 reais. E 
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há outra despesa relativa à locação social, que varia em função do valor de referência mensal do 
empreendimento e das taxas percentuais sobre a cada faixa de renda familiar. 

Na entrevista feita com as assistentes sociais de DEAS-SEHAB, a ampla adimplência foi outro aspecto 
positivo apontado por elas. Este é um caso particular, dado que, na cidade de São Paulo, há muitos 
exemplos de edifícios de locação social que apresentam taxas altas de inadimplemento em torno de 90%, 
como o Parque dos Gatos e Olarias. Outro caso de alta taxa de pagamento é a Vila dos Idosos, que é 
habitada basicamente por aposentados. 

A característica mais relevante e comum aos dois casos exitosos é a presença maciça de pessoas com mais 
de 60 anos (aposentadas). É fato que a renda destes moradores é assegurada mensalmente pela 
Previdência, com baixas chances de não recebimento devida e regularmente. É claro que não é possível 
afirmar a relação de causa e efeito entre estes fatos, porém é possível que seja este o motivo. Certamente, 
a existência de renda de valor fixo e regular colaboram para previsões de orçamento doméstico e 
possibilidade de pagamento das despesas com moradia. 

AS DIFICULDADES E OS DESAFIOS: A LOCAÇÃO SOCIAL É VIÁVEL? 

Quando se fala em viabilidade da locação social, deve-se considerar que existem no mínimo três maneiras 
de se analisar o quão propício esse tipo de provisão habitacional é. Entendemos existir os fatores 
econômico, social e político. 

Quando comparados com outras formas de produção, os custos de construção por unidade demonstram 
uma clara desvantagem financeira por parte da locação social. Dados divulgados pela COHAB revelam que a 
o custo da recuperação física de cada unidade do Palacete dos Artistas foi de aproximadamente R$ 223 
mil7. Mais especificamente, tal cálculo considera o restauro, reformas e adequações gerais, reforços 
estruturais, adequações e instalações de elevadores e a desapropriação do edifício. 

No modelo da produção da casa própria, os custos por unidade são menores. Como exemplo, uma unidade 
do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no Condomínio Colinas Cachoeira, em Curitiba, foi 
construída a um preço médio de R$ 40 mil8. Esse valor considera uma unidade destinada à faixa de renda 
de três a seis salários mínimos e abrange despesas como acabamento básico (revestimento cerâmico do 
teto ao piso), coleta de águas pluviais para reuso e áreas de lazer. Os valores são de 2008 e o 
empreendimento consiste em apartamentos de 46m² de área privativa.  

Já o modelo de provisão por mutirão autogerido representa uma alternativa ainda menos onerosa. No 
Conjunto Habitacional União da Juta, por exemplo, o custo referente à construção de uma unidade foi de 

                                                             

7 O custo total correspondeu a R$ 11,15 milhões e o número de unidades do conjunto é 50. Fonte: SÃO PAULO (Município). Prédio 
de 1910 na região do Centro é revitalizado e transformado em moradia popular. São Paulo, 12 dez. 2014. Disponível em 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/noticias/?p=187199>. Acesso em: 9 mai. 2018.> 

8 Fontes: ZAP IMÓVEIS. Apartamento com mobiliado e piso laminado em Cachoeira, Almirante Tamandaré. Disponível em: 
<http://construcaomercado17.pini.com.br/negocios-incorporacao-construcao/95/artigo299235-1.aspx>. Acesso em: 11 mai. 2018. 
e TROVIT. Condomínio Colinas Cachoeira Almirante Tamandaré. Disponível em: <https://imoveis.trovit.com.br/condominio-
colinas-cachoeira-almirante-tamandare>. Acesso em: 11 mai. 2018. 

9345



 
 

 

R$ 13,4 mil9. Nesse conjunto, entregue em 1998 na cidade de São Paulo, as unidades possuem 65m². Estão 
embutidos nos custos da assessoria técnica (fornecida pela Usina CTAH), os materiais, a mão de obra 
especializada, os projetos e os canteiros (FERREIRA, 2012). 

 

 Palacete dos 
Artistas 

(Locação Social) 

Colinas Cachoeira 
(PMCMV - 3 a 6 salários 

mínimos) 

União da Juta 
(mutirão 

autogerido) 

Estimativa de Custo por 
Unidade 

(R$) 

 
223 mil 

 

 
40 mil 

 
13,4 mil 

Figura 12: Estimativas de custos de construção por unidade de diferentes formas de provisão habitacional. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/noticias/?p=187199> Acesso em: 11 mai. 2018. 

<http://construcaomercado17.pini.com.br/negocios-incorporacao-construcao/95/artigo299235-1.aspx> Acesso em: 11 mai. 2018. 
FERREIRA, 2012. 

Vale ressaltar que, apesar da evidente inviabilidade econômica frente à casa própria e ao mutirão 
autogerido, parece-nos que a locação social foi escolhida no caso do Palacete dos Artistas em razão da 
impossibilidade de os idosos preencherem os requisitos mínimos para os financiamentos existentes em 
programas habitacionais. Além disso, o mutirão autogerido não era uma alternativa devido às implicações 
físicas dos idosos para construírem suas próprias moradias.  

Além da contabilização dos custos econômicos da locação social, as autoridades habitacionais devem 
considerar o custo social da implantação de projetos desse tipo. Afinal, a população a quem se destina a 
locação social em São Paulo apresenta significativos níveis de vulnerabilidade. No caso do Palacete dos 
Artistas, essa vulnerabilidade traduz-se não apenas na renda, mas também na idade dos beneficiários. 

Ainda assim, reconhecemos a maior dificuldade de se mensurarem vulnerabilidades e custos sociais, que, 
por vezes, são contabilizados de maneira subjetiva. No entanto, essa questão não pode ser ignorada.  

Acreditamos que há no Palacete um esforço por parte do governo municipal paulistano para seguir 
preceitos de justiça social e para se assegurar o direito à cidade aos inquilinos.   

Assim como nos casos demais casos da cidade de São Paulo, o empreendimento do Palacete dos Artistas 
como locação social foi viabilizado em grande parte pela pressão política dos movimentos sociais. Foram 
realizadas em duas frentes: uma liderada pelos movimentos criados especificamente para reivindicam 
atendimento habitacional ao grupo de artistas idosos. E a outra pela FLM que ocupou o edifício em 2011. 

O grupo de movimentos envolvidos na defesa dos direitos dos idosos era composto pelo Sindicato dos 
Artistas, pela Associação Nova Conquista, ACCA (Associação Cultural de Condomínio dos Artistas e 
Técnicos), pela Cooperativa Paulista de Teatro, pelo Balé Stagium, pela Ordem dos Músicos, pelo GARMIC 

                                                             

9 O custo total foi de R$ 2,15 milhões e 156 unidades foram construídas (FERREIRA, 2012). 
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(Grupo de Articulação para a Conquista da Moradia do Idoso da Capital) e pelo Movimento de Moradia dos 
Artistas e Técnicos-SP (MACHADO, 2014). Vale ressaltar que o primeiro grupo de movimentos começou 
suas pressões políticas sobre o Estado em 2004. Este grupo foi incluído apenas em 2008 no cadastro da 
COHAB/SEHAB para atendimento habitacional. E foi inserido em outros programas habitacionais enquanto 
esperavam a conclusão das obras, ou seja, até 2014. Há neste caso um período de 10 anos entre a 
manifestação da demanda habitacional até o atendimento definitivo no qual se evidencia a morosidade do 
poder público em garantir este direito básico.  

Por outro lado, a FLM, responsável por boa parte das ocupações no centro paulistano, denunciou o 
abandono pelo qual passava o edifício que hoje abriga o Palacete dos Artistas. Como dito anteriormente, a 
Prefeitura contestou essa afirmação dizendo que havia um projeto de habitação social e de que já estava 
em curso. De qualquer forma, foi evidente neste processo o efeito catalisador sobre a execução da obra de 
reforma. 

No entanto, no Palacete dos Artistas, também foi possível constatar o papel da Prefeitura como defensora 
do interesse público e do bem-estar de pelo menos parte de seus cidadãos. A existência do plantão social 
auxilia os moradores não só em relação à habitação, como também a outros assuntos, especialmente o de 
saúde. Além disso, o principal objetivo deste projeto, que foi promover o acesso à moradia digna, também 
foi garantido. E, ademais, a inserção da habitação no centro da cidade possibilitou o usufruto da cidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O caso do Palacete dos Artistas é por um lado emblemático e, por outro, inusitado. É emblemático pelo seu 
ponto de partida: inicia-se com um exemplo de abandono de um edifício central e segue com a ocupação 
do imóvel por um movimento de luta por moradia. É inusitado pelo seu desfecho. Diferentemente de 
muitos outros casos semelhantes em São Paulo10, o antigo Hotel Cineasta foi requalificado e foi destinado à 
habitação. 

Ainda no campo das especificidades, cabe destacar o tipo de provisão habitacional destinado ao edifício: a 
locação social, ainda incipiente na cidade. Para a viabilização da locação, o município criou um arcabouço 
legal e urbanístico pertinente nos anos 2000, com a resolução CFMH nº23/2002 e com inclusão da locação 
social no Plano Municipal de Habitação e no Plano Diretor Estratégico, que inclusive prevê um tipo de Zona 
Especial de Interesse Social para o fim de requalificação física e promoção de empreendimentos de 
habitação social. 

Também ajudou no campo legal o contexto favorável criado pela vigência do Estatuto da Cidade, aprovado 
em 2001. 

                                                             

10 Um exemplo bastante estudado de um imóvel ocupado é o Edifício Prestes Maia. A única grande ação feita sobre o caso foi a 
desapropriação do edifício. A compra dele foi viabilizada através do instrumento tributário de IPTU progressivo. A ocupação 
completa 11 anos e segue ainda sem destinação final implementada pelo Poder Público. Assim, mais de 450 famílias continuam em 
situação indefinida. 
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No espectro político, a pressão feita pelos movimentos de defesa de moradia para os idosos por um lado e 
pela Frente de Luta por Moradia por outro, aliada à vontade da Prefeitura de viabilizar o empreendimento 
Palacete dos Artistas, alavancou a implantação da locação social no caso estudado. 

Sob o ponto de vista social, ideais de justiça social e de lutas pelo direito à cidade, bem como a 
vulnerabilidade da população de maior faixa etária, que ocuparia o Palacete, influenciaram no desfecho 
registrado. Pesaram também as poucas possibilidades de atendimento habitacional existentes em São 
Paulo para tal população e, em um campo geral, o alto déficit habitacional do município. 

Por outro lado, há que se frisar os altos custos da provisão de moradia através da locação social. Quando 
comparada com o modelo da casa própria e com o mutirão autogerido, tais custos e, por conseguinte, uma 
desvantagem comparativa, evidenciam-se. 

Essa questão econômica põe desafios à implantação de futuros empreendimentos de locação social em São 
Paulo. Acreditamos haver uma necessidade de parcerias com membros da iniciativa privada, que detêm 
capital para investir em projetos futuros. Mas, acima de tudo, acreditamos também que o poder público 
deve estar mais presente na busca pela concretização desses tipos de projeto. 

As autoridades municipais podem atuar continuamente elaborando e seguindo leis que deem sustentação 
à locação social. Além disso, conforme visto no Palacete dos Artistas, o governo pode estar devidamente 
presente a partir de iniciativas como o plantão social. Esse posto da Prefeitura identifica necessidades dos 
moradores do edifício e provê soluções. O plantão social é, em suma, uma maneira de aproximar o poder 
público dos cidadãos, reforçando-lhes o direito ao usufruto da cidade e assegurando-lhes justiça social. 

Sabemos que não é viável manter um plantão social em cada empreendimento de locação social em São 
Paulo. Entretanto, defendemos ações como essa, que, na medida do possível, deem segurança social aos 
locatários municipais. 

Ainda sobre a atuação da Prefeitura, é importante mencionar a morosidade com que o órgão municipal 
levou a cabo o processo de viabilização do empreendimento social do Palacete. Vale lembrar que o edifício 
do Hotel Cineasta ficou vacante em 2001. Em 2004, os movimentos de luta por moradia que representam 
os idosos formalizaram suas demandas, que resultaram na inclusão oficial dessa demanda no cadastro da 
COHAB em 2008. As obras foram entregues apenas em 2014, treze anos após a liberação do prédio e após 
a Frente de Luta por Moradia ocupá-lo e, assim, pressionar o processo de provisão habitacional. 

Tendo em vista todo o arcabouço criado pelo poder municipal para a implantação do caso do Palacete dos 
Artistas, afirmamos que o poder público é uma estrutura que pode ser extremamente efetiva e positiva na 
organização da cidade de São Paulo. Certamente há desafios e estes, se superados, poderão determinar a 
nova inflexão na lógica habitacional paulistana. 

Vale lembrar que a cidade já viveu sob a predominância de diferentes tipos de moradia e, hoje, a questão 
da precarização habitacional, aliada às parcas condições econômicas de grande parte dos paulistanos, dão 
o tom da moradia na cidade. 

Acreditamos, por fim, que, caso venha a ocorrer, a nova inflexão no paradigma de habitação em São Paulo 
coexistirá com outras alternativas de provisão na cidade, como o Programa de Urbanização de Favelas. 
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Encerramos esse trabalho fazendo um apelo à atuação e cobrança por parte de todos os cidadãos - e não 
apenas daqueles envolvidos diretamente com movimentos sociais - para que continuem a pressionar, 
fiscalizar e reivindicar o direito à moradia digna, à cidade e à urbanidade. Afinal, a cidade se constrói 
coletivamente. E a luta por direitos não pode arrefecer. 
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RESUMO: 

Desde o ano de 2015 vem sendo desenvolvido no grupo de pesquisa Morfologia dos Espaços Públicos um estudo acerca 
das conexões entre as edificações e a cidade, de maneira a entender como acontece na cidade de Maceió a delimitação 
do espaço privado e o impacto disso para o espaço público. Trazendo como norteador o livro cidade para pessoas, de 
Gehl (2013), o seguinte artigo trata-se de um estudo de caso do Bairro da Jatiúca, no município de Maceió no estado de 
Alagoas, sobre o que podemos concluir com os dados obtidos na pesquisa e quais pontos são determinantes para o 
entendimento da relação público-privado na cidade de Maceió. PALAVRAS-CHAVE: Cidade; Conexão; Edifício. 

 

ABSTRACT: 

Since the year 2015 has been developed in the research group morphology of Public Spaces a study about the 
connections between the buildings and the city, so as to understand how it happens in the city of Maceió, the 
demarcation of private space and the impact addition to the public space. Bringing as the white city for guiding people, 
Gehl (2013), the following article is a case study of the Jatiúca district, in the city of Maceió in Alagoas state, about what 
we can conclude with the data obtained in the study and which points are crucial for the understanding of the public-
private relationship in the city of Maceió. KEYWORDS: City; connections; Buildings.  
 
 
 RESUMEN: 
 
Desde el año de 2015 viene siendo realizado en el grupo de investigación morfología de los espacios públicos, un estudio 
referente a las conexiones entre las construcciones y la ciudad, de una manera de entender mientras que sucede en la 
ciudad de Maceió la delimitación del espacio privado y el impacto de esto para el espacio público. Trayendo como guía 
el libro "Ciudad para personas" de Gehl (2013), el artículo siguiente se trata sobre un estudio de caso del barrio Jatiúca 
del municipio de Maceió en el estado de Alagoas, en lo que podemos concluir con los datos conseguidos en la 
investigación y qué puntos son determinativos para el acuerdo de la relación público-privada en la ciudad de Maceió. 
PALABRAS-CLAVE: ciudad; la conexión; edificio. 
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INTRODUÇÃO 
 
“O tratamento dos espaços de transição da cidade, em especial, os andares mais baixos dos edifícios, tem 
influência decisiva na vida do espaço urbano.” (Gehl, 2013,pg. 75) 
  
Ao entender aspectos como o corpo humano e como ele funciona para a comunicação e, portanto, a vida no 
meio público, Gehl(2013) explora no espaço de transição a possibilidade de compreender como é analisada 
a relação entre as pessoas que estão no espaço público e as edificações inseridas na cidade. Percebe-se a 
influência da conversa entre indivíduos e edificação no fluxo de pessoas, e em artifícios como o intervalo, 
além da presença de mobiliários urbanos que influenciam diretamente nesse dialogo. 
 
Foi seguindo essa prerrogativa que desde o ano de 2015 tem sido desenvolvido um estudo acerca das 
conexões entre o edifício e a cidade no município de Maceió - AL.  Entendendo conceitos como espaço de 
transição, intervalo e design urbano, aliado a relatividade dos conceitos de público e privado, e percebendo 
espaços onde estão marcados os conceitos, para assim entende-los com propriedade, foi feito um estudo de 
caso no bairro da Jatiúca para entender como se dá essa relação, e a interferência dos dados no fluxo de 
pessoas. 
 

ABORDAGEM TEÓRICA  

Numa primeira abordagem acerca da relação edifício-cidade, investiga-se o que determinaria um espaço 
como público ou privado para, então, estudar os conceitos norteadores da pesquisa. 

PÚBLICO E PRIVADO 

Na delimitação do que é espaço público e privado, antes mesmo de iniciar a discussão, é necessário entender 
a relatividade dos dois conceitos. Hertzberger (2010), aborda o grau de intimidade e a influência disso para 
o entendimento do espaço. Na sua explanação, existiria sempre uma relatividade entre o que se pode 
considerar público ou privado, dentro da infinidade de escalas na qual isso pode ser analisado. Uma rua 
poderia ser considerada um espaço público em relação a uma casa, contudo caracterizaria um espaço privado 
quando dentro de um condomínio fechado. Logo, ambos os conceitos giram entorno da capacidade de 
participação de um grupo de indivíduos em detrimento a não participação ou presença dos que se excluem 
a tal grupo. 

Outra abordagem quanto aos conceitos é a abordagem de Serpa (2015), onde expõe dois conceitos como 
principais: a visão do teórico alemão Jerg Habermas, e a visão filosófica de Hannah Arendt. Segundo 
Habermas (apud Serpa, 2015), o espaço público assume o papel de concentrar as discussões e a comunicação 
entre os indivíduos, além de assumir espacialmente o conceito de democracia, quando é nele que é 
experimentada a liberdade de expressão e a recepção de conhecimento. Arendt (2007) traz a relação da 
condição humana com o espaço, trabalhando a ideia de que a nossa existência quanto seres humanos está 
diretamente ligada a existência da sociedade que nos anteveem, o espaço público seria o espaço para 
discussão e resolução de problemas comuns. O espaço privado seria, por tanto, a individualidade dentro de 
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aspectos não relevantes para a esfera comum, discutido dentro de uma liberdade que não necessita, 
necessariamente, um que seja refutada. 

ESPAÇO DE TRANSIÇÃO 

Gehl (2013), em sua ampla análise crítica sobre problemas e possíveis soluções para a cidade contemporânea, 
aborda o edifício como parte da relação das pessoas com o espaço público. Nessa abordagem, surge o 
conceito de espaço de transição, que se aplica como o limiar que une e separa a construção da cidade, como 
as portas e janelas das edificações. Considerando a qualidade para os transeuntes de como isso ocorre, tal 
conceito é classificado como suave, quando ajudam na experiência do caminhar como é o caso dos 
estabelecimentos comerciais no centro de Maceió (figura 1), ou rígidas, quando sua forma é um obstáculo à 
ação de caminhar e a interação entre edifício e cidade. 

 
 

 

INTERVALO 

Além da própria necessidade de delimitar o espaço privado, existe uma demanda de interação com o que 
acontece do lado de fora, que gera um convite de comunicação entre as pessoas. Esse espaço por Hertzberger 
(2010) é denominado intervalo, e é destinado para a interação da edificação com o espaço público, 
adequando também para uma permanência dos usuários. Não necessariamente é um ponto fixo no projeto 
ou algo projetado para permanência, mas pode ser uma oportunidade para que isso aconteça, como a 
colocação de moveis na varanda (ou na própria calçada) das casas (Figura 2), ou meia portas e janelas.  

Figura 1: Fachada Lanchonete Caxias, Maceió - AL 
Fonte: CORREIA, 2018. 
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CONCEITO DE DESIGN E DESIGN URBANO 

O conceito do termo “to design” vem do latim “designare” – “de” e “signum” (marca, sinal) (BOMFIM, 2004). 
Tem em seu significado amplo o propósito de concepção, desenvolvimento. De certa forma um intuito 
projetual, onde possui um seguimento voltado para a realização de uma determinada atividade, buscando 
com isso, atingir um sentido.  

Segundo Gehl (2013) espaços públicos devem ser prioritariamente pensados em termos de dimensão 
humana, o espaço urbano deve ser elaborado em função de seus usuários. Sendo assim, pode-se descrever 
o design urbano como sendo a implantação de um plano previamente desenvolvido que busca melhorar a 
organização da esfera urbana. Desse modo, a formação da paisagem urbana surge através da utilização de 
espaços e equipamentos, que manifestam a identidade de um determinado lugar. Estes elementos são 
usados para transmitir uma determinada mensagem para seus usuários, mostrando características de quem 
o fez e passando sensibilidade e harmonia para o local em que foi implementado.  

 
MOBILIÁRIO URBANO 

 “Todos os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da paisagem urbana de natureza utilitária 
ou não, implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos e privados.” (ABNT, 1986) 

Os mobiliários urbanos são equipamentos usados para suprir as necessidades, não para preencher espaços. 
É importante que sua característica permaneça funcional seguindo as normas ergonômicas, construtivas e 
sendo de fácil acesso para todo e qualquer usuário que a ele se remeter. Sua permanência depende das 
necessidades apresentadas, e a falta dela resulta em seu desuso eminente devido à ausência de um propósito 
maior. 

Figura 2: Homens jogam dama na frente de casa, Maceió – AL Fonte: 
CORREIA, 2018. 
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São ainda, monumentos, painéis artísticos, os de comércio como: comércio ambulante, 
quiosques de uso comercial, contanto que estejam em área pública, barracas, os de 
ornamentação de paisagem urbana, considerados elementos pertencentes a esta definição, 
os equipamentos de cultura como: escultura, marcos como: canteiros de árvores, fontes ou 
chafarizes e muitos outros. (NBR 9382, ABNT, 1986) 

Os equipamentos urbanos se mostram como elementos de extrema importância na configuração da 
paisagem urbana, onde, em muitos casos, o seu uso excessivo causa desordem visual provocando 
desconforto aos usuários. O mobiliário urbano expõe a identidade do local em que é implantado, e muitas 
vezes se tornam referências e pontos que atraem turistas. 
 

METODOLOGIA 

 
LOCAL DE ESTUDO 
 

Como objeto de análise documental foram selecionadas três importantes avenidas do bairro da Jatiúca, 
representada no seguinte mapa (Figura 3) que ilustra os percursos estudados. Em amarelo, localiza-se o 
trecho da orla que delimita o bairro da jatiúca no sentido Leste; em vermelho, encontra-se a Avenida Doutor 
Antônio Gomes de Barros (antiga Avenida Amélia Rosa); e por fim em laranja, representa o percurso da 
Avenida Doutor Júlio Marques Luz (antiga Avenida Jatiúca). 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mapa do bairro da Jatiúca – Maceió – Alagoas.  
Fonte: Holanda, 2017 

9356



 

ORLA DA JATIÚCA 

 Uma das localidades especificadas para o desenvolvimento da pesquisa foi a área da orla principal 
da Jatiúca (área em destaque amarelo). Seu início é determinado pelo encontro da Rua Prefeito Abdon 
Arroxelas com a Avenida Álvaro Otacílio, e término no encontro da mesma com a Avenida João Davino. Em 
um percurso de 1,4 km foram observados itens que são categorizados como mobiliário urbano.  

CORREDORES COMERCIAIS 

“CORREDOR DE ATIVIDADE MÚLTIPLA – Espaço urbano de uso misto, onde os usos produtivos integram-se 
ao uso residencial.” (Código de Urbanismo e Edificações de Maceió, 2006.) 

Por exercerem papéis distintos na cidade, as diferenças de necessidades obrigam que seus elementos 
de interação urbana sejam distribuídos de maneira em que sua utilização não atrapalhe as atividades que 
são exercidas nos locais. Na Avenida Dr. Júlio Marques Luz (área em destaque laranja), a necessidade de uma 
rápida movimentação e transição de espaços, fazem com que a permanência duradoura naquele local 
prejudique o deslocamento de um local para outro nos espaços comerciais ou de prestação de serviços, por 
isso é eminente a ausência de bancos nessa região, para que as pessoas não se acomodem de forma a 
atrapalhar o curso do que a avenida se propõe a atender. Já na orla da Jatiúca, as formas de acomodação são 
vastas, pois as atividades comerciais do local necessitam uma maior permanência e aconchego para que as 
pessoas se sintam intuídas a consumir os produtos e atividades ali oferecidos. 

A Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros (área em destaque vermelho), previamente conhecida 
como Avenida Amélia Rosa, é incluído nessa categoria por possuir edifícios de uso residencial, comercial e de 
serviços de pequeno e médio porte. É caracterizada pela sua grande quantidade de estabelecimentos 
alimentícios e de entretenimento. É possível perceber a distinção da movimentação na avenida de acordo 
com os dias da semana e os horários. Nos períodos da manhã e da tarde, a movimentação é de pessoas que 
completam seus percursos diários para seus trabalhos e compromissos, que fazem alguma atividade física 
no canteiro central, ou que buscam suprir necessidades alimentícias, nos inúmeros estabelecimentos que 
oferecem esse tipo de serviço na região. As calçadas têm predominância de pessoas aguardando nas paradas 
de ônibus, que em sua maioria não possui pontos físicos de espera ou até mesmo placas que indicam os 
locais. Foi possível observar que se formaram costumes que pré-estabeleceram determinadas localidades no 
setor que atendem a necessidade da espera pelo transporte público. É um ambiente que embora não 
disponha de grande atrativo comercial no período da manhã, tem o complemento do canteiro central, que 
torna a avenida um ambiente propício para prática de exercícios físicos. Nos períodos noturnos, e em especial 
aos finais de semana, a avenida se transforma em um grande ponto de encontro, onde predominantemente 
seus estabelecimentos estão funcionando e a avenida então ganha um maior destaque e se transforma em 
um ambiente onde a permanência é fundamental para o seu funcionamento e reconhecimento. 

 
ESPAÇO DE TRANSIÇÃO, INTERVALOS E VAGAS DE GARAGEM 
 

O processo de contabilização dos espaços de transição quantifica numa rua todas as fachadas que 
possuam uma porta, portão ou qualquer outro tipo de passagem de fluxo de pessoas entre a edificação e o 
espaço público. Nesses espaços de transição, observamos a presença de intervalos, seguindo o conceito 
apresentado por Hertzberger de espaço de interação próximo aos limites da construção com o espaço 
público. Em contraponto aos intervalos, também foram contabilizadas as vagas de garagem, espaços na 
calçada e no recuo das edificações destinados a parada de automóveis.  
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Excetuam-se dessa contabilização: os terrenos baldios e postos de gasolina, por não configurarem 

tradicionalmente uma construção destinada ao pedestre; edificações sem entrada na fachada voltada para 
a rua estudada, partindo de uma delimitação prática; e edificações anunciando venda, aluguel, ou em 
processo de reforma/construção, por não poder definir seu impacto num futuro próximo. 
  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Av. Álvaro Otacílio 
 

Nas quadras loteadas na Avenida Álvaro Otacílio (perímetro denominado como orla da Jatiúca) 
percebe-se uma predominância do uso residencial, onde das 27 fachadas contabilizadas, 20 configuram como 
prédios residenciais (Figura 4). Os números de intervalos e vagas de estacionamentos são iguais, 
configurando pouco mais da metade dos espaços de transição nesse trecho da avenida (Figura 5), constituída 
principalmente por edifícios de alto padrão com vagas de garagem nas suas entradas para possíveis visitas e 
áreas de lazer num nível próximo da rua. Nesse mesmo percurso, do outro lado da rua, em horários e dias 
distintos é possível notar uma mudança significativa no comportamento das pessoas que por lá circulam e 
como o mobiliário da região é importante para o complemento dessa transição e acabam por configurar uma 
realidade diferente no que concerne a configuração do espaço (Figura 6). 
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Figura 4: Uso das edificações analisadas na Orla da Jatiúca. 
Fonte: Correia, 2018 

Figura 5: Quantificação Espaços de transição/intervalos/vagas de 
garagem: Orla da Jatiúca.                                                                                  

Fonte: CORREIA, 2018  
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Av. Dr. Júlio Marques Luz 
 

Seja nos mobiliários ou na presença de vagas de garagem, fica claro uma valorização do uso dos 
automóveis e de espaços destinados a eles. Enquanto apenas 13% dos espaços de transição com algum 
intervalo, percebe-se que 51,4% das fachadas possuem vagas de garagem em frente. O uso das edificações 
se caracterizam predominantemente como serviços e residencial (Figura 7). Quanto aos mobiliários, nota-se 
que o mobiliário predominante é justamente o de responsabilidade do estado para qualquer espaço público 
(iluminação e sinalização), além dos sistemas de fornecimento de energia e comunicação.  
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Figura 6: Quantitativo do mobiliário urbano encontrado na 
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Fonte: LEITE, 2017. 

 

Figura 7: Uso das edificações analisadas - Av. Dr. Júlio 
Marques Luz.                                                                         

Fonte: Correia, 2018 
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Av. Dr. Antônio Gomes de Barros 
 

Apesar de também ser caracterizado como um corredor comercial, tal avenida se destaca tanto pela 
variedade de mobiliários encontrados quanto pela diferença nos dados de intervalos e vagas de garagem. O 
uso é predominantemente comercial (Figura 10), onde nas fachadas analisadas percebe-se um número 
próximo de intervalos e vagas de garagem, ambos bem menores que a metade dos espaços de transição 
(Figura 11). Ao que se refere a mobiliários (Figura 12), com a presença de um canteiro central em toda 
extensão, equipamentos para o comércio e para ornamentação paisagística agregam um número 
significativo em meio aos já obrigatórios tipos de mobiliários.  
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transição/intervalos/vagas de garagem - Orla da Jatiúca.       

Fonte: CORREIA, 2018 

 

Figura 9: Índice quantitativo do mobiliário urbano 
encontrado na Orla da Jatiúca.                                            

Fonte: LEITE, 2017 

Figura 10: Uso das edificações analisadas - Av. Dr. Júlio 
Marques Luz. 

Fonte: CORREIA, 2018. 

 

Figura 11: Quantificação dos espaços de 
transição/intervalos/vagas de garagem - Orla da Jatiúca. 

Fonte: CORREIA, 2018. 
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CONCLUSÃO 

Em suma, é notório uma correlação entre as atividades das edificações, os intervalos, vagas de garagem 
e a categoria dos moveis encontrados. As características da orla da Jatiúca trazem duas configurações: por 
um lado, temos o parque linear da orla, com mobiliários urbanos que tem um uso variado dependendo de 
dias e horários (Figura 13 e 14); no outro lado da avenida temos uma área majoritariamente residencial, 
composta predominantemente por edifícios de alto-padrão com calçadas atrativas para a passagem (Figura 
15), mas onde os intervalos encontrados encontravam-se dentro dos limites da edificação.  
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na Orla da Jatiúca 
Fonte: LEITE, 2017. 

Figura 13 e 14: Área na orla da Jatiúca no período da manhã(esq.) e noite(dir.) 
Fonte: LEITE, 2017. 
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Nas avenidas Dr. Antônio Gomes de Barros e Dr. Júlio Marques Luz é interessante perceber a influência 
do canteiro central e das atividades realizadas na quantidade de intervalos. Mesmo contabilizando 52 
fachadas a mais, a Av. Dr. Júlio Marques Luz possui 32 intervalos a menos que a Av. Dr. Antônio Gomes de 
Barros, além de 74 fachadas com vaga de garagem a mais, configurando um menor espaço na calçada e um 
afastamento das que beiram a avenida. Ao mesmo tempo, a Av. Antônio Gomes de Barros possui uma 
variedade no mobiliário revisto em relação a Av. Dr. Júlio Marques Luz.  

Portanto, é clara a influência da configuração das fachadas e da presença de mobiliários urbanos no 
fluxo de pedestre nas vias, seja aquelas que valorizam mais o espaço dos automóveis ou as que priorizam o 
trânsito e a interação com o transeunte das calçadas. 

                          
 

Figura 15: Calçada em edificação na orla da Jatiúca  
Fonte: CORREIA, 2018. 

Figura 16: Ponto de ônibus na Av. Dr. Antônio 
Gomes de Barros 

Fonte: CORREIA, 2018 

Figura 17: Av. Dr. Júlio Marques Luz 
Fonte: CORREIA, 2018 

 

9362



 

REFERÊNCIAS:  

 
SERPA, Angelo. O ESPAÇO PÚBLICO NA CIDADE CONTEMPORÂNEA. São Paulo: Edufba, 2016. 
Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M.(1977) A pattern language, Oxford University Press New York.  
Bentley, I., Alcock, A., Murrain, P., Mcglynn, S., Smith, G. (1985) Responsive environments: a manual for designers, 
Architectural Press, London.  
Ferrara, L. D. (2002) Design em espaços, Edições Rosari, São Paulo  
GEHL, J. (2013) Cidade para pessoas, Perspectiva, São Paulo.  
Hertzberger, H. (2010) Lições de Arquitetura, Martins Fontes, São Paulo. Montaner, J. M. (2002) As formas do século 
XX, Gustavo Gile, Barcelona.  
NBR – 9283 (1986) – Mobiliário Urbano . Brasil 
Secretaria Municipal de Planejamento de Maceió(SEMPLA). Código de Urbanismo e Edificações de Maceió. Maceió: 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), 2006. 

 

 
 

9363



	
	

MARACANÃ: GLOBAL E LOCAL. PERSPECTIVAS DA SUA BORDA 

		

MARACANÃ:	GLOBAL	AND	LOCAL.	PERSPECTIVES	OF	ITS	BORDERWALK	

MARACANÃ:	GLOBAL	Y	LOCAL.	PERSPECTIVAS	DE	LA	SUA	ACERA		

EIXO	TEMÁTICO:	PRODUÇÃO	DO	ESPAÇO,	OCUPAÇÃO,	GESTÃO	E	CIDADANIA		

PACHECO	C.,	Adriane	da	Silva	
Doutoranda	em	Arquitetura;	Programa	de	Pós-graduação	em	Arquitetura	(PROARQ)	da	Universidade	Federal	do	Rio	

de	Janeiro	(UFRJ)	
	arq.adrianepacheco@gmail.com		

REGO,	Andrea	Queiroz	
Doutora	em	Urbanismo;	Docente	do	Programa	de	Pós-graduação	em	Arquitetura	(PROARQ)	da	Universidade	Federal	

do	Rio	de	Janeiro	(UFRJ)	
andrea.queiroz@ufrj.br	

ROLA,	Sylvia	Meimaridou	
Doutora	em	Planejamento	Energético	e	Ambiental;	Docente	do	Programa	de	Pós-graduação	em	Arquitetura	(PROARQ)	

da	Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro	(UFRJ)		
sylvia.rola@fau.ufrj.br	

	
	

	
	

9364



	

MARACANÃ:	GLOBAL	E	LOCAL.	PERSPECTIVAS	DA	SUA	BORDA 	

MARACANÃ:	GLOBAL	AND	LOCAL.	PERSPECTIVES	OF	ITS	BORDERWALK		

MARACANÃ:	GLOBAL	Y	LOCAL.	PERSPECTIVAS	DE	LA	SUA	ACERA		
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RESUMO:	
Dos	 Megaeventos,	 o	 Bairro	 do	 Maracanã,	 localizado	 na	 parte	 norte	 da	 Cidade	 do	 Rio	 de	 Janeiro,	 é	 marcado	
recentemente	 por	 um	 intenso	 ritmo	 de	 modificações	 em	 seu	 espaço	 urbano.	 Essas	 modificações	 geraram	 novas	
práticas	 no	 Sistema	 de	 Espaços	 Livres	 ao	 redor	 do	 Estádio	 Jornalista	 Mário	 Filho	 e	 causaram	 impactos	 para	 a	
população	local.	Este	estudo	tem	como	objetivo	analisar	e	compreender	o	calçadão	perimetral	do	Maracanã,	árido	e	
desértico,	quando	não	há	evento	e	extremamente	populoso,	tumultuado	e	inseguro	para	a	população	local,	quando	
nos	dias	dos	eventos	que	atingem	a	Cidade.	O	desenvolvimento	deste	trabalho	baseia-se	na	análise	bibliográfica,	bem	
como	no	registro	iconográfico,	observando	as	duas	paisagens	urbanas.	
PALAVRAS-CHAVE:	Borda	do	Maracanã.	Sistema	de	Espaço	Livre.	Paisagem	Urbana.		

ABSTRACT:	
From	 the	Megaeventos,	 the	Maracanã	 Neighborhood	 located	 in	 the	 northern	 part	 of	 the	 City	 of	 Rio	 de	 Janeiro,	 is	
recently	marked	by	an	 intense	 rhythm	of	modifications	 in	 its	urban	space.	Those	modifications	have	generated	new	
practices	 in	 the	 Open	 Space	 System	 around	 the	 Estadio	 Jornalista	 Mário	 Filho	 and	 caused	 impacts	 for	 the	 local	
population.	This	study	aims	to	analyze	and	understand	the	perimeter	boardwalk	of	the	Maracanã	Stadium,	arid	and	
desert	when	there	is	no	event	and	extremely	populace,	tumultuous	and	insecure	for	the	local	population	when	in	the	
day	 of	 events	 striking	 to	 the	 city.	 The	 development	 of	 this	work	 is	 based	 on	 bibliographical	 analysis,	 as	well	 as	 on	
iconography	record,	observing	the	two	urban	landscapes.	
KEYWORDS:	Maracanã	Borderwalk	.	Open	Space.	Urban	Landscape.		

RESUMEN:	
De	 los	Megaeventos,	 el	Barrio	del	Maracanã,	 situado	en	 la	parte	norte	de	 la	Ciudad	de	Río	de	 Janeiro,	 es	marcado	
recientemente	por	un	 intenso	ritmo	de	modificaciones	en	su	espacio	urbano.	Estas	modificaciones	generaron	nuevas	
prácticas	 en	 el	 Sistema	de	 Espacios	 Libres	 alrededor	del	 Estadio	 Jornalista	Mário	 Filho	 y	 causaron	 impactos	 para	 la	
población	 local.	 Este	 estudio	 tiene	 como	 objetivo	 analizar	 y	 comprender	 el	 acera	 perimetral	 del	Maracaná,	 árido	 y	
desértico,	cuando	no	hay	evento	y	extremadamente	populoso,	tumultuoso	e	inseguro	para	la	población	local,	cuando	
el	día	de	los	eventos	que	alcanzan	la	ciudad.	El	desarrollo	de	este	trabajo	se	basa	en	el	análisis	bibliográfico,	así	como	
en	el	registro	iconográfico,	observando	los	dos	paisajes	urbanos.	
PALABRAS-CLAVE:	acera	perimetral	del	Maracaná,	Espacios	Libres,	Paisage	Urbana,	.	
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INTRODUÇÃO	

O	 Rio	 de	 Janeiro	 sediou	 a	 maioria	 dos	 Megaeventos	 nacionais	 desta	 década	 como	 a	 Copa	 das	
Confederações	de	Futebol	em	2013,	a	Copa	do	Mundo	de	Futebol	em	2014,	e	os	Jogos	Olímpicos	de	Verão	
em	2016,	além	dos	Jogos	Pan-americanos	de	2007,	e	mais	especificamente	todas	as	cerimônia	de	abertura	
e/ou	encerramento	que	ocorreram	no	Estádio	do	Maracanã.		

O	Estádio	do	Maracanã	foi	submetido	a	obras	de	acordo	com	os	padrões	postulados	pela	FIFA,	para	a	Copa	
do	 Mundo	 de	 Futebol	 de	 2014.	 Este	 padrão	 FIFA	 exigia	 parâmetros	 mínimos	 de	 segurança,	 conforto	 e	
acessibilidade	e	demandou	várias	modificações	dentro	do	Estádio	e	seu	entorno	imediato	–	a	borda,	este	
sendo	o	recorte	geográfico	desse	estudo.	

Assim,	 este	 estudo	 visa	 analisar	 a	 Zona	 4	 -	 zona	 de	 amortecimento,	 espaço	 livre	 de	 edificação,	 área	 de	
dispersão,	calçadão	ou	borda	–	sob	duas	escalas	de	abordagem:	global,	a	apropriação	desse	espaço	em	dias	
de	eventos	marcantes	para	a	cidade/mundo	e,	local,	a	apropriação	cotidiana	quando	não	há	evento.	Busca-
se,	então,	entender	como	esta	borda,	enquanto	elemento	espacial	urbano,	é	capaz	de	responder	às	duas	
diferentes	escalas,	 identificar	os	diferentes	 impactos	na	paisagem	urbana	e	os	 atributos	que	 contribuem	
para	a	construção	das	identidades	do	lugar.	

A	 espetacularização	 e	 a	 dicotomia	 da	 borda	 serão	 abordados	 de	 forma	 ampla	 abrangendo	 temas	
complexos,	 interdisciplinares	 e	 inter	 escalares,	 onde	 pretende-se	 problematizar	 a	 espetacularização	 e	
definir	 inicialmente	 o	 conceito	 de	 borda	 global	 e	 local.	 Transversalmente	 perpassar	 pelos	 conceitos	 de	
espaço	 público	 e	 privado,	 monumentalidade,	 representação	 e	 identidade;	 aproximando	 ainda	 mais	
questões	 históricas,	 sócio-políticas	 e	 culturais	 abordando	 a	 apropriação	 do	 espaço,	 como	 o	 usuário	 o	
interpreta,	identifica,	percebe	e	participa	da	construção	da	memória	do	lugar.	

O	 estudo	 traz	 uma	 discussão	 teórica-argumentativa	 e	 analisa	 documentos	 históricos,	 normativos	 e	
iconográficos,	tendo	como	Estudo	de	Caso	–	A	Borda	do	Estádio	do	Maracanã.	

PROBLEMÁTICA	

Na	atualidade,	vivencia-se	uma	crise	de	noção	de	cidade,	sob	uma	corrente	de	pensamento	que	defende	a	
urbanização	generalizada	visando	a	espetacularização	da	cidade.		

Os	estudiosos	pós-modernistas	ou	neo-culturalistas	defendem	a	dysneilandização	urbana	sem	se	preocupar	
com	 o	 cunho	 social,	 utilizando	 de	 grande	 escala	 geralmente	 em	 espaços	 periféricos	 ou	 de	 cidades	
periféricas,	e	inseridos	em	malhas	adensadas	e	se	apresenta	como	cidades-shopping	espetacularizadas.	

Os	 discursos	 contemporâneos	 de	 cidades	 visando	 a	 recepção	 de	 turistas	 através	 da	 construção	 e	
reconstrução	 de	 novos	 bairros,	 atendendo	 a	 especulação	 imobiliária,	 ocasionam	 gentrificação	 da	 área	
demonstrando	que	este	tipo	de	pensamento	se	traduz	em	mercantilização	das	cidades.		

	“De	fato,	nas	políticas	e	nos	projetos	urbanos	contemporâneos,	principalmente	dentro	da	
lógica	do	planejamento	estratégico,	existe	uma	clara	intenção	de	se	produzir	uma	imagem	
singular	de	cidade.	Essa	 imagem	seria	fruto	de	uma	cultura	própria,	da	dita	“identidade”	
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da	 cidade,	 mas,	 paradoxalmente,	 essas	 imagens	 de	 cidades	 distintas,	 com	 culturas	
distintas,	se	parecem	cada	vez	mais.”(Jackes,	2005).	

Essa	dualidade	segue	o	modelo	internacional	homogeneizador,	financiado	pelas	multinacionais	dos	grandes	
projetos	 de	 revitalização	 urbana,	 visando	 basicamente	 o	 turista	 internacional,	 e	 não	 o	 habitante	 local,	
seguindo	um	padrão	mundial,	como	se	fosse	uma	rede	de	fast	food,	onde	as	grandes	cidades	se	parecem	
cada	vez	mais,	paisagens	urbanas	idênticas.	

As	cidades	competem	e	buscam	uma	nova	marca	e	se	empenham	para	vender	a	 imagem.	A	memória	da	
cultura	 local	 que	 deveria	 ser	 preservada	 se	 perde	 em	 locais	 que	 são	 transformados	 em	 cenários	 para	
turistas.	 O	 espetáculo,	 chamariz	 urbano	 do	 processo	 contemporâneo	 de	 urbanização	 se	 mostra	
indissociável	do	marketing	e	do	turismo.		

	Guy	Debord	em	A	sociedade	do	espetáculo	de	1967,	já	anunciava:	“O	espetáculo	é	o	capital	em	tal	grau	de	
acumulação	que	se	torna	imagem”.	Existem	segundo	Paola	Berenstein	Jackes		

	“…três	 momentos	 de	 espetacularização	 urbana:	 o	 inicial,	 de	 embelezamento	 ou	
modernização	das	 cidades,	 em	que	 se	 começa	 a	moldar	 as	 imagens	 urbanas	modernas,	
em	seguida	se	começa	a	vendê-las	como	simulacros,	–	o	caso	de	Las	Vegas	estudado	por	
Venturi	é	clássico;	e	hoje	o	que	se	vende	é	a	imagem	de	marca	da	cidade	e,	mais	do	que	
isso,	 consultorias	 internacionais	de	marketing	urbano	que	 visam	criar	novas	 imagens	de	
marca	 de	 cidades	 que	 utilizam	 a	 cultura	 como	 fachada	 tanto	 para	 a	 especulação	
imobiliária	quanto	para	a	própria	propaganda	política	em	tempos	de	eleições”	(2005).	

O	 pensamento	 situacionista	 sobre	 o	 urbanismo	 das	 cidades	 se	 posiciona	 contra	 transformar	 os	 espaços	
urbanos	em	cenários	para	espetáculos	turísticos	e	apresenta	a	dicotomia	entre	espetáculo	e	participação	
popular.	 Quanto	 maior	 forem	 os	 espetáculos	 menor	 será	 a	 participação	 popular,	 quanto	 maior	 a	
revitalização	urbana	maior	será	a	gentrificação	da	área	expulsando	os	mais	pobres	da	área	de	intervenção.	

A	solução	para	este	pensamento	situacionista	seria	a	participação	popular	neste	processo	
Segundo	Paola	Jackes	‘…A	tão	sonhada	(re)vitalização	urbana	–	o	sentido	de	revitalização	
aqui	 não	 seria	 mais	 o	 econômico,	 mas	 sim	 o	 de	 vitalidade,	 como	 vida	 decorrente	 da	
presença	de	um	público	e	atividades	diversificadas	–	só	poderia	se	realizar	de	forma	não	
espetacular	quando	ocorrer	uma	apropriação	popular	e	participativa	do	espaço	público.	O	
que	 evidentemente	 não	 pode	 ser	 completamente	 planejado,	 predeterminado	 ou	
formalizado.	 A	 maior	 questão	 das	 intervenções	 não	 estaria	 na	 requalificação	 em	 si	 do	
espaço	físico,	material	–	pura	construção	de	cenários	–	mas	sim	no	tipo	de	uso	que	se	faz	
do	 espaço	 público,	 ou	 seja,	 na	 própria	 apropriação	 pública	 desses	 espaços.	 Somente	
através	 de	 uma	 participação	 efetiva	 o	 espaço	 público	 pode	 deixar	 de	 ser	 cenário	 e	 se	
transformar	 em	 verdadeiro	 palco	 urbano:	 espaço	 de	 trocas,	 conflitos	 e	
encontros”(IBIDEM,	2005).	
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DISCUSSÃO	TEÓRICA	

Monumentalidade	como	representação	

A	ideia	de	monumento	pode	ser	por	valor	(sentido	de	registro	dos	fatos),	grandeza	e	gigantismo.	Também		
forma	e	volumetria,	contrastando	com	o	entorno	onde	está	inserido.	Traduz	a	cultura	de	um	local	e	de	uma	
época,	que	traz	um	significado	social	e	não	representando	apenas	uma	casca	vazia.	

O	 edifício	 monumental	 está	 enraizado	 ao	 poder	 das	 marcas:	 “iconic	 building”	 (JENCKS,	 2005)	 e	 a	 "city	
marketing”	 (HARVEY,	 2005).	 A	 produção	 espacial	 do	 espetáculo	 se	 utiliza	 da	 própria	 arquitetura	
monumental	dos	estádios	visando	à	sua	conversão	em	ícones	ou	marcos	urbanos	de	arquitetura	pluralista.	

O	modelo	de	city	marketing	fundamenta-se	na	ideia	de	que	as	cidades	devem	ser	planejadas	segundo	uma	
perspectiva	 estratégica	 que	 transposta	 o	 planejamento	 empresarial,	 sistema	 político	 neoliberal,	 para	 o	
planejamento	de	 cidades:	 as	 cidades	passam	a	 ser	pensadas	 como	empresas	que	 concorrem	com	outras	
empresas	em	um	mercado	internacional	de	cidades	(SÁNCHEZ,	2010).		

Em	1992	Barcelona,	ao	sediar	os	Jogos	Olímpicos,	se	propôs	a	criação	de	um	novo	paradigma,	constituído	
por	uma	nova	imagem,	um	novo	modelo	econômico	e	novas	lógicas	de	mobilidade,	acessibilidade	através	
da	reconfiguração	do	espaço	público.	

Oriol	 Bohigas,	 responsável	 pelo	 departamento	 de	 urbanismo	 no	 início	 da	 década	 de	 80,	 foi	 um	 dos	
arquitetos	 responsáveis	 pela	 renovação	 da	 cidade.	 A	 estratégia	 defendida	 por	 Bohigas	 “parte	 da	
necessidade	 de	 construir	 sobre	 o	 construído:	 melhorar	 e	 transformar	 o	 existente	 adotando	 uma	
perspectiva	global,	 segundo	um	“urbanismo	metastático,	estratégico	e	reconstrutivo”,	que	possa	conferir	
legibilidade	e	criar	identidade	urbana”	(Coelho,	2011).	

Barcelona	foi	a	cidade	pioneira.	O	conjunto	de	intervenções,	que	tiveram	início	nos	anos	80,	contribuíram	
para	 que	 o	 debate	 sobre	 o	 papel	 do	 espaço	 público	 na	 (re)construção	 urbana	 se	 alastrasse	 para	 outras	
cidades,	estabelecendo	um	novo	padrão	para	operações	urbanas,	que	atingiu	o	seu	apogeu	no	ano	de	1992	
com	 a	 realização	 dos	 Jogos	Olímpicos.	 A	 partir	 desse	momento,	 expandiu-se	 a	 discussão	 e	 a	 revisão	 do	
conceito	 do	 espaço	 público	 para	 nível	 metropolitano,	 com	 a	 realização	 de	 “grandes-eventos”	 ganhou	
também	um	papel	de	destaque	na	redefinição	da	imagem	das	cidades.	

Espaço	Público	e	Lugar	

Segundo	Arroyo	(2007)	o	espaço	público	através	de	características	físico-espaciais	e	socioculturais	denota	
como	o	âmbito	geral,	comum,	coletivo,	universal	e	de	integração	social	em	um	espaço	físico	único	que	se	
divide	em	três	campos	de	atuação:	estado,	sociedade	e	cultura.	

Onde	 estado	 é	 a	 jurisdição	 do	 espaço	 público,	 sociedade	 trata	 da	 cidadania	 e	 a	 cultura	 é	 o	 sistema	 de	
representação	 de	 um	 imaginário	 coletivo,	 no	 qual	 se	 inclui	 alteridade,	 diversidade	 e	 diferença	 em	 um	
sistema	simbólico	socialmente	compartilhado.	

Estas	noções	de	espaço	público	supõem	uma	correspondência	entre	a	 forma	 física	que	se	percebe	 (ruas,	
praças,	parques,	edifícios,	espaço),	os	usos	e	apropriações	sociais	praticadas	no	espaço	físico	(educacionais,	
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de	 infraestrutura,	 segurança,	 recreação,	 lazer,	 culturais)	 e	 os	 significados	 assumidos	 ou	 derivados	 dessa	
ação	(cidadania,	comunidade,	civismo).	

Quando	 estas	 relações	 se	 quebram,	 toma-se	 como	 prioridade	 a	 ação	 intersubjetiva	 de	 indivíduos	 que	
acontece	 prescindindo	da	 normativa	 (jurídica,	 política,	 social,	 cultural).	Os	 exemplos	 são	muito	 variados:	
ocupações	abusivas	de	calçadas	com	fins	privados	e	particulares;	congregação	social	em	lugares	 insólitos;	
vandalismo	 e	 ocupações	 intempestivas	 de	 grupos;	 invenções	 de	 espaço	 público	 dos	shoppings	 centers,	
parques	temáticos,	estádios-arenas	etc.	

O	 conceito	 de	 lugar	 supõe	 uma	 sólida	 correspondência	 entre	 formas,	 funções	 e	 significados,	 com	 uma	
marcada	estabilidade	espaço-temporal	que	gera	identidade	e	contribui	para	a	construção	da	memória.	

Bordas:	fronteiras	e	oportunidades	

A	arquitetura	monumental	conjuga	um	espaço	livre	público	também	monumental	(“a	borda”,	enclave	entre	
público	e	privado,	praça	de	acesso	a	edificação)	incorpora	o	significado	simbólico	de	fronteira.	

As	 bordas	 físicas	 da	 cidade	 se	 associam	 metafórica	 ou	 literalmente	 com	 fronteiras,	 margens,	 limites,	
passagens,	 transições.	 A	 borda	 é	 o	 ponto	 de	 extinção	 do	 domínio	 e	 da	 jurisdição	 que	 determinam	 o	
território;	 ali	 o	 sistema	entra	 em	crise	 ao	 se	 estipular	 a	 necessidade	de	uma	articulação	 com	uma	outra	
territorialidade,	diferente.	

Arroyo	(2007)	define	que	a	borda	no	espaço	arquitetônico	é	uma	franja,	uma	área	ou	espaço	de	borda	que	
se	 pode	 produzir	 e	 experimentar	 através	 de	 práticas	 subjetivas	 como	 um	 espaço	 predominantemente	
linear,	que	separa	áreas	diferentes,	que	ficam	lateralizadas	pelo	percurso.	Lugares	que	ficam	encerrados	ou	
separados	 pelas	 bordas,	 estas	 se	 percebem	de	 um	modo	 diferente:	 é	 o	 limite	 que	marca	 a	 abertura	 ou	
fechamento	para	outro	lugar	distinto,	dando	lugar	à	experiência.	

A	existência	de	bordas,	 fronteiras	ou	 limites	 são,	por	 vezes,	 a	essência	das	 identidades	urbanas	–	aqui	e	
acolá,	 são	 espaços	 fenomenológicos,	 de	 problematização	 socioambiental	 e	 funcional.	 Comumente,	 são	
espaços	 de	 ruptura	 social	 (por	 proscrição,	 negação,	 segregação	 ou	guetificação	de	 grupos	 ou	 segmentos	
sociais),	 de	 degradação	 ambiental	 e	 desvalorização	 da	 paisagem	 e	 de	 desfuncionalidade	 por	
incompatibilidade	de	usos,	déficit	de	serviços	e	obsolescência	de	infraestruturas.	

Entorno	enquanto	borda	(Arroyo,	2007),	 local	de	fronteira	(Lefebvre,	1991),	membrana	(Queiroga,	2012),	
Zona	4	(FIFA,	2007),	zona	de	amortecimento	(Guia	de	Recomendações	de	Parâmetros	e	Dimensionamentos	
para	Segurança	e	Conforto	em	Estádios	de	Futebol,	2010),	espaço	livre	de	edificação	(Magnoli,	1985),	área	
de	dispersão	(Manual	de	Escola	públicas	do	Rio	de	Janeiro,1996),	praça	seca	(Segawa,	1996),	border	zone	
(Traganou,	2013)	área	em	que	as	vezes	se	apresenta	árida	e	desértica,	e	outras	vezes	populosa,	tumultuosa	
e	 insegura	 para	 a	 população	 local.	 Transmite	 sempre	 dicotomias	 de	 percepções	 materiais	 e	 abstratas,	
espaço	e	contra	espaço	(Traganou,	2013),	cultura	global	e	local,	homogeneização	e	identidade	(Hall,	2006),	
privatização	 do	 espaço	 público	 e	 politização	 do	 privado	 (Castro,	 Gaffney,	 Ramos,	 Novaes,	 Rodrigues,	
Santos,	Santos	Junior,	2010),	pracialidades	(Queiroga,	2012)	e	não-lugares	(Auge,	2008).	

Queiroga	(2012)	entende	que	as	bordas	se	comportam	como	membranas,	espaços	em	que	as	separações	
físicas	são	nebulosas,	são	subjetivas.		
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Lynch	 (1982)	defende	que	os	 limites	 funcionam	como	“referências	 secundárias”	e	podem	representar	na	
imagem	 do	 observador,	 o	 encontro	 entre	 duas	 áreas	 distintas	 e	 simultaneamente	 a	 união	 entre	 áreas	
diversas.		

Traganou	(2014)	 interpreta	borda	(border	zone)	como	interação	de	escalas,	ontologias	e	forças	que	criam	
sua	função	de	campo	magnético	tentando	mostrar	uma	dialética	entre	espaço	e	contra-espaço	que	surge	
em	condições	de	fronteira.	As	linhas	materiais	de	separação	entre	espaços	sociais,	políticos	e	econômicos,	
limítrofes,	 podem	 dar	 lugar	 a	 novas	 articulações	 ou	 fronteiras	 dromológicas,	 baseadas	 na	 percepção	 do	
espaço	como	uma	entidade	elástica.	A	condição	da	fronteira	transforma	o	espaço	em	um	campo	magnético	
que	atrai	e	repele.	Evoca	tanto	a	recusa	quanto	o	desejo	de	transgressão.	

O	 estudo	 das	 bordas,	 tal	 como	 é	 experimentada	 pelo	 citadino	 cotidianamente,	 pode	 melhorar	 a	
compreensão	do	espaço	público	e	potencializar	a	atuação	projetual	na	construção	de	lugares.	

Praças	e	Pracialidades		

Afirmando-se	a	praça	como	lugar,	importa	qualificá-la	a	partir	da	natureza	dos	eventos	nela	verificados,	até	
mais	do	que	pelo	 sistema	de	objetos	que,	 convencionalmente,	 são	denominados	pela	população	e	pelas	
instituições	como	praças.	Segundo	Queiroga	(2001),	quem	define	a	praça	é	o	que	nela	se	realiza,	assim	um	
sistema	 de	 ações	 que	 apresente	 forte	 conotação	 pública,	 de	 livre	 acessibilidade,	 voltado	 ao	 encontro	 e	
convívio.		

Sob	o	ponto	de	vista	fundiário	a	praça	e	a	rua	constituem-se	em	típicos	espaços	públicos,	embora,	possam	
ocorrer	 exceções	 positivas	 (espaços	 privados	 que	 se	 pracializam)	 ou	 negativas	 (espaços	 públicos	 que	 se	
privatizam	no	âmbito	de	sua	apropriação	cotidiana).	Morfologicamente	a	praça,	via	de	regra,	se	distingue	
da	rua	por	suas	proporções	mais	alargadas.	Quanto	ao	uso,	a	praça	não	visa	tanto	a	circulação	longitudinal	
quanto	o	sistema	viário,	permitindo,	com	frequência,	apropriações	mais	amplas	e	diversificadas.	

Não	se	 tem	a	 intenção	de	estudar	o	Estádio	Maracanã,	mas	sim	a	sua	borda	e	a	pracialidade	do	 lugar,	a	
dimensão	pública	criada	que	permite,	ou	não,	funcionar	como	praça.	

A	praça	é	um	índice	(signo)	do	 lugar,	de	civilidade	e	qualidade	de	vida	urbana.	A	praça	é,	ainda	hoje,	um	
local	próprio	para	manifestações	políticas,	comemorações	e	protestos.	Espaço	carregado	de	simbologias	e	
memórias;	tanto	é	capaz	de	contribuir	para	a	afirmação	inercial	do	poder	institucional	e	corporativo,	como	
ser	local	próprio	para	a	crítica	e	o	protesto	público,	para	a	ação	comunicativa	política.	

Diante	de	um	mundo	em	que	é	crescente	o	poder	da	imagem	e	de	práticas	virtualizadas	e	 intermediadas	
por	 telas,	 em	 que	 se	 aumenta	 a	 desigualdade	 social,	 a	 praça	 se	 torna	 mais	 importante	 ao	 se	 desejar	
construir	 uma	 sociedade	 justa.	 A	 praça,	 como	 lugar	 de	 interação	 pública	 marcado	 pela	 diversidade,	
permite,	 aos	 que	 dela	 se	 apropriam,	 a	 visão	 e	 a	 co-presença	 diante	 das	 diferenças	 dos	 que	 habitam	 a	
Megalópole;	estimulam-se	 relações	de	 identidade	e	de	alteridade,	urbanidade	como	civilidade,	 cidadania	
como	ação	política.	

O	 uso	 das	 praças	 não	 se	 relaciona	 diretamente	 com	 a	 forma	 ou	 com	 o	 perfil	 socioeconômico	 de	 seu	
entorno.	 Em	vários	bairros	 verticalizados,	de	 renda	média-alta,	 a	praça	é	 fortemente	utilizada,	 tal	 como,	
nos	bairros	horizontalizados	de	periferia,	de	renda	baixa.	Mesmo	com	a	omissão	do	poder	público,	muitas	
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vezes	 a	 população	 constrói	 lugares	 voltados	 ao	 encontro	 e	 ao	 ócio	 públicos,	 praças	 portanto;	 ainda	 que	
formalmente	sejam	espaços	bastante	precários,	são	locais	cheios	de	vida.	

ESTUDO	DE	CASO:	A	BORDA	DO	MARACANÃ	

Borda	“PADRÃO	FIFA”	

	
Figura	1:	Zonas	de	Segurança	dos	Estádios	FIFA.	

Fonte:	Football	Stadiums:	Technical	recommendations	and	requirements.	(2018)	
	

Segundo	o	Guia	de	Recomendações	da	FIFA	(2007)	a	Zona	4	(área	de	segurança	final)	é	a	área	aberta	fora	
dos	 limites	 do	 fechamento	 do	 perímetro	 do	 estádio.	 Já	 o	 Guia	 da	 Fundação	 Getúlio	 Vargas,	 em	 uma	
situação	de	emergência,	a	Zona	4	é	a	área	permanente	de	segurança,	aquela	para	a	qual	os	espectadores	
podem	escapar	das arquibancadas	passando	pela	Zona	3.	Para	isso,	a	área	deve	dispor	de	uma	superfície	
disponível	 capaz	 de	 receber	 a	 totalidade	do	público	 presente,	 considerando	uma	densidade	de	quatro	 a	
seis	 pessoas	 por	 metro	 quadrado.	 	Em	 situação	 de	 uso	 normal,	 a	 Zona	 4	 oferece	 aos	 espectadores	 um	
cinturão	 de	 circulação	 livre,	 onde	 podem	 procurar	 um	 determinado	 portão	 de	 acesso	 (Guia	 de	
Recomendações	de	Parâmetros	e	Dimensionamentos	para	Segurança	e	Conforto	em	Estádios	de	Futebol,	
2010).	

Em	resumo,	a	Zona	4	pode	tanto	servir	como	zona	de	segurança	definitiva	como	atender	à	necessidade	de	
uma	zona	de	separação	paisagística	entre	o	estádio	e	seu	exterior.	

Segundo	o	Guia	da	FIFA,2007	o	item	6.2.	denominado	“Uso	do	Plantio”	:	

“A	 implantação	 de	 um	 estádio	 pode	 ser	 feita	 de	 forma	 a	 atenuar	 alguns	 problemas	 de	
escala	e	o	aspecto	pouco	agradável	de	acabamentos	normalmente	associados	a	esse	tipo	
de	 edificação.	 A	 utilização	 de	 plantio	 denso	 de	 proteção	 em	 seu	 entorno	 pode	 aliviar	 o	
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impacto	 visual	 causado	 por	 sua	 altura	 e	 seu	 volume	 aparente,	 fazendo	 com	 que	 a	
edificação	 pareça	menor	 e	mais	 inserida	 em	 seu	 contexto	 urbano.	 Embora	 esse	 plantio	
tenha	 custo	 inicial	 e	 de	 manutenção	 alto,	 particularmente	 junto	 a	 estádios	 esportivos	
onde	 o	 comportamento	 descuidado	 e	 o	 vandalismo	 do	 público	 podem	 ocorrer,	 essa	
solução	 deve	 ser	 tentada	 desde	 o	 início	 das	 obras	 e	 não	 relegada	 para	 as	 últimas	
providências.”	

Algumas	medidas	podem	ajudar	a	alcançar	esse	objetivo:	“	no	item	7	diz	que		as	superfícies	pavimentadas	
devem	ser	divididas	em	áreas	que	formem	um	desenho	atraente.	Nos	dias	de	hoje,	os	grandes	eventos	são	
acompanhados	por	milhões	de	espectadores	nas	transmissões	ao	vivo	pela	TV	e	as	tomadas	aéreas	são	um	
recurso	muito	 utilizado.	 Dessa	 forma,	 é	 da	maior	 importância	 que	 a	 arquitetura	 dos	 novos	 estádios	 e	 o	
tratamento	do	 seu	 entorno	produzam	grande	 impacto	 visual,	 tanto	 ao	 nível	 do	 chão	 como	do	ponto	de	
vista	do	público	que	assiste	pela	TV.	

O	item	6.3,	Zona	de	Amortecimento,	apresenta:	”A	principal	zona	de	amortecimento	é	a	transição	entre	o	
edifício	do	estádio	e	a	área	de	estacionamento,	a	Zona	4,	como	foi	descrita	anteriormente.	Uma	parte	dela	
deve	ser	pavimentada	ou	gramada	para	servir	como	uma	área	de	reunião,	como	se	faz	necessário	por	sua	
função	 específica.	 Porém,	 sua	 parte	 remanescente	 pode	 ter	 árvores,	 arbustos	 ou	mesmo	 floração,	 essas	
últimas	de	preferência	junto	aos	portões	de	entrada.”	

Ainda	 assim	 claramente	 permite	 o	 plantio	 nas	 áreas	 de	 circulação	 dentro	 do	 perímetro	 do	 estádio	 para	
ajudar	a	definir	os	padrões	de	circulação	e	para	auxiliar	a	separação	dessas	do	volume	proporcionado	pela	
estrutura	 do	 edifício.	 Em	 razão	 dessas	 áreas	 serem	 ocupadas	 por	multidões,	 é	 recomendado	 que	 sejam	
plantadas	 espécies	 cujas	 folhagens	 permaneçam	 a	 pelo	 menos	 dois	 metros	 de	 altura,	 a	 fim	 de	 não	
atrapalhar	a	visão	dos	espectadores.	

Reflete-se,	aqui,	sobre	as	razões	pelas	quais	a	atual	borda	do	Maracanã	não	foi	construída	reconhecendo	a	
escala	humana,	criando	uma	borda	de	transição	entre	a	paisagem	local	do	entorno	e	a	monumentalidade	
do	Estádio,	uma	vez	que	há	indicativos	paisagísticos	definidos	pela	FIFA	para	tal.	

	

Maracanã:	transformação	do	contexto	

Historicamente	no	período	colonial	tínhamos	no	Brasil	as	torres	sineiras	das	catedrais	como	monumento,	
na	década	de	1930,	em	busca	da	“city	beautiful”,	cidade	monumental,	Plano	Agache,	Doxiíiades	e	Pereira	
Passos	 que	 visavam	 impor	 suas	 capitais	 megalomaníacas,	 visões	 de	 glória,	 demolir	 os	 sobrados	 para	 a	
construção	 de	 edifícios	 dignos	 de	 uma	 capital	 republicana.	 A	 arte	 das	 técnicas	 construtivas	 permitiu	 a	
possibilidade	de	expressão	plástica	com	fachadas	de	vidro	e	edifícios	muito	altos,	aumentando	também	a	
densidade.	 Arte	 e	 técnica,	 forma	 e	 função,	 harmonia	 e	 contraste,	 são	 conceitos	 idealizadores	 da	
contemporaneidade	que	o	movimento	moderno	buscou	harmonizar.	Proporção	e	medida	são	regras	da	boa	
intenção	plástica	 (Guimarães,	 2002).	A	 contemporaneidade	busca	edifícios	 apontados	para	o	 céu,	 e	hoje	
busca	 uma	 espetacularização	 prevalecendo	 arquiteturas	 ícones	 voltadas	 para	 os	megaeventos	 buscando	
uma	nova	escala	da	paisagem	e	modificando	o	skyline	das	cidades.	
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Na	 arquitetura	 carioca,	 em	 1950,	 a	 nova	monumentalidade	 acontece	 com	 os	megaeventos	 que	 buscam	
uma	nova	estética	com	conteúdo	coletivo	e	simbólico,	desejos	culturais	e	coletivos.	Diferente	da	década	de	
1990	 quando	 a	 monumentalidade	 carioca	 preocupada	 com	 o	 citymarketing	 se	 conecta	 a	 planos	
estratégicos	empresariais	voltados	aos	Megaeventos	onde	a	busca	pela	nova	estética	visa	uma	nova	marca	
competitiva	de	cidades,	e	desconsidera	a	população	privilegiando	os	turistas.	

Localizado	 num	 terreno	 onde	 já	 fez	 parte	 da	 Quinta	 da	 Boa	 Vista,	 residência	 imperial,	 posteriormente	
terreno	do	Derby	Club1	e	depois	abandonado	servindo	de	estacionamento	do	exército,	o	Maracanã,	este	
histórico	estádio,	conhecido	pelo	nome	do	rio	e	que	também	dá	nome	ao	bairro.	Construído	para	sediar	a	
Copa	do	Mundo	de	Futebol	 FIFA	de	1950	e	para	 ser	o	maior	Estádio	do	Mundo.(Figura	2)	Em	1947	uma	
equipe	de	arquitetos	liderados	por	Waldir	Ramos	vence	a	concorrência,	de	formato	oval	e	com	dimensões	
exorbitantes	para	a	época,	medindo	317	metros	no	eixo	maior,	gramado	com	dimensões	oficiais,	 “geral”	
para	 30.000	 espectadores	 de	 pé	 e	 mais	 100.000	 espectadores	 nas	 arquibancadas	 além	 de	 cadeiras	 e	
camarotes.	

	
Figura	2:	Mapa	Quinta	da	Boa	Vista,	Prado	do	Derby	Club	e	Hipódromo	Nacional	-	1907	

Fonte:	www.riodejaneiroaqui.com	(2018)	

O	 estádio	 era	 dotado	 de	 uma	 marquise	 que	 cobria	 parcialmente	 as	 arquibancadas	 em	 toda	 a	 sua	
circunferência.	 O	 acesso	 do	 público	 às	 arquibancadas	 se	 dava	 por	 duas	 rampas	 monumentais	 nas	
extremidades	opostas	do	eixo	menor	do	estádio.		

A	 área	 circundante	 ao	 estádio	 abrigava	 o	 Ginásio	 Gilberto	 Cardoso	 (o	 "Maracanãzinho"),	 o	 Estádio	 de	
Atletismo	Célio	de	Barros,	o	Estádio	Aquatico	Júlio	Delamare	e	um	estacionamento,	além	de	um	pequeno	
museu	do	futebol	sob	uma	das	rampas	de	acesso,	em	frente	ao	hall	dos	elevadores.	

																																																													

1	O	 Prado	 foi	 instalado	 em	 terras	 compradas	 da	 Condessa	 do	 Itamaraty	 se	 localizava	mais	 próximo	 da	 região	 central	 e	melhor	
atendido	pela	deficiente	rede	de	transportes	da	cidade	à	época. Essa	estação	foi	criada	em	1885,	para	atender	os	interessados	em	
uma	 prática	 que	 cada	 vez	mais	 se	 tornava	 popular	 na	 cidade:	 o	 turfe.	 Naquelas	 redondezas	 do	 Rio	Maracanã,	 próximo	 à	 linha	
férrea,	nesse	mesmo	ano	fora	inaugurado	o	hipódromo	de	um	dos	mais	importantes	clubes	da	história	do	Rio	de	Janeiro,	o	Derby	
Club,	liderado	pelo	engenheiro	André	Gustavo	Paulo	de	Frontin.	
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Conforme	 figura	 3	 segue	 cronograma	de	evolução	da	ocupação	da	 área	do	Maracanã,	 os	Megaeventose	
suas	reformas	do	estádio,	descaracterizando	a	edificação	mesmo	que	tombada2	pelo	IPHAN	-	 Instituto	do	
Patrimônio	Histórico	e	Artístico	Nacional.	

	
Figura	3:	Evolução	de	ocupação	cotidiana	do	entorno	do	Maracanã	

Fonte:	Autora.	

O	 edifício-estádio	 é	 usado	 como	 modificador	 da	 paisagem	 urbana	 desde	 sua	 origem.	 Estádio	 como	
monumento	de	transformação	urbana,	mercantilização	e	espetacularização	?	

A	borda	do	maracanã	

O	Maracanã	 localiza-se	no	Bairro	Maracanã,	nome	do	Rio	que	corta	a	 região	e	que	apelida	o	Estádio,	na	
zona	 norte	 da	 Cidade	 do	 Rio	 de	 Janeiro.	 O	 Bairro	 foi	 criado	 em	 23/7/1981	 e	 faz	 parte	 da	 IX	 Região	
Administrativa	 -	 Vila	 Isabel,	 que	 abrange	 os	 bairros	 de	 Vila	 Isabel,	 Andaraí,	 Grajaú	 e	 Maracanã.	 Possui	
território	 de	 aproximadamente	 1,67	 km2,	 totalmente	 urbanizado,	 conforme	 a	 figura	 4	 percebe-se	
predominantemente	residencial	de	acordo	com	o	Censo	2010	possui	13.543	unidades,	verticalizado	e	com	
uma	população	em	torno	de	25	mil	habitantes.	De	acordo	com	 levantamento	dos	últimos	quatro	Censos	
verifica-se	uma	diminuição	populacional	de	28.731	em	1990	para	25.256	em	2010	(IBGE,	2010).		

																																																													
2 Proposto	em	1983,	o	tombamento	do	Maracanã	só	começou	a	andar	em	1997,	diante	da	ameaça	de	alterações	no	estádio.	O	
caso	 envolveu	 vários	 laudos,	 muitos	 técnicos	 foram	 consultados.	 A	 decisão,	 em	 2000,	 foi	 do	 Conselho	 Consultivo	 do	 Iphan:	 o	
tombamento,	 portanto,	 levou	 17	 anos.	 Para	 permitir	 obras	 que	 mudam	 a	 estrutura	 do	 estádio.	 Diante	 do	 tombamento	 do	
Maracanã	 pelo	 IPHAN	 –	 Instituto	 do	 Patrimônio	 Histórico	 e	 Artístico	 Nacional,	 em	 seu	 artigo	 17	 “determina	 que	 "as	 coisas	
tombadas	não	poderão,	em	caso	nenhum	ser	destruídas,	demolidas	ou	mutiladas"	que	 se	oficializou	em	1996	 foi	desrespeitado	
com	 as	 obras	 de	 reforma	 para	 se	 adequar	 ao	 padrão	 FIFA.	 Obras	 questionadas	 pelo	 relator	 do	 processo	 de	 tombamento,	 o	
arquiteto,	Nestor	Goulart	Reis	Filho	foi	um	dos	que	protestaram	contra	a	decisão.		

1567		
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Figura	4:	Foto	aérea	do	Maracanã	e	seu	entorno	

Fonte:	Base	GeoWeb	–	IPP	–	Iinstituto	Pereira	Passos	(2018)	

A	“borda”	hoje	possui	uma	extensão	com	área	estimada	de	12.000	m2,	como	uma	praça	seca	com	pouca	
vegetação	arbórea	e	nenhuma	floral,	nem	arbustiva,	consta	de	pouco	mobiliário	urbano	como	postes	de	luz	
e	 segurança,	 e	 lixeiras	 (figura	 5).	 Uma	 ciclovia	 que	 mede	 1870	 metros,	 onde	 os	 usuários	 utilizam	 para	
caminhada	e	corrida,	no	início	da	manhã	e	final	de	tarde,	e	nos	finais	de	semana.	A	utilização	se	estende	a	
contemplação	 por	 turistas	 e	 ociosos	 quando	 sentados	 na	 escadaria	 do	 acesso	 principal.	 E	 a	 alguns	
comércios	 informais	 em	 suas	 bicicletas	 vendendo	 bebidas	 e	 balas.	 O	 calçadão	 funciona	 também	 como	
passagem	de	alunos	para	acessar	a	UERJ	–	Universidade	Estadual	do	Rio	de	Janeiro.	

	
Figura	5:	Foto	de	ocupação	cotidiana	do	entorno	do	Maracanã	

Fonte:	Google	Earth	(2018)	

A	 borda	 no	 seu	 dia-a-dia	 se	 constitui	 um	 espaço	 livre	 público	 árido	 e	 desértico,	 passando	 uma	 ideia	 de	
percurso	inseguro	para	a	população	local.	Em	dias	de	eventos	(Figura	5)	abriga	uma	multidão	que	gera	um	
significativo	impacto	numa	vizinhança	densamente	ocupada	por	residências.		

As	calçadas	e	espaços	livres	públicos	amplos	à	sua	volta,	preparados	para	o	acúmulo	das	multidões	nos	dias	
de	jogos,	em	dias	comuns	ficam	desertos	e	com	uma	frequência	reduzida	na	circulação	de	pessoas.	Em	dia	
de	eventos	se	tornam	intensamente	utilizados,	impactando	a	sua	vizinhança,	que	se	sentem	invadidos.	
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Ainda	 que	 suas	 escalas	 grandiosas	 não	 signifiquem	 um	 problema	maior	 em	 locais	 afastados	 e	 fora	 das	
cidades,	é	muito	mais	difícil	que	isso	não	aconteça	no	meio	de	uma	malha	urbana	densa	e	consolidada.		

	
Figura	6:	Imagem	da	borda	em	dia	de	jogo	

Fonte:	https://oglobo.globo.com/esportes/confusao-no-maracana-marca-clima-antes-da-final-sul-americana-22188634	

No	entorno	da	área,	há	oficialmente	sete	praças	de	acordo	com	o	mapa	da	Prefeitura	da	Cidade	do	Rio	de	
Janeiro	em	sua	base	de	dados	 como	mostra	a	 figura	6,	 apresentam	usos	diferenciados,	morfologias	 com	
conformações	distintas,	desde	canteiros	de	separação	de	sistema	viário,	largos,	adros,	praças	recreacionais,	
praças	de	contemplação,	praça	monumento	e	até	passeio	público.	
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Figura	7:	Levantamento	das	Praças	do	Bairro	Maracanã	

Fonte:	PCRJ	(2018)	

AVALIAÇÕES	DOS	DADOS	

Para	compreender	o	espaço	físico	e	a	variedade	de	elementos	físicos	que	contribuem	para	o	 individuo.	A	
presença,	a	escala	e	a	composição	desses	elementos	permite	a	análise	em	três	escalas	de	contexto:	parte	
do	contexto	da	vizinhança,	toca	nas	diferentes	elementos	estruturantes	e,	finalmente,	borda.		

A	 iconografia,	os	dados	estatísticos,	os	documentos	primários	e	 secundários	nos	permitiu	vários	 tipos	de	
análises	de	abordagem	local	e	de	vizinhança.	

Área	rodeadas	por	vias	arteriais	e	coletoras	que	fortifica	a	ideia	de	ilha	segregando	a	área	da	malha	urbana	
restante.	 A	 segregação	 se	 exacerba	 na	 face	 direcionada	 para	 a	 avenida	 Castelo	 Branco,	 avenida	 Radial	
Oeste,	área	seccionada	por	uma	via	arterial	que	contém	treze	faixas	de	rolamento,	que	separa	da	área	da	
Quinta	 da	 Boa	 Vista,	 que	 após	 a	 última	 reforma	 constrói	 um	 passarela	 para	 tentar	 re-conectar	 os	
ambientes.	(Figuras	9	e	10)	
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Figura	8:	Imagem	da	borda	arborizada	em	11/06/2003.	

Fonte:	Google	Earth	(2018)	
	

		 	
Figura	9	e	10:	Imagem	da	borda	arborizada	e	não	arborizada	3/2/2008	e	25/8/2017.	

Fonte:	Google	Earth	(2018)	

			

Ao	 analisar	 as	 fotos	 aéreas	 históricas	 nos	 períodos	 de	 2002,	 2003,	 2008,	 2017	 e	 2018	 foi	 identificado	 a	
supressão	da	arborização	de	2002	para	2017	em	mais	de	50%	tanto	da	área	da	borda	quanto	dos	dois	lados	
passeio		via.	(Figuras	8,9,10.)	
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	 Nome	da	Praça	 Área	(m2)	 Tipo:	 Uso	 Estado	de	
Conservação	

1	 Praça	Emílio	Garrastazul	Médici	 2.664.76	 Seca	 Sem	uso	 Péssimo	

2	 Praça	Maracanã	 2.181,20	 Seca	 Acesso	à	igreja		 Bom	

3	 Praça	Violoncelista	Alfredo	Gomes	 987,72	 Seca	 Monumento	 Ruim	

4	 Praça	Niterói	 3.241,11	 Seca	 Esportivo,	play,	idosos,	feiras	 Bom	

5	 Praça	André	Rebouças	 543,82	 Seca	 Passeio,	largo	 Ruim	

6	 Largo	Aluno	Horácio	Lucas	 54,38	 Seca	 Passeio	longitudinal.	 Ruim	

7	 Gal	Portinho	 434,20	 Mista	 Passeio	 Ruim	

Figura	11:	Tabela	de	Levantamento	de	Praças	do	Bairro	Maracanã	
Fonte:	Autor	(2018)	

Analisou-se	 também	 todas	 as	 praças	 do	 bairro	 do	 Maracanã.	 Dados	 (Figura	 11)	 adquiridos	 no	 site	 da	
Prefeitura	da	Cidade	do	Rio	de	Janeiro,	na	seção	de	geoprocessamento	que	apresenta	um	mapa	com	todas	
as	praças	do	município	e	por	bairros.	Confrontou-se	o	mapa	com	as	fotos	aéreas	do	Google	Earth	e	Google	
Maps,	Mapa	digital	do	Rio	de	Janeiro,	Cadlog	(catálogo	de	logradouros).	

	

	
Figura	12:	Relação	das	Praças	com	a	tabela	da	figura	11.	

Fonte:	Google	Earth	(2018)	
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Para	 estabelecer	 os	 parâmetros	 de	 classificação	partiu-se	 de	 uma	 categorização	prévia,	 estabelecida	 por	
observação	direta	 das	 fotos	 e	 por	 comparação	 às	 informações	 obtidas.	 (Figura	 5),	 estabelecendo-se	 três	
tipos	 de	 praças	 de	 acordo	 com	 a	 quantidade	 de	 arborização	 no	 piso:	 úmida	 (com	 mais	 de	 50%	 de	
arborização),	 mista	 (com	 média	 de	 50%	 de	 arborização)	 ou	 seca	 (com	 menos	 de	 50%	 de	 arborização).	
(Vasconcellos,	2006)	

Definiu-se	o	uso	pela	morfologia	e	pelo	mobiliário	urbano	existente.	E	os	parâmetros	de	conservação	 foi	
confrontado	por	comparação	e	observando	limpeza,	segurança	e	acessibilidade.	(Bom,	ruim	ou	péssimo).	

Verificou-se	que	das	 sete	praças	3	 tem	 função	de	 circulação	ou	veicular	ou	peatonal	 (Praças	5,6	e	7),	 as	
praças	 5	 e	 7	morfologicamente	 se	 conformam	 como	 largo	 e	 a	 6	 um	passeio	 lindeiro.	 A	 praça	 1	 situa-se	
como	divisória	de	sistema	viário	conformando-se	como	canteiro.	Hoje	está	sem	uso	e	com	tapume	de	obra,	
segundo	análise	de	campo	da	autora	realizada	em	9/06/2018.	(Figura	11)	

Praça	2	de	acesso	ao	edifício	da	Cedae	e	de	circulação	para	alunos	e	funcionários	da	UERJ	–	Universidade	
do	 Estado	 do	 Rio	 de	 Janeiro,	 encontra-se	 rodeada	 de	 vias	 arteriais,	 não	 possuindo	 nenhum	 mobiliário	
urbano,	e	pouco	sombreamento.	(Figura	11)	

A	 praça	 3	 é	 uma	 espacialidade	 localizada	 na	 borda	 de	 estudo,	 nomeada	 pela	 prefeitura	 como	 praça	
Violocelista	Alfredo	Gomes,	como	em	toda	a	borda	do	Maracanã	após	a	última	reforma,	com	dimensões	
monumentais,	suprimiram	a	maioria	da	arborização,	e	pavimentaram	toda	a	área	com	concreto	aparente	e	
margeia	uma	ciclovia.	(Figura	11)	

A	praça	4,	Praça	Niterói,	conforma-se	como	praça	com	funções	recreacionais,	com	quadra	esportiva,	campo	
de	 futebol,	 local	 para	 crianças	 e	 idosos,	 com	 usos	 bastante	 diversificado.	 É	 uma	 praça	 também	 pouco	
arborizada,	mas	devido	ao	uso	e	não	por	reformas	ou	falta	de	manutenção.	(Figura	11)	

Resumindo	ao	analisar	as	praças	da	vizinhança,	as	praças	na	maioria	são	praças	divisórias	de	sistema	viário	
ou	por	rótulas	ou	canteiros	divisórios,	as	outras	são	espacialidades	com	configuração	variada,	ausência	de	
mobiliário	e	arborização.	Na	sua	maioria	se	apresentam	como	praça	seca,	morfologia	variada,	 	onde	mais	
de	cinquenta	por	cento	da	área	não	se	apresenta	arborizada,	e	apenas	uma	se	apresenta	mista,	cerca	de		
50%	da	área	é	arborizada.	Nenhuma	praça	se	apresenta	úmida,	onde	deveria	constar	de	mais	de	50%	da	
área	arborizada.	O	estado	de	manutenção	em	sua	grande	maioria	é	 ruim	e	um	caso	péssimo.	Uma	única	
praça	com	uso	recreacional	e	multifuncional.(Figura	11	e	12).	

	

Data	 Reforma	 Finalidde	 Capacidade	

1948	 Construção	 Copa	do	Mundo	FIFA	1950	 199.854	

1999	 Ampla	reforma	reduziu	capacidade.	 Mundial	de	Clubes	FIFA	2000	 103.022	

2005	 Rebaixamento	 do	 campo,	 extinguiu	
a	 “geral”,	 construiu	 mais	 duas	
rampas	 de	 acesso,	 recuperação	
estrutural	 das	 instalações	 e	

Jogos	Pan	Americanos	2007	 87.795	
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tratamento	e	impermeabilização	das	
lajes	da	cobertura.	

2010	 Demolição	 da	 Cobertura	 e	
remodelação	geral	“padrão	FIFA”.		

Copa	das	Confederações	2013	 73.531	

2014	 	 Copa	do	Mundo	FIFA	2014	 74.738	

Figura	13:	Tabela	das	Grandes	Reformas	do	Maracanã	
Fonte:	site	http://www.netvasco.com.br/mauroprais/futrio/maracana.html	(2018)	

	

	
Figura	14:	Tabela	de	Levantamento	Populacional	do	Bairro	do	Maracanã	e	Censos	decenais.	

Fonte:	iBGE	(2018).	

Na	Copa	do	Mundo	FIFA	1950	praticamente	10%	da	população	carioca	compareceu	ao	estádio	para	assistir	
a	final	do	campeonato,	com	publico	de	199.854	pessoas,	quando	a	população	era	de	2	377	451.		

Já	 na	 Copa	 do	 Mundo	 FIFA	 na	 2014,	 o	 público	 foi	 de	 74.738	 e	 a	 população	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 era	 de	
6	320	446,	correspondendo	a	1,2%	de	expectadores.	Fato	este	relacionado	ao	alto	valor	do	 ingresso	e/ou	
percepção	da	perda	de	identidade,	tanto	global	quanto	local,	devido	a	grande	quantidade	de	reformas	no	
estádio	do	Maracanã.	(Figura	13	e	14).		

Segundo	o	 livro	Maracanazo3,	1950,	 todo	mundo	tinha	um	parente	que	chorou	no	estádio,	 todos	tinham	
uma	memória	e	uma	identidade	com	o	local,	onde	era	uma	local	democrático.	Todos	entendiam	do	assunto	
futebol	e	discutiam	de	forma	igualdade	sem	diferenças	intelectuais.	Pois	o	saber	do	futebol	era	igualitário.		
Com	a	diminuição	do	público	menos	pessoas	utilizam,	menos	pessoa	 se	apegam	e	 se	emocionam	com	o	
local,	se	transferindo	à	turistas,	passageiros	locais.	

																																																													
3	Livro	Maracanazo:	Tragédias	e	Epopéias	de	um	Estádio	com	Alma.	Teixeira	Heizer.	16	de	julho	de	1950.	Apresenta	várias	crônicas	
do	sentimento	das	pessoas	perante	o	estádio	e	o	äcontecimento	de	1950”.	

26,378	

28,731	
27,319	

25,256	

1980	 1990	 2000	 2010	

População	x	Ano	Censo	
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9381



	

Analisando	os	censos	populacionais	corrobora-se	todo	o	processo	de	gentrificação	principalmente	durante	
as	reformulações	da	cidade	e	dos	megaeventos	entre	1990	e	2010	que	perdeu	uma	população	no	bairro	de	
3.475	pessoas.	(Figura	16)	

CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

O	 super	 uso	 da	 borda	 do	Maracanã	 causou	 o	 processo	 de	 gentrificação	 da	 população	 devido	 ao	 uso	 do	
espaço	pela	multidão	causando	insegurança,	falta	de	liberdade	do	ir	e	vir	da	população	local.	

Acredita-se	 que	 essa	 dicotomia	 -	 sub	 e	 super	 utilização	 da	 borda,	 faz	 parte	 da	 identidade	 do	 lugar,	mas	
busca-se	o	entendimento	dos	diferentes	valores	que	ela	adquire	na	dinâmica	da	paisagem.	

Para	 sustentabilidade	do	espaço	urbano,	 e	possíveis	 impactos	positivos	 estes	devem	 integrar	os	 espaços	
públicos	urbanos	com	a	malha	urbana	existente,	tem	que	melhorar	a	qualidade	de	vida	da	população	local,	
permitir	diferentes	usos	com	flexibilidade	do	espaço	e	acessibilidade	à	todos.	

A	apropriação	da	borda	de	acordo	com	nossos	estudos	devem	potencializar	os	projetos	econômicos	sociais,	
preservar	a	identidade	do	antigo	Maracanã,	elemento	característico	na	paisagem	urbana	da	cidade	e	trazer	
pessoas	à	utilizar	a	praça	onde	haja	um	desenho	urbano	de	qualidade.	

	Necessariamente	 precisa-se	 implantar	 o	 placemaking	 para	 a	 área,	 para	 as	 praças	 e	 ruas,	 convidar	 as	
pessoas	 a	 usar	 o	 lugar.	 Estes	 espaços	 precisam	 ser	 ativos	 e	 atrativos	 permitindo	 o	 equilíbrio	 entre	 a	
estrutura	urbana.	

	A	praça	seca	privilegiada	por	arquitetos	com	ideais	de	criar	espaços	 isentos	de	vegetação	com	finalidade	
de	evidenciar	os	monumentos	e	priorizar	a	circulação	de	pedestres,	mesmo	com	estratégias	de	adequação	
de	espaços	livres	não	se	adequa	ao	clima	do	Brasil.	As	análises	preliminares	deste	estudo	permitem	concluir	
que	a	aridez	pela	falta	de	vegetação,	impermeabilização	de	100%	da	área,	a	falta	de	mobiliário	urbano	e	de	
lazer,	o	 cercamento	por	vias	arteriais	e	 coletoras	 com	tráfego	 intenso	de	veículos	e	as	barreiras	 (grades)	
que	diminuem	a	largura	das	calçadas	são	elementos	que	afastam	a	população	local.	

O	 espaço	 público,	 a	 borda,	 ora	 utilizado	 por	 habitante	 ora	 utilizado	 por	 visitante,	 independente	 da	
utilização	 do	 equipamento	 monumento,	 deve	 promover	 interação	 social	 especialmente	 pela	 sua	
capacidade	 de	 adaptabilidade	 de	 diferentes	 usos,	 podendo	 também	desempenhar	 papel	 de	 pracialidade	
possibilitando	o	desenvolvimento	urbano	com	oferta	de	locais	diferenciados		de	encontro.	

Contudo,	 esses	 elementos	 não	 são	 suficientes	 para	 determinar	 a	 sub	 utilização	 da	 “borda”	 após	 as	
modificações	urbanas	implantadas,	as	quais	não	atendem	nem	aos	parâmetros	da	FIFA,	nem,	a	princípio,	às	
demandas	da	população	do	bairro.	

A	intenção	de	confrontar	os	limites	do	entorno	“oficial”	e	“vivido”	em	pesquisa	de	campo,	observando	os	
diferentes	modos	de	 experimentação	da	 “borda”	 como	um	novo	 caminho	para	 repensarmos	o	 papel	 do	
Edifício-Estádio	fora	de	seus	muros.				
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PAULO.  
 

LIVING IN THE CENTER: THE TRANSFORMATIONS OF THE HOUSING PROVISION BY THE HOUSING 
DEPARTAMENT OF THE STATE OF SÃO PAULO. 

 
HABITAR EN EL CENTRO: LAS TRANSFORMACIONES DE LA PROVISIÓN HABITACIONAL POR LA 

SECRETARÍA DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SÃO PAULO. 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, GESTÃO E CIDADANIA. 

RESUMO: 
O presente artigo discute a transformação dos modelos de provisão habitacional para o centro da cidade de São Paulo 
tendo como objeto de análise a atuação da Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo. Trabalhamos com a 
hipótese que a produção do espaço consolidado e, dotado de infraestrutura, aparece na agenda neoliberal como um 
campo de experimentação de projetos voltados ao fortalecimento da iniciativa privada. Neste sentido observamos a 
consolidação de políticas públicas que capturam o discurso da provisão de habitação de interesse social em áreas 
centrais obscurecendo fenômenos como a valorização imobiliária e a inserção de uma nova lógica de provisão dos 
serviços pelo Estado.  
A análise apresenta um breve histórico sobre as estratégias de intervenção para a área central de São Paulo 
demonstrando como a discussão sobre a habitação no centro de São Paulo se consolida na esfera pública. Em seguida 
apresentamos os programas habitacionais propostos pelo Estado: Programa de Atuação de Cortiços, encerrado em 
2011, no mesmo ano que se propõe e se desloca a provisão habitacional para a Parceria Público-Privada de Habitação.  
Após esse retrospecto serão feitas as considerações sobre a transformação da provisão habitacional, onde notamos a 
existência de âmbitos urbanos diferentes e condições desiguais de produção do espaço por um Estado que aparece 
como agente central de um processo de transformação urbana, privilegiando o interesse de pequenos grupos em 
nome da universalização dos serviços públicos. Em outra escala, percebemos a atuação de atores internacionais, como 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento na difusão de um padrão de utilização dos fundos públicos e de 
estruturação do Estado. 
PALAVRAS-CHAVE: Provisão Habitacional; Habitação em áreas centrais; Programa de Atuação em Cortiços; Parceria 
Público Privada.  

ABSTRACT: 

This article discusses the transformation of the housing supply models for the city center of São Paulo, the object of 
analysis is the performance of the Housing Department of the State of São Paulo. We work with the hypothesis that 
the dispute over the production of the consolidated space and equipped with infrastructure appears in the neoliberal 
agenda, as a field of experimentation for policies aimed at strengthening private initiative, in this sense, we note the 
consolidation of public policies that capture the discourse of provision of housing of social interest in central areas, 
obscuring the phenomenon of real estate valuation and the insertion of a new logic of provision of social services. 
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The analysis presents a brief history of the intervention strategies for the central area of São Paulo, demonstrating how 
housing in the center of São Paulo enters the public sphere. Next, we present the housing programs proposed by the 
State: Programa de Atuação em Cortiços, closed in 2011, in the same year that is proposed the production in Public-
Private Partnership model. 
After this retrospect will be made the considerations on the transformation of housing provision, where we note the 
existence of different urban environments and unequal conditions of production of space by a State, which appears as 
the central agent of a process of urban transformation, favoring the interest of small groups in the name of universal 
service provision. On another scale, we perceive the performance of international actors such as the Inter-American 
Development Bank in the diffusion of a pattern of use of public funds and the structuring of the State. 
KEYWORDS: Housing supply models, Housing in central areas, Programa de Atuação em Cortiços, Public-Private 
Partnership.   

RESUMEN: 

El presente artículo discute la transformación de los modelos de provisión habitacional para el centro de la ciudad de 
São Paulo teniendo como objeto de análisis la actuación de la Secretaría de la Vivienda del Estado de São Paulo. 
Trabajamos con la hipótesis que la disputa por la producción del espacio consolidado y dotado de infraestructura 
aparece en la agenda neoliberal, como un campo de experimentación para políticas orientadas al fortalecimiento de la 
iniciativa privada, en este sentido, notamos la consolidación de políticas públicas que capturan el discurso de la 
provisión de vivienda de interés social en áreas centrales, oscureciendo el fenómeno de la valorización inmobiliaria y de 
la inserción de una nueva lógica de provisión de los servicios sociales. 
El análisis presenta un breve histórico sobre las estrategias de intervención para el área central de São Paulo, 
demostrando cómo la vivienda en el centro de São Paulo entra en la esfera pública. A continuación, presentamos los 
programas habitacionales propuestos por el Estado: Programa de Actuación de Cortiços, concluido en 2011, en el 
mismo año que se propone y se desplaza la producción habitacional para la Asociación Público-Privada para la 
Vivienda. 
Después de esa retrospección se harán las consideraciones sobre la transformación de la provisión habitacional, donde 
notamos la existencia de ámbitos urbanos diferentes y condiciones desiguales de producción del espacio por un Estado, 
que aparece como agente central de un proceso de transformación urbana, privilegiando el interés de pequeños 
grupos en nombre de la universalización de los servicios públicos. En otra escala, percibimos la actuación de actores 
internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo en la difusión de un patrón de utilización de los fondos 
públicos y de la estructuración del Estado. 
PALABRAS-CLAVE: Provisión habitacional, Vivienda en areas centraless, Programa de Atuação em Cortiços, Asociación 
Público-Privada. 
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INTRODUÇÃO 

 
As estratégias de intervenção na área central da cidade de São Paulo1 se desenvolveram com maior 

atenção na agenda dos governos municipal e estadual a partir das últimas três décadas. A discussão sobre 

os caminhos para o centro2 evidenciava a necessidade de reconversão e a destinação de ‘novos usos’ para o 

melhor uso de uma área dotada de infraestrutura, patrimônio histórico, terrenos utilizados como 

estacionamentos, edifícios abandonados ou subutilizados, rede de espaços públicos, etc.   

Autores como Silva (2000); Kara-José (2007); Tsukumo (2007), demonstram como a ideologia da 

degradação foi empregada para justificar as intervenções de caráter urbanístico com o propósito de 

promover a valorização imobiliária. Assim a ‘ideia da degradação’ manifestou-se nos diagnósticos e 

indicadores urbanos lançados a partir da década de 1970, que demonstraram como manifestação do 

fenômeno a presença de comércio informal de rua (ambulantes), as intervenções viárias que impactaram a 

qualidade ambiental do centro, a obsolescência do parque edificado, falta de segurança, tendência a 

monofuncionalidade e esvaziamento da população residente. Diagnósticos que trataram de obscurecer o 

processo de popularização da região outrora, apresentado como um processo de degradação.  

O deslocamento da produção imobiliária para outras áreas da cidade e a criação de novas centralidades 

financeiras nas Avenidas Paulista, Brigadeiro Faria Lima e Berrini (dispostas em ordem cronológica), 

acompanhadas do afastamento das classes médias e altas, para o quadrante sudoeste da cidade são 

manifestações que contribuíram para alimentar a ideia de um centro degradado e abandonado. Além da 

redução do uso residencial em detrimento do comercial, as intervenções viárias converteram o centro em 

nó de passagem e de conexão dos transportes públicos e, assim, absorver em suas ruas e praças um 

conflituoso contingente de veículos, pedestres e vendedores informais. 

O cenário de declínio urbano, comum aos centros urbanos no Brasil, foi analisado em Andrade (1998), 

Grostein e Meyer (2000), Silva (2000), dentre outros, em estudos que expunham a contradição existente 

entre a infraestrutura excepcional e o esvaziamento de sua população moradora, ao mesmo tempo em que 

se observou o crescimento urbano extensivo nas periferias. Simultaneamente, o debate internacional 

suscitava o tema da “regeneração”3 urbana como estratégia urbana global (HALL, 1996; SMITH, 2003), a 

discussão aflorou nos países centrais do capitalismo “como representante de uma estratégia central na 

competição global entre as diferentes aglomerações urbanas” (SMITH, 2003, p.85) e resultou na formação 

do consenso sobre as formas de intervenção no tecido urbano, conhecido como planejamento estratégico.  

                                                           
1
 O centro da cidade de São Paulo corresponde ao conjunto de oito distritos composto pelos bairros: Consolação, Santa Cecília, 

Bom Retiro, Cambuci, Liberdade, Bela Vista, República e Sé, embora seus limites geográficos sejam discutidos por vários autores. 
2
 Caminhos para o centro: estratégias de desenvolvimento para a Região central de São Paulo, é uma publicação da EMURB – 

Empresa Municipal de Urbanização da Prefeitura de São Paulo, resultado de um conjunto de estudos realizado pelo CEM – Centro 
de Estudos da Metrópole e pelo CEBRAP – Centro Brasileiro de Análise e Planejamento com objetivo de fundamentar um 
diagnóstico para o centro e orientar as bases de contratação de um grande empréstimo internacional com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). 
3
 As definições sobre Recuperação/Revitalização/Regeneração/Renovação, etc.. aparecerão no texto conforme o autor analisado. 
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As estratégias de intervenção urbana, difundidas na Europa e Estados Unidos, apostavam em transformar o 

espaço construído em produto de valorização imobiliária por meio de projetos estratégicos de 

transformação de áreas degradadas com a finalidade de atrair empresas, turistas e investidores, portanto, 

pouco se falava em incluir demandas sociais. Estes projetos seriam viabilizados por meio de parcerias 

público-privadas e incentivos ficais, para Tsukumo (2007):    

Nesse sentido, os recentes projetos de intervenção para requalificação de centros urbanos 
podem ser entendidos mais como estratégia econômica - um fim em si – do que fruto de 
demandas sociais. Os grandes projetos partem da ideia da degradação para justificar 
intervenções que na maioria dos casos têm por objetivo gerar valorização imobiliária e 
substituir a população de baixa renda que habita e utiliza os centros urbanos por classes 
médias e altas. (TSUKUMO, 2007, p. 45).  

 

Nessa perspectiva observa-se a experimentação de intervenções no centro de São Paulo que buscaram, por 

meio da valorização cultural, estimular o que Kara-José (2007) denomina como políticas culturais 

destinadas à valorização do urbano. Este processo se manifestou por meio de projetos que se apoiavam na 

“ancora-cultura” cujo objetivo é “gerar valorização fundiária através de uma intervenção pontual do Estado 

no urbano, como historicamente se previa com as intervenções viárias”. (KARA-JOSÉ, 2007, p.198).  

Como parte deste processo, assistiu-se à utilização de parcerias público-privadas e uma forte atuação de 

agentes externos, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que passou a orientar os 

modelos de intervenção nos centros históricos. Dentre os projetos de maior destaque empreendidos no 

centro de São Paulo se destacam: a modernização da Pinacoteca do Estado (1999), a construção da Sala São 

Paulo (1999) e o restauro da Estação da Luz (2004), sede do Museu da Língua Portuguesa, em seu conjunto 

“estas três intervenções receberam a incumbência de desencadear a revitalização do entorno; e foram 

financiadas pelo poder público em conjunto com a iniciativa privada, beneficiária de leis de incentivo fiscal” 

(KARA-JOSÉ, 2007, p.199). 

Entretanto, a formação de um consenso sobre a necessidade de reverter o quadro de esvaziamento da 

Área Central de São Paulo com o incremento habitacional se efetiva a partir de estudos realizados por Silva 

(2000) e Bonduki (2001) que descrevem as mudanças sociais ocorridas neste local. Segundo os dados 

apresentados, no período compreendido entre os anos 1980 e 2000, houve redução populacional na ordem 

de 225.000 moradores enquanto a cidade experimentou um aumento populacional de 1,9 milhão de 

pessoas. Para Diogo (2004), essa discussão inaugura:  

(...) a consolidação de um discurso consensual sobre a importância da ampliação da 
moradia social na Área Central de São Paulo em virtude, principalmente, de seu 
esvaziamento populacional. A possibilidade, que o Estatuto apresenta, de transformar o 
uso ocioso dos imóveis em uso efetivo por meio da aplicação do parcelamento, edificação 
ou utilização compulsórios, também foi apontada como um avanço. (DIOGO, 2004, p. 98) 

 

O debate sobre habitação em áreas centrais levou a realização de um grande seminário na Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da USP, intitulado Habitação no Centro de São Paulo: como viabilizar essa ideia?, 

naquela conjuntura, Silva (2000), defendeu a construção de uma política habitacional para a região que 
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buscasse minimizar os efeitos de valorização imobiliária e consequente expulsão das famílias mais pobres, e 

propõe uma articulação entre a preservação do patrimônio histórico e aproveitamento da infraestrutura 

existente. Dentre os fatores que favoreciam a intervenção na área, se destacavam:  

- Existência de bairros (à época) não disputados pelo mercado imobiliário formal de 
residências ou escritórios;  

- Existência de terrenos vazios, de edifícios residenciais passíveis de reforma e de edifícios 
comerciais passíveis de reciclagem;  

- Existência de edifícios de valor arquitetônico ou histórico, para os quais a melhor 
alternativa de recuperação e manutenção é sua reabilitação para uso residencial. (SILVA, 
2000, p.03) 

 

O debate ganhou relevo na esfera pública, no contexto da discussão do Plano Diretor, no ano de 2001, 

quando o então vereador Nabil Bonduki, apresentou um texto em defesa da habitação social no Centro. O 

autor se propôs “analisar a situação da área consolidada da cidade, em particular seu esvaziamento 

econômico, imobiliário e populacional, e propor medidas para incrementar o uso habitacional na região, 

em particular no que se refere a moradia de interesse social” (BONDUKI, 2001).  Considerando a habitação 

de interesse social como uma demanda dos movimentos organizados, o autor destaca a necessidade de 

utilizar instrumentos urbanísticos para reverter a lógica de produção imobiliária na periferia da cidade, e 

considera:  

(...) fundamental garantir acesso à terra e sobretudo aos imóveis sub utilizados, subsidio 
para a população de baixa renda e mudança da legislação, para agilizar e baratear a 
produção habitacional. O Plano Diretor de São Paulo, que contará com os instrumentos 
urbanísticos aprovados no Estatuto da Cidade, certamente poderá garantir novas 
condições para a produção de habitação a baixo custo no centro. (BONDUKI, 2001, p. 10) 

 

Finalmente a consolidação de um discurso universalista  de políticas públicas de habitação para as áreas 

centrais ganhou uma nova dimensão com a criação do Ministério das Cidades, em 2003, e em sua atuação, 

através da apresentação da Política Nacional de Habitação (PNH) cuja meta máxima prevê a universalização 

do acesso à moradia digna definida como “direito e vetor de inclusão social garantindo padrão mínimo de 

habitabilidade, infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade, transporte coletivo, equipamentos, 

serviços urbanos e sociais”. (BRASIL, 2004).  

O redirecionamento das políticas públicas voltadas para as áreas centrais se reforça com o lançamento do 

programa “Reabilitação de Centros Urbanos” pelo Ministério das Cidades que definia em seu escopo:  

Reverter o processo de expansão urbana através do constante alargamento de suas 
fronteiras periféricas e ao mesmo tempo repovoar e dinamizar áreas centrais já 
consolidadas; isto contribui com o arrefecimento da segregação social e espacial e 
melhora as possibilidades de integração de diversas classes de renda à economia e à vida 
urbana (BRASIL, 2004, P.09). 
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PRODUÇÃO DE HIS – PROGRAMAS EXPERIMENTADOS  
 

Durante a discussão sobre as formas de atuação de uma política habitacional para o centro de São Paulo 

houve a experimentação de alguns programas - que não chegaram a constituir-se em política - e que não 

tiveram fôlego orçamentário e continuidade pelas gestões públicas, sendo pouco relevantes quanto à 

produção de habitação social, seja em quantidade ou qualidade, portanto, consideramos que até a década 

de 2000 houve por parte do poder público a efetivação de uma política habitacional per se.  

Ações pontuais de promoção habitacional no centro são observadas por Tsukumo (2007), que aponta a 

produção de conjuntos pela Cohab no Brás, em meados da década de 1980, e programas voltados para 

moradores de cortiço na gestão Erundina (1989-1992). Posteriormente, no âmbito do “Programa de 

Produção de Habitação de Interesse Social” foram realizados os mutirões Celso Garcia (1992) e Madre de 

Deus (1995), também destinado ao atendimento da população de cortiço.  

Em 1993 foi lançado o Programa de Requalificação Urbana e Funcional do Centro de São Paulo (Procentro), 

cujo objetivo consistiu na implementação de ações que assegurem melhores condições ambientais à 

população e previnam a deterioração e a desvalorização imobiliária da área. O Programa se concretizaria 

por meio de ações pontuais previstas para o restrito perímetro de intervenção, contudo, não logrou o 

retorno esperado e se transformou na gestão Celso Pitta (1997-2000) no “HabiCentro”, quando se 

vislumbrou financiamento do BID.  

Outras ações relacionadas a política habitacional são levantadas por Tsukumo (2007), segundo a autora: 

O período mais recente, a partir de 2000, destaca-se pelo conjunto ações concretas de 
produção de habitação social no Centro, que engloba as reabilitações de edifícios pelo 
PAR Reforma (Programa de Arrendamento Residencial – Reforma), a produção da CDHU 
(Companhia Estadual de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) pelo PACBID (Programa 
de Atuação em Cortiços, com financiamento do BID) e um conjunto de programas 
municipais iniciados pelo governo Marta (2001-2004) no âmbito do Programa Morar no 
Centro – Locação Social, Bolsa Aluguel, Perímetros de Reabilitação Integrada do Habitat 
(PRIHs) e Programa de Cortiços - paralisado pelo governo Serra/Cassab (2005-atual). 
(TSUKUMO, 2007, p. 65). 

 
Observou-se até então, esforços tanto pelo município, quando pela união no âmbito do Programa de 
Arrendamento Residencial (PAR – Reforma), destinado a reforma de edifícios desocupados para a produção 
de habitação social, todavia, sua produção não resultou num número suficientemente grande de unidades 
produzidas.  
 
Isto posto, centraremos a nossa análise na oferta habitacional realizada pelo Governo do Estado, por se 
tratar de uma produção que ampliou significativamente a escala, as formas de intervenção, possiblidades 
de contratação e de elaboração da política habitacional. Observamos que a primeira ação significativa do 
Estado, para a provisão de habitação no centro, ocorreu através de um convênio assinado entre a CDHU e o 
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BID, que viabilizou o Programa de Atuação em Cortiços (2002 a 2010), com o encerramento do Programa a 
provisão habitacional no centro se desloca para a proposta de PPP habitacional, lançada em 2011. 
 

A CDHU E O PROGRAMA DE ATUAÇÃO EM CORTIÇOS – PAC/BID 
 

O Programa de Atuação em Cortiços PAC/BID foi resultado de um convênio firmado entre o Governo do 

Estado de São Paulo e o Banco de Desenvolvimento Econômico (BID), assinado em junho de 2002 e 

implantado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU). As 

ações do Programa tiveram como objetivo a concessão de créditos e subsídios para o acesso à moradia 

ofertada pelo mercado de habitação popular e também a intervenção direta, por meio da produção de 

empreendimentos habitacionais de interesse social, em lotes localizados na área central, ambos, para a 

população residente em cortiços. 

O convênio se inseriu num processo de reorientação das ações empreendidas pela CDHU para a provisão 

habitacional, visto que, desde sua criação apresentou uma produção habitacional com “concentração do 

atendimento no interior do Estado, com 81,86% da produção, em detrimento da Região Metropolitana e da 

Capital, com apenas 18,14% de toda a produção habitacional do período. ” (ROYER, 2002. P.78). 

O aumento de escala na produção habitacional pela CDHU ocorreu, segundo Denizo (2007), a partir do final 

da década de 1980 em função da utilização de recursos orçamentários do Estado, acrescidos pelo aporte de 

recursos de origem fiscal. A produção no município de São Paulo é analisada pela autora, que verifica a 

construção de conjuntos habitacionais em setores periféricos, especialmente na zona leste da cidade. 

As mudanças de atuação na estrutura da CDHU, até então único executor da Política Estadual de Habitação, 

refletem o que Denizo (2007) denomina como internalização da cultura administrativa introduzindo 

“premissas de gestão empresariais relativas à racionalidade administrativa, técnica e Econômica”. No 

âmbito estrutural da política habitacional são observadas mudanças no padrão de localização das 

intervenções habitacionais, priorizando as regiões metropolitanas e as grandes cidades, quanto ao escopo 

das intervenções foram valorizadas e priorizadas ações de urbanização, regularização, atuação em cortiços 

e similares; e na forma de eleger o público alvo prioritário, foram focadas as famílias em determinadas 

situações habitacionais, como risco, favelas, cortiços, dentre outras.   

Segundo indica a CDHU (2016) a proposta de ‘novos rumos’ para o atendimento habitacional tinha uma 
meta ousada de: 

Manter e ampliar a escala de produção de unidades habitacionais e, ao mesmo tempo, 
diversificar a abrangência dos programas de atendimento, acompanhada do 
aperfeiçoamento da estrutura técnica e organizacional da Companhia. (CDHU, 2016, 
p.238) 
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A reorganização da Companhia ocorreu num contexto de redução do quadro de funcionários4 e ocasionou 
na revisão de contratos, revisão do canteiro e da programação das obras, avaliação das estruturas 
regionalizadas de atendimento, revisão da distribuição dos Escritórios de Apoio Técnico, alteração de 
organização geográfica, criação de novas gerencias e, por fim, revisão do modelo de atendimento, incluindo 
então as demandas de associações de moradia, atendimento à favelas e assentamentos precários e novas 
modalidades de ação, tanto por meio de mutirões associativos na metrópole paulistana, a autoconstrução 
organizada na forma de ajuda-mútua no interior do estado e abriu possibilidades de realizar ações em 
favelas e cortiços.  
 
As ações da CDHU para o centro de São Paulo ocorram somente após a criação do Programa de Atuação em 

Cortiço. A promoção dessa política se deu por pressão dos movimentos sociais de moradia e de agentes 

que visavam a promoção de moradias em áreas centrais, como a Associação Viva o Centro e o Sindicato das 

Empresas da Construção Civil (SECOVI).  

Estes agentes objetivavam prover o centro de uma maior diversificação de usos e de 
funções, como meio de gerar maior atratividade para investimentos e consequente 
reversão do processo de desvalorização, deterioração, esvaziamento e o processo de 
encortiçamento. (DENIZO, 2007, p. 180)  

 

Após negociações iniciadas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em 1999, o contrato de 

empréstimo para a execução do Programa foi firmado em junho de 2002. A assinatura do contrato permitiu 

um aporte de recursos ao Programa na ordem de US$ 59 milhões, sendo US$ 23 milhões de financiamento 

do BID e US$ 36 milhões de contrapartida do Governo do Estado, por meio da CDHU. 

Tendo como pano de fundo apoiar o processo de revitalização do Centro, por meio da recuperação do 

patrimônio edificado e de valorização imobiliária, o Decreto Estadual nº 43.132 de 1º de junho de 1998, 

instituiu o Programa de Atuação em Cortiços - PAC no Estado de São Paulo, se insere com objetivo de 

revitalizar as áreas urbanas centrais degradadas e melhorar a vida de famílias moradoras em cortiços, por 

meio da oferta de créditos e subsídios para a aquisição ou obtenção de concessão onerosa de uso das 

soluções habitacionais previstas.  

A metodologia utilizada pela companhia para a intervensão se deu por meio de levantamentos e 

diagnósticos, apoiados em estudo realizado pela Fundação Seade entre os anos de 2000 e 2001, que 

utilizou levantamento sensitário sobre os imóveis encortiçados e avaliou características urbanas, fundiárias 

e sociais, para então, identificar, definir e priorizar as tipologias de intervenção nos imóveis pré-definidos. 

A partir de então foram definidos nove setores básicos para a intervenção na capital: Belém, Brás, Barra 

Funda, Bela Vista, Cambuci, Mooca, Liberdade, Santa Cecília, Pari, e um na cidade de Santos. 

                                                           
4
 Segundo os dados da área de gestão de pessoas da CDHU: No final de 1994, a Companhia contava com um total de 1.366 

empregados em regime CLT e, no final de 1995, havia ocorrido uma redução para 1.074 funcionários, ou seja, cerca de 20% do 
quadro funcional foi reduzido em um ano. 
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Figura 1: Mapa com os setores pesquisados para o Programa de Atuação em Cortiço do Governo do Estado no Município de São Paulo. 

Fonte: São Paulo, 2002 

 

Estudos sobre cada setor de intervenção foram realizados após sua definição considerando as 

características urbanas e habitacionais de cada área, para então se realizar a formulação dos planos de 

intervenção e estudos de viabilidade dos empreendimentos. A formulação dos projetos utilizou a hipótese 

de custo de projeto, cujo parâmetro se deu pela capacidade das famílias de menor renda assumir os custos 

de aquisição das unidades.  

O programa previu a possibilidade de atendimento às famílias catalogadas por meio de 03 tipos de ação: 

1. Produção de UH”s por meio de construção ou reforma de edificações existentes; 

2. Concessão de carta de Crédito destinada à aquisição de imóvel existente no mercado formal; 

3. Ajuda de Custo para famílias com renda insuficiente ou sem interesse em assumir financiamento 

habitacional, hevendo a possibilidade de de aluguel social, concessão onerosa de uso, etc. 

Como enfatiza Denizo (2007), o contrato de empréstimo do BID não se destinava à execução de obras, mas 
ao financiamento uma nova construção, ou um imóvel já existente no mercado por meio do programa de 
Carta de Crédito, ou através do próprio cortiço de origem reformado, dessa forma, o programa buscava 
ampliar a oferta habitacional através da inserção das familias encortiçadas no sistema de crédito 
habitacional, isto é, fomentar o mercado de habitação popular que naquela época se tratava de um 
mercado em formação. 
 
A modalidade Carta de Crédito, prevista no programa, inaugurou uma nova forma de atendimento até 
então não experimentado pela CDHU, neste modelo, o beneficiário é o resposável por identificar o imóvel 
no mercado e apresentá-lo à Companhia. Assim, após vistoria das condições físicas e avaliação do imóvel a 
CDHU torna-se intermediária no processo de aquisição para garantir a legitimidade e segurança do negócio 
entre as partes envolvidas, portanto, em uma atuação semelhante aquela das instituições bancárias. 
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Contudo, a necessidade de contar com uma população suficientemente organizada e preparada para 
buscar e/ou optar por uma alternativa de atendimento habitacional, acompanhada do aumento do preço 
dos imóveis e da inexistencia de programas como o MCMV para segmentos de renda para a faixa de 
mercado prevista no programa foram causas do pouco de exito da modalidade de Carta de Crédito. 
Segundo dados da CDHU, com apenas 41% dos beneficiários permaneceram no centro em detrimento dos 
59% restantes que adiquiriram imóveis em outras localidades, o programa não logrou êxito no sentido de 
manter, senão todos, pelo menos a maioria dos beneficiários dessa modalidade na área central.  
 
O trabalho social atuou em dois eixos de desenvolvimento: a prospecção da demanda e a organização no 
pós ocupação, o primeiro eixo propunha não apenas o levantamento de moradores originários de cortiços 
ou notificados pelo município, bem como, a divulgação do programa, seleção de familias, levantamento 
sócioeconômico, fortalecimento do senso de coletividade, etc., todavia, observamos que seu objetivo 
último consistia em “minimizar o risco de desistencias, vendas ou especulações, uma vez que as fampilias 
teriam possibilidades de adequar suas expectativas aos produtos ofertados e à sua capacidade de 
pagamento.” (SÃO PAULO, 2012, p. 10).  
 
Notamos também, que a tensão existente entre a presença dos cortiços e a necessidade de ‘revitalizar o 

Centro’ foi adotada pela CDHU como justificativa [não explicitamente declarada] de erradicar os cortiços no 

centro e favorecer a valorização imobiliária da área. Segundo Tsukumo (2007):  

Por esse motivo a principal forma de atuação do PAC tem sido a demolição do imóvel 
encortiçado e construção de edifícios novos, que podem atender ou não a demanda 
original, uma vez que isso depende da capacidade de endividamento de cada família. 
(TSUKUMO, 2007, p. 73) 

 
 
No tocante à produção de empreendimentos habitacionais observa-se a realização de projetos de 
arquitetura que se adaptaram às diferentes dimensões e potenciais de ocupação dos lotes destinados à 
intervenção, neste sentido, a Companhia identifica a adoção de tipologias ‘diferenciadas e inéditas na 
CDHU e configuraram importantes exemplos de projetos de habitação social em lotes urbanos’ (CDHU, 
2016, p. 246).  
 
Os projetos foram elaborados tanto por técnicos da da Companhia, como por escritórios contratados para 
o programa5, que propuzeram técnicas construtivas distintas, diversificação em seu programa 
arquitetônico, incluindo unidades habitacionais com um ou dois dormitórios, ou quitinete, e uma variação 
quanto à densidade e tipologia dos edifícios com cinco pavimentos a outros com até 14 pavimentos e, em 
alguns casos, o uso elevadores.  Como exemplo trazemos alguns projetos desenvolvidos pela companhia no 
seio deste programa:  
 
 

                                                           
5
 Essa tendência de contratação de empresas privadas e grupos profissionais na determinação, na regulação e na execução 

cotidiana da política habitacional em São Paulo foi detalhada por Pulhez (2014) em sua tese de doutorado, onde discute com 
precisão a atuação das empresas de gerenciamento e consultoria - ou simplesmente gerenciadoras - que atuam como terceirizadas 
há pelo menos vinte e cinco anos junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU. 
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PARI A1 e A2 

Município: São Paulo 
Entrega: 2002 
Número de UH’s: 320 
Tipo intervenção: Construção  
Projeto: Leo Bonfi n Jr. e Nelson 
Trezza 

  

 

Bela Vista D 

Município: São Paulo 
Entrega: 2011 
Número de UH’s: 59 
Tipo intervenção: Requalificação 
Projeto: Afl alo e Gasperini 

 

 

 

Bela Vista G  

Município: São Paulo 
Entrega: 2017 
Número de UH’s: 104 
Tipo intervenção: Construção 
Projeto:  
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Em linhas gerais as intervenções realizadas por meio do Programa de Cortiços introduziu na CDHU uma 
mudança na provisão habitacional, onde se nota a realização de empreendimentos de menor escala, 
utilização de uma diversidade de soluções arquitetônicas, métodos construtivos e tipos de intervenção que 
variam entre a construção de novas unidades, subistituição de sobrados, requalificação de edifícios para 
novos usos, dentre outros, rompendo a lógica dos grandes conjuntos habitacionais nas bordas da cidade.  
 
O programa tinha por meta, até o final de 2007, atender 5.000 famílias encortiçadas, sendo 4.500 em São 
Paulo e 500 em Santos, contudo, foi encerrado em 2010 e logrou cumprir a meta de atendimento a 2.750 
famílias, entre as modalidades Carta de Crédito e Financiamento por meio da Concessão por 05 anos dos 
empreendimentos produzidos pela Cia. 

A CASA PAULISTA E A PARCERIA PÚBLICO PRIVADA DE HABITAÇÃO  

A Parceria Público Privada de Habitação [PPP Habitacional] se manifesta como fruto da reorientação das 
ações da Secretaria do Estado de Habitação de São Paulo que apresenta, no bojo do Plano Estadual de 
Habitação, um novo enfoque em relação ao atendimento habitacional para o Estado de São Paulo. O plano 
inclui novos objetivos como a regularização fundiária, melhoria do produto e do projeto habticaional, 
gestão de condomínio no pós ocupação e melhoria do trabalho social com projetos de inclusão e geração 
de renda.  
 
O documento, que orienta os rumos da política habitacional para o período de 2011 a 2023, reconhece que 
“o quadro institucional para o desenvolvimento do Plano Estadual é muito oportuno para a condução de 
uma política integrada e de corresponsabilidade dos agentes públicos e privados, engajados no ciclo do 
desenvolvimento urbano. ” (SÃO PAULO, 2011, p.05, grifo nosso). Destacamos a adesão do Estado ao SNHIS 
– Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, em 2007, e, no ano seguinte a criação do Fundo 
Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS), e do Fundo Garantidor Habitacional (FGH), com o fim de 
propiciar  a produção habitacional por meio de aporte de recursos à iniciativa privada.  
 
Com a criação dos fundos [FPHIS e FGH] a repartição das atribuições e o destino de recursos da Secretaria 
de Habitação deixou de ser reposnsabilidade integral da CDHU e, portanto, a provisão habitacional estadual 
ganha um novo arranjo institucional com a criação da Agência Paulista de Habitação Social – Casa Paulista. 
Designada para ser o agente aperador dos fundos [FPHIS e FGH] sua estruturação se deu como ‘braço 
auxiliar’ da Secretaria de Habitação para atuar em parceria a União, municípios e agentes financeiros para 
viabilizar o aporte de recursos não onerosos, para programas de produção de habitação e apoio ao crédito 
habitacional, aquisição de moradias e microcrédito para melhorias habitacionais, bem como, estimular o 
setor privado na produção habitacional.  
 
Dentro de suas atribuições a Casa Paulista aprovou, em outubro de 2011, junto ao Conselho Gestor de PPP 
do Estado uma proposta preliminar de PPP habitacional, com meta de ofertar 50 mil novas unidades nas 
regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. O foco prioritário de prover habitação na área central da 
cidade de São Paulo tinha como justificativa reverter um processo histórico de concentração dos 
atendimentos no interior do Estado, conforme demonstrado por Royer (2002).  
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O estudo realizado pela Secretaria Estadual de Economia e Planejamento, que simulou os custos de 
infraestrutura de transporte, educação e habitação nas áreas periféricas em relação à produção de 
habitação nas áreas centrais, indicou que o investimento nas áreas centrais seriam inferiores em relação à 
periferia, uma vez que, considerou a redução de custos relacionados à expansão da oferta de serviços 
públicos, como transporte, educação e rede de infraestruturas, conforme observamos na tabela abaixo.  

 
Total de investimento para 100 mil famílias em milhões de reais 

Área Centro Periferia 

Público Privado Público Privado 

Transporte - - 8.320 - 

Educação 86 - 156 - 

Habitação (40% subsidiada) 3.000 4.500 2.427 3.640 

Total 3.086  10.903  

Tabela 01: Total de investimento para famílias em milhões de reais 

 Fonte: Secretaria Estadual de Economia e Planejamento (2008) – Adaptado pelo autor. 

  
O argumento foi utilizado para conduzir a elaboração da 1ª PPP de Habitação de Interesse Social do Brasil 
que utilizou a região central da cidade de São Paulo como área prioritária para a contratação de 
aproximadamente 20.000 U.H’s. Mais um vez o argumento para fundamentar esta ação se baserou na 
necessidade de aproveitamento da infraestrutura e do estoque imobiliário existente, presença de terrenos 
vazios e, oportunidade de converter de imóveis abandonados ao uso habitacional.  
 
A contratação das empresas para execução da PPP Habitacional seria realizada em setores definidos pelo 
Estado, que reservou 06 áreas localizadas nos bairros da Sé, República, Santa Cecília, Barra Funda, Bom 
Retiro, Pari, Brás, Mooca, Belém, Cambuci, Liberdade e Bela Vista. Como se pode observar na figura 02, a 
delimitação da área de intervenção se asemelha aquela proposta pela CDHU no Programa de Atuação de 
Cortiços, acima mencionado.   
 

 

Fig. 02: Mapa de localização dos setores destinados à intervenção.  

Fonte: Edital de contratação da PPP - Casa Paulista. 
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A modelagem econômico-financeira da PPP foi realizada por meio de um chamamento público6 vencido 
pelo Instituto Urbem, que também definiu diretrizes urbanísticas para promover a revitalização do centro 
de São Paulo, com previsão ao:   
 

• Fomento a usos urbanos mistos: trabalho, comércio e serviços – espaços mais densos e menos 
dependentes do uso de carros; 
 

• Promoção de empreendimentos para faixas de renda mista, de modo a favorecer a inclusão e a 
diversidade social e evitar bolsões de pobreza;  

 

• Fomento ao uso de terrenos próximos a estações de trem e metro, com vistas a facilitar a 
mobilidade urbana. 

 
As diretrizes urbanísticas e arquitetônicas previstas no Edital e minuta de contrato da PPP objetivaram 
assegurar a diversidade arquitetônica, unidade urbana, evitar a formação de enclaves sociais (guetos), 
melhoria do espaço público, melhor aproveitamento de infraestruturas de mobilidade (estações do Metrô, 
da CPTM e dos terminais de ônibus), dentre outros.  
 
Considerada como uma inovação na produção habitacional ofertada pelo Estado, a utilização de usos 
comerciais no térreo dos empreendimentos, vai de encontro as expectativas de uso e ocupação do solo 
previstas no Plano Diretor Municipal, o contrato prevê que “as intervenções deverão programar nos térreos 
dos edifícios, junto ao alinhamento da rua, construções para usos não residenciais, tais como 
equipamentos públicos, comércio, serviços e indústria leve. ”  
 
O padrão arquitetônico das unidades habitacionais de HIS é definido pelo ente público e segue a 
distribuição de 20% de H1 (1 dormitório), pelo menos 75% de H2 (2 dormitórios) e até 5% de H3 (3 
dormitórios), suas diretrizes são definidas em minuta de contrato:  

“Como HIS, serão produzidos, no mínimo, 3 tipos de apartamento, variando quanto ao 
tamanho, a serem oferecidos a todas as faixas de renda de RF1 a RF4, conforme definidas 
neste Edital, atendendo aos diferentes tamanhos de família. Como diretriz deverão ser 
adotados os seguintes tamanhos de referência para as moradias, observando-se o 
disposto no Decreto Municipal nº 44.667, de 26 de abril de 2004, em especial no 
parágrafo único do Artigo 32: a) H1: 1 dormitório, com no mínimo 33 m² de área útil; b) 
H2: 2 dormitórios, com no mínimo 43 m² de área útil; c) H3: 3 dormitórios, com no mínimo 
50 m² de área útil.”  

 
Quanto ao público alvo, o edital pretende alcançar as famílias com renda bruta mensal de até 10 salários 
mínimos vigentes no estado de São Paulo, “sendo que no mínimo 90% (noventa por cento) das unidades 
habitacionais ofertadas à população alvo deverão ser destinadas às famílias com renda bruta mensal de até 
05 salários mínimos (...). O atendimento deverá ser dirigido para a população que trabalha, 
comprovadamente, na área central da cidade de São Paulo”.  

                                                           
6 Chamamento Público n°004/2012. O chamamento prevê a participação de empresas privadas por meio de uma Manifestação de 

Interesse Privado (MIP), que consiste na apresentação de propostas, estudos de viabilidade, levantamento ou projetos, por parte 
da iniciativa privada, para sua utilização na estruturação de Concessões e PPPs.   
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A previsão expressa sobre o atendimento de famílias que possuem trabalho comprovado na área central [e, 
portanto, alguma capacidade de financiamento habitacional] se justifica pela necessidade de redução dos 
deslocamentos diários da população beneficiada, contudo, esta opção exclui as possibilidades de 
atendimento para aqueles que residem atualmente nesta área, onde há incidência de cortiços e habitações 
precárias e um considerável número de trabalhadores informais.  
  
Como podemos observar na tabela abaixo, apesar da previsão de se destinar 90% das unidades para as 
rendas de menor poder aquisitivo, o que se efetiva é a destinação 60% de unidades para esta faixa de 
renda deixando os outros 40% para as unidades de mercado popular, o que indica a priorização da 
viabilidade financeira do contrato em detrimento da produção das unidades de Habitação de Interesse 
Social. 
 

Tipo de 
habitação 

Faixas de Renda LOTE 1 
    3.683 

LOTE 2 
3.393 

LOTE 3 
4.054 

LOTE 4 
2.994 

TOTAL 
14.124 

HIS  2.260 2.059 2.585 2.096 9.000 

RF1 de R$ 810,00 a R$ 1.600,00 559 509 683 512 2.263 

RF2 de R$ 1.600,01 a R$ 2.430,00 547 499 707 567 2.320 

RF3 de R$ 2.430,01 a R$ 3.240,00 576 525 598 511 2.210 

RF4 de R$ 3.240,01 a R$ 4.344,00 578 526 597 506 2.207 

HMP de R$ 4.344,01 a R$ 8.100,00 1.423 1.334 1.469 898 5.125 

 

Tabela 2: Distribuição das faixas de renda na modelagem da PPP 

Fonte: Apresentação da proposta pela Casa Paulista – adaptado pelo autor. 

 
A expectativa desta PPP consistia na produção de 20.221 mil unidades no centro expandido da cidade de 
São Paulo, contudo, o edital de concorrência pública para a efetivação da Parceria Pública Privada de 
Habitação, lançado em 2014, apresentou um número inferior ao previsto de 14.124 U.H’s, sendo 9.000 de 
HIS e 5.124 de HMP, distribuídos em quatro lotes. Todavia, a licitação internacional apresentou apenas uma 
proposta para o Lote 01, destinado a produção de 2.260 unidades de HIS e 1.423 de HMP, totalizando, por 
fim, o montante de 3.683 U.H’s contratadas.  
 
A contratação destas unidades por meio de uma Parceria Público Privada foi justificada pela “baixa 
capacidade de investimento do Estado”; comprometimento de recursos para outros programas de 
habitação; alto custo dos terrenos nas áreas centrais; e, por aproveitar a expertise do setor privado para 
alavancar recursos financeiros como atributo para ampliar a oferta de moradia para a população de baixo 
poder aquisitivo.  
 
O contrato no valor de R$ 1,8 bilhões prevê a concessão administrativa do objeto pelo prazo de 20 anos a 
uma Sociedade de Propósito Específico (SPE). Esta tem como atribuições, a construção de unidades 
habitacionais, gestão da carteira de mutuários; administração condominial; trabalho social de pré e pós 
ocupação; preservação e conservação ambiental, por sua vez, cabe Estado: estabelecer os balizamentos 
técnicos para oferta de habitação; definir as condições de financiamento às famílias beneficiadas; 
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especificar as atividades do serviço de administração condominial; conceder os subsídios; garantir ao setor 
privado o pagamento da contraprestação contratual. 
 
Durante a discussão sobre as atribuições de função foi aventada a possibilidade do parceiro privado realizar 
a desapropriação dos terrenos para viabilizar a implantação do plano. A alegação partia do pressuposto do 
parceiro privado possuir maior capacidade de negociação para escolha, estudo de viabilidade e compra dos 
terrenos.  A publicação do decreto estadual nº 59.273/2013, que possibilitaria a desapropriação de 950 
imóveis no centro pelo concessionário vencedor da concorrência internacional desta PPP gerou protestos 
da sociedade civil, uma vez que a maioria dos imóveis listados estavam em uso, estando apenas 15% vazios 
ou desocupados. No mesmo ano o decreto foi revogado pelo Governo do Estado. 
 
Delegar ao privado a função de desapropriar os terrenos poderia gerar aumento do custo global do 
empreendimento. “Isso porque os valores para desapropriação não são financiáveis pelas instituições 
financeiras, fazendo com que o empreendedor tenha que recorrer ao capital próprio (equity), de custo mais 
elevado do que o capital de terceiro (debt).” (TAFUR, 2013). Portanto, com o objetivo de promover esta 
parceria, o governo do estado se responsabilizou pelo arranjo dos terrenos para a viabilizar dos 
empreendimentos.  
 
Como se pode observar no Lote 01, único licitado e em construção, a viabilidade se deu pela 
disponibilização de 05 terrenos públicos sendo dois de propriedade da CDHU, dois terrenos municipais, e 
um terreno onde se localizava a antiga rodoviária, anteriormente destinado para a construção da Escola de 
Dança e viabilizado através da negociação entre as Secretarias de Habitação e de Cultura7. 
 
Ainda em execução o projeto chave desta intervenção, também conhecido como complexo Júlio Prestes, 
compreende na execução de 1.280 unidades habitacionais, uma creche para 200 crianças, uma escola de 
música com 6.800 m² de área construída e uma área de 5.000 m² destinados a comércio e serviços. 
Observamos na tabela 03 que a área útil das unidades habitacionais se assemelha as já criticadas 
especificações mínimas para empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida. 
 

DISTRIBUIÇÃO DE UNIDADES 

TIPO TIPOLOGIA ÁREA N° UH’S % PARCIAL % TOTAL 
GLOBAL 

HIS 
90,67% 

H1 32,40m² 232 20% 18,12% 

H2 50,20m² 870 75% 67,96% 

H3 60,60m² 58 5% 4,53% 

Total HIS 1160 90,67 - 

HMP 
9,37% 

2D 51,20m² 96 80% 7,52% 

3D 64,40m² 24 20% 1,87% 

Total HMP 120 9,37 - 

TOTAL EMPREENDIMENTO 1280 100% 

Tabela 1: Distribuição de unidades do empreendimento a ser realizado no terreno da antiga rodoviária 

Fonte: elaboração própria 

Como exemplo trazemos alguns projetos da PPP habitsacional:  

                                                           
7
 A doação do terreno foi realizada por meio da Lei n° 16.248/2016. 
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Residencial São Caetano 

Município: São Paulo 
Entrega: 2017 
Número de UH’s: 128 
Tipo intervenção: Construção  
Projeto: CDHU 

 

Residencial Alameda Glete  

Município: São Paulo 
Entrega: 2018 
Número de UH’s:  128 
Tipo intervenção: Construção 
Projeto: CDHU 
 

  

 

Complexo Júlio Prestes   

Município: São Paulo 
Entrega: 2018 (parte do 
empreendimento) 
Número de UH’s:  1280 
Tipo intervenção: Construção 
Projeto: Biselli Katchborian 
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TRANSFORMAÇÕES DA PROVISÃO HABITACIONAL  
  

As transformações da provisão habitacional que conduziram a reorientação de poílitcas habitacionais 

relacionadas ao adensamento e utilização de áreas centrais nos ajuda a compreeender, ainda que 

parcialmente, o processo de produção do espaço urbano em sua totalidade, observadaa formação de um 

consenso em que o espaço dotado de infraestrutura, bem localizado e com necessidade de “renovação” 

ganha uma nova dimensão para justificar a ação das políuticas públicas em áreas centrais.  

A renovação das áreas centrais acompanhada da produção de habitação de interesse social e de mercado 

popular, ainda que previsto no marco normativo da Política Nacional de Habitação e se configurar como 

uma boa prática na disciplina do urbanismo obscurece alguns processos característicos da urbanização 

latino-americana, marcada por forte desigualdade espacial e pela dicotomia entre centro equipado e 

periferia informal. O padrão de desigualdade na produção urbana é reforçada por políticas públicas 

desenhadas singularmente em cada área da cidade, neste sentido: 

“as desigualdades do processo de produção urbana na América Latina resulta na existência de 

âmbitos urbanos diferentes e condições desiguais, portanto, de vida urbana: qualidade de 

quantidade de solo, habitação, infraestruturas, equipamentos e serviços, e condições ambientais. 

(PIREZ, 2016). 

As políticas de habitação apresentadas foram implementadas com a expectativa de intervir e renovar o 

centro urbano de São Paulo em sua totalidade, contudo, o que se concretiza, de fato, é a opção pela 

intervenção pontual no território com projetos que são resolvidos dentro do lote por meio da produção 

imobiliária sem, contudo, se relacionar à um projeto de escala urbana.  Em comum, ambos os programas 

buscaram apoiar a valorização imobiliária nas áreas de intervenção, numa reflexão sobre o alcance do 

Programa de Atuação de Cortiços, Tsukumo (2007), observa:  

“é ingênuo acreditar que a formulação desse programa foi fruto apenas de pressões sociais: o intuito 

do programa foi, desde o inicio, apoiar o planos de revitalização do Centro pelo governo do Estado, 

que previa a erradicação dos cortiços e a valorização imobiliária a partir de grandes intervenções em 

equipamentos culturais e reforma de eficícios públicos tombados.” (TSUKUMO, 2007, p.52) 

Por outro lado, a provisão habitacional orientada pelo Estado com objetivos de intervir em uma área 

urbana, revela uma crise inerente às atribuições dos entes federados, bem como, o estrangulamento da 

capaciade de financiamento de políticas públicas que o entre municípal enfrenta em relação ao Estado, no 

momento em que passa a definir ações de responsabilidade da políticia urbana municipal. 

O financiamento destas políticas, ainda que apresente variações em suas especificidades, possuiram como 

agente de financiamento comum o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no primeiro caso 

atuando como financiador direto do Estado, enquanto na PPP Habitacional atua como financiador da 

empresa concesionária desta Parceria. A presença deste agente em ambos processo revela uma lógica que 

Arantes (2006) anuncia como  “pretensão em modelar um determinado padrão de uso do recurso público e 

de organização do Estado”, neste sentido, vale retomar o que o autor observa ser os objetivos que este tipo 

de instituição visa difundir:  
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Políticas públicas que seguem critérios empresariais de rentabilidade e um modelo de gestão estatal 

terceirizada, à mercê de um corpo técnico privado – formado por gerenciadoras de projeto, 

fundações privadas,ONGs e inúmeros consultores. (ARANTES, 2006, p.60) 

Lembramos que o Banco Mundial e o BID apresentaram cartilhas que divulgavam as vantagens de alocar 

recursos públicos em projetos mais caros como aeroportos, telecomunicações, energia, etc., e assim, 

liberar os recursos municipais à áreas socias, de modo que “as privatizações e parcerias seriam a 

oportunidade para envolver fundos privados na gestão e abertura de infra-estruturas de interesse do 

mercado, preservando o fundo público para a área social.” (ARANTES, 2006, p.67). Contudo, o que se 

observa na construção destes programas é a disputa pelo fundo público mesmo em projetos sociais, bem 

como, a reorganização da estrutura administrativa dos Estados.  

A criação da Casa Paulista e as transformações de provisão habitacional pelo Estado de São Paulo simboliza 

a penetração da lógica neoliberal, anunciada por Denizo (2007),  que rompe com a lógica de provisão 

habitacional “tradicional” do Estado, antes exclusivamente marcada pela atuação da CDHU, alterando a 

forma de conceber a política habitacional sem, contudo, romper com uma lógica que vinha sendo praticada 

pela Companhia estadual:  

A parceria público privada realizada pela CDHU é a empreitada global, na qual a construtora realiza 

todo o empreendimento, com preço por unidade fechado no contrato. Também por esse motivo os 

resultados são grandes empreendimentos, dificultam muito a manutenção das famílias no pós 

ocupação, segundo dados da CDHU. (TSUKUMO , 2007, p.107) 

Por sua vez, a PPP de Habitação divulgada como uma inovação quanto à atribuição de responsabilidades 

entre o Estado e o Privado, rompe apenas com a lógica da distribuição dos recursos e cria condições de 

contratação de um serviço com características necessárias ao enquadramento de uma PPP. Os argumentos 

utilizados para viabilizar a produção de HIS num contrato de PPP, conforme prevê a normativa8, se deu 

através através da atribuição de responsabilidade de gestão condominial e trabalho de pós ocupação, bem 

como, pela exploração comercial do térreo de um dos edifícios pela empresa vencedora do consórcio por 

um período de 20 anos.    

Nos programas estudados observamos a consolidação de políticas habitacionais que priorizam a inserção 

de uma camada da população com renda média e média-baixa no mercado formal de habitação, 

confirmando a tendência prevista por Royer (2009) de transformação do cidadão usuário das políticas 

públicas para o cidadão consumidor, segundo a autora, a provisão habitacional migrou do “discurso 

universalista dos direitos fundamentais para a lógica seletiva dos mercados, articulando-se de maneira 

inovadora com a arquitetura financeira dos novos padrões de acumulação do capital” (ROYER, 2009, p.13). 

O movimento de transformação do cidadão em consumidor é resultado de um processo de reestruturação 

do Estado inserido na lógica neoliberal cujo um dos aspectos observados, ocorre quando se opta por 

“montar políticas que, sustentadas pelo financeiro, criavam alternativas para o trabalhador assalariado 

                                                           
8 A Lei n° 11.079/2004, conhecida como Lei das PPP’s prevê como regra geral a contratação de parceria público-privada contratos 

com valor superior a dez milhões de reais (mudança trazida pela Lei n° 13.529/2017, anteriormente o valor para contratação 
deveria ser superior à vinte milhões de reais) e prazo não inferior a 05 anos, nem superior a 35.    
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adquirir habitação no mercado e, de quebra regularizava o fundiário e o imobiliário” (PEREIRA, 2016, 

p.132).  

A lógica financeira montada para viabilizar de efetivar os projetos se dá pela distribuição das faixas de 

renda previstas em ambos programas, como exemplo notamos que em um dos empreendimentos 

implementados pelo Programa de Atuação em Cortiços9 as regras para o atendimento habitacional prevê 

ao cidadão-consumidor estar dentro das faixas de renda familiar mensal bruta de R$ 2.430,01 a R$ 9.370, 

enquanto a PPP-habitacional prevê a renda familiar bruta mensal de R$ 1.108,38 a R$ 5.724,00 para HIS e 

de R$ 5.724,00 a R$ 8.100,00 para HMP.  

Dentre as limitações que ocasionaram o pouco êxito do Programa de Atuação dos Cortiços Tsukumo (2007) 

assinala a existencia de “muitas exigências legais, excluindo os trabalhadores informais, e prestações 

incompatíveis com a renda das famílias mais pobres, que mais necessitam das políticas”. Ainda assim a 

mesma lógica foi colocada pela PPP habitacional que exclui os beneficiários com renda inferior à 01 salário 

mínimo e destina apenas 30% de unidades para a camada da população que corresponde a 78% do déficit 

habitacional, ou seja, aquelas nas faixas de renda de R$ 810 a R$ 1.600 (RF1) e de R$ 1.600 a R$ 2.430 

(RF2). 

A capacidade de endividamento das famílias que serão “beneficiadas” pela oferta pública de habitação bem 

localizada e a expectativa de retorno financeiro ao parceiro privado tornam-se elementos centrais na 

modelagem econômica destas políticas públicas, “de um lado, isso significa a espoliação financeira desta 

população, em função do necessário endividamento para acessar o «direito à casa própria». De outro lado, 

o limite de acesso às habitações é dado pela «realidade invertida» dos financiamentos” (PETRELLA, 2017, 

p.36). Excluindo os custos de aquisição do terreno (inexistente na PPP) e custos de produção do 

empreendimento, e facilidade de acesso ao financiamento constrói-se a lógica que define os percentuais de 

público alvo que poderá acessar à propriedade através do redesenho da política habitacional.  

Os produtos arquitetônicos realizados no âmbito do PAC/BID apresentam soluções múltiplas que se 

adaptam aos terrenos e às especificidades do sítio de intervenção, apresenta intervenções que variam 

entre construção de novos empreendimentos à recuperação de edifícios abandonados. Por outro lado, os 

produtos da PPP habitacional seguem uma lógica de produção em escala, seguindo uma racionalidade de 

projeto o que possibilita a aquisição de produtos com menor preço e ritmo acelerado de produção.  

A compacidade da área interna das edificações revela uma lógica de adensamento com maior número de 

unidades e, portanto, um maior número de propriedades, desse modo, a cidade se reconfigura através de 

novos enclaves condominializados, o conjunto de propriedades passa a dominar a paisagem dessa nova 

fronteira de expansão, “naturalmente” ocupado por novos moradores [público com capacidade financeira 

de acesso à propriedade]. Além da atuação do mercado, observamos a consolidação de políticas públicas 

que fomentaram o acesso à moradia via aquisição da propriedade, através da seleção de público por faixa 

de renda e pela criação de empreendimentos de tipologia e uso misto. 

                                                           
9 Tomamos como análise a distribuição de unidades previstas para o empreendimento residencial Bela Vista – G, entregue no ano 

de 2017. Fonte:  http://www.habitacao.sp.gov.br/noticias/viewer.aspx?Id=8212  
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A manifestação espacial deste processo, que subverte o direito à moradia ao acesso à propriedade via 

mercado, se alicerça através da relação imbricada entre Estado-Burguesia-Estado, supostamente 

organizada sob a ótica disciplinar do urbanismo, cujo resultado se revela através da segregação na 

produção do espaço urbano e pela subistituição de políticas públicas de carater universal por outras [já 

anunciadas no PAC/BID] com uma nova lógica de utilizar do território para anunciar a privatização do 

acesso à moradia. 
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MORFOLOGIA URBANA COMO POSSIBILIDADE EDUCADORA 

URBAN MORPHOLOGY AS EDUCATIONAL POSSIBILITY 

MORFOLOGÍA URBANA COMO POSIBILIDAD EDUCADORA 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O objetivo do artigo é desvelar espaços potencialmente educadores através da morfologia urbana, a partir da noção de 
processo, incluindo forma, função e desenvolvimento, além dos agentes intervenientes na criação e transformação da 
forma urbana, superando a noção positivista do espaço, restrita apenas à materialidade. Tem como objeto de estudo o 
eixo da Rua Sacramento, no Centro da cidade de Campinas, SP, pano de fundo revelador das transformações sociais, 
políticas e econômicas da cidade. Foi utilizado uma abordagem dialético-sistêmica e procedimentos comparativos, que 
reafirmaram a constatação de que o local é produto de um processo cultural não-estático revelado por rugosidades e 
palimpsestos que testemunham inúmeros eventos pregressos.   
PALAVRAS-CHAVE: espaços potencialmente educadores; morfologia urbana; cidade educadora; qualidades do espaço.  

ABSTRACT: 
The aim of this article is to reveal potentially educative spaces through urban morphology, starting from the notion of 
process, including form, function and development, as well as agents involved in the creation and transformation of 
urban form, surpassing the positivist notion of space, restricted only to materiality. Its object is to study the axis of the 
Sacramento Street, in the Center of the city of Campinas, SP, background revealing the social, political and economic 
transformations of the city. A dialectical-systemic approach and comparative procedures were used, which reaffirmed 
the fact that the site is the product of a non-static cultural process revealed by rugosities and palimpsestos that 
witness numerous previous events. 
KEYWORDS: potentially spaces educators; urban morphology; City educator; qualities of space. 

RESUMEN: 
El objetivo del artículo es desvelar espacios potencialmente educadores a través de la morfología urbana, a partir de la 
noción de proceso, incluyendo forma, función y desarrollo, además de los agentes intervinientes en la creación y 
transformación de la forma urbana, superando la noción positivista del espacio, restringida apenas a la materialidad. 
En el centro de la ciudad de Campinas, SP, se presenta como objeto de estudio el eje de la calle Sacramento, telón de 
fondo revelador de las transformaciones sociales, políticas y económicas de la ciudad. Se utilizó un enfoque dialéctico-
sistémico y procedimientos comparativos, que reafirmar la constatación de que el local es producto de un proceso 
cultural no estático revelado por rugosidades y palimpsestos que testimonian innumerables eventos previos. 

PALABRAS-CLAVE: espacios potencialmente educadores; morfología urbana; Ciudad educadora; cualidades 
del espacio. 
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INTRODUÇÃO 

A cidade é um espaço comum dotado de significado, que explicita a situação econômica, social e cultural de 
um determinado lugar, se tornando um agente educador por excelência por meio de uma série de 
possibilidades, responsáveis por aguçar a percepção e intuição, além de interferir nas relações e nos 
comportamentos humanos. Ao concentrar pessoas de distintas origens, etnias e culturas, a cidade se 
potencializa como um grande núcleo educador, engendrando um processo continuo e difuso de troca de 
saberes, gerando outro tipo de formação para além do aprendizado anacrônico, normalmente 
proporcionado pela família e pela escola. 

Buscando conhecer, entender e explicitar as qualidades educadoras na cidade, surgiu a Associação 
Internacional de Cidades Educadoras (AICE), propondo que a cidade seja o fator que potencializa os 
elementos que a fazem se tornar “a maior escola do mundo”, oferecendo infinitas possibilidades educadoras. 
Foi através dos encontros da AICE em Barcelona (1990), depois em Bologna (1994) e por último em Gênova 
(2004), que foi criada e aprimorada a “Carta das Cidades Educadoras”.  Nela constam vinte princípios para 
que o meio urbano ofereça oportunidades de “educação permanente” e para que as cidades se tornem 
plenamente “educadoras”, desde que, por vontade política, todas as ações da gestão municipal se 
transformem em atos educadores.  

Quando vivenciamos um espaço da cidade, desenvolvemos uma série de sistemas e mecanismos fisiológico 
e psicológicos, que permitem a apreensão do lugar, como ele se configura, seu significado, e como podemos 
desfrutar dele. Desta forma, o meio urbano interage conosco por meio de sensações ou emoções que são 
captadas e transformadas em conteúdos e significados, no incitando conhecer e explorar o espaço. Em suma, 
se trata de obtermos uma experiência ambiental e social, tomando o espaço como instância social (SANTOS, 
1996).  

A cidade é um lugar em que as paisagens e as conformações possibilitam o encontro com pessoas 
desconhecidas, a experimentação de diferentes espaços e o conhecimento da história, provocando 
sentimentos e comportamentos inéditos. 

Segundo Cullen (1961), a paisagem urbana recorre principalmente aos seguintes conceitos: a ótica (visão 
serial), o local (estou aqui, estou ali) e o conteúdo (construção, cores, texturas etc.), criando sensações 
ambientais e de escala, portanto, potencializando suas características educadoras.  

A morfologia urbana toca diretamente na maneira como a cidade afeta estes princípios, relacionando a forma 
física edificada, os parcelamentos e aos espaços livres, com os processos que a moldam o comportamento 
humano. 

Deve-se reconhecer que o espaço é dotado de significados e rugosidades, que transcendem a materialidade 
e revelam os vestígios de acontecimentos e eventos pregressos, agindo como reveladores de palimpsestos, 
tornando-se objeto informativo e formativo, superando a ideia de “espaço físico” como algo apenas material, 
sem alma e sem história. A morfologia urbana encarada sob este contexto, oferece aprendizados contínuos 
para a “sociedade do conhecimento”, objetivando complementar a formação escolar seriada e rígida, cujos 
conteúdos prescrevem-se rapidamente, em função da velocidade da criação de novos objetos técnicos.  
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A pesquisa teve como objetivo desvelar qualidades potencialmente educadoras em espaços da região 
metropolitana de Campinas, em decorrência da morfologia urbana, expondo características que lhes são 
intrínsecas enquanto artefato e linguagem, apontando seu potencial educador como documento que lhe é 
subjacente, mas passível de leitura.  

A rua Sacramento, objeto de estudo da pesquisa, localizada no Centro de Campinas, mostra uma série de 
mudanças históricas e espaciais importantes para cidade no decorrer do tempo. A rua reflete no espaço 
diferentes momentos da história do local que explicitam qualidades da forma urbana que entendidas podem 
se tornar educadoras. Explicitando melhor, seriam potencialmente educadoras, pois possuem vitalidade, 
contam a história do lugar, incitam os órgãos dos sentidos, facilitam encontros interpessoais pelo seu 
desenho instigando a alteridade, desde sua gênese até os dias de hoje, dependendo a apreensão do usuário 
e de sua cultura. 

São contemplados no estudo, recortes da Rua Sacramento que aclaram qualidades educadoras inerentes ao 
espaço em diferentes escalas – rua, praça e espaço edificado, sendo elas a Praça Antônio Pompeu e Bento 
Quirino (Largo do Carmo), o SENAC Campinas e a Estação CIS Guanabara (Centro Cultural de Inclusão e 
Integração Social da Unicamp), estudando a ambiência e a morfologia urbana sob a ótica das cidades 
educadoras, destacando as características que qualificam estes espaços urbanos citadinos. 

METODOLOGIA 

A proposição teórica partiu do princípio de que os espaços analisados possuíam uma série de sistemas 
subentendidos, sendo eles: de orientação/imaginabilidade (LYNCH,1960), tátil, visual e olfativo 
(LAMMAS,1993), e que estes se ligariam diretamente ao seu usuário, educando ou deseducando, nunca 
permanecendo neutro. 

Qualificou-se o espaço como educador (ou não) de acordo com os seguintes parâmetros: 

1.O espaço integra-se adequadamente ao seu entorno valorizando-o? 
2.O espaço conta a história dos eventos pregressos acontecidos no lugar? 
3.O espaço facilita o encontro das pessoas para diferentes atividades?   
4.O espaço causa fortes sensações nos diferentes órgãos dos sentidos? 
5.O espaço construído dignificou o lugar? Tem proposições técnicas, funcionais, éticas, políticas e estéticas 
que fogem da trivialidade? 
6.O espaço permite ao usuário usufrui-lo com segurança?  
7.O espaço é inédito? Permite ao usuário ter a previsão de eventos para evitar o perigo? 

Em seguida, foram avaliados os espaços de acordo sob a ótica da morfologia urbana, utilizando-se duas 
concepções dos autores: LAMAS (1993) e COSTA com GIMMELER NETTO (2015).  

Os princípios adotados por Lammas (1993), analisam a cidade a partir dos elementos morfológicos 
constituídos da divisão do meio urbano em “partes”, consideradas a partir da articulação de alguns 
elementos entre si com o conjunto que os definem, constituindo o espaço urbano. Estes elementos são: o 
solo pavimentado, os edifícios, o lote, a parcela fundiária, o quarteirão, a fachada, o logradouro, o traçado 
da rua, a praça, o monumento, a árvore e a vegetação e o mobiliário urbano (LAMMAS 1993). 
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Os preceitos descritos por Costa & Gimmler Netto (2015), alegam que a forma urbana traduz o registro das 
ações civis e públicas e que delas se pode apreender a ideologia que norteou a ocupação do solo ao longo 
do tempo, consolidada por camadas históricas sobrepostas (COSTA; GIMMLER NETTO, 2015). Portanto, o 
meio urbano passa por contínuas transformações e substituições na forma, resoluções e tempos em 
decorrência de uma ideologia (MOUNDON  2015). 

Assim, se torna possível fazer uma ligação direta entre saber fazer a leitura do espaço com a noção de cidade 
educadora, pois o entendimento profundo do lugar rompe com a noção de mero espaço físico-geométrico. 
Neste processo suas rugosidades históricas agem como palimpsestos revelando eventos pregressos, no qual 
o espaço contém a sociedade e a sociedade o contém, tornando-se instância social a partir da forma, função, 
estrutura e processo, que é naturalmente educador e está em permanente transformação conforme as 
mudanças sociais (SANTOS, 1996).  

O sentido do estudo dos espaços analisados foi realizado de acordo com o caminhar usual dos transeuntes 
na cidade, em direção ao norte da rua, passando primeiramente pela Praça Bento Quirino, pela Basílica Nossa 
Senhora do Carmo (igreja matriz da cidade), seguindo pela área do SENAC Campinas e terminando na Avenida 
Barão de Itapura, quando se encontra perpendicular à Estação CIS Guanabara (Figura 1). A análise do trajeto 
considerou o entorno imediato, por influenciar diretamente na morfologia urbana do local e 
consequentemente em suas qualidades espaciais potencialmente educadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Mapa de localização da Rua Sacramento – Campinas e objetos de estudo               

Fonte: Adaptação do Google Earth, 2016 
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CONTEXTUALIZAÇÃO - O EIXO DA RUA SACRAMENTO  

A rua Sacramento está localizada no Centro tradicional da cidade de Campinas e foi, uma das primeiras vias 
a determinar o traçado urbano do entorno na época, sendo que o atual traçado ortogonal da área se 
desenhou sobre a morfologia do caminho antigo. 

Em 1848 era composta apenas de duas quadras e, somente em 1869, se estendeu até a rua 14 de dezembro, 
contando atualmente com 1.200 metros de extensão, começando no Centro, na Praça Antônio Pompeu 
(Largo do Carmo, marco zero da cidade), chegando até a Avenida Barão de Itapura (Figura 2).  

O nome da rua tem origem no sino instalado na Basílica Nossa Senhora do Carmo, igreja matriz da cidade por 
um tempo, implantada na Praça Antônio Pompeu. Atualmente o sino se encontra na Catedral Metropolitana 
de Campinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura2: Planta de Campinas 1842 – A formação urbana do Centro 
Fonte: BADARÓ, 2004 

A cidade se formou no auge do período colonial no século XVIII, como um Bairro Rural da Vila de Jundiaí que, 
após a instalação dos pousos para tropeiros, houve um povoamento nas “Campinas do Mato Grosso”. Com 
o tempo, o pouso da cidade erguido em meio a “campinhos” pelos “pousos goiases”, impulsionou o 
desenvolvimento de uma série de atividades de abastecimento e potencializou o território, promovendo um 
aumento da população local.   

Na segunda metade do século XVIII, a região ganhava outra dinâmica política, social e econômica com a 
chegada dos fazendeiros que estavam em busca de terra para plantio de cana-de-açúcar e instalação de 
engenhos, resultando na transformação do bairro rural em Freguesia (Freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição das Campinas do Mato Grosso, 1774). Posteriormente, em Vila de São Carlos (1797) e em Cidade 
de Campinas (1842), no início do período áureo das plantações de café na cidade, que ocupavam parte da 
paisagem urbana e impulsionaram em pouco tempo o ciclo de desenvolvimento da cidade.  
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No século XIX a cidade passou pela “modernização” do seu meio de transporte, marca que permanece até 
hoje na memória do campineiro, que impulsionou a urbanização e traçou grande parte da morfologia da 
cidade.  

Em 1930, com a crise cafeeira, a cidade adquiriu um perfil mais industrial e de serviços, caracterizada pela 
elaboração e do plano urbanístico de Prestes Maia (1938), que reordenou a vocação urbana de Campinas, 
buscando se transformar em um importante polo tecnológico do interior do Estado de São Paulo. 

No divisor de águas de alguns afluentes do Ribeirão Anhumas, está seu marco zero na Praça Antônio Pompeu, 
cujas características de fundação de cidade por parte dos portugueses, iniciou-se a partir da Igreja e da Casa 
se Câmara e Cadeia, unidas pelo espaço do Pelourinho. O local foi sede dos principais edifícios da Freguesia, 
e os primeiros traçados de rua foram delimitados em suas imediações (ainda chamadas de “rua de cima”, 
“rua do meio” e “rua de baixo”, entre elas, a Rua Sacramento). É neste local que encontramos marcas 
históricas das primeiras “camadas de formas históricas” da cidade reveladas como palimpsestos, que 
continua a se transformar e construir sua história, “correspondendo a maneira como se organiza e articula 
sua arquitetura“ (ROSSI, 1966). 

É importante perceber que os espaços públicos não funcionam de modo isolado, mas são sempre parte de 
um complexo sistema continuo e hierarquizado.  É por essa continuidade que a cidade vai tomando forma, é 
pela permanência no tempo que a cidade constrói sua memória. (HUET, 2012)  

Área de confluência das malhas urbanas tradicionais, as marcas do arruamento antigo marcam o período em 
que fora sede da Freguesia da cidade, quando concentrou todo o desenvolvimento, constituindo o casario 
eclético e o principal espaço público de convívio do primeiro século de Campinas (Figura 3). 

 
Figura 3: Vista para arruamento e casarios               

Fonte: Fernanda Bonon (2017) Acervo pessoal 
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A partir de 1930 a dinâmica urbana juntamente com a morfologia da área se modifica, devido às 
transformações nos setores agrícola e industrial. Assim, a cidade ganhava diferentes “feições”, multiplicando 
o número de bairros e dispersando a urbanização para áreas além do centro, após a indústria “pesada” ter 
sido instalada. 

A característica comercial da rua se dá pelo entroncamento e ponto principal da cidade durante a Freguesia, 
potencializada com a chegada da ferrovia em 1872. É possível notar uma série de edifícios ecléticos na rua, 
que possuem relações com o entorno tradicional e funcionam até hoje como ponto de interesse no cotidiano 
do cidadão, aumentando a relação espaço-tempo.  Sua leitura permite uma formação continua educando 
por meio do olhar sobre sua forma, função, estrutura e processo histórico. Além disso, algumas das atividades 
que são encontradas atualmente, existem desde a segunda metade do século XX, causando uma relação de 
identidade tanto com as pessoas mais novas, quanto as mais velhas, que passam por lá (encontro de 
gerações), capacitando-a como um centro de aprendizado continuo. 

Um exemplo vivo, são os restaurantes da Praça Bento Quirino, a Feira do Carmo, o Jockey Club e a Padaria 
Orly - perpendicular à Rua Sacramento, na rua Barão de Jaguara, se notam construções e eventos tradicionais 
da cidade. Estas obras, permitem durante um curto percurso do passeio pelo local, o despertar complexo de 
percepção, de forma direta através das texturas históricas dos edifícios e seus estilos arquitetônicos, 
semidireta por meio do olfato que muda durante o caminhar quando se passa em diferentes lugares (seja na 
frente da padaria, feira, seja embaixo de uma das árvores da Basílica) e indireto (por meio da visão/audição), 
notado pelo caminhar das pessoas, pelos vendedores ambulantes, pelas conversas na praça etc. Desta forma, 
as sensações do espaço se situam no espaço-tempo, que explicitam a linguagem do lugar pela morfologia 
urbana do mesmo e aprimoram a esfera da vida pública, incentivando a alteridade entre os cidadãos pelo 
seu viés educador. 

A partir de 1950, inicia-se o processo de verticalização no Centro da cidade, que muda bastante a paisagem 
com edifícios Art Deco, Art Nouveau e modernista, se sobrepondo aos casarões ecléticos, restando poucos 
exemplares e modificando a morfologia urbana da área. 

Estas inserções têm sido realizadas de forma a distinguir os diferentes estilos, sabendo diferenciar o “velho” 
do “novo”, criando uma paisagem urbana coerente visualmente, mesmo que constituída por um 
emaranhado de edifícios, ruas e espaços livres. A partir da ótica (a visão serial criada pelo eixo histórico) do 
local pelo reconhecimento de estar no espaço pela “imaginabilidade” (LYNCH 2007), se torna possível 
promover um estímulo para a percepção da cidade, no observador atento às emoções, trazidas pelos espaços 
urbanos e pelas poéticas urbanas.   

Caracterizada por ter um fluxo predominantemente de pedestres, na rua Sacramento é possível identificar 
as escalas morfológicas e paisagens culturais (LAMMAS, 1993) na escala da rua, em que se permite criar uma 
ideia sistemática dos elementos morfológicos das características desta dimensão. São fachadas e seus 
pormenores construtivos, mobiliário urbano, pavimento, cores, texturas, letreiros, árvores, monumentos 
isolados e uma infinidade de elementos que, organizados entre si, constituem a forma urbana, na qual pode 
ser compreendida na sua dimensão histórica, uma vez que os seus elementos constituintes sofrem contínua 
transformação e substituição, forma, resolução e tempo. (MOUNDON, 2015)  

Atualmente, a morfologia da rua continua se modificando em decorrência das necessidades que surgem, 
demandadas pelas novas necessidades de acordo com o contexto. No entanto, os bondes que passavam em 
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1879 a 1968 na rua não deixaram marcas, pois foram apagadas com o tempo, sobrando poucos resquícios 
que eliminaram as marcas da história da mobilidade da cidade, fazendo-a deseducadora, neste sentido. 

Apesar da vitalidade diurna que a rua oferece, há uma brusca queda nas atividades na parte noturna, que 
acontece quase somente no Jockey Club, trazendo o medo da população de frequentar o local em 
decorrência da violência urbana noturna. 

A Praça Bento Quirino e Antônio Pompeu (Largo do Carmo) 

Considerada o marco oficial de inauguração da cidade de Campinas, a Praça Bento Quirino (localizada 
defronte à igreja, também conhecida como Largo do Carmo) se encontra entre as ruas Barão de Jaguara, 
Barreto Leme, Sacramento e Thomás Alves, sendo dividida pela rua Benjamin Constant em dois núcleos, 
Praça Bento Quirino (batizada em 1889) e Praça Antônio Pompeu, cuja lateral se encontra o prédio do Jockey 
Club. 

O Centro tradicional da cidade é delimitado a partir da rua Thomaz Alves no sentido da Basílica Nossa Senhora 
do Carmo. A cidade considerada tradicional, densa e complexa, oferecia em seus espaços públicos, não 
apenas lugares de convívio e troca, mas sobretudo lugares em que se desenvolvia a aprendizagem civilizadora 
e cultural dos habitantes (HUET, 2012). 

Há testemunha de mudanças passadas sociais, econômicas e políticas da cidade, desde “bairro rural” até 
Freguesia em 1774. Em suas imediações, desenhou-se o traçado das primeiras ruas de Campinas dados pelo 
rocio, no qual evidenciam o modelo de “traçado ortogonal" dadas pelo rocio da época, com ruas estreitas 
em relação as ruas criadas posteriormente (Benjamin Constant) que se desenha paralela aos caminhos do 
período morfológico anterior, revelando o tecido urbano do Centro já completamente consolidado.  

Até hoje, resquícios de pavimentação em paralelepípedos (feito por camadas históricas sobrepostas, 
arruamento colonial) podem ser vistos. Esta característica se consolida de forma inerente ao espaço, a partir 
do alto índice de caminhabilidade englobando-se as praças, recinto onde o vai e vem de carros é menos 
notado, causando uma sensação de tranquilidade. 

O local é berço das construções mais importantes para a vida social e política de Campinas, por ser antiga 
sede do Paço Municipal da Cidade. Alguns deles contam a história do local e resistem até hoje, formando a 
paisagem cultural da região. Um exemplo, é primeira igreja da cidade: a Basílica Nossa Senhora do Carmo, 
demarcada como construção em 1774 e reformulada em 1920 que permanece até hoje, no estilo neogótico, 
fazendo parte da memória ativa do campineiro. A praça também é sede do Jockey Club, construído no estilo 
eclético em 1925 quando foi instalado o primeiro elevador da cidade. O prédio foi núcleo da intensa agitação 
da alta sociedade campineira e considerado ponto turístico.  Atualmente funciona como casa noturna sendo 
um dos principais elementos que proporcionam vitalidade noturna ao local.  
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Figura 4: Vista para o monumento-tumulo Carlos Gomes, Praça Antônio Pompeu e Praça Bento Quirino (ao fundo)               

Fonte: Fernanda Bonon (2017) Acervo pessoal 

Há uma série de construções nas ruas que circundam a Praça Bento Quirino e Antônio Pompeu (Figura 4), 
que evidenciam o potencial educador do espaço, seja por meio de sua morfologia arquitetônica, como a 
fachada que explicita o período e o estilo em que foi construído, podendo notar uma variedade de camadas 
históricas, datadas pelos estilos arquitetônicos -  eclético, moderno e Art Deco (Figura 5), de gabaritos e usos 
variados. Criando sensações ambientais diversas por sua relação com o público na escala morfológica local, 
desenvolve uma visão serial que promove ao observador atento as poéticas urbanas. Esta relação de espaço-
tempo permite uma formação continuada do cidadão, assim, edifícios tornam o espaço coerente e 
visualmente organizado (CULLEN, 1961).  
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Figura 5: Edifício Art Deco              

Fonte: Fernanda Bonon (2017) Acervo pessoal 

Os usos neste recorte da rua Sacramento variam, desde sebos antigos a edifícios de uso mistos verticais 
modernos, iniciados nos anos 50 pelo processo de verticalização, se sobrepondo aos casarões ecléticos.  

Na fragmentação do Largo feita pela abertura da rua Benjamin Constant, há uma série de restaurantes e 
comércios tradicionais. Neste trecho, a Rua Sacramento possui pavimentação em paralelepípedo antigo que 
é reservada para uso exclusivo de pedestres. Este espaço é desfrutado tanto pelos comerciantes, que 
expandem o espaço do serviço para além do espaço edificado, tendo uma relação mais direta com o público, 
quanto para os pedestres, pois amplia na largura a praça Antônio Pompeu, dando vitalidade ao local pela 
cultura material (edificada) e imaterial (vida cotidiana). 

O espaço, além de histórico, dignifica o lugar, abrigando uma série de atividades e eventos culturais. Um 
exemplo é a emblemática Feira do Carmo, que acontece semanalmente na praça e valida a urbanidade da 
área de interesse em sistemas de copresença durante o dia, reafirmada durante a tarde pelos bares e 
comércios como ponto de encontro, local de permanência e passagem que faz parte da história da praça, 
servindo como palco para importantes acontecimentos. 

Na praça, está localizado o monumento-túmulo do maestro Carlos Gomes, no local onde era a antiga capela 
provisória da cidade, e o monumento a Bento Quirino (considerado um dos principais fundadores de 
Campinas), ambos tombados pelo CONDEPACC juntamente com Praça Bento Quirino e Antônio Pompeu, 
Monumento a César Bierrembach, e Basílica de Nossa Senhora do Carmo.  
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O monumento é tido como um importante elemento morfológico, se localiza em um ponto estratégico da 
cidade e indica certa permanência histórica, assumindo significados a partir de um signo, que informa e educa 
o transeunte por meio da interpretação semântica do local. Além dele, os eixos de  estruturas verdes auxiliam 
na construção do sistema de orientação e imaginabilidade (LYNCH, 2007) da praça, ao mesmo tempo que 
fornece abrigo e cria uma perspectiva para a Basílica Nossa Senhora do Carmo, enaltecendo-a. Esta 
configuração tem sido constatada desde os primeiros levantamentos realizados sobre o Largo do Carmo, 
dada pelos diferentes estilos arquitetônicos com rugosidades históricas e mobiliário urbano tradicional da 
época, como os postes de luz, que permanecem até hoje. 

A praça Bento Quirino e Antônio Pompeu sofreram uma série de mudanças ao longo do tempo, por serem o 
coração da cidade e palco de transformações históricas e culturais urbanas em decorrência de distintas 
ideologias. Hoje, sua paisagem é bastante heterogênea, resultado das intensas sobreposições impostas no 
curso de seu rápido desenvolvimento, apresentando vestígios dos períodos antigos (colonial e gênese 
urbana) assim como os subsequentes. É um espaço potencialmente educador ao promover encontros, 
possibilitar experiências de sensações por meio da configuração morfológica, ao mostrar a história pelas 
rugosidades, ao possibilitar encontros entre estranhos de forma coloquial e amistosa e ao oferecer usos com 
experiências culturais e cotidianas que fazem parte da vida e da memória do campineiro. 

As transformações do espaço são dadas quando este se revela inapto ao contexto, fruto das mudanças sociais 
e econômicas das sociedades. Fazendo com que o espaço transcenda a materialidade e crie identidade. No 
entanto, é possível notar algumas carências:  apesar do espaço ser o Marco Zero da cidade, nem todos os 
campineiros que passam por lá reconhecem o ponto como início da urbanização de Campinas, em 
decorrência da falta de informação, precariedade e sinalização do local, criando uma lacuna.  

Basílica Nossa Senhora do Carmo 

A Basílica Nossa Senhora do Carmo (Figura 6) está localizada no espaço emblemático da Praça Bento Quirino 
(ou Largo do Carmo, como é popularmente conhecido), entre as ruas Barão de Jaguara, Sacramento e Barreto 
Leme. É considerada a Igreja Matriz antiga de Campinas, além de estar no território inicial da inauguração da 
cidade e ter testemunhado as transformações da vida social urbana campineira. 

9420



 

 
Figura 6: Basílica Nossa Senhora do Carmo 

Fonte: Fernanda Bonon (2017) Acervo pessoal 

A construção original foi iniciada em 1774, com uma matriz provisória, coberta de sapé, localizada onde 
atualmente é o monumento à de Carlos Gomes. Nela foi celebrada a primeira missa que marcou a fundação 
da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso, depois elevada a Vila de São 
Carlos, e, posteriormente, a Cidade de Campinas. Esta matriz funcionou até que a Matriz Nova definitiva 
ficasse pronta, sendo sede da paróquia Nossa Senhora da Conceição durante o período Brasil-colônia e 
Império, passando em 1970 o título para a Catedral Metropolitana de Campinas. No entanto, a população 
não queria que a igreja do Largo do Carmo perdesse o título de paróquia, então foi feita a divisão do núcleo 
urbano da cidade em duas paróquias, a da Matriz Nova (a Catedral) e a Matriz velha (A atual igreja do Carmo) 

A Matriz Velha foi praticamente destruída em 1920, (com exceção do altar-mor e das duas torres), para uma 
reconstrução em estilo neogótico financiada no auge da produção cafeeira pelos barões do café, que queriam 
um estilo similar ao encontrado nas igrejas do continente europeu. A construção ocuparia todo o Largo do 
Carmo chegando até a atual Catedral Metropolitana, no entanto as obras tiveram de cessar em decorrência 
da crise cafeeira, possuindo atualmente dimensão muito inferior da idealizada. Recebeu o título de Basílica 
em 1974 pelo Papa Paulo VI, simbolizando a comunidade cristã unida. 

Considerada o único templo gótico de Campinas, com influências do ecletismo, é inegável sua importância 
para a cidade, pois nele está enterrado um dos principais fundadores da cidade: Barreto Leme, que dá nome 
a rua da parte posterior da Basílica, no entanto, poucos campineiros conhecem esta informação 

Em decorrência dessas e de outra série de fatores, a basílica se tornou um plano de fundo das transformações 
da cidade. Ela conta a história do lugar a partir de sua morfologia arquitetônica e urbana que influenciou o 
território. Tudo isso é potencializado pela facilidade do acesso, pois está localizado em vias importantes da 
cidade em ruas com traçado ortogonal. 

9421



 

Próximo a ela, existem uma série de comércios e serviços de gabaritos variados e uso misto, que desvelam a 
história e denotam a época em que foram construídos por meio de sua morfologia arquitetônica, que 
interagem com o entorno e entre si, de forma harmoniosa e educativa, criando sensações ambientais do 
local e do conteúdo (fachadas, cores, estilos etc). Ao mesmo tempo, estes usos proporcionam vitalidade ao 
local, trazendo à tona a memória do cidadão campineiro permitindo uma relação de afeto entre gerações, 
permitindo um encontro de sistemas interpessoais, dignificando o local, traduzindo e influenciando a 
morfologia urbana como registro da história de ações civis e públicas, apreendendo a ideologia que norteou 
a ocupação do solo ao longo do tempo.  

Neste sentido, a forma urbana consolidada são sempre “camadas urbanas sobrepostas” de uma cultura não 
estática (COSTA, GIMMLER NETTO, 2015). Assim, a Basílica Nossa Senhora do Carmo é um remanescente 
histórico que dá vitalidade a região desde os tempos antigos até os dias de hoje. 

Senac Campinas 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –SENAC- de Campinas (Figura 7) é uma empresa privada com 
fins públicos, localizada na Rua Sacramento. Fundado em 1947 e reformulado em 1970 pelo arquiteto 
modernista Paulo Mendes da Rocha, foi implantada na época em que a cidade estava se desenvolvendo cada 
vez mais juntamente com a concentração populacional, assim, demandava espaços e serviços que suprissem 
algumas carências.  

 
Figura 7: Senac Campinas              

Fonte: Site SENAC Campinas 2014 

Associado a pedagogia de desescolarização, o SENAC se integra ao entorno fazendo uma transição suave 
entre o espaço público e o privado, desta forma, não possui barreiras para o pedestre que utiliza a calçada 
estreita, sendo um respiro agradável para o caminho convidando o transeunte a adentrar o projeto, 
facilitando também a interlocução e o convívio entre as pessoas. 

A arborização no recorte é presente, e se evidencia mais no lote da escola. Os edifícios do entorno possuem 
gabaritos variados, e alguns edifícios comerciais próximos a escola, proporcionam vitalidade e criam 
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sensações ambientais ao se estender sob a calçada por meio de um balanço estrutural, criando um abrigo ao 
transeunte e fazendo parte da sua rotina (Figura 8).  

 
 Figura 8: Relação de abrigo do edifício do entorno com a calçada              

Fonte: Fernanda Bonon (2017) Acervo pessoal 

A Rua Sacramento, neste trecho é estreita, e possui resquícios de pavimentação sobre paralelepípedos (já 
visto em algumas ruas perpendiculares) que fazem parte da história da cidade.  

O edifício principal indica os materiais e a tecnologia utilizada para sua construção, evidenciando o concreto 
com marca das formas que o moldaram, estética atribuída aos arquitetos modernos do brutalismo. Paulista.  
Assim, educa o observador ampliando seu repertório em diferentes sensações ambientais e escalas sobre a 
paisagem urbana (CULLEN,1961). Aumenta o repertório ótico, pela visão serial da rua e características do 
entorno em que o edifício está implantado e por possuir uma série de sistemas que permite a orientação e 
imaginabilidade (LYNCH, 1961). 

Atualmente, o edifício se encontra fechado por gradis que cercam todo seu perímetro, exceto o bloco 
principal, dificultando o acesso do espaço interno ao edifício e a integração física e visual com a praça interna.  

A Estação CIS Guanabara  

O estudo segue em sentido norte, pela Rua Sacramento, em direção à Rua Orosimbo Maia, importante via 
que conecta as principais ligações da cidade e distribui o fluxo de veículos ao longo do Centro de Campinas. 
Por muito tempo, a rua foi limite do avanço da cidade em direção norte e oeste. Passou a receber esgoto no 
final do século XIX, conhecido como canal de saneamento devido a febre amarela, o córrego está hoje no 
centro da avenida. 
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Após passar a Orosimbo Maia, a morfologia urbana tradicional da área se altera em edifícios com gabaritos 
de dois a vinte pavimentos, que não constam como parte da paisagem cultural do Centro de Campinas, 
possuindo tanto residências como comércios e serviços, tendo sido alargado o leito carroçável em 
detrimento da calçada privilegiando o automóvel.  

Ao cruzar com a Avenida Barão de Itapura, a Rua Sacramento termina, e encontra a praça “Barão de Mauá” 
(Figura 9).  Uma praça sem potencial de permanência qualitativa que abriga uma figueira centenária, além 
de uma série de comércios locais. 

 
 Figura 9: Vista da Praça Barão de Mauá em direção a Estação CIS Guanabara              

Fonte: Fernanda Bonon (2017) Acervo pessoal 

Ao redor da Praça, há construções de estacionamentos, hospitais e restaurantes com gabarito, desleixo da 
paisagem cultural normal da área. Próximo do local, estão localizados edifícios importantes da primeira fase 
de industrialização e modernização da cidade, como a Fábrica de Chapéus Cury (1920) e o instituto 
Agronômico de Campinas (1887). A paisagem cultural do território foi assentada entre 1850 e 1920, período 
de pré-industrialização, potencializada pelo entroncamento ferroviário da companhia Paulista (FEPASA) e 
Ferrovia Mogiana, passando pela “era dos automóveis”.  

É neste local que está localizada o conjunto arquitetônico da Estação Guanabara (Figura 10), pátio ferroviário 
da companhia Mogiana 1875 (Estação Guanabara, trilho, armazéns, edifícios administrativos etc.), onde hoje 
é sede da CIS Guanabara Unicamp (CIS- Centro Cultural de Inclusão e Integração Social), que valoriza a 
história, memória e tecnologia associada à indústria a vapor em um Centro Cultural inclusivo, com eventos, 
oficinas e atividades, localizado próximo ao património natural da nascente do Ribeirão Anhumas. 
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Figura 10: Estação CIS Guanabara              

Fonte: Fernanda Bonon (2017) Acervo pessoal 

Inaugurada em 1893 como estação alternativa para desafogar a estação de partida original que era conjunto 
com a Companhia Paulista, a Estação Guanabara possuía um pátio com as treze linhas que caracterizam o 
intenso movimento. O prédio principal foi reformulado duas vezes e, sua configuração atual, é fruto da 
reforma de 1920, na qual teve o edifício e a gare ampliados, abrigando alguns escritórios da administração 
Mogiana. No entanto, com a queda do café na década de 50, começou a entrar em declínio, sendo a estação 
desativada em 1974, com passagem das funções da estação para a de Boa vista, nos subúrbios de Campinas. 

Dos tempos áureos da Mogiana, a Estação Guanabara caracteriza-se pelo estilo neo-renascentista 
simplificado, tendo sido tombada pelo Patrimônio Histórico e Cultural da Cidade de Campinas.  

Por estar localizada em um ponto estratégico da cidade, próximo de uma das avenidas mais movimentada 
por carros (a Av. Barão de Jaguara), o acesso ao local é facilitado para veículos, que tomam conta da paisagem 
e se estabelecem estacionados a frente de toda a estação. Não foi possível notar um eixo de caminho de 
pedestre qualitativo que chegasse a área, além disso, é possível notar que há uma barreira física entre a 
estação e o bairro Jardim Botafogo, que possui morfologia diferente da vista na parte sul da estação, criando 
uma grande distinção física entre as duas áreas. 

A rua da Praça Barão de Mauá possui vestígios de pavimentação tradicional que foram apagados pela 
concretagem visando o conforto dos automóveis, que domina a morfologia urbana da área e que é 
constantemente notado estacionado nas ruas locais. A praça possui certo aclive que dificulta a acessibilidade 
a área e cria um eixo junto a rua que direciona o transeunte para a escadaria do complexo, convidando a 
adentrar na Estação. 

No entanto, o potencial educador do local está vinculado principalmente a proposta do programa atual, que 
fala na diversidade, na valorização do ser humano e na humanização dos serviços, estes tópicos também são 
notáveis na Carta das Cidades Educadoras da AICE, que descreve elementos que caracterizam o espaço como 
educador, citando, por exemplo, que a educação é resultado da interação humana interpessoal, dada de 
forma contínua em um ambiente imprevisível. O espaço é modificado ao longo do tempo e com ele seu modo 
de vida (SANTOS, 1996). Desta forma, o Espaço CIS Guanabara educa pela arte no sentido histórico-cultural 
que gera identidade própria, se relacionando com seu entorno (como a Fábrica de Chapéus Cury e com o 
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Instituto Agronômico de Campinas), muito embora, neste caso, este contato não seja imediato.  Suas 
rugosidades históricas que não são estáticas, oferecem mais liberdade pelo anonimato urbano (CENTELLES, 
2012), proporcionando vitalidade ao local, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária a partir 
destes patrimônios materiais e imateriais.  

Esta valorização é potencializada pela morfologia urbana histórica presente na área, mesmo que de forma 
dispersa, refletindo o período de pré- industrialização.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou conhecer qualidades que determinam quando o espaço se torna potencialmente 
educador em razão de sua morfologia. Pela leitura do espaço foi possível reconhecer as diferentes camadas 
históricas sobrepostas como se fossem palipsestos (COZEN apud COSTA; GIMMLER NETTO, 2015) e as 
rugosidades espaciais que desvelam sua história como berço de uma série de transformações sociais, 
políticas e econômicas, na cidade de Campinas. No eixo da Rua Sacramento, forma registra a história das 
ações civis e públicas e mesmo a ideologia que estruturou o uso do solo no decorrer do tempo (COSTA; 
GIMMLER NETTO, 2015). A edificação revela a gênese da paisagem urbana (MURATORI apud COSTA; 
GIMMLER NETTO, 2015), identificando potenciais educadores nas diferentes escalas: rua, praça e espaço 
edificado. 

A cidade e a arquitetura afetam nosso convívio social, o modo que interagimos com as pessoas, a maior ou 
menor facilidade que temos de nos reunirmos nos lugares, e as estratégias de vigilância uns sobre os outros 

Desta forma, foi possível notar que a Rua Sacramento possui uma série de “momentos”, caracterizados pela 
época em que foi consolidada sua forma, possuindo assim características educadoras diferentes. A Praça 
Antônio Pompeu junto com a Praça Bento Quirino está no local do nascimento da cidade que demonstra um 
maior potencial educador em sua morfologia urbana, por contar, especialmente, a história inicial da cidade, 
e alguns períodos de glória da cidade, seja por meio das fachadas, do arruamento, do mobiliário urbano. 
Mantém até hoje a vitalidade do lugar pelos usos e encontros que facilitam a interação entre as pessoas e 
estão intrinsicamente relacionados às construções, às edificações e aos espaços públicos de forma 
harmônica, fazendo parte de um complexo sistema continuo e hierarquizado (COSTA, GIMMLER NETTO, 
2015) que continuamente vai redesenhando a cidade criando novas formas.  

No trajeto pela rua desvelam-se os períodos históricos em que cada construção foi feita, incitando a formação 
de um mapa mental do território e a criação de um sistema de orientação espacial. No trecho em que o 
SENAC Campinas está implantado na esquina mostra uma configuração que faz com que haja uma 
continuação agradável criando na calçada um espaço de permanência e convívio, propiciando relações 
interpessoais com certo ineditismo.  

A pedestrialização do eixo é evidente na maioria do percurso, no entanto, ao encontrar a Avenida Barão de 
Itapura, privilegia-se mais o automóvel. Na Estação CIS Guanabara é oferecida uma série de atividades 
culturais e eventos que instauram a qualidade educadora do local e valorizam a história da cidade ao 
relacionar-se com a memória da Estação e sua importância para o desenvolvimento de Campinas.  

Há uma tendência mundial em tentar tratar a cidade como espaço educador, que começou com as reuniões 
da UNESCO em 1970 e se institucionalizou com a fundação da Associação Internacional das Cidades 
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Educadoras em Barcelona em 1990, quando foi produzida uma carta com procedimentos exitosos neste 
campo, retificada e ratificada em Bologna (1994) e Genova (2004). É um processo ligado aos novos 
instrumentos e objetos técnicos, produto da globalização para a formação da “sociedade do conhecimento”. 

Na essência as características espaciais vinculadas a arquitetura e ao urbanismo devem levar em conta: a 
inserção correta no entorno, deixar explícitos os elementos que contam a história do lugar, facilitar os 
encontros coletivos buscando aprimorar a alteridade, ampliar o repertório das sensações chegando mesmo 
ao estranhamento e dignificar o lugar através de projetos que levem em conta questões funcionais, técnicas, 
éticas, políticas e estéticas. Com estas características os espaços urbanos auxiliam no processo educador do 
cidadão, pela sua própria inerência, ou seja, pela sua materialidade e linguagem. 

Assim, o espaço urbano necessita ser pensado como potencialmente educador, já que depende das 
qualidades que lhes são inerentes, mas também, da cultura e informações próprias aos usuários. Como 
produtores de espaços nos cabe tentar objetivar o aperfeiçoamento social, dignificando as ações da nossa 
prática profissional.  

Parafraseando Leonardo Boff (1997, p.9): “Cada um lê com os olhos que tem. E interpreta a partir de onde os 
pés pisam”, ou seja, o valor do espaço está também em entender que “ A cabeça pensa a partir de onde os 
pés pisam. ” 
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EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Inspirada no crescente debate da atuação de arquitetos-urbanitas na melhoria de vida das pessoas, este estudo procura 
contribuir para os confrontos em relação às indiferenças nas cidades, revelando a importância de lidar com a escassez 
dos meios. Dessa forma, a fim de colaborar com as discussões sobre a atuação desse campo profissional nas áreas de 
precariedade da América Latina, investigou-se as agências ELEMENTAL (Chile), Al Borde (Equador) e o Atelier 
Metropolitano por Jorge Mario Jáuregui (Brasil), abordando a assim as problemáticas das cidades latino-americanas e 
seus cenários de precariedade, e ainda o conceito de processo participativo, como metodologia de intervenção. 
PALAVRAS-CHAVE: assentamento precário, arquitetos-urbanistas, processo participativo, América Latina. 

ABSTRACT: 
Inspired by the growing debate about the role of urban architects in improving people's lives, this study seeks to 
contribute to the confrontations regarding indifference in cities, revealing the importance of dealing with the scarcity of 
means. Therefore, in order to collaborate with the discussions about the performance of this professional field in the 
precariousness areas of Latin America, it was investigated the agencies ELEMENTAL (Chile), Al Borde (Ecuador) and the 
Metropolitan Atelier by Jorge Mario Jáuregui (Brazil). In this way, this research addresses the problems of Latin American 
cities and their precariousness scenarios, as well as the concept of a participatory process, as an intervention 
methodology. 
KEYWORDS: precarious settlement, urban-planning architects, participatory process, Latin America. 

RESUMEN: 
Inspirada en el creciente debate de la actuación de arquitectos-urbanitas en la mejora de la vida de las personas, este 
estudio busca contribuir a los enfrentamientos en relación a las indiferencias en las ciudades, revelando la importancia 
de lidiar con la escasez de los medios. De esta forma, a fin de colaborar con las discusiones sobre la actuación de ese 
campo profesional en las áreas de precariedad de América Latina, se investigó las agencias ELEMENTAL (Chile), Al Borde 
(Ecuador) y el Atelier Metropolitano por Jorge Mario Jáuregui (Brasil). Aborda así, las problemáticas de las ciudades 
latinoamericanas y sus escenarios de precariedad, y el concepto de proceso participativo, como metodología de 
intervención. 
PALABRAS-CLAVE: asentamiento precario, arquitectos, urbanistas, processo participativo, América Latina. 
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INTRODUÇÃO 

A manutenção das desigualdades sociais e da pobreza no mundo são reflexos da má distribuição das riquezas 
e da indisponibilidade de recursos entre as pessoas. Vários problemas globais, como insegurança, fome e 
carência habitacional são diretamente provenientes dessas problemáticas de segregação e privilégio dos 
meios. Por conta do grau de relevância dessas temáticas para o bem-estar e qualidade de vida da população, 
a falta de moradia adequada e a consequente expansão das cidades em direção às periferias, tem sido ao 
longo dos últimos anos, alvo de discussão em diversas agendas governamentais. 

O movimento migratório do campo para cidade criou um grande inchaço populacional nos principais centros 
urbanos espalhados pelo mundo e essa evolução demográfica e suas disparidades são ilustradas 
espacialmente nas regiões metropolitanas. Segundo relatórios produzidos pelo Programa das Nações Unidas 
para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), no último censo de 2010, 80% da população dos países 
latino-americanos e caribenhos está aglomerada em cidades, sendo aproximadamente 111 milhões em 
situações de áreas precárias (ONU-HABITAT, 2012). Apesar dos grandes avanços econômicos e tecnológicos 
proporcionados pela urbanização, a quantidade e a qualidade das habitações não correspondem, ao 
crescente índice populacional urbano, ocasionando o surgimento desses assentamentos e de suas péssimas 
condições de vida, tanto nas zonas centrais mais deterioradas quanto nas mais periféricas. 

O contraponto dessa segregação social e espacial nos espaços urbanos é a busca do direito à cidade por parte 
da população. Por meio do processo participativo no planejamento da metrópole, os cidadãos conseguem 
defender seus descontentamentos com a marginalização dos assuntos que lhes dizem respeito e serem os 
próprios recursos de trabalho em áreas carentes (BORDENAVE, 1994). Esta metodologia de atuação 
apresenta-se assim, como uma maneira de responder às problemáticas sociais e políticas inseridas nos 
projetos de interesse coletivo, de forma a valorizar as opiniões e desejos da população e assegurar o discurso 
democrático na concepção dos espaços urbanos (BARONE; DOBRY, 2002).  

Mediante este cenário, são observadas nesse estudo, práticas de atuação de três diferentes escritórios de 
arquitetura e urbanismo em assentamentos precários latino-americanos, sendo eles: ELEMENTAL (Chile), Al 
Borde (Equador) e o Atelier Metropolitano (Brasil). A temática contextualiza as problemáticas das cidades 
latino-americanas, entendendo seus cenários urbanos precários, de modo a não somente apresentar a 
diversidade dos conceitos e características, mas ainda apontar o processo de urbanização como um impulsor 
do surgimento dessas áreas. Além do mais, este artigo analisa o contexto global do exercício de escritórios 
de arquitetura e urbanismo em assentamentos precários na América Latina, de forma a elencar o progresso 
de suas práticas ao longo dos últimos anos e seus métodos de trabalho junto às comunidades que vivem 
nesses contextos de precariedade. Reflete ainda, acerca do processo participativo, como responsável por 
envolver diferentes atores em prol de um objetivo comum e investiga a atuação dos estudos de casos, 
verificando suas principais metodologias de trabalho e áreas de intervenção. 

OS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS COMO CONCEITOS SITUADOS A PARTIR DO PROCESSO DE 
URBANIZAÇÃO DAS CIDADES LATINO-AMERICANAS 

Os agravantes da pobreza, do desemprego e da concentração de renda assim como de suas estruturas 
resultantes, como os assentamentos precários, os aglomerados informais e favelas, crescem ao se depararem 
com a diversidade de definições usadas entre as organizações, centros de pesquisas e órgãos administrativos, 
para explicar esses termos. A dificuldade em se ter conceitos que possam conversar entre si, acaba por 
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dificultar a real dimensão dessas problemáticas no mundo todo. Dessa forma, uma boa designação para as 
ideias que circundam essa temática deve, segundo Gondim (2009, p. 54) além de abrangente, bem 
delimitada, “de modo a excluir fenômenos que, mesmo semelhantes, diferenciam-se daquele que se quer 
entender”. 

Dos vários critérios físicos, socioeconômicos e jurídicos usados para identificar loteamentos em condições de 
precariedade, a ONU-HABITAT declara uma moradia familiar em condições precárias, aquelas não servidas 
por no mínimo  

(1) moradia duradora (uma estrutura permanente que ofereça proteção contra as 
condições climáticas extremas); (2) espaço suficiente para viver (não mais do que três 
pessoas dividindo um cômodo); (3) acesso à água tratada (água que seja suficiente, acessível 
e que possa ser obtida sem esforço extremo); (4) acesso a melhores instalações sanitárias 
(banheiro privado, ou um público a dividir com um número razoável de pessoas); e/ou (5) 
segurança da posse (posse de facto ou de jure e proteção contra despejos forçados). (ONU-
HABITAT, 2010, p. 9) 

Similarmente à ONU, o Ministério das Cidades define assentamento precário, como uma área 
predominantemente residencial habitada por famílias de baixa renda, onde as condições das casas, 
viabilizadas de modo autônomo pelos seus habitantes, são muitas das vezes carentes de inúmeras 
instalações e mal servidas pelas infraestruturas urbanas (BRASIL, 2010). Essas condições habitacionais 
brasileiras são sistematizadas em forma de cortiços, favelas, loteamentos irregulares e conjuntos 
habitacionais, onde apesar da diversificação de seus conceitos, a evolução desses cenários originou 
características semelhantes entre si (BRASIL, 2010).  

Desse modo, ainda que, de acordo com Queiroz Filho (2015), a favela seja o principal tipo de assentamento 
precário urbano brasileiro, barracos, comunidade, palafitas, invasões, ocupações, assentamentos populares 
e aglomerados subnormais, são igualmente nomes utilizados rotineiramente em diferentes cidades e na 
revisão bibliográfica. Esse fenômeno comprova que apesar das várias das situações de precariedade 
propagadas pelas cidades no Brasil tenham se originado de forma específica e das diferenciações dos termos, 
as características no decorrer do tempo foram semelhantes a todos. 

Com isso, quando comparado o cenário de precariedade de áreas urbanas como villa miseria (Argentina), 
ciudadela (Bolívia), campamento (Chile), ciudad perdida (México) e barrio marginal (Colômbia) podem ser 
verificadas características semelhantes aos aglomerados informais brasileiros (Figura 1). De fato, por 
exemplo, de acordo com estudo levantado pela intérprete e tradutora Revelo-Imery (2014) sobre a tradução 
do termo favela para outras línguas, a precariedade dos serviços públicos, insegurança, violência e o caráter 
de marginalização são inerentes a todos esses contextos, e que somente o cenário sócio-político que esses 
assentos se configuraram são diferentes, assim como as respostas dadas a esses fenômenos. 
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Figura 1: Características dos assentamentos precários latino americanos 

Fonte: Autora elaborado a partir de FERNANDES (2011), 2017 

Porém vale ressaltar que, independente das enormes disparidades internas que existem entre as cidades 
latino-americanas, a identidade da América Latina “não reside apenas em sua formação histórica, expressa 
em certa solidariedade linguística, mas sobretudo, em seus processos universais e particulares de produção 
do espaço” (SOUZA, 2013, p. 2). A investigação de pontos chaves inerentes à história da formação das cidades 
latino-americanas e seus processos de se tornarem núcleos urbanos, é fundamental para o entendimento do 
surgimento e expansão de seus assentamentos precários.  

A expansão metropolitana e desse modo a plena urbanização latina se inicia com a conquista das áreas 
periféricas, para a autoconstrução de moradias de baixa qualidade, que “sem qualquer restrição ambiental, 
funcional, de qualidade ou estética, esse processo, marca desde seu início uma ocupação territorial 
predatória, contínua, sem a mínima reserva de áreas públicas e em condições técnicas” (MARTINS, 2006, p. 
39) originando, não somente novas formas específicas de morar, como diversas problemáticas para a maioria 
dos países da região. 

Tanto o formato de colonização pela qual suas sociedades foram expostas, quanto o processo de urbanização 
que esses aglomerados urbanos experimentaram, mostram-se peças fundamentais para o entendimento da 
atual estrutura urbana dos aglomerados desse bloco. O cenário de contínua dependência diante às coroas 
espanhola e portuguesa, acarretou consequências significativas no processo de urbanização das cidades 
latino-americanas, fazendo com que os limites em relação às regiões próximas não fossem ultrapassados de 
forma a consolidar suas comunicações e dependências funcionais, explicando assim “a fraqueza da rede 
urbana na América Latina e o tipo de implantação urbana, afastado dos recursos naturais do interior do 
continente” (CASTELLS, 2009, p. 100).  

Assim, mesmo que a Primeira Revolução Industrial represente um símbolo no cenário mundial, do avanço 
tecnológico e do aumento da produtividade e da exploração do trabalho, o processo de industrialização 
latino-americano segundo Castells (2009) é marcado em diferentes ritmos e níveis em suas formas urbanas, 
resultante de sua condição como espaço de exploração dos recursos primários demandados pelas economias 
industriais. 
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Ademais, ao mesmo tempo que as principais estruturas das cidades se transformavam, as zonas rurais 
expeliam para os aglomerados urbanos, grandes quantidades de pessoas em busca de cobrir suas 
necessidades econômicas e habitacionais. Tratava-se desse modo, de acordo com Maricato (2008, p. 16) de 
um “gigantesco movimento de construção de cidade, necessário para o assentamento residencial dessa 
população bem como de suas necessidades”.  

Apesar da velocidade do processo de urbanização ter sido diferente entre as sub-regiões da América Latina, 
em geral entre os anos de 1950 e 1990, esse fenômeno foi bastante acelerado em todos os países latinos. 
Segundo relatório da ONU-HABITAT (2012), as cidades do Cone Sul, sempre foram as mais urbanizadas, 
seguida pelo desenvolvimento urbano acelerado do Brasil desde os anos 70. Por outro lado, no Caribe, as 
situações são mais peculiares em razão das pequenas dimensões dos territórios e Estados e pelos níveis de 
população urbana e desenvolvimento socioeconômico serem muito díspares.  

Assim como o processo de urbanização e o movimento migratório campo-cidade são diferenciados em cada 
cidade latino-americana, as proporções de pessoas vivendo em assentamentos precários também são 
heterogêneas e variantes conforme as instituições responsáveis pelas pesquisas e seus critérios de análise.  

No Brasil, assim como na Argentina, a maior taxa de crescimento populacional de acordo com Martins (2006), 
se deu fora dos núcleos centrais, mas ainda dentro do limite da região metropolitana. Entre os anos 1940 e 
2000, a população urbana brasileira passou de 26,3% para um total de 81,2% em centros urbanos, um 
crescimento correspondente a 125 milhões de pessoas em apenas sessenta anos (MARICATO, 2008). No 
Chile, os campamentos se originaram a partir da década de 1960 continuando a se desenvolver até a década 
de 1980, também por ocasião da migração campo-cidade em busca de melhores oportunidades. 

O assentamento dos grandes contingentes de população que afluíam à cidade a cada dia, 
se deu majoritariamente pela autoconstrução de moradias em arruamentos na periferia das 
cidades, de baixíssima qualidade, sem infraestrutura, com lotes comercializados a baixo 
custo e a prazo. (MARTINS, 2006, p. 39) 

Mesmo que essa população migrante não fosse de baixa renda, conforme Lemos (1991) no espaço da cidade 
essas comunidades não possuíam condições de comprar habitações decentes, aglomerando-se em cortiços, 
pensões, favelas e áreas públicas de difícil ocupação como territórios inundáveis, colinas, mangues e litorais 
inabitáveis. 

Pode-se considerar, dessa forma que os assentamentos precários brasileiros assim como os das outras 
nações latino-americanas se formaram a partir da combinação da crescente demanda habitacional, 
resultante da migração e do desenvolvimento populacional, com o frequente descaso e descompasso do 
poder público em atender às necessidades.  Ainda que esse processo de periferização1 e a formação de 
aglomerados precários tenha se iniciado desde a metade do século XX, “bem ou mal, de algum modo, 
improvisado ou não” (MARICATO, 2008, p. 16) a maior parte do contingente habitacional latino ainda vive 
hoje nas cidades, onde mesmo que essa população tenha diminuído em proporções ao longo dos anos, em 
termos absolutos, se manteve em ritmo crescente. 
                                                             
1 Periferização: processo de expansão da cidade que parte das áreas centrais em direção às zonas periféricas. 
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PELAS MÃOS LATINO AMERICANAS 

Em resposta à intensificação do processo de urbanização, o alastramento de assentamentos precários e a 
falta de moradia, na América Latina, durante os anos 60 e 70, muitos governos tiveram por iniciativa alojar o 
remanescente populacional, em grandes superestruturas e blocos de torre, imitando os projetos de 
habitação do pós-guerra na Europa. Apesar das grandes intenções em solucionar essas problemáticas de 
forma mais rápida e lógica, muitos dos projetos fracassaram, por conta das realidades sociais e culturais da 
época. Em razão da maioria da população migrante ser rural, esse contingente dependia da economia de 
subsistência para sua sobrevivência. Dessa forma, a moradia era vislumbrada não apenas como um lar, mais 
ainda como um local de produção, onde a forma construída é capaz de oferecer múltiplas oportunidades 
para o usuário e para seu uso (LEGUIA, 2011).  

O desenvolvimento de melhorias em áreas precárias, mesmo que inviabilizadas entre os anos de 1970 e 1980 
pelo autoritarismo, começou a ser cada vez mais crescente e de forma colaborativa com a provisão de vários 
tratados e agendas internacionais, incluindo ainda conforme Kapp et. al. (2012) a existência de programas 
públicos, apoio de organizações não governamentais, projetos internacionais, pesquisas acadêmicas e 
intervenções artísticas e técnicas. Assim, ainda que vários estereótipos estejam ligados à arquitetura, esse 
campo tem se mostrado essencial para o público ao se fazer adaptável a diversos cenários, finalidades e 
usuários, sendo capaz de interligar os pensamentos dos cidadãos e transformar suas percepções acerca do 
espaço comum. Ao ampliar as discussões sobre a cidade, o espaço urbano arquitetônico aciona as questões 
sociais e rompe barreiras imaginárias entre a cidade formal e a informal, assim, ao responder à “demanda 
social” dos desenvolvedores e das autoridades, acaba por contribuir, segundo Lefebvre (1976), ativamente e 
abertamente para a reprodução das relações sociais. 

A mudança de reconhecimento da arquitetura das formas ousadas, para aquelas que apresentam novos 
métodos alternativos de engajamento, criou segundo Leguia (2011) uma reavaliação da função do arquiteto-
urbanista na América Latina, como sendo agora um agente de mudança social. Com isso, “através de 
intervenções que reconhecem e legitimam os potenciais de informalidade urbana, designers2 começaram a 
adotar a ‘cidade informal’ como um novo paradigma” (NAVARRO-SERTICH, 2011, p. 105). 

Pioneiro nesse processo de transformação de assentamentos precários, o arquiteto nova-iorquino Alfredo 
Brillembourg, começou seus trabalhos em áreas informais com a ONG Caracas Think Tank, para então 
transformar seus processos e propostas para essa cidade na firma venezuelana Urban-Think Tank (U-TT) em 
1998. Vistos por si mesmo como “arquitetos contemporâneos trabalhando em zonas de conflito” (NAVARRO-
SERTICH, 2011, p. 105), este escritório atua de maneira a proporcionar aos habitantes das comunidades mais 
precárias melhores condições de acessibilidade e serviço, levando a infraestrutura da cidade formal para a 
informal. E desse modo, com intuito de “trabalhar globalmente e atuar localmente”, acaba por desenvolver 
práticas de tipologias que possam ser repetidas em diferentes áreas do mundo, mas com a possibilidade de 
se adaptarem localmente.  

Concluído em 2010, o Metro Cable foi desenvolvido após numerosas pesquisas, workshops com a 
comunidade e consultas com especialistas internacionais. Por meio da participação dos moradores, 
planejadores, arquitetos, ativistas e líderes comunitários, o projeto foi formulado a partir da seleção de um 
sistema de transporte que pudesse potencializar o desempenho da topografia da região e assim interferir 
                                                             
2 Designers como sinônimo para planejadores, projetistas e arquitetos-urbanistas. 
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minimamente na trama urbana (U-TT, 2013). Dessa forma, através do plano “plug-in”, o teleférico Metro 
Cable foi construído de modo a ser uma estrutura flexível, estabelecendo além de áreas administrativas, 
espaços culturais e recreativos em suas estações (U-TT, [s.d]). 

No Brasil, a assessoria técnica Usina – Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado (Usina CTAH), desde 
sua fundação em 1990 tem atuado juntamente a movimentos sociais e comunidades organizadas em 
contextos de luta pelas Reformas Urbana e Agrária, na construção de alternativas à cidade atual, por meio 
do desenvolvimento de práticas que incorporem a habilidade de planejar, projetar e construir pelos próprios 
trabalhadores e moradores locais. Esse processo, está ligado diretamente ao conceito de autogestão 
defendido pela equipe e que pode ser compreendido  

como um tipo de práxis social histórica que demonstrou a necessidade não apenas de 
participação objetiva (manual) e subjetiva (intelectual) nos processos de tomadas de 
decisão, mas uma forma de reconciliação entre as dimensões de decisão, planejamento e 
execução dos processos de produção da vida social (USINA CTAH, 2015, p. 155). 

Dessa forma, por intermédio de uma metodologia que se apresenta flexível e indefinida ao longo de todo o 
processo, suas ações estão em constante transformação “adaptando-se e adequando-se às mais diversas 
situações e complexidades” (USINA CTAH, 2015). De maneira a sempre construir o entendimento do processo 
em um corpo coletivo, a participação comunitária e assim, as aproximações com os movimentos sociais e 
grupos organizados são fundamentais para os projetos direcionados pela Usina CTAH, como uma forma de 
modificar o paradigma que separa “aqueles que comandam”, técnicos e especialistas, “daqueles que são 
comandados”, moradores e comunidade local (USINA CTAH, 2015).  

O coletivo de arquitetura PICO Estudio, direcionados pelas mãos de Marcos Coronel e Juan Carlos Castillo, 
foi um dos 20 coletivos que coordenaram atividades durante os Espaços de Paz em 5 comunidades na 
Venezuela. A repórter Mariana Siqueira (2015) ressalta que o desenho participativo foi uma das principais 
estratégias utilizadas pelos arquitetos e que por meio do trabalho em conjunto, os planos de necessidades e 
as técnicas a serem utilizadas foram sendo decididas, com isso  

A participação em todos os níveis, desde sua formulação até a execução, aplicada como 
mecanismo de autogestão do projeto, envolve o cidadão na construção do espaço público 
em meio a um processo pedagógico que fortalece a coesão do bairro e o empoderamento 
coletivo (SIQUEIRA, 2015). 

Através da metodologia do urbanismo tático, também conhecido como acupuntura urbana, os coletivos 
deram enfoque nas intervenções de pequena escala como projetos de praças, mirantes, bibliotecas, centro 
comunitários e quadra poliesportivas, a fim de conseguirem irradiar sobre o território modificado, um senso 
maior de comunidade e responsabilidade perante essas infraestruturas e os outros moradores. 

Em Medellín, o conceito de Projeto Urbano Integrado (PUI) leva em consideração o modelo do Urbanismo 
Social e usa instrumentos de intervenção física, social e a coordenação institucional, para solucionar os 
problemas urbanos em assentamentos precários informais por meio do processo participativo (MAZO; 
TAMAYO, 2014). Similar ao projeto Metro Cable em Caracas, a implantação do sistema de transporte público 
é considerada como pioneira para a transformação das áreas precárias de Medellín. Segundo Ghione (2014), 
por meio do sistema de cabo aéreo e a integração com o sistema de ônibus e micro-ônibus, o acesso às áreas 
mais remotas dos bairros foi garantida de forma criativa, atendendo tanto sua finalidade principal de 
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transportar as pessoas quanto estimular a cultura cidadã e a civilidade, por meio dos espaços públicos de 
permanência. 

Essas experiências em assentamentos precários de diferentes cidades e nações latino-americanas, 
compreende características similares no que diz respeito às suas metodologias em todo o processo de 
implantação das intervenções. Mesmo não sendo algo restrito a somente esses programas e escritórios, 
esses modelos de atuação, servem atualmente como inspirações para que outros arquitetos-urbanistas e 
poderes públicos, possam dar continuidade a esse trabalho e serem mais ativos perante o combate às 
carências e às más qualidade de moradia das pessoas.  

A PARTICIPAÇÃO COMO ORDEM DO DIA 

Com o crescente interesse no mundo da arquitetura pelas concepções voltadas para a conscientização social, 
o uso de métodos participativos no desenvolvimento dos projetos urbanos, buscou além de ampliar 
oportunidades nos lugares onde os recursos e as competências técnicas são escassos, envolver e 
responsabilizar efetivamente, todas as pessoas na transformação de seus ambientes construídos. Com isso, 
o envolvimento de uma ampla gama de interessados no desenvolvimento do ambiente urbano, leva o 
processo participativo a atravessar uma abundância de fronteiras profissionais, tradicionais e culturais da 
sociedade, dentre funcionários governamentais, ONGs, organizações internacionais, representantes 
comunitários e grupos empresariais.  

No contexto da América Latina, segundo Graciela Landaeta (2004) pelo processo de urbanização ter tido 
como única escolha “normalizar” os milhares de agregados urbanos às margens dos “sistemas formais de 
habitação” por meio da regularização e da provisão de crédito dos governos, nas primeiras décadas, a 
produção de habitação pelas pessoas foi taxada de forma negativa, no sentido de haver maneiras “certas” e 
“erradas” de promoção habitacional. Dessa forma, a autoconstrução e a participação popular nas decisões 
de desenvolvimento dessas regiões mais desfavorecidas eram vistas como responsáveis pela má qualidade 
dos ambientes nas áreas precárias. 

Todavia, as atuais propostas participativas no contexto latino-americano, são vistas por essa autora como 
legitimadoras da ampla participação social, e que fornecem aos moradores a oportunidade de desenvolver 
habilidades e redes de que tanto precisam para enfrentar sua exclusão. A mudança das tomadas de decisões 
públicas no estilo top-down (de cima para baixo), em abordagens de design bottom-up (de baixo para cima), 
a inclusão do conhecimento local por meio de ações participativas e o uso de metodologias de 
empoderamento, proporcionam dessa maneira, o surgimento de sociedades cada vez mais equitativas ao 
garantirem poder suficiente a população antes excluída das decisões de caráter coletivo (LANDAETA, 2004). 

Em pesquisa sobre estratégias de desenvolvimento de áreas precárias na América Latina, Imparato e Ruster 
(2003) fundamentados nas definições e nos diferentes graus de participação defendidos pelo professor 
Reinhard Goethert3, defendem esse conceito como um processo no qual as pessoas, especialmente as mais 
                                                             
3 Reinhard Goethert é Professor Associado na Escola de Arquitetura e Planejamento do MIT e defende a ideia de que os diferentes 
tipos de participação podem ser traduzidos em cinco diferentes níveis e intensidades, podendo variar entre nenhuma participação, 
somente informação, consulta, controle partilhado e total controle (GOETHERT, 1998 apud IMPARATO; RUSTER, 2003). O primeiro 
grau de participação corresponde a ausência tanto da comunidade quanto dos agentes externos, os níveis de informação e consulta 
condiz com as estratégias de comunicação e negociação e finalmente os controles compartilhados e total conferem à comunidade 
maior poder na administração das tomadas de decisão (IMPARATO; RUSTER, 2003). 
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desfavorecidas, influenciam na alocação dos recursos e na formulação e implementação dos programas e 
políticas, estando envolvidas em diferentes níveis e graus de intensidade na identificação, tempo, 
planejamento, design, inserção, avaliação e em todos os estágios de pós-implementação e desenvolvimento 
dos projetos. Sendo possível assim, como atenta Bordenave (1994) “fazer parte” de uma iniciativa, “sem 
tomar parte” dela, ou seja, ser integrante de uma causa, mas não ter responsabilidades diretas sobre ela. 
Fato que diferencia a participação passiva e a ativa assim como as diferentes nuances de engajamento dos 
cidadãos. 

Com isso, Imparato e Ruster (2003) ilustram três níveis de processo participativo (Figura 2), baseados em 
estudos de casos na Bolívia, Brasil, Costa Rica, México e Peru. O primeiro grau percebido por esses autores 
diz respeito ao de informação e comunicação, seguido do de debate e negociação nas tomadas de decisão e 
por último, o nível mais alto de administração dos recursos pela comunidade, ainda que o controle seja 
compartilhado com a instituição que promove o programa ou projeto. Esses três níveis, segundo seus autores 
são passíveis de serem verificados em conjunto ou separadamente em diferentes combinações nas várias 
atividades dos projetos. Mas de modo geral, um projeto tem um maior nível de participação quando a 
comunidade e os atores externos estão envolvidos em cada uma dessas três componentes.  

 
Figura 2: Graus e níveis de participação segundo Imparato e Ruster 

Fonte: Elaborado pela Autoras, 2017 

De outro modo, as práticas de atuação dos arquitetos e urbanistas em comunidades são delineadas em três 
tipos de grupos diferentes por Kapp et. al. (2012) podendo ser tecnocrática, missionária e artística. A atuação 
nos assentamentos precários no primeiro tipo caracteriza o profissional como um agente contratado pelo 
Estado, onde suas ações são pré-estabelecidas por diretrizes do poder público e dessa forma, trabalham de 
maneira a implementar desde melhorias emergenciais a projetos de grande porte, tanto no caráter individual 
quanto no global, por meio de processos participativos ou impositivos, mas sempre seguindo as 
regulamentações do governo. 
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A atuação missionária conforme Kapp et. al. (2012) compreende o atendimento técnico direto às famílias ou 
grupos de moradores por meio independente ou através da associação dos escritórios com entidades mais 
amplas como organizações não governamentais e instituições de ajuda humanitária. O desenvolvimento 
desse tipo de intervenção se faz por meio de esquemas mentais originários da própria socialização entre as 
pessoas, e por se mostrar de forma sutil, acabam por não ter consciência do andamento do processo. 

O modo artístico de atuação por sua vez, vai de encontro aos processos tecnocráticos e missionários, e dessa 
forma procura transformar a percepção das áreas precárias por meio de intervenções que possam contribuir 
para o aumento das discussões acerca dos impactos das grandes iniciativas públicas em tentar embelezar e 
monumentalizar esses lugares (KAPP et. al. 2012). O ganho simbólico dos artistas, desse modo, se dá de 
maneira relativamente fácil e apesar de enaltecerem a participação popular, seus projetos reforçam a 
exclusão social, pois inserem os moradores como somente trabalhadores manuais, sendo a real imagem 
promovida, a do artista e do patrocinador. 

Essas três formas de processos desse modo, conforme Kapp et. al. (2012) caracterizam o grau de abertura 
dos escritórios de arquitetura em permitir que decisões e ações sejam tomadas pelas comunidades. Mas, 
mesmo que inseridos em diferentes níveis e graus de atuação, a ideia fundamental do projeto participativo 
é a total colaboração entre os diferentes setores envolvidos na completa elaboração dos projetos a ponto de 
leva-los a um certo grau autônomo, não sendo os moradores somente fornecedores do programa de 
necessidades ou mero provedores dos recursos da obra e coautores do projeto (LANA, 2007), mas sim, sendo 
cidadãos ativos e envolvidos na sua criação e gestão, em vez de serem tratados somente como consumidores 
passivos (SANOFF, 2006). Esse acontecimento faz com que os habitantes locais tenham pleno direito em 
reivindicar suas necessidades e oferecer a oportunidade para que estejam envolvidos nas decisões que 
afetam suas vidas, seus meios de subsistência e bem-estar.  

O processo participativo deve ser assim, conforme Gúzman (2016), não mais um acessório nas 
transformações urbanas, mas um elemento chave que permite vincular todas as formas de vida que se dão 
dentro da cidade. Incorporando a figura do arquiteto-operário, que não se sobressai, mas se incorpora ao 
processo e onde as transformações não são feitas apenas "para" a comunidade, mas ainda "pela" 
comunidade (FRANCO, 2014), esse profissional torna-se responsável por impulsionar a capacidade das 
pessoas em combater as problemáticas do meio hostil onde se encontram e enriquecer o sentimento de 
pertencimento de todos os cidadãos envolvidos, utilizando das metodologias que melhor lhe convém. 

ESTUDOS DE CASO 

ELEMENTAL 

Fundada em 2001 e baseada em Santiago, a companhia chilena ELEMENTAL, auto se denomina como uma 
“Do Tank”4, ao estabelecer projetos de interesse público e impacto social, incluindo habitação, espaço 
público, infraestrutura e transporte, como seu foco principal de atuação. Por ter como marca a inserção de 
práticas participativas em suas atividades, esse escritório trabalha em estreita colaboração com o público e 
                                                             
4 O conceito de “Do Tank” se aplica para o escritório ELEMENTAL em oposição ao termo “Think Tank”, grupos de especialistas que se 
permanecem mais no campo dos pensamentos do que da ação e onde conforme SOUZA (2008) se caracterizam por serem instituições 
de pesquisa independentes voltadas para a disseminação do conhecimento e ideias sobre diferentes assuntos como política, 
comércio, indústria, estratégia, ciência e tecnologia.  
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os usuários finais. E na busca pela consciência social, exercem projetos que exploram a capacidade da cidade 
em criar riquezas e fornecer atalhos para a igualdade, melhorando a qualidade de vida das pessoas sem ter 
que esperar por uma redistribuição de renda (ARAVENA, 2011).  

Ou seja, ao lutarem pelo combate a indiferença a partir dos recursos e das vontades inseridos no próprio 
ambiente onde se encontram para atuar, sua abordagem é configurada a disseminar a conscientização social 
da arquitetura, onde o grupo ELEMENTAL passa a ter por princípios  

(1) pensar, projetar e construir melhores bairros, moradias e infraestrutura urbana para 
promover desenvolvimento social e superação do ciclo de pobreza e iniquidade de nossas 
cidades; (2) implantar projetos nas mesmas condições de mercado de quaisquer outros, 
projetando para “conseguir mais com o mesmo” e (3) garantir valorização incremental e 
retorno do investimento ao longo do tempo, de forma a parar de se pensar estas ações 
como mera despesa social (LUCCHESE, 2013) 

O objetivo dessa empresa passou a ser, conforme Aravena (2011), o de gerar um cenário técnico que pudesse 
garantir ganho de valor ao longo do tempo sem a necessidade de mudar as políticas existentes ou as 
condições de mercado. Surge dessa forma, a ideia força do escritório em criar possibilidades de melhorias 
habitacionais a partir das competências de construção dos próprios moradores. O desenvolvimento da 
tipologia “casa metade pronta” aparece pela primeira vez no projeto do Conjunto Habitacional Violeta Parra 
na comunidade de Quinta Monroy, no centro da cidade de Iquique no deserto chileno. Ocupado durante 30 
anos de forma ilegal, cerca de 100 famílias viviam em condições de precariedade e insegurança, em um lugar 
onde espaços público e privado se confundiam criando verdadeiros labirintos em seu interior. 

A oportunidade de desenvolver este site permitiu que a ELEMENTAL testasse seus próprios 
critérios de projeto desenvolvidos para assegurar que cada unidade fosse apreciada em 
valor para que a habitação social pudesse se tornar um investimento social em vez de uma 
despesa social. O sucesso foi conseguido identificando claramente as restrições e depois 
trabalhando com as próprias famílias em oficinas participativas, provando viabilidade no 
nível local (ARAVENA, 2011). 

Uma vez que a inexistência de meios suficientes para se construir habitações confortáveis, pressiona o 
mercado a produzir edificações cada vez menores (ARAVENA, 2014), a solução desdobrada pelo escritório 
em conjunto com a comunidade, foi construir nesse lote de 5.000 metros quadrados, unidades habitacionais 
de 40m², e que tinham o potencial de serem expandidas em ambos pavimentos e que dessa maneira 
corresponderiam à metade daquilo que é razoavelmente necessário em uma casa de classe média de 80m². 
Ou seja, os recursos foram sendo remanejados de forma a “privilegiar” a implantação da infraestrutura básica 
(divisões, paredes contra incêndio, escadas e cobertura) e das áreas mais custosas e necessitadas pelos 
moradores, como banheiros e cozinhas. Uma vez que, recintos como quartos e salas, tem a capacidade de 
serem integrados ao longo do tempo, dependendo somente do morador, auto construí-los nos 40m² 
remanescentes. 

Por meio de ações participativas, o diálogo entre o profissional e a comunidade tornou-se essencial, em todas 
as suas fases de projeto os moradores trabalharam em conjunto ao escritório, participando desde a 
concepção até o acompanhamento das obras, por meio de oficinas de orientação e cursos gratuitos, foram 
sendo preparados de modo a conseguirem expandir suas casas (BELLIA, 2013). Dessa forma, o escritório 
ELEMENTAL atua em seus projetos de interesse social, de maneira a sempre instigar a habilidade das pessoas 
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em terem maior autonomia na construção de seus espaços, aumentando o valor de pertencimento desses 
habitantes às suas comunidades (Figura 3). 

 
Figura 3 - Apropriação dos moradores após construção do conjunto habitacional 

Fonte: ELEMENTAL, 2007 

A “incrementabilidade”, segundo Aravena em entrevista a web série “Revolução através do Design” do grupo 
Himawari8 (2013), apesar de não ser um processo novo, se tornou inovador ao entender a habitação como 
capaz de adquirir padrões melhores, por consequência do potencial da autoconstrução. Com isso, esse tipo 
de “habitação incremental”, tornou-se com o tempo quase uma assinatura do ELEMENTAL em várias de suas 
outras intervenções, por conseguir lidar com os orçamentos limitados do poder público e ainda assim, 
fornecer habitações a preços baixos atendendo as necessidades de seus moradores (STOTT, 2013).  

Em conjunto, os projetos desenvolvidos a partir da metodologia incremental, focam em três princípios: (A) 
nos processos mais difíceis, (B) naquilo que não pode ser realizado individualmente e (C) em caminhos que 
garantirão o bem comum no futuro, formando uma base para o qual o ELEMENTAL denominou de “ABC da 
habitação incremental” (ELEMENTAL, 2016), e seguem cinco critérios básicos de design, sendo eles:  boa 
localização; crescimento harmonioso ao longo do tempo; traçado urbano introduzido entre o espaço privado 
(lotes) e o espaço público (rua); fornecimento de uma estrutura para o cenário final de crescimento (classe 
média) e não apenas para a inicial; e finalmente DNA habitacional de classe média.  

Ou seja, o grupo ELEMENTAL concretiza seu processo de “incrementabilidade”, de modo a equilibrar três 
características fundamentais: balancear principalmente o crescimento de unidades habitacionais de baixa 
densidade, sem a superlotação populacional, mas com a possibilidade de expansão e implementação de 
melhorias nas moradias (ELEMENTAL, 2016). Sendo, portanto, uma prova de que a habitação social e o poder 
de autoconstrução das pessoas podem ser canalizados de maneira a enfrentar os problemas da massiva 
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urbanização, levando benefícios para as comunidades onde são implementados ao aceitar restrições tanto 
orçamentárias quanto governamentais. 

Al Borde 

Iniciado em 2007 na cidade de Quito, no Equador como um grupo de workshop, o escritório equatoriano Al 
Borde tem atuado atualmente em diferentes projetos, conferências, ateliers e exposições ao redor do 
mundo. Reconhecido por seu corpo técnico como um estilo de vida, a companhia se constrói diariamente a 
partir das experiências alcançadas com as mãos no trabalho, colocando-se longe das teorias e altamente 
ligado às realidades locais (AL BORDE, [s.d]). 

O estabelecimento de uma prática que se constitui como um contínuo trabalho em progresso, acaba por se 
tornar uma consistência nas ações tomadas entre todos os membros da Al Borde, ou seja a facilidade de 
serem adaptáveis e flexíveis é a base para que a atuação dessa firma seja possível (KLOPPENBURG, 2016). Os 
arquitetos com isso, tentam ser consistentes na abordagem de uma arquitetura mais humana por meio do 
uso mínimo de recursos, colocando-se na fronteira entre arte e arquitetura e utilizando a escassez, não como 
desculpa, mas como algo estético e político (RAMÍREZ, [s.d]).  

Eles desenvolvem uma espécie de "discussão íntima de lugar" e como uma ética de 
trabalho, propor um design que se origina da "inteligência comum". Através de vários 
projetos, os arquitetos geram dinâmicas de intercâmbio social onde as pessoas projetam a 
partir de sua própria consciência coletiva (RAMÍREZ, [s.d]). 

A arquitetura flexível e adaptável do Al Borde, foi desafiada logo no começo de sua carreira, em 2009, a 
desenvolver uma série de projetos extremamente particulares e em condições muito incomuns, na 
comunidade rural, da cidade praiana de Puerto Cabuyal (Equador). A demanda pela construção da escola 
surge, com isso, na tentativa de servir aos filhos dos pescadores e agricultores locais e das vilas mais 
próximas. Desse modo, a Escola Nueva Esperanza e suas edificações complementares foram desenvolvidas 
em um processo arquitetônico dividido em três etapas: Nueva Esperanza, Esperanza Dos e a Última 
Esperanza. 

Ao serem desaprovados de usar material reciclado nas obras de Nueva Esperanza, por não condizer com a 
realidade local do ambiente, a proposta final se baseou em utilizar os mesmos materiais e técnicas 
construtivas recorridos pelos pescadores na construção de suas próprias casas: uma base de madeira sobre 
estacas, paredes de bambu, estrutura de madeira e teto de tecido ou palha (AL BORDE, 2010). Dessa forma, 
o entendimento de que cada contexto apresenta possibilidades de soluções extremamente específicas 
passou a ser uma das principais premissas do escritório. Esse método chamado por “sustentabilidade do 
senso comum” pelo Al Borde, conforme Kloppenburg (2016) torna o uso de materiais e metodologias 
familiares aos seus clientes, uma forte ferramenta de intervenção. 

Por meio do processo participativo, inserido através de maquetes e desenhos colaborativos, os arquitetos da 
Al Borde conseguiram envolver a comunidade em todo o processo de construção “pois era impossível de 
fazer sem eles”, sendo a maior diferença relatada pelo escritório, ter acontecido na concepção e 
conceituação do espaço da escola, que sai dos padrões do mercado, no intuito de promover um ambiente 
mais ativo e relacionado ao ambiente natural ao qual as crianças estavam acostumadas. 
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A segunda etapa do projeto Esperanzas Dos, também contou com o envolvimento ativo da comunidade local. 
Conforme o arquiteto Barragán em entrevista a Kloppenburg (2016), a companhia Al Borde trabalhou desde 
o início da proposta em conjunto com um antropólogo a fim de explorar “diferentes tipos de metodologias 
de participação", decidindo-se por "envolver a comunidade no sistema de tomada de decisão que definiria 
as partes específicas dos espaços". Seguindo critérios similares ao primeiro projeto na comunidade, o uso de 
materiais e técnicas construtivas locais foram extremamente necessários para que a população estivesse 
conectada e pertencente ao projeto. 

A formação de um sistema simples e de mínima complexidade foi segundo o Al Borde capaz de adaptar às 
variáveis imprevisíveis da terra, do trabalho e dos materiais, permitindo a discussão do desenho e as decisões 
no momento da construção. Com um processo lógico baseado na construção coletiva e no entendimento do 
escopo do sistema, a comunidade pode se apropriar do projeto, até o ponto de não precisarem mais dos 
arquitetos (Figura 4). O objetivo final dessa forma, foi promover um diálogo entre os membros do escritório 
e as pessoas da comunidade, tanto no processo de concepção do projeto quanto no de construção, de modo 
que o resultado final correspondesse não somente às necessidades e preferências de todos os usuários, mais 
ainda levasse em consideração o envolvimento da empresa juntamente aos esforços da comunidade, 
originando uma estrutura onde as melhorias e a presença do grupo seriam eventualmente desnecessárias 
(KLOPPENBURG, 2016). 

 
Figura 4: Processo participativo no desenvolvimento da Esperanza Dos 

Fonte: Al Borde, 2011 
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A Última Esperanza se caracteriza dessa maneira, como uma etapa final de toda uma metodologia de 
melhoria de qualidade de vida dos moradores de Cabuyal. Ao perceberem a influência dos dois primeiros 
projetos na arquitetura local, a equipe Al Borde em vez de responder às novas demandas, decidiu por 
executar uma “escola de arquitetura” que reforçasse as capacidades construtivas da população, diminuindo 
cada vez mais a presença deles na comunidade, visando sua alto-suficiência. Por meio de uma série de 
workshops, os arquitetos desenvolveram uma metodologia que envolvia o desenvolvimento da capacidade 
dos moradores de Cabuyal em analisar e sintetizar ideias abstratas e transformá-las em espaços concretos, 
uma vez que esses habitantes já estavam cientes de suas realidades e conheciam os materiais e processos 
de construção, introduzidos em Nueva Esperanza e Esperanza Dos. 

Esse conjunto de projetos ensinou aos membros do Al Borde que a colaboração é muito mais útil do que um 
conjunto específico de habilidades ou conhecimentos, "que um mais um não é dois, mas mais - por causa do 
incalculável efeito multiplicador do trabalho em equipe" (KLOPPENBURG, 2016). Quando requeridos a 
trabalhar em diferentes processos, os arquitetos do Al Borde estão “sempre preparados para enfrentar a 
vida sem esperança e sem medo, sem esperança de sucesso e sem medo de falhar (...), estão se perguntando 
sobre o que é necessário na vida e o que é necessário na sociedade. Fazem projetos que às vezes são 
arquitetônicos, às vezes com organizações, às vezes com arte de rua, mas, finalmente, são divertidos" 
(KLOPPENBURG, 2016). 

Atelier Metropolitano 

Localizado no Rio de Janeiro e com mais de 20 anos de experiência, o estúdio Atelier Metropolitano se 
comporta como uma estrutura produtiva e criativa capaz de atuar nas áreas de urbanismo, arquitetura e 
paisagismo, direcionada principalmente aos órgãos públicos federais, provinciais ou municipais e instituições 
públicas e privadas, na consultoria e apoio técnico-profissional na elaboração de programas e projetos de 
articulação física e social (JÁUREGUI, [s.d]).  

Desde 1994, o atelier tem contribuído com projetos de gestão, regularização e desenvolvimento de áreas 
precárias do Rio de Janeiro, participando dos programas Favela Bairro e Rio Cidade, e na urbanização de 
bairros cariocas favelizados, pelo programa Morar Carioca e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
nos complexos do Alemão e de Manguinhos, assim como no Núcleo Habitacional da Rocinha. Com isso, se 
caracteriza por reunir principalmente, trabalhos em bairros carentes e favelas do Rio de Janeiro, tendo por 
base o conhecimento das atividades e redes locais, como meio de valorizar o território atuante, através da 
incorporação de edificações de interesse público e social (MORA, 2014). 

Ao ter se encontrado na arquitetura e no urbanismo, no conflito entre a cidade formal e a informal, desde 
meados dos anos 90, Jáuregui ao longo de seu trabalho, no Atelier Metropolitano, tem desenvolvido o 
conceito de “direito à beleza”, como uma forma de expressar os desejos da população em tornar seus 
ambientes mais dignos e capazes de oferecer qualidade de vida, pela introdução da beleza como uma 
questão além da estrutural (MORA, 2014). Desse modo, o tratamento urbanístico, arquitetônico e 
paisagístico se traduz em objetos e espaços que levam novos significados a cidade informal, e podem se 
configurar desde uma escola, uma biblioteca, um centro de saúde até mesmo na forma de instalações de 
apoio como banheiros e vestiários, contribuindo para a reconfiguração dos lugares (FRACALOSSI, 2011). 
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Os programas de urbanização de favela, que o estúdio Atelier Metropolitano se insere, lidam justamente 
com a bipolaridade entre a cidade formal e a informal, por conta dos grandes contrates sociais, da má 
distribuição de renda e das más políticas urbanas (GONÇALVES, 2009). A interdisciplinaridade entre os 
diferentes grupos sociais e de profissionais dentro e fora do escritório, torna-se desse modo, um aspecto 
fundamental para a realização de trabalhos nas áreas de conflito executadas por esta companhia, como meio 
de interpretar as várias demandas da população. 

Coordenadas entre os anos de 2008 e 2011, pelo estúdio Atelier Metropolitano e por intermédio do PAC e 
financiamento do MCidades e da Caixa Federal Econômica (Caixa), o conjunto de requalificação de favelas e 
a implantação do sistema de Teleférico do Complexo do Alemão alterou consideravelmente a paisagem nessa 
região do subúrbio carioca, compondo com o ambiente construído já existente e criando uma nova função 
simbólica para o lugar (Figura 5). Ao se integrar com a atual rede de trens metropolitanos da cidade, esse 
teleférico, promove uma maior mobilidade aos seus usuários por envolver diferentes tipos modais em um 
mesmo sistema. A implantação de novas unidades habitacionais, o tratamento de espaços de convivência e 
a construção das estações como postos sociais possuidoras de bibliotecas, centros de saúde, cívico e apoio 
jurídico, creches e comércios, contribuem para que a nova paisagem edificada eleve a condição dos 
moradores a novos marcos de visibilidade e cidadania. 

 
Figura 5: Sistema de Teleférico do Complexo do Alemão, Rio de Janeiro (Brasil) 

Fonte: Secretaria de Estado de Obras do Governo do Rio de Janeiro, 2011 
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A forma de atuação, portanto, desse estúdio nas áreas da cidade informal se caracteriza por ser, de acordo 
com Jáuregui, claramente, diferenciada da atuação na cidade formal, principalmente no que se refere à 
"escuta das demandas", pois o diálogo se restitui de maneira mais interativa no ambiente mais necessitado. 
Com isso, em qualquer área da cidade para esse arquiteto, o projeto deve se desenvolver a partir da leitura 
da estrutura do lugar para depois serem formuladas as propostas, ou seja, a demanda não deve ser 
respondida, mas sim interpretada, não podendo ser desenhado diretamente aquilo que é solicitado, mas sim 
ser processado no tempo necessário aquilo a ser respondido (JÁUREGUI, 2015).  

Em relação à participação da população, esse fator adquire diferentes conotações ao longo das intervenções, 
que segundo Jáuregui (2015), apresenta quatro momentos fundamentais em todo o processo de 
investigação. O primeiro se faz a partir do conhecimento do lugar, realizado não somente com reuniões e 
convocações com os líderes comunitários, mas ainda por meio do convívio frequente durante vários meses 
na comunidade de maneira a entender a estrutura do lugar e criar uma relação de diálogo com os habitantes. 
O segundo momento, se dá a partir do contrato do escritório com o poder público e o retorno do Atelier 
Metropolitano à comunidade de forma a firmarem parcerias com moradores locais, que servirão como 
consultores e informantes do que acontece e se vê no lugar.  

O terceiro momento é caracterizado pelo início da construção dos projetos, cuja construtora tem por 
obrigação de contratar 40% da mão de obra local. Por último, a quarta etapa é concebida ao término da obra, 
com a instalação no local da intervenção do POUSO (Posto de Orientação Urbanístico e Social), que conta 
com uma equipe de funcionários da prefeitura formada por arquiteto, engenheiro e assistente social, todos 
responsáveis pela regularização e mediação de conflitos pós-obras. 

Sendo o ponto de partida o esquema de leitura da estrutura do lugar trabalhado por Jáuregui em seu estúdio, 
o agente desencadeante de um projeto trata-se do potencial de mobilidade inserido no território das áreas 
precárias. Ou seja, a principal questão é conseguir articular a cidade dos fluxos (mercadorias, pessoas, 
informações) com a cidade dos lugares (espaços fixos) e vincular a cidade global (território da mundialização) 
com a cidade local (território produtivo e de enraizamento) (JÁUREGUI, [s.d]). Para isso, o estudo proposto 
pelo Atelier Metropolitano leva em consideração o relacionamento entre a cidade, a urbanidade e o espaço 
público tendo por finalidade combinar aspectos de cunho físico, social, econômico, cultural e ambiental que 
envolvem o território atuante. 

Independente da escala do lugar, sendo pequeno, médio, grande ou muito grande, a leitura em si do lugar 
articulado com as necessidades dos habitantes forma um conjunto urbano capaz de integrar todas essas 
complexidades, configurando assim espacialmente as soluções para cada um desses aspectos, na forma do 
traçado das vias, do paisagismo, do urbanismo, das edificações, dos espaços públicos e da infraestrutura 
(GONÇALVES, 2009). Logo, a leitura da relação entre o físico e o social é o que define e estabelece as grandes 
linhas mestras de atuação da forma com que o estúdio lê o lugar, derivando como irá atuar e o que irá fazer; 
não sendo desse modo uma pressuposição, mas, sim, um derivado (JÁUREGUI, [s.d]). 

CONCLUSÃO 

Diante das informações apresentadas neste artigo e com base nos objetivos postos para sua realização, por 
meio dos estudos de caso, foi possível perceber como na atualidade, três diferentes escritórios de arquitetura 
e urbanismo estão atuando nos assentamentos precários latino-americanos. Apesar, dos arquitetos e 
urbanistas raramente se identificarem com uma forma de atuação propriamente dita, a partir da análise dos 
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casos propostos, verificou-se que para os escritórios, a participação da comunidade local em todas as etapas 
dos processos de intervenção, mesmo que em diferentes níveis, é fundamental no combate à precariedade 
e na má qualidade de vida no ambiente construído. Com isso, faz-se relevante, relacionar os casos estudados 
e suas respectivas intervenções, de acordo com a escala de participação proposta por Imparo e Ruster (2003) 
em seu estudo na América Latina e os diferentes tipos de atuação definidos por Kapp et. al. (2012).  

No que se diz respeito à companhia chilena ELEMENTAL e a incorporação da incrementabilidade em seus 
projetos de habitação de interesse social, o processo participativo é o caminho para que a população tenha 
voz de direito e de fato nos debates sobre, por exemplo, as áreas e localização de seus futuros conjuntos 
habitacionais, ou mesmo na escolha dos ambientes e materiais a serem implantados em suas moradias. Ao 
terem esse tipo de representatividade, a população pode, dessa forma, compartilhar com as instituições 
governamentais, o controle nas principais tomadas de decisão que lhe dizem respeito. O escritório passa a 
ter uma atuação em parte tecnocrática, pois ao ter uma relação de contrato com o Estado, chega a possuir 
certas restrições e ações que são pré-estabelecidas, e em parte missionária, por atender em alguns casos a 
população de forma mais direta e difundir seus projetos abertamente em meios eletrônicos. 

O equatoriano, Al Borde por sua vez, nos três exemplos relacionados, mostrou ter uma atuação mais direta 
junto à comunidade, se manifestando de certa maneira missionária. Por ter envolvido a participação das 
pessoas e de voluntários desde o processo de concepção dos projetos até a conclusão da obra, 
desenvolveram as usuais técnicas construtivas de costume da população local, dando-lhes pleno poder em 
continuar o progresso do assentamento por conta própria. Ademais, o total controle dos moradores locais, 
pode ser assim percebido tanto nas decisões tomadas quanto na própria realização dos projetos. 

Em contrapartida, o Atelier Metropolitano, baseado no Brasil e dirigido pelo arquiteto argentino Jorge Mario 
Jáuregui, pelos estudos expostos, pode ser caracterizado como um escritório de atuação plenamente 
tecnocrática. Apesar, de ter um procedimento metodológico em que a população das áreas atuantes, se 
insere em diferentes níveis no desenvolver do projeto, as diferentes instâncias e órgãos públicos 
financiadores, ainda são fortes detentores do poder e das medidas nos programas de intervenção. As 
comunidades dessa forma, se apresentam de forma mais voltada para o esclarecimento de informações e 
condições de vida chegando a ter mínimas oportunidades nos debates e nas negociações das políticas. 

Ao observar essas diferentes nuances de participação comunitária e de intervenção, pode-se perceber, tanto 
as dificuldades e desafios em se combater a precariedade, mas ainda a grande diversidade e a capacidade de 
se conseguir projetar e construir por meio e com a escassez de recursos. A relevância dessa temática, se faz 
exatamente nessas questões e no desejo em colaborar nas discussões acerca da atuação dos escritórios de 
arquitetura e urbanismo na contemporaneidade, apresentando essa área não mais como um fator de 
exclusão, mas como um processo que tenta restituir melhores condições de vida pela valorização do poder 
construtivo das pessoas, e de suas relações. 

Vale lembrar que a proposta desse projeto não objetiva taxar os escritórios latino-americanos, conforme 
seus planos metodológicos ou seus graus de influências nas comunidades onde trabalham. O que se busca 
fundamentalmente, é contribuir para o conhecimento acerca da arquitetura e do urbanismo na América 
Latina, na tentativa de propagar estratégias que possam minimizar os problemas que afligem as inúmeras 
cidades espalhadas por essa região.  
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De toda forma, esta pesquisa procurou colaborar para o entendimento dos modos de atuação dos arquitetos 
e urbanistas em áreas precárias latino-americanas, ao apresentar seus contextos de intervenção, seus 
métodos de projeto e a maneira como suas práticas refletem atitudes positivas na população. Foi assim, um 
estudo bastante enriquecedor a nível pessoal e de investigação, pois além de demandar uma vasta 
quantidade de material bibliográfico e audiovisual, principalmente em língua estrangeira, foram explorados 
âmbitos da arquitetura e do urbanismo da América Latina, pouco acessíveis na academia.  

É passível, dessa maneira, de se sugerir, que mais estudos sejam realizados, tanto em relação às práticas de 
atuação em assentamentos precários feita por esses e outros escritórios de arquitetura e urbanismo, assim 
como sobre as comunidades que fizeram parte de seus processos de intervenção. Na busca por identificar, 
não somente o grau de independência dessas populações, pós-atuação, mais ainda fazer com que as 
metodologias utilizadas sejam cada vez mais compreendidas e popularizadas entre o meio profissional e 
acadêmico, gerando benefícios a todos envolvidos. 
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O ABISMO ENTRE AS PRÁTICAS PRESERVACIONISTAS E A GARANTIA DO 

DIREITO À MORADIA DIGNA: O EMBLEMÁTICO CASO DA COMUNIDADE 

DO PILAR NO BAIRRO DO RECIFE  

THE CHASM BETWEEN PRESERVATIONIST PRACTICES AND THE GUARANTEE OF THE RIGHT TO 
PROPER HOUSING: THE EMBLEMATIC CASE OF PILAR COMMUNITY 

EL ABISMO ENTRE LAS PRÁCTICAS PRESERVACIONISTAS Y LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA 

VIVIENDA DIGNA: EL EMBLEMÁTICO CASO DE LA COMUNIDAD DEL PILAR EN EL BARRIO DE RECIFE  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Este artigo busca analisar os projetos elaborados pelo poder público - entre 1975 e 2012 - para a área onde se situa a 
Comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, área central do Recife. A análise dos projetos realiza-se a partir da 
observação crítica do processo de ocupação do território pelos moradores do Pilar; da conjuntura política e social de 
cada um dos períodos abordados; das estratégias de intervenção das propostas elencadas pelo poder público em cada 
período e, finalmente, da concepção de planejamento urbano, teórica e metodológica, utilizada pelos gestores. 
Procuramos aqui compreender como (e se) a existência da Comunidade do Pilar, suas carências e demandas, foram 
levadas em consideração pelos planos urbanísticos e projetos arquitetônicos concebidos para a área específica da 
Comunidade do Pilar ou mesmo para o Bairro do Recife em sua totalidade. O trabalho destaca a dificuldade 
recorrente de real aplicação do conceito de Conservação Integrada que visa o equilíbrio entre as questões 
preservacionistas e as de planejamento urbano, onde a discussão da política habitacional, do direito à cidade e a 
moradia digna deveriam ser parte indissociável da política urbana preservacionista. O presente trabalho destaca, 
ainda, a ênfase dada nas reflexões acerca da preservação patrimonial sobre o papel da habitação nas áreas centrais 
históricas para a sua requalificação de forma sustentável e socialmente justa. Estamos caminhando para o alcance da 
valorização da habitação em sítios históricos? O que acontece quando a população residente é de baixa renda? O caso 
da Comunidade do Pilar tem muito a nos dizer. 

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade do Pilar, Habitação de Interesse Social, Conservação Integrada, Moradia em Áreas 
Centrais, Direito à Cidade. 

ABSTRACT: 
This article aims to analyze the projects elaborated by the local government - between 1975 and 2012 - for the area 
where the Pilar's Community lies, in Bairro do Recife, at the center of Recife. The project analysis takes place in the 
critical observation of the territory's occupation process by Pilar's residents; of the political and social conjuncture of 
each covered period; of the intervention strategies proposed by the public government in each period and, finally, of 
the theoretical and methodological urban planning conception utilized by the public administrators. Here, we seek to 
comprehend how (and if) the existence of Pilar's Community, its needs and demands, were taken in consideration by 
the urban plans and architectural projects conceived for the area or even for Bairro do Recife in its totality. The work 
highlights the recurrent difficulty of real application of the Integrated Conservation concept which aims to create a 
balance between the preservationist and urban planning issues, in which the discussion of housing policy, of the right 
to the city and to dignified habitation should be a indispensable part of preservationist urban politics. Furthermore, this 
work highlights the emphasis given to reflections consisting of the heritage preservation about the role of habitation in 
the central historical areas concerning its requalification in a sustainable and socially fair way. Are we heading to an 
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extent of recognition of the habitations in historical sites? What happens when the resident population has low 
income? The Pilar's Community case has much to say. 

KEYWORDS: Pilar's Community, Social Interest Habitation, Integrated Conservation, Habitation on Central Areas, Right 
to the City. 

 

RESUMEN: 

Este artículo busca analizar los proyectos elaborados por el poder público - entre 1975 y 2012 - para el área donde se 
sitúa la Comunidad del Pilar, en el Barrio de Recife, área central de Recife. El análisis de los proyectos se realiza a partir 
de la observación crítica del proceso de ocupación del territorio por los moradores del Pilar; de la coyuntura política y 
social de cada uno de los períodos abordados; de las estrategias de intervención de las propuestas enumeradas por el 
poder público en cada período y, finalmente, de la concepción de planificación urbana, teórica y metodológica, 
utilizada por los gestores. En este sentido, se trata de comprender cómo (y si) la existencia de la Comunidad del Pilar, 
sus carencias y demandas, fueron tomadas en consideración por los planos urbanísticos y proyectos arquitectónicos 
concebidos para el área específica de la Comunidad del Pilar o incluso para el Barrio de Recife en su totalidad. El 
trabajo destaca la dificultad recurrente de real aplicación del concepto de Conservación Integrada que busca el 
equilibrio entre las cuestiones preservacionistas y las de planificación urbana, donde la discusión de la política 
habitacional, del derecho a la ciudad y la vivienda digna deberían ser parte indisociable de la política urbana 
preservacionista. El presente trabajo destacado, aún, el énfasis dado en las reflexiones acerca de la preservación 
patrimonial sobre el papel de la vivienda en las áreas centrales históricas para su recalificación de forma sostenible y 
socialmente justa. ¿Estamos caminando al alcance de la valorización de la vivienda en sitios históricos? ¿Qué sucede 
cuando la población residente es de baja renta? El caso de la Comunidad del Pilar tiene mucho que decir. 

PALABRAS CLAVE: Comunidad del Pilar, Vivienda de Interés Social, Conservación Integrada, Vivienda en Áreas 
Centrales, Derecho a la Ciudad. 
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INTRODUÇÃO1 

A história da Comunidade do Pilar, instalada no coração do Bairro do Recife, núcleo inicial de formação da 
cidade do Recife, é marcada por um intenso conflito de interesses entre diversos atores sociais e já 
contabiliza 43 anos desde a primeira ocupação da área. Sob a ótica do planejamento urbano inclusivo e 
democrático, analisaremos neste artigo os projetos elaborados pelo poder público - entre os anos de 1975 
e 20122 - para a área onde está localizada a Comunidade do Pilar. 

A análise dos projetos será realizada a partir da observação de 4 aspectos centrais:  o processo de ocupação 
do território pelos moradores do Pilar; a conjuntura política e social de cada um dos períodos abordados; as 
estratégias de intervenção das propostas elencadas pelo poder público em cada período; a concepção de 
planejamento urbano, teórica e metodológica, utilizada pelos gestores. 

Ao longo do recorte temporal analisado, foi possível perceber uma grande variação de posturas e de 
estratégias de intervenção. Enquanto alguns gestores optaram por priorizar as políticas de preservação e 
conservação do sítio histórico em detrimento da estruturação de uma política habitacional, outros 
propuseram a construção de moradias cuja tipologia e implantação acabaram afastando os moradores do 
Pilar da dinâmica e do cotidiano do bairro. Se, por um lado, alguns gestores foram favoráveis a 
permanência da comunidade no sítio, outros, viam em sua relocação a possibilidade de atrair 
investimentos, gerar renda e construir novas edificações no “Recife Antigo”. 

São exatamente estas especificidades, de cada fase analisada, que procuraremos compreender, 
identificando como (e se) a existência da Comunidade do Pilar, suas carências e demandas, foram levadas 
em consideração pelos planos urbanísticos, de conservação e projetos arquitetônicos concebidos para a 
área da Comunidade do Pilar e também para o Bairro do Recife como um todo. Esta população de baixa 
renda, como parte integrante do sítio histórico, foi considerada no desenvolvimento dos planos 
urbanísticos para o bairro? Se sim, como?  

De uma forma geral, o que se percebe é a grande dificuldade para a construção de um processo que, de 
fato, se baseie no conceito de Conservação Integrada3. Trabalhar as questões preservacionistas a partir de 
uma visão integrada onde estas estejam inseridas em uma visão de planejamento mais ampla, permanece 
sendo um desafio.  

A discussão da política habitacional deveria ser parte indissociável da política urbana preservacionista para 
o Bairro do Recife. Apesar da ênfase dada em dezenas de cartas patrimoniais e reflexões acerca da 
preservação patrimonial sobre o papel da habitação nas áreas centrais históricas para a sua requalificação 
de forma sustentável, essa discussão integrada parece ainda não ser uma realidade no Bairro do Recife. O 

                                                           
1
 O presente artigo resulta do Trabalho de Curso desenvolvido, em 2017, pela primeira autora sob a orientação da segunda autora 

e intitulado “Fora de Portas: A comunidade do Pilar no planejamento urbano do Bairro do Recife”, para a obtenção do grau de 
Arquiteta e Urbanista pela UFPE. 
2
 O recorte temporal foi definido da seguinte forma: o ano de 1975 marca o surgimento da ocupação inicialmente denominada 

como ”Favela do Rato” (que passará a ser reconhecida como Comunidade do Pilar a partir de 1998), e o ano de 2012 corresponde a 
data para a qual era prevista a conclusão do Programa de Requalificação e Inclusão Social da Comunidade do Pilar (PRISCP). 
3
 Entendemos o conceito de Conservação Integrada a partir de como o mesmo é registrado na Declaração de Amsterdã de 1975 

(http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Declaracao%20de%20Amsterda%CC%83%201975.pdf) e das diversas 
contribuições e reflexões desenvolvidas no Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada (CECI - http://www.ct.ceci-
br.org/ceci/). 
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esvaziamento sofrido, especialmente a partir da década de 70, pelos centros históricos do Brasil 
dificilmente será superado sem a discussão e incorporação do uso habitacional nas ações de requalificação 
urbana (Carta de Lisboa, 1995; FERREIRA, 2017).4 

Identificamos 3 fases principais que remetem a diferentes momentos políticos que marcaram a prática do 
planejamento urbano no Recife e, mais especificamente, no bairro em análise com a constituição de planos 
específicos para a área. A primeira fase corresponde ao período que vai de 1975 a 1989 e é marcada pelo 
Plano de Reabilitação do Bairro do Recife (PReabBR);  a segunda fase vai de 1990 a 2000 e corresponde ao 
Plano de Revitalização do Bairro do Recife (PRBR); e por fim, a terceira fase vai de 2001 a 2012, período do 
Programa de Requalificação e Inclusão Social da Comunidade do Pilar (PRISCP).5 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: A ÁREA FORA DE PORTAS E A MODERNIZAÇÃO DO BAIRRO DO 
RECIFE NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

O interesse em ocupar o Bairro do Recife se deu em função de sua localização estratégica, próxima ao Rio 
Capibaribe e ao Oceano Atlântico. Considerado uma espécie de porto natural pelos exploradores, recebeu a 
função portuária e teve sua ocupação iniciada em meados do século XVI. Com a chegada dos holandeses 
em 1630, o isolamento do núcleo urbano foi reforçado por “(...) trincheiras e bastiões que substituíram a 
velha paliçada portuguesa, com apenas três portas dando acesso natural a cidadela, seguindo o modelo 
convencional de defesa das cidades medievais” (CAVALCANTI, 1977, p. 61). A “Povoação do Recife” se 
conectava a outras localidades, então, através de três Portas: a Porta do Mar, da Balsa e da Terra. Esta 
última abria caminho para a área onde hoje se situa a Comunidade do Pilar, na parte norte da ilha, que não 
por acaso, foi denominada de Fora de Portas. Os portugueses foram responsáveis pela demolição das 
portas, que logo foram substituídas por construções em formato de arco, como o Arco do Bom Jesus 
erguido no mesmo lugar da antiga Porta da Terra.  

                                                           
4
 De acordo com a Carta de Lisboa, o processo de “Revitalização Urbana” corresponde a operações que tem como objetivo reativar 

a vida econômica e social de um território em processo de decadência. O conceito de “Reabilitação Urbana”, por sua vez, consiste 
em requalificar territórios através de iniciativas que exaltem as potencialidades sócio-econômicas e funcionais existentes, 
vislumbrando a melhoria da qualidade de vida da sua população residente. Já o conceito de “Requalificação Urbana” se aplica a 
operações que visam dotar territórios de infra-estrutura necessária para dar suporte à habitação. Todos os conceitos anteriores 
partem da premissa da preservação do estoque construído com pequenas intervenções de adequação aos novos usos propostos, já 
o conceito de “Renovação Urbana” corresponde a operações que preveem a demolição do patrimônio edificado de um território 
para a implementação de tipologias arquitetônicas contemporâneas e novos usos.  
(https://www.culturanorte.pt/fotos/editor2/1995__carta_de_lisboa_sobre_a_reabilitacao_urbana_integrada-
1%C2%BA_encontro_luso-brasileiro_de_reabilitacao_urbana.pdf) 
5
  As fontes utilizadas foram:  

1. Pesquisa documental no acervo da atual Autarquia antiga Empresa de Urbanização do Recife (URB), onde foram 
consultados: diagnósticos socioeconômicos, memoriais descritivos, pareceres técnicos, apresentações, planos e demais registros e 
documentos oficiais relacionados aos projetos desenvolvidos para o Bairro do Recife, e, para a Comunidade do Pilar em cada uma 
das referidas fases. A Autarquia de Urbanização do Recife tem como função executar e acompanhar projetos estruturadores e 
serviços de engenharia na cidade do Recife, sendo responsável por obras de infraestrutura como: canais, vias, pontes, viadutos, 
sistemas de drenagem; de habitação; de paisagismo: parques e praças; mitigação de riscos: contenção de encostas, barreiras e etc.  

2. Entrevistas semiestruturadas realizadas com os profissionais, em sua maioria de arquitetura e urbanismo, envolvidos 
no processo de elaboração e implementação dos planos e projetos estudados. Para a definição dos entrevistados, foram 
selecionados aqueles profissionais que tiveram maior protagonismo em cada uma das 3 fases identificadas. 
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Quando os holandeses chegaram ao Recife em 1630, a área de Fora de Portas se configurava por uma faixa 
esguia de terra onde se situavam apenas o Forte do Brum e o Forte de São Jorge, erguidos pelos 
portugueses. Tratava-se de um areal “praticamente desabitado, que servia de caminho entre o Recife e 
Olinda” (GIUSTINA, 2010, p. 104).  Pouco a pouco, o bairro começou a se expandir em direção ao norte. No 
ano de 1680, sobre as ruínas do Forte de São Jorge, o proprietário das terras de Fora de Portas, João do 
Rêgo Barros, construiu a Igreja da Nossa Senhora do Pilar e fixou residência nas proximidades (GIUSTINA, 
2010, p. 104), dando início a ocupação dessa área.  

Mesmo com as portas derrubadas, as diferenças entre as áreas de Fora de Portas e do núcleo urbano 
original permaneceram, e, foram relatadas e analisadas por alguns autores da literatura e da academia. A 
pesquisadora Nancy Neri, aponta que o bairro “desde o início de sua formação, até hoje, apresenta uma 
diferença no padrão socioespacial dos comerciantes e das famílias moradoras de um e do outro lado das 
“portas” (NERY, 2012, p. 22). O literato Sylvio Rabello foi morador de Fora de Portas. Em seu livro de 
memórias “Tempo ao tempo” relata como foi a chegada de sua família nessa região que não era 
“propriamente na cidade, mas, como diziam os moradores, em Fora de Portas”(RABELLO, 1979, p. 15). O 
autor destaca a diferença entre tipologias arquitetônicas de imóveis localizados numa mesma rua, a rua de 
São Jorge, que é, na realidade, a continuação de uma das ruas mais antigas e um dos principais pontos 
turísticos do Bairro do Recife nos dias atuais - a rua do Bom Jesus. A primeira se encontra no território de 
Fora de Portas, já a segunda se situa na área do núcleo urbano. Enquanto a primeira, de acordo com a 
descrição do autor, apresentava tipologias mais simples, a segunda, que ficava mais próxima a Porta da 
Terra, apresentava tipologias mais sofisticadas.  

Na passagem entre os séculos XIX e XX, a demanda pela melhoria da infraestrutura portuária associada ao 
“frenesi” do momento político nacional - marcado pelas grandes obras de modernização da capital federal 
do país, o Rio de Janeiro - permitiu que as propostas para o reaparelhamento do porto, existentes desde 
18876, evoluíssem, alavancando também o debate acerca de um novo desenho urbano para todo o Bairro 
do Recife (MOREIRA, 1994). Assim, surge em 1909, o Novo Projeto de Melhoramentos do Porto, que viria a 
ser executado em consonância com um plano mais abrangente: a Reforma Urbana do Bairro do Recife. Os 
serviços de reaparelhamento do porto se estenderam até meados de 1920, ao passo que, a implementação 
do projeto da Reforma Urbana se deu rapidamente, entre os anos 1909 e 1914. Boa parte do casario e 
alguns importantes monumentos, como a Igreja do Corpo Santo e o Arco de Santo Antônio, foram 
demolidos para dar lugar a um novo traçado urbano moderno e salubre. 

A transformação do antigo bairro em um “centro moderno” foi entendida como um projeto de grupos 
particulares locais, comerciais e financeiros. Para que fosse possível construir “uma nova imagem para a 
cidade” (LUBAMBO, 1991, p. 20), vislumbrada pelas elites e viabilizada pelas ações do Estado. Entre 3 e 5 
mil pessoas foram desalojadas do Bairro do Recife entre 1910 e 1911 (LUBAMBO, 1991, p. 125), sob a 
perspectiva da ocupação dos imóveis por “novos” usos e “novos” proprietários. Como esperado, de 1911 a 
1918, instituições bancárias, repartições federais, companhias de seguros e entidades vinculadas ao 
comércio importador e exportador aos poucos foram adquirindo lotes e edificando suas sedes no local, 
dando início a um processo de “elitização na apropriação dos terrenos” (LUBAMBO, 1991, p. 123).  E assim 

                                                           
6
 Data de 1887 o primeiro “Plano de Melhoramentos do Porto”, encabeçado pelo engenheiro Alfredo Lisboa. Este plano, que não 

chegou a ser executado, tinha como objeto de intervenção a área portuária, no entanto, já previa modificações para o tecido 
urbano do bairro, a exemplo da abertura de uma via margeando o cais, que mais tarde viria a ser construída e batizada com o 
nome do engenheiro (MOREIRA, 1994, p. 99). 
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teve início o processo de diminuição do uso habitacional no bairro. Diante da valorização dos lotes, grande 
parte dos comerciantes e residentes foram buscar moradia nos bairros vizinhos como São José e outras 
áreas da cidade. Houve, portanto, um esvaziamento significativo da população residente que registrou uma 
diminuição, entre 1910 e 1923, da ordem de 75,7% (LEITE, 2004, p. 124). Dos anos 30 aos 60, esse processo 
de esvaziamento apenas se amplia. 

A partir dos anos 60, agravando-se nas décadas de 70 e 80, esse esvaziamento atinge também outros usos, 
além do residencial, por consequência das mudanças na dinâmica urbana geral e criação de novas 
centralidades, tendo como uma de suas consequências a desvalorização dos imóveis do Bairro do Recife. 
Ainda na década de 60, o Porto do Recife S.A começou a desapropriar e adquirir quadras inteiras no bairro 
e, em 1975, dando continuidade aos seus planos de expansão, desapropriou “uma população 
predominantemente residencial, em seis quadras na área compreendida entre o Moinho Recife, a Fábrica 
Pilar e as Ruas de São Jorge e do Brum” (GIUSTINA, 2010, p. 141). Mais uma vez o Porto do Recife foi 
responsável por mudanças drásticas na configuração urbana do bairro, destelhando e demolindo imóveis 
em 6 quadras no entorno da Igreja Nossa Senhora do Pilar, sob a justificativa da construção de uma 
estrutura de retroporto que nunca saiu do papel. Vale ressaltar que a maioria das edificações demolidas 
que se situavam justamente em Fora de Portas, eram, em sua maioria, térreas, mais humildes que as 
edificações ecléticas que foram produto da Reforma de 1910. Neste mesmo ano de 1975, inicia-se a 
ocupação das calçadas e dos logradouros públicos, dessa área adquirida pelo porto, para fins de moradia, 
de forma bastante precária7. Passa a existir, assim, a ocupação que ficou conhecida como a Favela do Rato.  

O arquiteto Romero Pereira8 ressalta que, com a reforma de 1910, o Bairro do Recife se desequilibrou em 
termos de ocupação. Houve uma concentração populacional e de atividades nos eixos das avenidas Rio 
Branco e Marquês de Olinda. Enquanto isso, a ocupação da área de Fora de Portas se encontrava mais 
rarefeita. Sendo assim, para o Porto S.A, adquirir essas quadras não foi tarefa muito difícil. Pereira lembra 
também que, naquele período, as áreas portuárias eram consideradas como de “segurança nacional”, logo, 
“não precisavam pedir licença a ninguém”, uma vez que eram tidas como “áreas de exceção” pela 
legislação urbanística do período.  

Assim, após um longo período de crescente esvaziamento e consequente degradação de toda a área 
central do Recife, ainda mais acentuado no Bairro do Recife, a partir da década de 80 começa-se a 
identificar uma série de iniciativas do poder público focadas na reativação da dinâmica urbana do Bairro do 
Recife ou, simplesmente, o “Recife Antigo” como passou a ser identificado. 

 

 

                                                           
7
 A demolição dos sobrados na área Fora de Portas realizada pelo Porto do Recife se deu de maneira singular. Devido ao grande 

número de edificações e ao alto custo de sua demolição, o porto precisou desenvolver uma estratégia para impedir que os imóveis 
fossem ocupados antes da finalização das demolições. A solução encontrada foi retirar os telhados, deixando só as fachadas dos 
edifícios de pé, contando que o tempo agisse sobre as estruturas (GIUSTINA, 2010, p. 141). Posteriormente, muros foram erguidos 
ao redor das quadras como medida de proteção. Mesmo assim, não se conseguiu impedir a ocupação e, aos poucos, moradores 
foram levantando seus barracos nas calçadas e logradouros, surgindo a Favela do Rato (GIUSTINA, 2010, p. 143). 
8
 Arquiteto e Urbanista que integrou a equipe do Escritório do Bairro do Recife e participou ativamente do processo de 

planejamento do Bairro na década de 90. Entrevista realizada pela primeira autora deste artigo em 06/02/2017.  
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DO PLANO DE PRESERVAÇÃO DE SÍTIOS HISTÓRICOS AO PLANO DE REABILITAÇÃO DO BAIRRO 
DO RECIFE: A PRIMEIRA FASE DE 1975 A 1989 

Na década de 60, importantes instituições (Banco do Brasil, Citibank, Bandepe, Prefeitura do Recife, 
Votorantim e Sindicato dos Despachantes Aduaneiros) construíram suas sedes no bairro, algumas delas nas 
imediações do Cais do Apolo, que havia sido ampliado através de aterramento. O “Bairro do Recife viu sua 
escala ser profundamente alterada” (VIEIRA, 2006, p. 100), uma vez que as novas edificações-sede, além de 
bastante verticalizadas, atingindo até 12 pavimentos, detinham tipologias completamente diversas dos 
edifícios ecléticos à moda parisiense e dos poucos sobrados que resistiram à Reforma de 1910. 

A construção dessas edificações deu início ao debate acerca da preservação do centro histórico do Recife, 
pois estes novos elementos, ameaçavam descaracterizar a paisagem urbana do bairro. Neste contexto 
inicia-se, em 1974, o processo de discussão do Plano Metropolitano de Preservação de Sítios Históricos 
(PPSH), iniciativa pioneira no tocante à preservação. Este plano, coordenado pelo arquiteto Geraldo 
Gomes, propôs um processo de preservação que tivesse como ponto de partida o conceito de sítio e de 
“conjunto edificado”, não se restringindo aos monumentos isoladamente, o que, para aquele momento 
tratava-se de uma visão avançada. Foram identificados 109 sítios históricos em toda a região metropolitana 
do Recife (GOMES, 1995, p. 92). Segundo a arquiteta Amélia Reynaldo9, foi exatamente temendo a possível 
preservação de algumas áreas do Bairro do Recife pelo PPSH que o porto demoliu, às pressas, várias 
quadras na área Fora de Portas. Reynaldo esteve a frente da elaboração da versão municipal do PPSH, que 
foi regularizada pela lei 13.957, e sancionada em 1979 (RECIFE, 1979, 1983b). 

No ano de aprovação da lei do PPSH, a demolição do porto já havia comprometido boa parte da estrutura 
dos imóveis situados nas quadras próximas à Fábrica do Pilar. Ainda assim, os técnicos que elaboraram esta 
legislação, incluíram 4 destas quadras na chamada Zona de Preservação Rigorosa, limitando o tipo de 
intervenção a ser feita nesta área, mesmo se tratando de um trecho onde as edificações haviam sido 
extremamente comprometidas e descaracterizadas, restando apenas algumas fachadas e ruínas. Ainda 
assim, os parâmetros previstos para essa área foram os mesmos de outras em que os sobrados se 
mantiveram intactos. 

É interessante perceber como a opinião dos especialistas acerca da aplicabilidade desta lei é heterogênea. 
Enquanto uns veem na lei a esperança de conservar as características formais do bairro, outros apontam 
para a possibilidade do congelamento de futuras atividades no mesmo por conta dos parâmetros da lei. 
Sílvio Zanchetti (1995, p. 103), arquiteto e urbanista que viria a se tornar um dos protagonistas da próxima 
fase, afirma ter se instaurado um paradoxo após a aprovação da lei do PPSH em Recife. Para ele, ao passo 
que se inaugura um instrumento legal que se propõe a orientar a conservação do centro histórico, ocorre 
uma evasão de investidores do mercado imobiliário, desinteressados em construir novas edificações ou 
reformar as pré-existentes diante das inúmeras restrições impostas pela lei. O autor destaca que para a 
área, que já vinha sofrendo esvaziamento, esse fator acabou contribuindo para o agravamento da condição 
de degradação e abandono do bairro nos anos que sucederam (ZANCHETTI, 1995, p. 103).  

Nesse contexto de discussão de estratégias para a preservação, surge o primeiro plano específico para o 

                                                           
9
 A arquiteta e urbanista foi importante protagonista do poder público municipal nesta primeira fase, tendo sido gerente do Plano 

de Reabilitação do Bairro do Recife de 1987 e gestora na Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural (DPPC) por muitos anos. 
Entrevista realizada pela primeira autora deste artigo em 04/04/2017. 
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Bairro do Recife: o Plano de Reabilitação do Bairro do Recife (PReabBR).  A tônica dada a este Plano tem 
profunda relação com a inclinação ideológica da gestão municipal do período10 que, comprometida com as 
causas populares, foi responsável, por exemplo, pela estruturação da lei do Plano de Regularização das 
Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS) e pelo projeto “Prefeitura nos Bairros”- importante canal de 
articulação entre poder público e sociedade civil. O PREZEIS é reconhecido como uma importante vitória 
conquistada pelas lideranças comunitárias na luta pela garantia de moradia digna e acesso à terra urbana 
em comunidades de baixa renda. 

A orientação política do PReabBR era bastante clara: o objetivo era reabilitar o bairro para seus próprios 
habitantes (LEITE, 2004, p. 162). Dentre os 7 objetivos do plano, 3 tinham relação direta com a questão da 
população residente, “preservar a população existente, promover o uso habitacional para as camadas 
populares e estabelecer uma gestão democrática do espaço”. Enquanto os outros 4 já marcavam um 
posicionamento em relação ao tipo de intervenção que deveria ser feita no sítio histórico, visando o 
resgate de sua vitalidade perdida através do  “aproveitamento máximo da estrutura funcional e física 
existente”  (LIRA, 2004, p. 53). 

Segundo Rogério Proença Leite, o PReabBR possuía duas características marcantes: identificou o processo 
de degradação do centro e as péssimas condições às quais sua população residente estava submetida e 
advogou que a reabilitação se apresentasse como um “instrumento de ação política” que objetiva restaurar 
o uso habitacional no bairro. Para ele, “talvez pela primeira vez uma ação governamental, reconhecendo 
seus moradores como cidadãos, tinha como principal meta desenvolver essa função no bairro, que sempre 
foi visto como um local típico de comércio e negócios” (LEITE, 2004, p. 162). 

A professora Virgínia Pontual lembra que: “enquanto o PPSH apresenta caráter normativo, este é um plano 
de intervenção” (2007, s.p.). Ou seja, o PReabBR  focou diretamente no levantamento das condições físicas 
do bairro, na proposição de recomendações para sua preservação e na concepção de projetos 
arquitetônicos que viriam a suprir as carências do bairro e da Favela do Rato, identificadas através do 
diálogo com a população.  

Buscamos aqui identificar, nos planos para o Bairro do Recife, as propostas para a área da Comunidade do 
Pilar, sendo assim, focaremos nas alternativas elencadas para esta porção específica do território. No  
PReabBR, o eixo de discussão central não era única-exclusivamente a questão da preservação do 
patrimônio do “Recife Antigo”, abarcando também a questão da melhoria das condições e da oferta de 
serviços para sua população residente. Todavia, quem eram os moradores do bairro neste período?  Em um 
encarte confeccionado pela equipe que elaborou o PReabBR, no qual constam as propostas e parte do 
processo que levou a sua formulação, há uma breve caracterização da área expondo um paradoxo 
interessante:  

O Bairro do Recife é 100% abastecido d’água, possui 100% de rede de energia elétrica. 
Entretanto, é o bairro menos populoso dos 5 bairros do centro, tendo, pelo censo de 80, 
uma população de 604 habitantes. É a população mais pobre do centro, onde 68,1% dos 
habitantes ganham de 1 a 3 salários mínimos, além de 12,9% dos moradores que não 
apresentam qualquer tipo de renda (URB, 1988, s.p.).   

De acordo com Amélia Reynaldo, encontrar a Favela do Rato no ano de 1987, já estabelecida dentro de 
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 Trata-se da primeira gestão de Jarbas Vasconcelos como prefeito de Recife que tinha como slogan: “É povo de novo”. 
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edificações arruinadas ou em barracos edificados ao redor dos muros que circundavam as quadras 
demolidas pelo porto, foi, para os técnicos do Escritório do Bairro do Recife11, uma grande surpresa. Leite 
(2004), fez um estudo dos dados do censo de 1980 em busca de conclusões sobre os habitantes moradores 
do “Recife Antigo” neste período. No que concerne à distribuição da população por sexo, identificou-se a 
predominância de mulheres no bairro: 441 em oposição a apenas 128 homens. Percebeu-se que a maioria 
dos habitantes do bairro (441 de um total de 569), moravam em outros tipos de domicílios, como 
pensionatos e cortiços12. O dado “nível de instrução da população residente de 10 anos ou mais, por 
sexo”(Censo de 1980), revela que apenas 190 mulheres de um total de 441 possuíam idade maior do que 
10 anos, sendo 251 menores que 10 anos. Tratava-se, portanto, de uma população marcada pela presença 
em massa de mulheres e crianças, de imigrantes de outras zonas rurais ou urbanas, com baixo poder 
aquisitivo, morando em cortiços ou habitações compartilhadas, com pouca instrução, e formada, em sua 
maioria, por prostitutas (LEITE, 2004, p. 170-173).  Segundo Leite: 

Na década em que se inicia a primeira fase de sua revitalização, o Bairro do Recife 
apresentava um perfil complexo, envolvendo uma população desassistida e ruas que 
refletiam o desgaste dos equipamentos e da infra-estrutura urbana. Não havia mais 
escola, nem posto de saúde, a segurança era precária (LEITE, 2004, p. 173). 

Destarte, a ideia central do Projeto Memória em Movimento (MEM) lançado em 1988, parte integrante do 
PReabBR, residiria na busca pelo reconhecimento desta população através de sua história oral, da 
consolidação de um canal de articulação entre moradores e a equipe técnica responsável pela elaboração 
do plano. A definição dos projetos que viriam a ser implementados também partiria das discussões 
travadas nos encontros do MEM. O objetivo era garantir que as intervenções propostas fossem 
correspondentes aos anseios e demandas dos moradores. No entanto, também houve participação dos 
comerciantes e empresários do bairro, interessados nas reformas das calçadas e na pintura dos sobrados - 
previstas pelo plano. Observa-se que “a metodologia da proposta estava voltada, por assim dizer, a uma 
política de contra-enobrecimento da área” (LEITE, 2004, p. 163).  A equipe via neste programa uma 
possibilidade de embasar a reabilitação e documentar a história habitantes do Bairro do Recife, na década 
de 80, através de um processo de escuta. A população foi convidada para participar dos 42  encontros de 
escuta e desta experiência nasceu o livro “Bairro do Recife: Porto de Muitas Histórias” (1989), que abriga 8 
das 30 entrevistas realizadas com os moradores pelo MEM.  

De acordo com Antônio Torres Montenegro, integrante do MEM e autor do prefácio do livro, tratava-se de 
“oitenta e três famílias morando em barracos, quando dezenas de casarões se descobrem desocupados”, a 
situação da Favela do Rato era muito mais alarmante do que aquela dos sobrados demolidos pela 
Portobrás. Para estas quadras, onde houve demolição, não seria permitida a construção de edificações 
contemporâneas se as mesmas não seguissem os parâmetros da Lei do PPSH, havendo também a 
possibilidade das mesmas se transformarem em área non aedificandi (LIRA, 2004, p. 53). No entanto, o 
PReabBR não propôs nada especificamente para as referidas quadras, haja vista que ao longo de toda sua 
concepção os terrenos permanecem como propriedade do porto, sem possibilidade de negociação. 

Um dos projetos propostos pelo PReabBR era o de um “restaurante popular”que se situaria num imóvel 

                                                           
11

 O Escritório do Bairro do Recife foi criado nesta gestão municipal como um braço da prefeitura que atuaria mais próximo da 
realidade do bairro e de forma mais acessível aos moradores, ficando sediado no próprio Bairro do Recife. 
12

 Esse dado surgiu da análise do número de homens e mulheres vivendo em domicílios particulares (em famílias) ou em outros 
tipos de domicílios (LEITE, 2004). 
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desapropriado na Rua do Brum. Após identificar a pré-existência dessa atividade pulverizada em vários 
pontos do bairro, a equipe propõe condensar todas as 47 pessoas que serviam refeições para os 
trabalhadores, visitantes e demais usuários do bairro numa mesma edificação. Dentro do imóvel, seriam 
instalados 47 boxes que constituiriam o “Restaurante Popular do Bairro do Recife”. A equipe via nesse 
empreendimento a possibilidade de atrair mais pessoas para o bairro. 

De todos os projetos propostos pelo PReabBR, o “Núcleo de Vida cooperativa/Obra Escola” talvez tenha 
sido o mais inovador. Segundo Reynaldo, o projeto seria realizado em parceria com a Legião Brasileira de 
Assistência (LBA), e consistiria em recuperar o conjunto de 7 edifícios conhecido como “Chanteclair”, para 
que ali funcionasse uma escola de capacitação para os moradores da Favela do Rato. O núcleo começaria 
com a implementação do Obra Escola no primeiro e segundo andar de dois prédios integrantes do 
Chanteclair, lá seria ensinando o ofício do restauro para os moradores do Bairro. A ideia de capacitar os 
próprios moradores para que eles mesmos pudessem restaurar o Chanteclair pode ser considerada como a 
primeira proposta na direção de uma participação ativa da comunidade no processo de implementação das 
propostas do plano, deixando de ser apenas o público-alvo das ações para se tornarem os responsáveis 
pela execução do projeto (URB, 1989, p. 27).13 

Também foram pensados projetos para “habitações coletivas” que iriam contemplar públicos-alvo distintos 
(moradia para prostitutas que não praticavam mais seu ofício; trabalhadores do porto que costumam 
pernoitar e moradia para famílias da Favela do Rato14) (URB, 1989). A estratégia utilizada por este plano 
para intervir no sítio histórico, segundo Pontual (2007) e Leite (2004), remete à experiência do modelo de 
Bolonha: “A principal característica da experiência de Bolonha foi justamente a adequação do patrimônio 
histórico às necessidades emergentes de habitação, em decorrência do esgotamento dos níveis de 
crescimento da cidade” (LEITE, 2004, p. 164).   

Conforme se sabe, Bolonha foi um dos casos de requalificação que inspiraram a definição conceitual da 
Conservação Integrada, registrada posteriormente na Declaração de Amsterdã em 1975. Caracterizado pelo 
tratamento do casco antigo a partir da preocupação com o social, visando a consolidação da população 
residente local e buscando a restauração das infraestruturas existentes sob o forte controle do poder 
público, o caso de Bolonha parece ter sido uma forte fonte de inspiração para a formulação do PReabBR. 
Vale lembrar que o conceito de Conservação Integrada pressupõe também que a preservação patrimonial é 
uma responsabilidade coletiva e, para alcançar os resultados esperados, deve buscar a articulação entre 
municipalidades e iniciativa privada, sob o controle da primeira.  

Este aspecto de complementariedade entre iniciativa privada e poder público não será alcançado pelo 
PReabBR que, diante da fragilidade econômica do poder público, não conseguirá ser de fato implementado 
e seus projetos bem construídos a partir da participação efetiva da população, infelizmente, permanecem 
engavetados. 

 

                                                           
13

  Este projeto contemplaria também: oficina de trabalhos manuais, do corpo e da mente (ginástica, expressão corporal e 
educação de adultos), desenho e impressão, arte culinária, datilografia, cabeleireiro, atividades que surgiram a partir do diálogo e 
do desejo dos moradores. 
14

 Adaptação de imóveis para abrigar unidades habitacionais variando em proporção e número de cômodos a partir da quantidade 
de habitantes das família com áreas de 40 a 50m2, com o número de quartos variando entre 2 e 5. 
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DO PLANO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE AO PRIMEIRO HABITACIONAL PARA A 
COMUNIDADE DO PILAR: A SEGUNDA FASE DE 1990 A 2000 

No ano de 1988, Joaquim Francisco ganha as eleições para prefeito da cidade do Recife, ficando por apenas 
2 anos no cargo em face de sua eleição para o Governo do Estado de Pernambuco. Assim como Roberto 
Magalhães e Jarbas Vasconcelos, que se candidataria novamente em 1992, político era filiado ao um 
partido de direita e durante 10 anos a gestão pública municipal foi pautada pelo ideário do liberalismo 
econômico e do empresariamento urbano. Como afirma Zanchetti, tratava-se de “uma nova composição de 
forças políticas, mais compromissada com os setores empresariais da cidade” (ZANCHETTI, 1995, p. 104). 

Concebido entre os anos de 1991 e 1993, o Plano de Revitalização do Bairro do Recife (PRBR) foi elaborado,  
sob a coordenação do professor Silvio Zanchetti, por 3 empresas de consultoria através de encomenda do 
Governo do Estado de Pernambuco - na época chefiado por Joaquim Francisco. Na introdução do 
documento, a equipe já ressalta que o objetivo do Governo do Estado ao investir neste plano é o de 
transformar o Bairro do Recife num polo de atividades turísticas. Observa-se, portanto, que assim como em 
várias outras cidades, com exemplos de destaque internacional como Baltimore nos EUA e Barcelona na 
Europa, o poder público pernambucano já enxergava o potencial do patrimônio cultural local para a 
dinamização da economia do estado. Desta maneira, seguindo as tendências internacionais do 
planejamento urbano do mundo globalizado, uma das finalidades do plano seria “aumentar o tempo de 
permanência dos turistas”, ou seja, dos usuários solventes, na cidade (ZANCHETTI; MARINHO; LACERDA, 
1998, p.3). 

O final das décadas de 70 e 80 foi marcado pelo processo de globalização e pela ascensão do 
empresariamento urbano enquanto prática em várias gestões municipais. Crescia no Brasil e no mundo o 
número de intervenções urbanas orientadas pelo princípio do planejamento estratégico de cidades. Borja e 
Castells (1996) acompanharam de perto o processo de Planejamento Estratégico de Barcelona, durante a 
copa de 1992, e fizeram várias considerações acerca da aplicabilidade desse novo método pelo poder 
público - evidenciando o protagonismo das cidades em um contexto de globalização.  

Para estes teóricos, a cidade agora passaria a configurar um “ator social e político” que se manifesta “na 
medida em que realiza uma articulação entre administrações públicas (locais ou não), agentes econômicos 
públicos e privados, organizações sociais e cívicas, setores intelectuais e profissionais e meios de 
comunicação social” (BORJA; CASTELLS, 1996, p. 152). Segundo os mesmos, em resposta à crise de 1970, o 
poder público e os diversos atores urbanos reagiram com políticas para atrair investimentos, gerar 
emprego e renovar a base produtiva das cidades, assumindo o compromisso de promovê-las. O poder local, 
portanto, passa a adquirir o papel de promotor, fomentar a imagem de uma cidade robusta, dotada de 
infraestrutura e serviços, capaz de atrair investidores. 

Não foi diferente em Recife. O PRBR seguiu uma ordem lógica que em muito se assemelhou à metodologia 
proposta pelo receituário estratégico. Partindo de um diagnóstico urbanístico apontando potenciais e 
carências do bairro, foram elaboradas as intenções para um novo projeto de bairro, alicerçado em sua 
conservação e potencial de renovação. 

A proposta contabiliza um total de 9 projetos estruturadores e 2 projetos de impacto. Suas estratégias de 
implementação se dariam através de componentes institucionais e de articulação, componentes 
financeiros, componentes de implantação e de projeto. O maior diferencial deste plano, bem como sua 
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maior semelhança com o ideário do planejamento estratégico, foi seu dimensionamento, o último item. 
Como veremos adiante, houve um forte empenho em apresentar uma proposta com viabilidade 
econômica. Firmou-se um compromisso em fechar um plano de negócios com orçamento, cronograma e 
acordos de responsabilidade, comprometidos com a reativação do Bairro do Recife e a captação dos 
recursos provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).  

O PRBR inicia abordando minuciosamente o processo de ocupação do Bairro do Recife, contando com um 
levantamento acerca da situação socioeconômica, físico-estrutural e urbanística do bairro no início da 
década 90. Ao analisar o processo de esvaziamento e degradação da área, apesar de reconhecê-lo, 
identifica também que a economia do bairro, mesmo no período de decadência do centro no qual foi 
elaborado o PRBR, ainda tinha um peso importante no contexto metropolitano. Contudo, apesar da rica 
documentação levantada pela equipe de elaboração do PReabBR e pelo projeto MEM nos anos que 
antecederam, o novo plano se valeu apenas de dois parágrafos para caracterizar a população residente, 
falando pouco ou quase nada da Favela do Rato e dos demais moradores do bairro (ZANCHETTI; MARINHO; 
LACERDA, 1998, p. 12-13).  

Neste momento inicial, também foram expostos os condicionantes de infraestrutura urbana e foram feitas 
várias considerações acerca do padrão de ocupação do bairro: a conformação de seu tecido urbano, a sua 
paisagem e, principalmente, seus potenciais. Estes últimos foram compreendidos em duas categorias: 
potencial do ambiente construído e potencial imobiliário. Para melhor trabalhar o potencial do ambiente 
construído a diretriz proposta foi conservar as “qualidades tipológicas, morfológicas e iconográficas que 
distinguem [o bairro] do restante da cidade” (ZANCHETTI; MARINHO; LACERDA, 1998, p.27). Já para 
segunda categoria, a do potencial imobiliário, propunha-se renovar a estrutura do bairro e a legislação que 
incidia sobre ele. O objetivo era simples: possibilitar a criação de “estímulos para que o investidor 
imobiliário se sinta atraído para nele investir” (ZANCHETTI; MARINHO; LACERDA, 1998, p.29) livre das 
tantas restrições. Como mencionado anteriormente, para alguns especialistas como Zanchetti, a Lei do 
PPSH “engessava” o bairro, principalmente no que dizia respeito ao investimento de agentes privados. Para 
Zancheti: 

A legislação atual é mais apropriada para uma parcela do bairro: a da reforma de 1910/13. 
Entretanto, no que tange a outras áreas, as normas existentes são bastante impeditivas e 
desestimuladoras de novos investimentos imobiliários. As restrições ao adensamento 
construtivo e ao remembramento de lotes estão a afastar da área empreendedores 
imobiliários, que poderiam recuperar as edificações quanto a sua volumetria, fachada e 
ornamentos. Existe praticamente um congelamento construtivo que elimina qualquer 
potencial de expansão (ZANCHETTI; MARINHO; LACERDA, 1998, p. 29). 

O PRBR propunha em seus objetivos centrais a consolidação do Bairro do Recife enquanto “centro 
regional”, pressupondo a mudança de usos do bairro e a concentração da oferta de serviços em sua área de 
influência. Esta característica está profundamente relacionada ao conceito de economia de aglomeração e 
ao modelo das cidades globais amplamente estudado pela socióloga Saskia Sassen em 1991, um ano antes 
do lançamento do PRBR. Curiosamente, também a Reforma Urbana de 1910 tinha como principal objetivo 
a transformação do Bairro do Recife num centro regional. Entretanto, os métodos utilizados pelos dois 
planos foram diametralmente opostos. Enquanto um fez uso da estratégia de renovação urbana, que 
implicou na demolição do antigo bairro, o outro alicerça-se nas práticas de revitalização do estoque 
construído. 
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O PRBR apontava para a transformação do bairro num pólo de concentração de “novas funções urbanas” 
divididas em 5 categorias: atividades de apoio ao turismo, atividades de cultura e lazer, comércio varejista, 
habitação e “serviços modernos”. No que diz respeito ao uso habitacional, o de maior interesse para este 
artigo, a equipe sinaliza a “introdução da habitação” como um “elemento fundamental” para a estratégia 
de revitalização. Sugere a ocupação dos sobrados antigos como uma das estratégias para fomentar esse 
uso. Também aponta para a construção de novas edificações de uso misto nas quadras demolidas pelo 
porto (ZANCHETTI; MARINHO; LACERDA, 1998, p.38). No entanto, não é mencionado em nenhum 
momento a quais faixas de renda esses empreendimentos seriam direcionados, nem de onde viria o 
recurso para a construção das habitações, tampouco se os moradores da favela também iriam habitá-los. 

O foco central seria consolidar neste bairro, através do zoneamento, “seu constante processo de 
transformação que mantém os registros de todas as suas épocas históricas” (ZANCHETTI; MARINHO; 
LACERDA, 1998, p.33).  O método adotado para definir as formas de intervenção sobre o patrimônio 
edificado e a “organização espacial das atividades” no bairro foi, portanto, o da setorização. Buscou-se 
“estabelecer um compromisso entre tradição e mudança” associando tipos de intervenção, parâmetros 
urbanísticos e usos às potencialidades e especificidades inerentes a cada porção do bairro. Fazia parte da 
estratégia denominada de “especialização parcial” que resultaria de um processo de preponderância de 
uma atividade em um edifício, lote, quadra ou setor urbano (ZANCHETTI; MARINHO; LACERDA, 1998, p.40). 

Foram estabelecidos 3 setores e para cada um deles uma linha de ação associada à implementação de usos 
específicos. O setor de revitalização urbana compreendeu o núcleo mais antigo do bairro, na parte sul da 
ilha. Os usos previstos seriam os serviços modernos, o comércio varejista e a habitação. O setor de 
consolidação urbana engloba boa parte das áreas que sofreram intervenções mais recentes, no norte da 
ilha, nas proximidades do Cais do Apolo. Os usos previstos para esse setor seriam institucionais, mantendo 
a tendência de ocupação das grandes edificações “isoladas no lote”. O setor de renovação urbana abarcou 
a área de Fora Portas, que se encontrava completamente descaracterizada. Nesta área, o cenário contava 
com a presença de ruínas e algumas poucas edificações como o Sindicato dos Estivadores que continua de 
pé até hoje, estando os moradores da Favela do Rato assentados nas calçadas e logradouros. Os usos 
previstos para esse setor seriam comércio varejista, serviços tradicionais, habitação e “os remanescentes 
do comércio atacadista e da indústria”. Os idealizadores do plano enxergaram um grande potencial na área 
onde se encontra a Comunidade do Pilar (Figura 1), a ponto de afirmar que “o cerne da nova proposta de 
padrão de ocupação está na transformação do setor de renovação” (ZANCHETTI; MARINHO; LACERDA, 
1998, p. 39). 

Para Zanchetti, nesta área seria incentivada “a reconstrução do espaço urbano, permitindo um aumento da 
densidade de construção e aumento do valor do solo” (ZANCHETTI, 1995, p. 106). Logo, a possibilidade de 
pleitear a “inovação” tipológica se encontrava no território onde hoje, não por acaso, se encontra o 
Conjunto Habitacional da Comunidade do Pilar - construído quase 20 anos após a elaboração deste plano, 
conforme comentaremos a seguir.  
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Figura 1 - Localização Comunidade do Pilar no Bairro do Recife.  

Fonte: Manoela Jordão, 2018. 

 

Os planejadores deste período apontavam para soluções divergentes do habitacional que está sendo hoje 
construído. Para este setor, imaginou-se a construção de blocos de uso misto com alta densidade e 
tipologia contemporânea. Para que a proposta fosse viabilizada seria preciso modificar a legislação vigente, 
alterando os coeficientes de aproveitamento e ocupação dos lotes. Consta no plano que o setor de 
renovação teria um incremento de seu potencial construtivo de 219.000 m² com a modificação desta lei, o 
que totalizaria 539.000 m² para todo o bairro, se somados aos 41.000 m² do setor de revitalização e aos 
122.000 m² do setor de consolidação (ZANCHETTI; MARINHO; LACERDA, 1998,p.43). Tratava-se, portanto, 
de um grande “projeto estruturador” para o setor de renovação: o Centro Múltiplo do Pilar: 

A proposta de utilização de cinco quadras do Pilar para um centro de atividades de apoio 
às atividades do porto exige uma reconstrução deste espaço. [...] As atividades de 
comércio, serviços e habitação a serem instaladas nesta área fornecerão serviços de apoio 
ao porto e outros negócios. O projeto de reforma e reconstrução vem na direção de 
recuperar uma área física e socialmente degradada, visando aumentar a eficiência 
econômica do espaço físico do bairro. Esta reconstrução será definida através de um plano 
de ocupação (plano de massa) a ser elaborado pela Prefeitura da Cidade do Recife. O 
sucesso deste projeto estará na dependência da realocação da Favela do Rato 
(ZANCHETTI; MARINHO;LACERDA, 1998, p. 47). 

Assumiu-se o compromisso em orientar a ação dos investidores no bairro através de projetos 
estruturadores que viriam a incentivar e consolidar novas atividades e usos no bairro - através de 
empreendimentos imobiliários e iniciativas de restauro. Foram sinalizados 7 projetos estruturadores, 
distribuídos entre três Pólos de atuação definidos: o Pólo Bom Jesus, o Pólo Pilar e o Pólo Alfândega (Figura 
2). A maioria desses projetos unia atividades culturais e turísticas a atividades comerciais, como o Centro 
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de Animação Cultural, Lazer e Comércio do Pólo Bom Jesus, o Centro Múltiplo do Pilar, o Terminal Marítimo 
de Passageiros e o Shopping Cultural Alfândega. Também estavam previstas habitações nos galpões do 
Porto e um “Percurso da Memória”, como uma espécie de “waterfront”.  

Os referidos projetos foram agrupados em duas categorias para que sua implementação fosse coordenada. 
A execução do primeiro conjunto, de acordo com o plano, seria a responsável pela criação da “principal 
área de atração cultural e de lazer do bairro”. Faziam parte deste grupo: a reforma da praça do Arsenal da 
Marinha, a revitalização da Torre Malakoff, a construção do Terminal Marítimo de Passageiros, a reforma 
da praça do Marco Zero e a instalação dos quarteirões de animação da rua do Bom Jesus. O segundo 
conjunto demandaria uma maior mobilização de recursos, as ações incluíam: a elaboração de uma nova 
legislação de uso e ocupação do solo para o setor de renovação, a construção dos apartamentos nos 
armazéns revitalizados, a urbanização da Avenida Alfredo Lisboa e a recuperação das quadras do Pilar para 
a implantação do Centro Múltiplo do Pilar - cujo projeto deveria ser definido por meio de um concurso 
nacional de propostas (ZANCHETTI; MARINHO;LACERDA, 1998, p. 48). Apenas após o enfrentamentamento 
dos desafios colocados pelo Pólo Pilar, deveria se passar a atuar no Pólo Alfândega. Porém, veremos que a 
implementação não ocorreu conforme planejado. 

 

Figura 2 - Mapa dos pólos de interesse da Lei do Plano Específico da Zeph 9.  
Fonte: Manoela Jordão, 2018. 

Para os idealizadores do plano, essa segunda bateria de projetos, se executada, seria capaz de “reverter a 
imagem de área degradada” que se tinha do Bairro do Recife neste período. Uma vez expostas as 
propostas, a equipe faz uma ressalva, afirma que o plano só poderia ser efetuado “quando o problema da 
realocação do assentamento da Favela do Rato for objeto de um projeto específico” 
(ZANCHETTI;MARINHO; LACERDA, 1998, p. 48). Sempre que o nome da Favela do Rato é mencionado no 
plano, vem seguido desta mesma ressalva. Não está explícito em nenhuma seção do documento se os 
moradores da comunidade seriam realocados para dentro ou para fora do bairro, tampouco foram 

9468



 

pontuadas estratégias para a consolidação dessa população no território, que no período já habitava o 
bairro a, pelo menos, 18 anos. Logo, a solução a ser dada para moradia dos habitantes da Favela do Rato 
ficaria a cargo da Prefeitura (ZANCHETTI; MARINHO; LACERDA, 1998, p. 42). Deste modo, os idealizadores 
do PRBR se isentaram de um posicionamento acerca da saída ou permanência dos moradores da 
localidade, delegando aos técnicos da municipalidade a responsabilidade pela tomada desta decisão. 

O PRBR seguiu uma linha diferente daquela sugerida pelo plano anterior, o PReabBR, especialmente no que 
diz respeito ao público-alvo de suas ações. A ideia era estimular atividades de modo a atrair pessoas de 
dentro e de fora do Recife para frequentar o bairro revitalizado. Para Virgínia Pontual, a prioridade do 
plano era bastante clara: 

No Plano de Revitalização a prioridade ao enfoque econômico está conferida ao ser dado 
relevância aos investimentos privados impulsionadores do turismo. Daí estar afirmado 
como objetivo do Plano o de recuperação da função de centro econômico para o Bairro do 
Recife, com a incorporação de novas atividades, o estímulo à diversidade e a 
complementaridade econômica. Isto é, implantar serviços modernos, principalmente 
aqueles relacionados à cultura e ao lazer; atrair novos investidores, em especial os ligados 
às atividades de turismo e entretenimento; e trazer novos usuários sejam eles de âmbito 
local, nacional e internacional (PONTUAL, 2007). 

O Modelo de Regulação do Plano de Revitalização do Bairro do Recife foi elaborado entre 1994 e 1996 e 
consistiu em um anteprojeto de lei específica para a Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico 
e Cultural 9 (ZEPH9). Vislumbrava regulamentar o uso e a ocupação do solo do Bairro do Recife tomando 
como referência dois “pressupostos centrais”: a questão da garantia da conservação do estoque construído 
e a viabilização de atividades e usos que endossassem a valorização e a manutenção do bairro. 
Convencionou-se que o processo de revitalização deveria ser encarado como “um grande investimento, 
seja do ponto de vista dos esforços e benefícios públicos, seja do ponto de vista dos negócios imobiliários”, 
logo, sua concretização só seria possível se o mesmo fosse levado adiante “como uma ação 
empreendedora da municipalidade, compreendendo simultaneamente suas faces jurídica, econômica e 
política” (ZANCHETTI; MARINHO; LACERDA, 1998, p. 68). 

Este estudo, coordenado pelos arquitetos e urbanistas Milton Botler e Geraldo Marinho do escritório 
ARRUAR, resultou na aprovação da Lei 16.290/97 (RECIFE, 1997), que instituiu o Plano Específico da ZEPH 9. 
A maior preocupação deste modelo de regulação foi, sem dúvida, o impacto das novas edificações na 
paisagem urbana do sítio histórico. Assim, a equipe fez uma simulação da inserção de novos edifícios nessa 
paisagem, encontrando nos silos e em outras edificações mais verticalizadas, como o prédio da Prefeitura 
do Recife,  sua referência para definir o gabarito das edificações a ser permitido no Setor de Renovação. A 
finalidade era manter a escala urbana do conjunto existente. O Setor de Renovação, no entanto, teria uma 
outra função nesse estudo. Passa a “servir de suporte à dinamização das áreas de maior restrição, 
localizadas no Setor de Intervenção Controlada”. Um de seus “novos” objetivos seria “oferecer, através da 
diversificação de usos e atividades, suporte à revitalização da ZEP como um todo” (ZANCHETTI; MARINHO; 
LACERDA, 1998, p. 71).  

Em entrevista, Botler lembra que a equipe analisou e estudou vários casos internacionais, como o de 
Baltimore, EUA, e pôde perceber que a grande maioria dos casos contava sempre com dois setores, um de 
renovação e outro de requalificação. No setor de renovação “se tinha uma forte dinâmica imobiliária” que 
geraria os recursos necessários para investir nas obras de restauração e adaptação das edificações contidas 
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no setor e requalificação, que seriam as obras mais custosas. Foi justamente por conta desta nova função, a 
de gerar recursos, que o Setor de Renovação ganhou neste Modelo de Regulação um Ensaio Urbanístico só 
para ele. Como mencionado, a área de Fora de Portas, inserida no Setor de Renovação e no Pólo Pilar, 
neste momento, passa a ser a “galinha dos ovos de ouro” do planejamento do Bairro do Recife, pois passa a 
configurar o território de onde viria o retorno financeiro para investir em outras obras do bairro.  

As propostas de uso de instrumentos urbanísticos poderiam viabilizar boa parte das iniciativas no Setor de 
Renovação. O Modelo propunha a utilização de dois instrumentos chave: a transferência do direito de 
construir e o solo criado. A utilização sincronizada destes instrumentos implicaria em áreas ou setores que 
transfeririam seu direito de construir, enquanto outros estariam recebendo seu potencial construtivo 
através do solo criado. No caso do Bairro do Recife, o Polo Pilar concentraria “as possibilidades de se 
realizar operações compensatórias, servindo como área receptora de potenciais transferíveis dentro do 
bairro” e os demais polos e setores, onde a lei não permitia o adensamento, seriam os “exportadores de 
potencial”. Essa exportação poderia atingir a escala da cidade, levando potencial construtivo, inclusive, 
para outros bairros do centro e do Recife (BOTLER; PEREIRA; JUREMA, 1995, p.40).  

Percebe-se que apesar da existência da Favela do Rato, com um total de 371 famílias assentadas no Setor 
de Renovação, pouco ou quase nada se fala sobre a destinação desses moradores, tampouco existem 
propostas direcionadas para os mesmos até 1998. Não fica claro em nenhum momento se os mesmos 
seriam incorporados às propostas das novas quadras do modelo de regulação.  

Em novembro de 1991, a URB fez um novo levantamento socioeconômico da Favela do Rato que já 
apontava para o crescimento considerável da população residente. Os arquivos da URB comprovam que 
inicialmente ocupavam o local apenas 44 famílias. Já no levantamento realizado pelo DPSH em 1987, o 
número de ocupações já passava para um total de 78 barracos de madeira e 38 restaurantes populares 
voltados para o atendimento dos trabalhadores do porto. Em 1991, o número de famílias chegava a 371, 
uma minoria ocupando as ruínas dos sobrados e a maioria ocupando os passeios públicos em seus 
“barracos”. Grande parte desses imóveis, um total de 54,2 %, eram de madeira aproveitada de entulhos, ao 
passo que as casas construídas em alvenaria totalizavam apenas 9,5% dos imóveis de toda Favela 
(URB,1991).  

Mesmo tendo sido gerados pela URB, no mesmo período em que estava sendo elaborado o PRBR, nenhum 
desses dados constam no volume final do plano. O tópico dedicado à caracterização da população do Bairro 
do Recife apresenta uma tabela com o número de habitantes do bairro de 1910 até 1991 (ZANCHETTI; 
MARINHO; LACERDA, 1998, p.12). Junto a esta se encontra apenas uma breve descrição acerca da situação 
da Favela do Rato e dos residentes do Bairro nos primeiros anos da década de 90: 

Na atualidade, os seus habitantes concentram-se na Favela do Rato (Comunidade do 
Pilar). Existem poucos imóveis destinados à habitação familiar. Os outros moradores 
vivem em pensões e casas de cômodos. A grande maioria das famílias existentes no bairro 
é de baixa renda e tem ocupação em atividades informais e no subemprego (ZANCHETTI; 
MARINHO; LACERDA, 1998, p. 12). 

A falta de interesse em abordar de forma mais consistente a situação da Favela do Rato é um sinal que os 
objetivos do plano estão voltados essencialmente para outras questões.  

Diferentemente do que havia sido previsto para o Pólo Pilar no PRBR e na Lei da ZEPH 9, a partir de 1998, 
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ainda na gestão do prefeito Roberto Magalhães, os técnicos da URB Recife, através da Diretoria de Projetos 
Urbanos, começaram a discutir o primeiro projeto para o conjunto habitacional que viria a abrigar os 
moradores da Favela do Rato. A primeira proposta, que foi apresentada ao IPHAN em 1998, foi rejeitada. A 
versão apresentada previa edificações de 4 pavimentos a serem construídas na quadra 45. O IPHAN, por 
sua vez, considerava que nas quadras próximas à Igreja do Pilar, como a quadra 45, o gabarito deveria ser 
de apenas 2 pavimentos assim como previsto pelo PPSH desde 1979.  

Em face da redução drástica dos números de unidades habitacionais, caso fosse acatada a recomendação 
do órgão de preservação, a prefeitura iniciou um processo de negociação com o Porto do Recife e 
conseguiu adquirir a quadra 55 para que pudessem ser construídas todas as unidades habitacionais 
necessárias. No entanto, este conjunto habitacional seria destinado a apenas 50% dos habitantes da Favela. 
Segundo parecer da URB, encaminhado em 1999, um cadastro realizado em março de 1988 havia 
identificado através de entrevistas com os moradores que metade da população residente da Favela não 
gostaria de continuar morando no Bairro do Recife. Logo, o conjunto contaria com um total de 180 
unidades habitacionais, metade do número total de barracos existentes neste período. Aqueles que não 
tivessem demonstrado interesse em permanecer em Fora de Portas teriam “suas benfeitorias indenizadas, 
visto que a área ocupada era de propriedade da união” (URB, 1999, s.p.).  

Um acontecimento marca a transição entre a primeira e segunda fase relatadas neste artigo: a modificação 
do nome Favela do Rato, que completava 25 anos de uso, para Comunidade do Pilar.  A nomenclatura 
anterior tinha relação direta com as precárias condições de vida de seus habitantes, e era considerada 
pelos mesmos um termo pejorativo. A iniciativa para a modificação do nome partiu da própria comunidade. 
Os moradores solicitaram à prefeitura, mediante Decreto 18.570/2000, a modificação do nome Favela do 
Rato para Comunidade Nossa Senhora do Pilar (NERY, 2012, p. 57).  

É importante destacar que é também nesse período, dentro do contexto de implementação do PRBR, que, 
em 1998, o bairro terá seu valor patrimonial reconhecido nacionalmente através da delimitação de um 
perímetro pelo IPHAN através da Portaria nº 263 em 23 de julho de 1998. A área ocupada pela Comunidade 
do Pilar ficará contígua ao perímetro tombado. 

Essa fase será reconhecida como o momento onde as ações previstas de fato conseguiram os recursos para 
a sua implementação. O tipo de objetivo proposto para o alcance de retorno econômico através da 
exploração do patrimônio cultural e sua utilização para atividades voltadas ao turismo e lazer atraíram os 
investimentos privados. Entretanto, esse tipo de investidor não se interessa pelo enfrentamento de 
desafios sociais como a questão da HIS no Pólo Pilar, sendo esta área a última a conseguir recursos 
financeiros, invertendo a ordem de prioridades estabelecida no PRBR. É impressionante como, apesar de 
contígua a área tombada a nível federal no Bairro do Recife, a área da Comunidade do Pilar permanece 
completamente desconectada da dinâmica urbana da área, passando absolutamente despercebida pelos 
novos usuários do bairro revitalizado, o afamado “Recife Antigo”. 
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O PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR: A 
TERCEIRA FASE DE 2001 À 2012 

Com a eleição, em 2001, de uma gestão municipal novamente ligada às preocupações sociais, a Prefeitura 
do Recife experienciou uma gestão focada na melhoria das condições de vida da população marginalizada e 
relegadas a segundo plano pelas políticas públicas municipais implementadas no final dos anos 90.15  

A orientação política da gestão influenciou a remodelação do habitacional que havia sido proposto pela 
URB Recife no final da década de 90. O projeto de 1998, que antes tinha como objetivo abrigar apenas 180 
moradores em blocos de uso misto dispostos em duas quadras, ganharia outra proporção e abordagem, 
num projeto que demandaria um total de 6 quadras situadas entre as ruas de São Jorge e Brum. Após longo 
processo de negociação, as quadras que viriam abrigar os blocos habitacionais e equipamentos urbanos da 
nova proposta já eram de propriedade do município, e foram enumeradas para facilitar sua identificação. 
Até hoje esses números são utilizados pelos próprios moradores como indicadores de localização das 
quadras: 40, 45, 46, 55, 60 e 25 assinaladas no mapa abaixo (Figura 3). 

 
Figura 3 - Mapa falado das quadras do Pilar.  

Fonte:  Edição da autora em cima de fotograma do filme Pilar, realizado em junho de 2018 por Pedro Severien, Maria Cardoso, Nilton Cavalcanti 
e Ayla de Oliveira. 

 

                                                           
15

  João Paulo Lima e Silva é o prefeito eleito que promoverá ações como: a criação da Secretaria de Saneamento Integrado, voltada 
para o enfrentamento do baixíssimo índice de saneamento de áreas de ocupação precária; a criação do Programa Guarda Chuva 
para lidar com a questão da moradia em áreas de risco; a substituição da Secretária Ordinária de Articulação com os Municípios 
pela Secretaria de Orçamento Participativo e de Gestão Cidadã que visava a implementação do Orçamento Participativo, entre 
outras políticas públicas de cunho popular.  
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Em 2002, sai a primeira proposta do Programa de Requalificação e Inclusão Social da Comunidade do Pilar 
(PRISCP), todavia, vários foram os entraves que comprometeram o processo de implementação do PRISCP, 
que continua em andamento. Num primeiro momento, foi o “entrave fundiário” que dificultou a 
implementação. Entre 2002 e 2007, várias negociações foram travadas entre o Porto do Recife, Governo do 
Estado e o Município. A prefeitura já havia adquirido, ainda na gestão anterior, as quadras 45 e 55 para a 
implementação da primeira versão do conjunto habitacional (projeto de 1998). De 2002 em diante, já 
haviam sido negociadas as quadras 46 e 60, porém a quadra que foi objeto de maior discussão foi, 
paradoxalmente, a primeira a ter sua obra iniciada em 2010: a quadra 40. 

A quadra 40, voltada para a rua do Brum e para rua de São Jorge, é  uma das quadras mais caras ao 
PRUISCP pois ali se assentaria a escola (cuja obra continua em andamento desde 2010) e o posto de saúde 
do Pilar (cuja obra foi estimada para começar e terminar até o fim de 2018, não tendo sido nem iniciada). A 
proposta inicial da prefeitura não só abarcava a referida quadra como a mesma se encontrava “assegurada 
por um acordo entre as gestões: municipal, estadual e Porto do Recife” no qual se convencionou que o 
Porto trocaria a quadra por outra de seu interesse. Ainda em 2002, este foi desfeito pelo Porto do Recife e 
pelo Governo do Estado no período comandado por Jarbas Vasconcelos e o Porto imediatamente instalou 
dois silos para armazenagem de trigo na referida quadra (NERY, 2012, p. 66). Para Nery:  

Ficariam caracterizados, naquele momento, outros interesses por parte do Governo do 
Estado e do Porto do Recife, que não contemplavam a realização do Programa de 
Requalificação do Pilar. Do que ficou claro o antagonismo e o conflito entre os interesses 
econômicos e interesses ligados à vida humana ao invés de buscar a cooperação entre 
eles (NERY,2012, p. 67). 

É importante ressaltar, mais uma vez, que o Porto do Recife, continuou se mostrando um ator de grande 
influência no planejamento urbano do Bairro, mesmo após a mudança de boa parte das atividades 
portuárias para o Complexo Portuário de SUAPE. Em função da instalação dos silos na quadra 40, o projeto, 
por sua vez, precisou ser adaptado para que fosse assentado o mesmo número de habitantes em apenas 4 
quadras. Em função disso, durante o período de 5 anos, a elaboração do programa ficaria suspensa e as 
negociações seguiram seu curso.  

Foi apenas em dezembro de 2007, que outros terrenos foram cedidos ao município, incluindo o da quadra 
40, e, deste momento em diante, o PRISCP passaria a ter nas quadras 40, 45, 46, 55, 60 e 25 o cenário de 
sua implantação. Diante do sucesso de iniciativas do PRBR, houve um crescimento populacional expressivo 
da Comunidade do Pilar entre os anos de 1997 e 2007. Os eventos de rua, os bares e restaurantes que 
atraíram tantos turistas e cidadãos recifenses para os eventos culturais e para a noite no “Recife Antigo” na 
década de 90, findaram por atrair também novos moradores para a comunidade.  

Foi realizado novo diagnóstico sócio-econômico no qual se identificou quase as mesmas condições de 
habitabilidade apontadas pela maioria dos cadastramentos realizados até então pelo poder público local. A 
área ainda não havia recebido infraestrutura urbana, contava com abastecimento de água e energia 
clandestinas e não havia esgotamento sanitário, situações já identificadas desde 1980. Em diagnóstico 
elaborado no ano de 2001, a equipe da URB narra o processo de aumento populacional da Comunidade do 
Pilar: 

O crescimento do assentamento vem sendo significativo, potencialmente atrelado ao 
sucesso do processo de revitalização do bairro nos últimos anos. Uma primeira pesquisa 
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realizada em 1987, apontou a presença de 89 barracos. Em 1995 o número havia 
aumentado para 268 e em 1998 para 370 barracos. Hoje, foram coletadas informações em 
463 imóveis (URB, 2001). 

Já em 2007, a URB realiza novo cadastro para contabilizar as famílias que seriam contempladas pelo 
PRISCP. O projeto, que outrora seria apenas um habitacional, foi remodelado e ampliado. Se transformaria 
em um programa, totalizando 588 unidades habitacionais em blocos inteiramente residenciais, com térreo 
mais três e 2 pavimentos, dispostos em quatro quadras residenciais, contando com uma quadra mista e 
uma quadra-praça. O programa assumiria como estratégia propiciar não só a moradia, mas a capacitação 
dos trabalhadores e moradores do Pilar, vislumbrando a criação de oportunidades de trabalho e renda 
dentro do Bairro do Recife (NERY, 2012, p. 76). Diferentemente do que havia sido pensado para os 
moradores de Fora de Portas pelo poder público até o referido momento, a metodologia de aplicação deste 
programa, segundo Nery, foi dividida em três linhas de atuação: inclusão socioespacial, requalificação 
urbanística e valorização do patrimônio. Percebe-se que o apelo às questões sociais, também presente nas 
propostas pleiteadas durante a primeira fase relatada nesse artigo, é retomado agora em consonância com 
a questão patrimonial.  

Para que a questão da inclusão fosse bem trabalhada, foi elaborado o “Projeto de Trabalho Técnico Social” 
(PPTS).  O PPTS consiste em “um trabalho de reconhecimento do existente e de preparação dos moradores 
para o uso dos novos equipamentos a serem construídos”. De acordo com Nery (2012), se tratava de uma 
exigência do PAC, em conjunto com os órgãos financiadores dos programas habitacionais. O orçamento do 
PRISCP foi fechado em total de 38.000,000 advindos do PAC e “repassados pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento (BNDS) e pela Caixa (CEF)” (NERY, 2012, p. 76). 

Na linha de atuação de requalificação urbanística as metas se dividiam entre propostas de construção de 
novas edificações e usos, e, propostas de urbanização do território. O projeto prevê um total de 5 
equipamentos públicos: uma escola com quadra poliesportiva, uma creche, um posto de saúde, um 
mercado público e uma praça. Esta última tinha como principal objetivo “abrir a perspectiva” do transeunte 
que passa pela Alfredo Lisboa para a Igreja do Pilar, bem como, possibilitar a visualização do mar para 
quem está dentro da comunidade, hoje impossibilitada em face da existência de galpões da Ogmo. 

Já o mercado, cuja gestão seria compartilhada, foi pensado para a quadra 60 e teria como principal objetivo 
fornecer uma alternativa aos boxes de comércio que tomavam as calçadas da localidade. O mercado 
deveria contar com comércio e serviços voltados para o dia-a-dia dos moradores e ainda aqueles para o 
atendimento ao turista (NERY, 2012,p. 70). O referido projeto também se propunha a atrair outros usuários 
da cidade, atuando como um equipamento dinamizador da área, buscando integrar a comunidade à 
dinâmica do bairro. 

Por último, a linha de atuação da valorização do patrimônio cultural consistiu em metas relacionadas ao 
restauro da Igreja de Nossa Senhora do Pilar, ao ganho de visibilidade para o Forte de São Jorge, a garantia 
do acompanhamento das atividades de prospecção arqueológica das ruínas existentes, e, a integração das 
novas intervenções com os demais elementos do sítio histórico (NERY, 2012, p. 77-78). Esta última meta, 
mesmo que relacionada diretamente a questão da preservação, detinha importância ímpar para o processo 
de inclusão social dos moradores no bairro, que ainda continuavam à margem da dinâmica urbana do 
referido sítio histórico. 
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Assim como a quadra 40, a quadra 60 é uma das que possui mais pré-existências, além de contar com o 
Sindicato dos Estivadores, ainda possui duas ruínas de porte significativo. As paredes laterais e a fachada 
destas ruínas, no projeto aprovado pelo IPHAN em 2009, funcionam como elemento definidor da 
volumetria do mercado, que se desenvolveria dentro dos limites da ruína. A recomendação para a 
utilização de edificações de dois pavimentos no entorno imediato da igreja, adveio de conversas periódicas 
com o IPHAN, que apontavam para uma frequente preocupação com a relação da Igreja e um possível novo 
conjunto de edificações verticalizadas, em face do seu tamanho reduzido. 

O programa propunha a capacitação dos trabalhadores e moradores do Pilar, vislumbrando a criação de 
oportunidades de trabalho e renda (NERY, 2012, p. 76). O antigo superintendente do IPHAN-PE, Frederico 
Almeida, em entrevista, relatou a experiência do processo de restauração da Igreja do Pilar, parte 
integrante do projeto de educação patrimonial “Onde Eu Vou Morar?” encabeçado pela Diretoria de 
Preservação do Patrimônio Cultural (DPPC) no âmbito do poder municipal. A Prefeitura do Recife, junto ao 
IPHAN e a ONG CTC (Centro de Trabalho e Cultura) realizou cursos em 5 ofícios tradicionais: carpintaria, 
alvenaria, pintura, ferragens e cantaria, e parte da restauração do imóvel ocorreu, em parte, pelas mãos 
dos próprios moradores.  

É importante ressaltar também a diferença gritante entre essa proposta do PRISCP para ocupação de Fora 
de Portas e o Ensaio Urbanístico para o Pólo Pilar, realizado pelo escritório Arruar em 1995. Enquanto o 
estudo previa edificações de até 12 pavimentos, com pilotis e uso misto no térreo, galerias e diversidade de 
usos, o conjunto habitacional tem uso quase que exclusivamente habitacional contando com a presença de 
alguns equipamentos públicos de suporte para a habitação.  

Existe grande resistência, quase sempre por uma questão de recursos financeiros, em elaborar projetos de 
HIS com mais do que quatro pavimentos, especialmente no Recife, em função da obrigatoriedade da 
instalação de elevadores prevista pela LUOS de 1996. Mesmo diante dessas limitações, os técnicos 
responsáveis pelo projeto ainda conseguiram consolidar uma tipologia diferenciada. No entanto cabe 
pontuar que a falta de usos que agreguem pessoas de outros lugares da cidade na proposta de ocupação 
das quadras de Fora de Portas, só fortaleceu a “guetificação” da Comunidade do Pilar que continua 
escondida e frequentada apenas pelos seus moradores até os dias de hoje (Figura 4). 

De todo o projeto previsto no PRISCP, apenas uma quadra de habitação foi de fato construída. A escola, 
que começou a ser construída em 2012, continua em processo de conclusão. Mais uma vez, temos um 
projeto socialmente bem construído com dificuldades de alcançar a implementação. 
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Figura 4 - Foto do cruzamento da Rua do Ocidente com a Rua Bernardo Vieira de Melo visto de cima, tirada de dentro de um apartamento do 

conjunto habitacional da quadra 40, nela se vêem as ruínas da quadra 40 e ao fundo o mar e os armazéns do porto.  
Fonte: Laís Domingues, 01/04/16. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Comunidade do Pilar vive hoje o processo de revisão do PRISCP com vistas a sua adequação ao Minha 
Casa Minha Vida. No final de 2017, as quadras 45 e 60 foram licitadas, estando a primeira em execução e a 
última com o processo suspenso por conta da insatisfação dos moradores com o redesenho proposto. As 
quadras 55, 25 e 46 se encontram em processo de licitação por outra linha de financiamento, estando a 
primeira com a situação indefinida em consequência dos achados arqueológicos que foram identificados 
em seu perímetro e não foram totalmente retirados do local. Hoje, nessa mesma quadra 55, convivem os 
achados arqueológicos do século 17 e uma espécie de curral montado pelos moradores que ali criam 
animais para seu próprio sustento. Esta quadra exemplifica bem o tipo desafio frente ao qual estamos 
colocados.  

Já se foram 43 anos de planejamento do “Recife Antigo”e 20 anos desde a elaboração do primeiro projeto 
de habitacional pensado para o Pilar, passando por 7 gestões municipais, com diferentes inclinações 
ideológicas, e a Comunidade do Pilar ainda aguarda a implementação real de um programa que consiga 
efetividade na requalificação da área. Em pleno 2018, os moradores ainda convivem com esgoto a céu 
aberto, ruas sem calçamento e tem dificuldade de acessar serviços básicos, encontrando-se isolados fisica e 
funcionalmente do sítio histórico no qual se insere.   

Entendendo que cada fase resultou em soluções que são reflexos dos posicionamentos teóricos-ideológicos 
de cada período, que as dinâmicas de crescimento populacional não esperam pelos prazos institucionais,  
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que a descontinuidade de projetos políticos é uma realidade brasileira que torna refém uma parcela da 
sociedade que precisa de obras de urbanização e habitação, e que, finalmente, intervir em sítios históricos 
demanda um tempo de negociação maior entre diversos atores,  nos resta pensar em quais foram as falhas 
ou lacunas dos processos relatos acima. 

Como vimos, em cada fase houve uma abordagem diferente na forma de pensar as soluções para a área, 
por parte de planejadores e gestores, com uma grande variação no grau de reconhecimento da 
comunidade e da importância de sua inserção no processo de recuperação do bairro. Na primeira fase, com 
o PReabBR, viu-se uma proposta com um forte apelo para as questões sociais. O plano não só reconhece a 
comunidade como a coloca no centro da problemática do bairro. Quanto às suas propostas, percebeu-se 
uma maior preocupação dos técnicos com a elaboração de projetos pontuais e obras de melhoria, 
distanciando-se da discussão do sítio histórico no aspecto legislativo e do planejamento do bairro numa 
escala metropolitana. Este plano, por outro lado, mostrou-se economicamente inviável. 

Enquanto isso, já na segunda fase, o foco foi quase que exclusivamente voltado à questão econômica, à 
dinamização do bairro pelo seu potencial turístico, histórico e paisagístico e em sua operacionalização por 
meio de uma legislação urbanística. A leitura do território no plano foi feita na perspectiva da 
complementaridade pelo zoneamento, onde, o Pólo Pilar serviria como a principal fonte de recursos para a 
implementação das ações do PRBR. Entretanto, os moradores da Comunidade do Pilar, não eram sequer 
reconhecidos pelo diagnóstico que antecedeu as propostas do plano, que dirá contemplados pelas suas 
iniciativas. As intervenções realizadas pelo PRBR tiveram efetividade no que diz respeito a revitalização do 
bairro, porém, a Comunidade do Pilar certamente não coube no ideário do “Recife Antigo” enquanto 
“centro moderno”. 

Na terceira e última fase, que se arrasta até o presente momento, percebeu-se o visível interesse do poder 
público em dar aos moradores da Comunidade do Pilar a tão prometida moradia digna, pela qual 
esperavam desde o final da década de 80. Todavia, a política que se estabeleceu para o PRUISP não teve 
relação alguma com as iniciativas direcionadas ao bairro - que continua experienciando mudanças em seu 
tecido em face de outros programas como, por exemplo, o Projeto Porto Novo.  Os equipamentos previstos 
pelo PRUISP que teriam como objetivo estreitar os laços entre comunidade e o bairro são: a praça, na 
quadra 25, que abriria a visão para a Avenida Alfredo Lisboa e seu Terminal de Passageiros, que ainda não 
saiu do papel; e o Mercado Público, na quadra 60, que seria o principal ponto de correspondência entre as 
atividades portuárias/turísticas e o comércio na comunidade. Este último, hoje, corre o risco de ser 
diminuído pela metade no recente redesenho proposto pela PCR, um dos aspectos que vem sendo 
questionado pela comunidade.  

O Projeto Porto Novo, por sua vez, evidencia uma retomada do mesmo tratamento dado pelo PRBR a 
Comunidade do Pilar. Na maquete eletrônica do programa, onde aparecem os novos armazéns do porto 
“revitalizados”, a comunidade foi simplesmente apagada da imagem que é até hoje veiculada na mídia 
(Figura 5). Curioso é perceber que as únicas pessoas que circulam no bairro nos 3 turnos, que o utilizam 
como local de moradia, foram apagadas de seu cenário cotidiano pelos idealizadores do programa. Pelo 
censo do IBGE de 2010, a população do setor censitário que incorpora a área da Comunidade do Pilar é de 
592 pessoas residentes, enquanto isso, no setor censitário que corresponde ao resto do bairro foram 
contabilizados apenas 10 moradores (IBGE,2010). A comunidade representa, portanto,  98,34% da 
população residente no Bairro do Recife. Afinal, a população residente é ou não é importante para as 
práticas preservacionistas? Ou essa importância está restrita ao valor aquisitivo dessa população residente? 
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Figura 5 - Maquete Eletrônica do Projeto Porto Novo 
Fonte: Site do Porto Recife S.A.( http://www.portodorecife.pe.gov.br/conheca_portonovo.p) (acesso em 01/06/18) 

Sabendo que um dos principais motivos pelos quais os centros brasileiros se encontram em processo de 
esvaziamento e degradação é a falta do uso habitacional, e, passando pela experiência das 03 fases 
relatadas, permanece em aberto a questão central que move este artigo: Como se construir um processo 
de conservação de sítios históricos onde a política pública de habitação para comunidades de baixa renda 
seja parte indissociável e tenha o mesmo destaque que aspectos como a exploração turística e econômica 
dessas áreas?  Onde começa e onde termina o direito à cidade e a moradia digna das comunidades de baixa 
renda na esteira das iniciativas de preservação do patrimônio histórico? A gentrificação desse tipo de 
população é um processo natural ou é condição de existência para uma agenda conservacionista?  
Concluem-se os projetos, ficam as perguntas. 
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O ESPAÇO PÚBLICO PERIFÉRICO NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO: A 
PRIVATIZAÇÃO DA PRAÇA CARLOS GIANELLI NO MUNICÍPIO DE SÃO 

GONÇALO, RIO DE JANEIRO 

THE PUBLIC SPACE OF PERIPHERY IN THE CONTEMPORARY SCENARIO: THE PRIVATIZATION OF THE 
CARLOS GIANELLI SQUARE IN SÃO GONÇALO COUNTY, RIO DE JANEIRO  

EL ESPACIO PÚBLICO PERIFÉRICO EN EL SCENARIO CONTEMPORÁNEO: LA PRIVATIZACIÓN DE LA 
PLAZA CARLOS GIANELLI EN LA MUNICIPALIDAD DE SÃO GONÇALO, RIO DE JANEIRO 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA  

RESUMO: 
No bojo da modernidade o turbilhão de mudanças sociais no espaço e no tempo marca a reconfiguração da vida 

moderna na sociedade capitalista. Com efeito, a cidade contemporânea emerge em meio a condições complexas que 

comprometem o potencial da esfera de vida pública, tal qual o ofuscamento de memórias urbanas em função das 

medidas mercadológicas capitalistas. Diante disso, a privatização da praça Carlos Gianelli no município de São Gonçalo 

engendra uma crise de identidade urbana com diversos desdobramentos socioespaciais na paisagem da cidade. Nessa 

conjuntura, a constante retração da vida pública condiciona o enfraquecimento da diversidade de relações sociais no 

espaço e a paulatina dissolução vocacional do espaço público. 

PALAVRAS-CHAVE: espaço público; praça; periferia; São Gonçalo; Rio de Janeiro.  

ABSTRACT: 
In the apogee of modernity the effervescence of social changes in space and time defines the reconfiguration of 
modern life in the capitalist society. As a result, the contemporary city emerges among complex conditions that 
compromise the potential of the public sphere, such as the blurring of urban memories due to the capitalist market 
measures. At this point, the privatization of Carlos Gianelli Square in São Gonçalo county engenders an urban identity 
crisis with several socio-spatial impacts in townscape. In this context, the constant retraction of public life leads to the 
social relations diversity weakening in urban space and the gradual dissolution of public space vocation.  
KEYWORDS: public space; square; periphery; São Gonçalo; Rio de Janeiro.   

RESUMEN: 
En el apogeo de la modernidad los expresivos cambios sociales en el espacio y en el tiempo marcan la reconfiguración 
de la vida moderna en la sociedad capitalista. Por consiguiente, la ciudad contemporánea emerge en medio de 
condiciones complejas que comprometen el potencial de la esfera de vida pública, como por ejemplo el 
deslumbramiento de memorias urbanas en función de las medidas mercadológicas capitalistas. Frente a eso, la 
privatización de la plaza Carlos Gianelli en la municipalidad de São Gonçalo genera una crisis de identidad urbana con 
diversos desdoblamientos socioespaciales en el paisaje de la ciudad. En ese contexto, la constante retracción de la vida 
pública condiciona el debilitamiento de la diversidad de relaciones sociales en el espacio y la paulatina disolución 
vocacional del espacio público. 
PALABRAS-CLAVE: espacio público; plaza; periferia; São Gonçalo; Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

No bojo da modernidade o turbilhão de mudanças sociais no espaço e no tempo marca a reconfiguração da 
vida moderna na sociedade capitalista. Com efeito, a cidade contemporânea emerge em meio a condições 
complexas que comprometem o potencial da esfera de vida pública, tal qual o ofuscamento de memórias 
urbanas em função das medidas mercadológicas do capital.  

A ordenação da paisagem periférica e o quadro da produção dos espaços públicos do município de São 
Gonçalo se caracterizam de forma frágil na contemporaneidade devido aos processos históricos e demais 
questões socioespaciais relativas à estruturação urbana fragmentada da cidade.  

Desta maneira, as atividades recreativas, a possibilidade de expressões socioculturais e políticas, a 
contemplação da paisagem e demais atividades de ócio e lazer proporcionadas pela utilização de espaços 
públicos se caracterizam como atividades suprimidas no território gonçalense e tratadas como amenidades 
destinadas a um espaço elitizado. Essa lógica de reprodução capitalista do espaço urbano vem privando 
cada vez mais a população periférica metropolitana de usufruir de uma melhor qualidade de vida e, 
sobretudo, do direito à cidade. 

A partir de pesquisa de mestrado cujo trabalho empírico encontra-se em curso, este artigo busca sintetizar 
algumas das impressões iniciais apreendidas em um estudo anterior a respeito da representatividade dos 
espaços públicos de São Gonçalo. Naquele estudo, elaborou-se um ensaio teórico a respeito dos espaços 
públicos do município com o estudo de caso de sete praças de bairro, as quais se encontram no bairro 
Alcântara e demais cinco bairros adjacentes a esse1. Neste artigo, contudo, o recorte espacial se dará 
apenas na praça Carlos Gianelli no bairro Alcântara - a qual teve seu uso desafetado e foi entregue à 
iniciativa privada no início desta década para a construção de um shopping center - e os desdobramentos 
da privatização desse bem público nas dinâmicas urbanas de bairro e, especialmente, no que se refere ao 
desfrute da vida pública no espaço urbano gonçalense.    

Para a construção do embasamento de aportes conceituais no artigo aqui apresentado, buscaram-se na 
literatura as ideias de Angelo Serpa, David Harvey, Jordi Borja, Maurício Abreu, Milton Santos, Silvio Soares 
de Macedo e outros no intuito de clarificar as questões referentes ao arcabouço teórico do espaço público 
e da periferia. Enquanto que para a melhor compreensão dos aportes teóricos referentes à modernidade e 
à vida pública, lançaram-se mão principalmente das ideias de David Harvey, Jordi Borja, Richard Sennett e 
Zygmunt Bauman. A partir disso, como estudo de caso para a observação das práticas contemporâneas no 
espaço público periférico escolheu-se a praça Carlos Gianelli na centralidade de Alcântara, devido tanto à 
sua importância histórica no processo de formação territorial de São Gonçalo quanto ao processo 
lamentável de privatização que sofreu nesta década.  

Em linhas gerais, o artigo segue estruturado em dois blocos com as suas devidas ramificações em 
subtítulos, além de introdução e considerações finais. O primeiro bloco, “Abordagem conceitual”, 
compreende uma discussão teórica a partir de três subtítulos acerca de temas essenciais à compreensão 

                                                           
1 As praças e seus respectivos bairros do estudo anterior foram: Praça Carlos Gianelli, Alcântara; Praça Chico Mendes, Raul Veiga; 
Praça do Colégio, Alcântara; Praça Leônor Correa, Trindade; Praça Leonel de Moura Brizola, Colubandê; Praça Otávia Veiga, Vila 
Três; e Praça Valfrido Rocha, Jardim Catarina. 
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das dinâmicas urbanas contemporâneas na cidade de São Gonçalo. O primeiro, “Espaço público: Conceitos 
e impressões gerais”, apresenta uma discussão sobre os conceitos de autores  qualificados a respeito do 
espaço público e seu papel na vida urbana dos cidadãos. Já o segundo, “O processo de periferização e a 
produção do espaço público”, trata no âmbito das regiões metropolitanas a relação entre a periferização 
do espaço e a deficiência do espaço público nas periferias fragmentadas. Por último, o terceiro subtítulo, “A 
modernidade e o enfraquecimento da vida pública”, apresenta as ideias de autores renomados para a 
devida compreensão do ideal de modernidade e seus desdobramentos no desfrute da vida pública na 
cidade.  

Por sua vez, o segundo bloco “Estudo de caso: a privatização da praça Carlos Gianelli no município de São 
Gonçalo, Rio de Janeiro” explana um breve panorama da conformação urbana do município e, em seguida, 
traz ao debate o processo de reconfiguração espacial sofrido pela cidade por meio da subtração de uma 
importante praça pública no bairro Alcântara.   

O presente artigo, portanto, busca introduzir um panorama da produção e gestão do espaço público 
periférico no município de São Gonçalo na contemporaneidade - enquanto etapa inicial das investigações 
de mestrado. Tal qual, pretende tornar público ao debate acadêmico os entraves políticos e os desafios a 
serem enfrentados pela sociedade em prol da manutenção e qualificação dos espaços públicos da periferia 
metropolitana do Rio de Janeiro.   
 

ABORDAGEM CONCEITUAL  

Espaço público: Conceitos e impressões gerais  

O espaço público desempenha papel fundamental na construção do território e na identidade de um povo. 

A Grécia Antiga como o berço da democracia promoveu a origem do primeiro espaço de convivência cívica 

e pública, essencial ao desenvolvimento da incipiente formação política daquela sociedade. A praça pública 

tem suas origens na ágora grega, local amplamente utilizado nas manifestações sociopolíticas referentes 

aos debates, à cidadania e a prática da democracia daquele povo. Segundo Robba e Macedo (2003), “a 

praça sempre foi celebrada como um espaço de convivência e lazer dos habitantes urbanos” e embora haja 

certas divergências conceituais entre autores, todos convergem na definição de praça como um espaço 

público urbano. (ROBBA; MACEDO, 2003, p. 15) 

A dimensão da liberdade de expressão no espaço público classifica e potencializa seu uso como polo de 

manifestações socioculturais e políticas, características fundamentais no que tange as questões do direito à 

cidade. Sob essa ótica, Harvey (2014, p. 209-213) demonstra o espaço público como palco dos movimentos 

sociais, lugar de expressão e reivindicação política, sendo ainda, caracterizado como o lócus para encontros 

e articulação das necessidades coletivas. Enquanto isso, Serpa (2007) também defende fortemente o viés 

sociopolítico do espaço público, que é “compreendido, sobretudo, como o espaço da ação política ou, ao 

menos, da possibilidade de ação política na contemporaneidade”. (SERPA, 2007, p. 09) 

Nessa perspectiva, é importante pensar no conjunto de espaços públicos da cidade e sua 

representatividade singular no cenário urbano. Borja (2006) comenta sobre a face pública oculta de 

determinados espaços efêmeros e a potencialidade de afirmação do seu caráter público pela apropriação 

social do espaço. O autor exemplifica esse argumento a partir dos espaços de transição e de passagem ao 
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redor de edificações e equipamentos, os quais durante os dias úteis da semana exprimem esse caráter 

intersticial - ou ainda, monofuncional -, porém adquirem sua função pública “ativada” por feirantes e 

demais atividades comerciais nos finais de semana.  

Então, os espaços públicos não são unicamente aqueles que estão pensados para espaços públicos, 

são também outros espaços, e acredito que talvez muitas vezes não se lhes deu atenção; por 

exemplo, o que chamamos os espaços de transição que podem se criar ao redor de uma edificação, 

ao redor de um equipamento cultural, de uma zona hospitalar, de uma zona de universidades, etc. 

Como os que Marc Augé chamou de não lugares: podem ser lugares se lhes dá um acréscimo de 

significado, um acréscimo de funções. (BORJA, 2006) 

Ainda, Borja (2006) argumenta que “a cidade como espaço público depende muito da existência de um 

comércio desenvolvido no conjunto do espaço urbano”, por isso tem-se a importância de se planejar o 

espaço público como um espaço de intercâmbio multidisciplinar na vida urbana. A atividade econômica no 

espaço público e em suas adjacências, seja ela formal ou informal, pode ser apontada como uma das 

variáveis responsáveis pelo intercâmbio participativo na cidade. (HARVEY, 2014; BORJA, 2006; SERPA, 2007) 

O urbanista catalão Jordi Borja (1998) complementa sua concepção de espaço público enfatizando que 

além do conceito jurídico inerente a este, também há a presença de uma dimensão sociocultural 

responsável pela manutenção - simbólica - dos espaços públicos. Segundo o autor, o espaço público é o 

lugar onde a interação e as relações sociais, a vida urbana e a expressão política comunitária ganham 

forma. O nível de complexidade e heterogeneidade dessas atividades tem a capacidade de refletir o uso 

interclassista do espaço público, a democratização da cidade, a sociabilidade e a vitalidade urbana. 

O espaço público supõe, portanto, domínio público, uso social coletivo e multifuncionalidade. É 

fisicamente caracterizado pela sua acessibilidade, o que o torna um fator de centralidade. A 

qualidade do espaço público pode ser avaliada, sobretudo, pela intensidade e qualidade das 

relações sociais que propicia, pela sua força de combinação de diferentes grupos sociais e pela sua 

capacidade de estimular a identificação simbólica, a expressão e integração culturais. (BORJA, 1998, 

p. 03, tradução nossa)2 

Ademais das pontuações supracitadas que tangem a questão do espaço público como espaço de 

democracia e item essencial à democratização da cidade, Serpa (2007, p. 09), por outro lado, expõe sua 

visão crítica a respeito da ressignificação do espaço público na cidade contemporânea. O autor salienta a 

sua incorporação, seja em áreas centrais ou periféricas, como mercadoria de consumo restrita a poucos e o 

seu papel – mesmo que não intencional – no processo de valorização imobiliária e na consequente 

reprodução acelerada do capital nas condições neoliberais.  

Desta maneira, o espaço mesmo que considerado público, é tido como benefício apenas por determinados 

grupos sociais por meio da lógica da reprodução capitalista global na conjuntura contemporânea. As 

práticas contemporâneas, portanto, reconfiguram a vocação tradicional do espaço público tratado por 

                                                           
2 El espacio público supone pues dominio público, uso social colectivo y multifuncionalidad. Se caracteriza físicamente por su 

accesibilidad, lo que le hace un factor de centralidad. La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y 

la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mixturante de grupos y comportamientos y por su capacidad de 

estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración culturales. (BORJA, 1998, p. 03) 
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Harvey (2014) e Borja (1998; 2006) em uma alavanca de geração de amenidades favoráveis à valorização 

imobiliária, um aporte à mercantilização da cidade e um espaço de silenciosas barreiras simbólicas no 

desfrute da vida pública. 

O processo de periferização e a produção do espaço público 

O modelo de desenvolvimento e urbanização das cidades brasileiras reflete nitidamente a expressão da 

formação social e o sistema de estratificação de classes diante dos processos históricos impressos na 

historiografia do país. Do mesmo modo, as cidades expressam por meio do espaço urbano as contradições 

ideológicas, políticas, econômicas e institucionais brasileiras. (ABREU, 2006, p. 16) 

Nesse aspecto, de acordo com Abreu (2006, p. 17), o fenômeno da metropolização em diversas cidades 

brasileiras caminha ao encontro da centralização dos serviços, infraestrutura e recursos em um centro 

hipertrofiado da metrópole, enquanto os estratos urbanos periféricos a este núcleo sofrem com a 

precariedade dos serviços urbanos ofertados. Desta maneira, a periferização do espaço ganha forma e 

delineia a polarização espacial, a estrutura urbana, as relações sociais e a dependência regional nas 

metrópoles brasileiras.   

As regiões metropolitanas são definidas pelo geógrafo Milton Santos como áreas de interação entre 

diversas cidades com grande intensidade e frequência, determinadas pela interdependência, sobretudo 

funcional, baseada na conectividade das infraestruturas interurbanas e na divisão do trabalho. (SANTOS, 

2001, p. 75) Neste âmbito, o próprio conceito de região metropolitana e o fenômeno da metropolização 

permitem a leitura crítica e compreensão da herança colonial e seus desdobramentos na produção do 

espaço urbano. Além de ser possível perceber o modo pelo qual o sistema de hierarquização regional 

baseado na relação de dependência das áreas periféricas às centrais - em face às desigualdades 

interurbanas de naturezas diversas - se consolida. 

Como um complemento a essa questão, Santos (2001) define a metrópole como corporativa e 

fragmentada, a qual é composta de espaços luminosos - expressão máxima da modernização -, e de 

espaços opacos - os lugares da exclusão dessa modernização. Sendo assim, se tratando das desigualdades 

socioespaciais, a produção do espaço público nas periferias urbanas se apresenta de forma fragmentada e 

desigual, caracterizando os espaços opacos conceituados por Milton Santos3. 

 

A tradução da palavra “periferia” compreende, de maneira geral em termos espaciais, as bordas ou 

determinadas áreas fora de algum centro. Entretanto, Angelo Serpa explica a ressignificação do termo 

periferia a partir de uma conotação sociológica contemporânea em que determinadas áreas longínquas dos 

                                                           
3
 Santos (2001) elabora os conceitos de espaços luminosos e espaços opacos de acordo com os desdobramentos do processo de 

urbanização das metrópoles brasileiras. De maneira geral, o autor trata os espaços luminosos como as áreas de grande fluidez e 

dinamicidade, bem atendidas pelos sistemas urbanos - infraestrutura urbana, transporte, telecomunicações - e local onde os 

agentes sociais representados pela população mais abastada regem o espaço. Por sua vez, os espaços opacos são as áreas com 

pouca atratividade à fluidez do capital, se apresentam deficientes em modernização e em políticas públicas voltadas às 

necessidades dos agentes sociais menos favorecidos que ali residem.
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centros urbanos não são entendidas como periféricas, devido principalmente a sua qualidade de 

urbanização superior às demais. Por conseguinte, a periferia adotada hoje, com signo segregacionista e 

pejorativo, “significa também aquelas áreas com infraestrutura e equipamentos de serviços deficientes, 

sendo essencialmente o lócus da reprodução socioespacial da população de baixa renda”. (SERPA, 2002, p. 

161) 

 

Neste sentido, Corrêa (1993) apud Serpa (2002) afirma que há a presença de duas periferias no espaço 

urbano: a periferia com urbanização de status e a periferia com urbanização popular. “As periferias nobres, 

valorizadas por amenidades físicas (mar, sol, verde), ganham infraestrutura adequada e tornam-se bairros 

de status.” (SERPA, 2002, p. 162) Além disso, adquirem uma conotação sociológica contrária ao termo 

periferia, uma vez que esses bairros nobres se classificam de forma espacial como periféricos, mas não 

socialmente. Por outro lado, a periferia de urbanização popular carrega consigo o simbolismo pejorativo e a 

carência na oferta dos serviços urbanos.  

  

Conforme apontado por Angelo Serpa (2002), o “padrão periférico” de urbanização e ocupação do solo 

urbano é responsável pelo deficiente sistema de espaços públicos dos bairros de urbanização popular. Esse 

modelo de reprodução espacial segregado em face à ausência de planejamento resulta em áreas isoladas 

inter e intrabairros, nas quais há escassos espaços públicos centrais desconexos aos demais e a potenciais 

áreas livres isoladas por construções inadequadas diante do processo histórico de formação espacial. 

 

Com base nos seus estudos empíricos, o autor observa que nos bairros periféricos de urbanização popular é 

comum a discrepância no grau de apropriação entre os espaços públicos locais. Em geral, essa 

hierarquização é constituída pelos espaços mais qualificados - em termos da qualidade do ambiente 

construído - em contraponto aos mais precários, de modo que aqueles se destacam principalmente pela 

sua multifuncionalidade de usos. A concentração de comércios e serviços locais nas franjas dos espaços 

públicos geralmente possibilita a interação mais intensiva entre os moradores e os visitantes. (SERPA, 2001, 

p. 25)        

 

A partir disso, percebe-se que a urbanização deficiente do espaço periférico se reflete na produção 

fragmentada e escassa do espaço público e, por sua vez, na diminuição das possibilidades de integração e 

articulação da comunidade, expressão política, sociabilidade e demais elementos referentes à apropriação 

coletiva do espaço. Dessa maneira, a população espacialmente deslocada dos núcleos urbanos centrais se 

apresenta com limitações no que se refere ao uso do espaço público e no consequente fortalecimento de 

vínculos de comunidade inerente a esta prática no lugar em que habitam.  

 

Nesse contexto, em face ao modelo brasileiro de desenvolvimento espacial fragmentado observa-se o 

constante decréscimo na qualidade dos espaços públicos que se expressam na paisagem das periferias 

urbanas à luz da ausência de um planejamento sistêmico e integrado do espaço. Nessa esfera, sob um 
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cenário político inercial a paisagem periférica se torna alvo de diversas reconfigurações espaciais aos 

moldes das práticas capitalistas, as quais comprometem o desfrute da vida pública e a democratização da 

cidade contemporânea. 

 

A modernidade e o enfraquecimento da vida pública 

 

No bojo da modernidade o turbilhão de mudanças sociais no espaço e no tempo marca a reconfiguração da 

vida moderna na sociedade capitalista. A efemeridade, o fugidio e a fragmentação emergem como um 

retrato característico da sociedade moderna e suas práticas na vida urbana. Segundo Harvey (2008), a 

ideologia da condição moderna se reflete principalmente na dificuldade de preservação do sentido de 

continuidade histórica e da memória das cidades devido à transitoriedade das coisas na vida urbana. “A 

modernidade, por conseguinte, não apenas envolve uma implacável ruptura com todas e quaisquer 

condições históricas precedentes, como é caracterizada por um interminável processo de rupturas e 

fragmentações internas inerentes.” (HARVEY, 2008, p. 22) 

Com efeito, Harvey (2008, p. 107) pontua que os processos sociais responsáveis pela manutenção do 

sistema capitalista promovem condições de modernização inerentes ao ideal de modernidade. O 

individualismo, a fragmentação, a obsolescência programada, as alterações na experiência do espaço e do 

tempo e as constantes mudanças nos padrões de produção e consumo despontam como práticas comuns 

neste cenário.    

Na visão de Zygmunt Bauman (2001), as efemeridades e fragmentações da modernidade podem ser 

traduzidas pela “liquidez” das relações intrínsecas a esta sociedade. O sociólogo defende a ideia de que a 

partir da desconstrução dos paradigmas das sociedades tradicionais anteriores à moderna, as relações e 

dinâmicas sociais diluem-se e tornam-se fluidas. Desta maneira, uma modernidade líquida baseada na 

individualização do sujeito, nas volatilidades e nas fragmentações das estruturas sociais se manifesta e não 

se mantém fixa a um espaço ou tempo. 

Nessa esfera, Bauman (2001, p. 113) prossegue sua discussão a respeito da civilidade intrínseca ao espaço 

público e a efemeridade do indivíduo na vida pública. O autor argumenta sobre as condições que 

determinam o caráter transitório dos espaços públicos na condição da modernidade líquida, na qual as 

características espaciais do ambiente construído se tornam meios decisivos na produção de espaços 

“públicos, mas não civis” a partir da ausência de interação social. Nessa condição, os espaços públicos 

perdem seu domínio de civilidade e tendem a ser reconfigurados como espaços fluidos de permanência 

reduzida e passam a disseminar, assim, a dispensabilidade da interação com o estranho.  

[...] O que chama a atenção do visitante de La Défense é antes e acima de tudo falta de 

hospitalidade da praça: tudo o que se vê inspira respeito e ao mesmo tempo desencoraja a 

permanência. Os edifícios fantásticos que circundam a praça enorme e vazia são para serem 

admirados, e não visitados; cobertos de cima a baixo de vidro refletivo, parecem não ter janelas ou 

portas que se abram na direção da praça; engenhosamente dão às costas à praça diante da qual se 

erguem. São imponentes e inacessíveis aos olhos - imponentes porque inacessíveis, estas duas 

qualidades que se complementam e reforçam mutuamente. Essas fortalezas/conventos 

hermeticamente fechadas estão na praça, mas não fazem parte dela - e induzem quem quer que 
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esteja perdido na vastidão do espaço a seguir seu exemplo e sentimento. Nada alivia ou interrompe 

o uniforme e monótono vazio da praça. [...] (BAUMAN, 2001, p. 113) 

Nesse âmbito, a contribuição do estudo de Richard Sennett também se faz importante para a compreensão 

do desfrute da vida pública na modernidade. Sennett (2001) argumenta que o enfraquecimento do espaço 

público tem suas origens nos novos padrões culturais da sociedade individualista que preza cada vez mais 

pela intimidade e privacidade na vida urbana. Na visão do autor, o crescimento dessa individualização 

narcisista contribui significativamente para o retraimento da vida pública que, por sua vez, se reflete nos 

projetos arquitetônicos e urbanísticos dos séculos XIX e XX com características segregadoras e frígidas ao 

fomento da sociabilidade.  

A transição estrutural dos sistemas de produção, das relações comerciais e do modelo de desenvolvimento 

tem seus desdobramentos nas relações sociais e, consequentemente, na vivência do espaço público. Em 

função dos seus novos padrões de consumo, a sociedade moderna “renovada” lança mão de um 

individualismo exacerbado e teme o estranhamento mútuo ao encarar o outro na vida pública. Se por um 

lado o individualismo, a repulsa às diferenças e as relações efêmeras caracterizam a sociedade moderna 

capitalista, por outro Bauman (2007, p. 103) pontua que a preservação dessas disparidades aliada à 

possibilidade de livre circulação pela cidade podem aliviar a dicotomia do medo e da insegurança no espaço 

público.    

[...] É a tendência a se retirar dos espaços públicos e recolher-se a ilhas de mesmice que com o 

tempo se transforma no maior obstáculo ao convívio com a diferença - fazendo com que as 

habilidades do diálogo e da negociação venham a definhar e desaparecer. É a exposição à diferença 

que com o tempo se torna o principal fator da coabitação feliz, fazendo com que as raízes urbanas 

do medo venham a definhar e desaparecer. (BAUMAN, 2007, p. 103) 

Os novos ideais da sociedade embasados nas influências do movimento moderno na arquitetura e no 

urbanismo engendraram os ideais desenvolvimentistas do planejamento urbano no século XX. Na visão de 

Borja (1998), o viés funcionalista presente no urbanismo moderno desqualificou a característica 

multifuncional do espaço público. Uma vez que nesta ideologia os espaços da cidade são intrinsecamente 

projetados a usos específicos pré-determinados, esquecendo-se das particularidades e usos diversos 

vinculados aos retratos simbólico e identitário de cada território. 

O funcionalismo predominante no urbanismo moderno rapidamente desqualificou o espaço público 

ao atribuir-lhe usos específicos. Em alguns casos, foi confundido com a qualidade viária, em outros 

foi submetido às necessidades da ordem pública. Em casos mais afortunados, se priorizou a 

monumentalidade, o embelezamento urbano ou se vinculou à atividade comercial e às vezes, 

cultural. Já em casos menos afortunados foi utilizado como mecanismo de segregação social, seja 

para excluir ou para se concentrar - através da acessibilidade de preços, da imagem social etc. 

(BORJA, 1998, p. 03, tradução nossa)4 

                                                           
4 El funcionalismo predominante en el urbanismo moderno descalificó pronto el espacio público al asignarle usos específicos. En 
unos casos se confundió con la vialidad, en otros se sometió a las necesidades del orden público. En casos más afortunados se 
priorizó la monumentalidad, el embellecimiento urbano. O se vinculó a la actividad comercial y a veces cultural. Y en casos menos 
afortunados se utilizó como mecanismo de segregación social, bien para excluir, bien para concentrar - por medio de la 
accesibilidad de los precios, de la imagen social, etc. (BORJA, 1998, p. 03) 
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No que tange as questões espaciais, o modelo de desenvolvimento moderno marcado pela efervescência 

do rodoviarismo provocou um significativo aumento do número de vias expressas, viadutos e rodovias de 

acordo com a ideologia vigente, cujo modelo se apresentou significantemente alheio à composição 

multicultural, plural e harmônica da paisagem urbana. O espaço público passou, portanto, a ser pensado na 

escala do automóvel em detrimento da escala do pedestre, e a rua, por sua vez, a ser tratada como mero 

espaço destinado à rápida circulação de automóveis. 

A ideia do espaço público como derivação do movimento corresponde exatamente às relações entre 

espaço e movimento produzidos pelo automóvel particular. [...] 

Atualmente, experimentamos uma facilidade de movimentação desconhecida de qualquer 

civilização urbana anterior à nossa e, no entanto, a movimentação se tornou a atividade diária mais 

carregada de ansiedade. A ansiedade provém do fato de que consideramos a movimentação sem 

restrições do indivíduo como um direito absoluto. O automóvel particular é o instrumento lógico 

para o exercício desse direito, e o efeito que isso provoca no espaço público, especialmente no 

espaço da rua urbana, é que o espaço se torna sem sentido, até mesmo endoidecedor, a não ser que 

possa ser subordinado ao movimento livre. A tecnologia da movimentação moderna substitui o fato 

de estar na rua por um desejo de eliminar as coerções da geografia. (SENNETT, 2001, p. 28) 

Na atmosfera da segunda metade do século XX, os planos de “renovação urbana” em larga escala trazem 

consigo a imposição dos espaços de lazer e consumo da nova classe média como diretriz fundamental à sua 

ideologia de modernidade (AUGUSTIN, 2001). É nesta circunstância que os grandes condomínios privados, 

shopping centers e demais espaços de lazer estritamente vinculados ao consumo se expandem 

principalmente no cenário norte-americano – marcado pela efervescência do uso do automóvel como 

principal instrumento de mobilidade urbana e seu modelo de produção de cidade. A partir disso, tal 

modelo de desenvolvimento urbano é amplamente “exportado” para diversos países à luz das práticas de 

reprodução capitalista a nível global. 

Boa parte dos integrantes dessas classes médias, notadamente aqueles situados num patamar de 
alto poder aquisitivo, integram-se cada vez mais a um modo de vida que se traduz, nas metrópoles, 
num padrão funcional caracterizado por uma espécie de ‘circuito’, incluindo ‘moradias fechadas’, 
trabalhos em complexos empresariais, consumo em supermercados, shoppings, circulação em 
veículos particulares, etc. Articula-se neles um modo de vida distinto, segregado e diferenciado, 
evitando o máximo possível o contato com espaços públicos e sua diversidade de grupos sociais. 
(FRÚGOLI JÚNIOR, 1995, p. 76) 

 
Principalmente no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, a hegemonia e a grande influência geopolítica 

exercida pelos Estados Unidos contribuem para um grande impacto no padrão de desenvolvimento urbano 

em escala global. A estruturação das metrópoles se torna vulnerável e fortemente influenciada pelo 

american way of life, seu caráter individualista e autossuficiente, e a disseminação dos produtos de 

consumo do mundo globalizado instigados por essa ideologia. Conforme pontuado por Arantes (2016, p. 

89), as novas “ilhas” territoriais formadas por grandes complexos de comércio e serviços, condomínios 

fechados, business centers, shopping centers, resorts e espaços de lazer “a la Disneyland” (SORKIN, 1992) 

revelam seu potencial de segregação socioespacial e o enfraquecimento da vida pública na coletividade.  

A introdução e o consumo veloz desses modelos nas metrópoles brasileiras revelam a lógica de 

determinados grupos sociais em busca por privilégios, segurança, restrição de uso do espaço público e a 

opção pela autossegregação. Serpa (2007) pontua que como reflexo dessas práticas tem-se “a 
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fragmentação do tecido sociopolítico espacial e a formação de enclaves territoriais no tecido urbano, 

responsáveis pela sofisticação das formas de autossegregação dos habitantes”. (SERPA, 2007, p. 35) 

Com efeito, a cidade contemporânea emerge em meio a complexas externalidades que condicionam a vida 

urbana e comprometem o potencial da esfera de vida pública: o individualismo excessivo, o 

enfraquecimento da rua e da atratividade do espaço público, as relações sociais voláteis e restritas a 

espaços de lazer vinculados ao consumo, a hegemonia do automóvel em detrimento da escala do pedestre, 

a paisagem urbana repleta de monotonia e pouca diversidade.  

Desta forma, conforme defendido por Sennett (2001, p. 412-413), a crise da modernidade se manifesta a 

partir da erosão do equilíbrio delicado que havia entre a vida pública e a vida privada nos primórdios da 

sociedade capitalista. Os novos padrões de consumo impostos pela lógica de reprodução do capital se 

revelam alheios à composição equilibrada da vida urbana, engendrando assim, um individualismo nocivo. 

Nesse quadro, o esvaziamento do espaço público na sociedade contemporânea se mantém crescente, 

assim como a opção pela não convivência entre classes sociais e a paulatina dissolução vocacional do 

espaço público.  

ESTUDO DE CASO: A PRIVATIZAÇÃO DA PRAÇA CARLOS GIANELLI NO MUNICÍPIO DE SÃO 

GONÇALO, RIO DE JANEIRO  

Um panorama do município 
 
O município de São Gonçalo se localiza na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) e faz divisa com 
os municípios de Guapimirim, Itaboraí, Maricá e Niterói. Contudo, apresenta relação mais expressiva de 
fluxos de pessoas, bens e serviços entre Itaboraí, Niterói e Rio de Janeiro. São Gonçalo é cortado pelas vias 
expressas BR-101 e RJ-104, as quais fazem ligações diretas entre os municípios adjacentes mencionados e 
também ao Rio de Janeiro (Figura 1). 

 

Figura 1: Localização de São Gonçalo (em coloração mais escura) e demais municípios adjacentes no perímetro da RMRJ 
Fonte: Elaboração do autor com base em IBGE (2010), 2017 

 

9491



 

De acordo com os dados estatísticos do IBGE (2010), o município é o segundo maior colégio eleitoral do 
estado e também o segundo mais populoso. Sua população se estimava em 1.038.081 habitantes no ano de 
2010 em seus 249,142 km² de extensão territorial, ficando atrás apenas do município do Rio de Janeiro em 
ambos os aspectos. Segundo Abreu (2006, p. 18), São Gonçalo se enquadra na categoria de município 
periférico da RMRJ, o que revela uma grande dependência funcional - em diversos aspectos - da metrópole, 
o Rio de Janeiro, e também da cidade de Niterói.  
 
Outrora, o município se destacou na produção de gêneros agrícolas especialmente ao abastecimento das 
cidades do Rio de Janeiro e Niterói até aproximadamente a década de 19305. Posteriormente, a crise 
agrícola e outras questões político-econômicas impulsionaram o seu desenvolvimento industrial, de modo 
que São Gonçalo - a “Manchester Fluminense”6 -, obteve um expressivo destaque no cenário nacional no 
fornecimento de bens de consumo industrializados a diversas cidades do país. Contudo, a partir da década 
de 1970, a produção industrial do município é significantemente atingida pela crise econômica 
internacional e demais externalidades político-econômicas, acarretando assim, na sua reorganização 
econômica com base principalmente no comércio e prestação de serviços desde então. (ARAUJO; MELO, 
2014, p. 69-83)    
 
São Gonçalo nos dias de hoje apresenta três grandes centralidades consolidadas ao longo dos séculos por 
seus devidos desempenhos no processo de formação territorial do município: (i) o próprio Centro pela sua 
importância na concentração de equipamentos e serviços de cunho político-administrativo desde outrora 
até então; (ii) o bairro Neves especialmente por ter sido o maior polo de concentração industrial e 
desenvolvimento econômico no período pujante deste setor na economia da cidade; e (iii) o bairro 
Alcântara pelo seu destaque na concentração de estações ferroviárias e bondes essenciais ao intercâmbio 
de bens de consumo entre os grandes latifúndios produtores da localidade, a região central do município e 
as cidades de Niterói e Rio de Janeiro (Figura 2).  

                                                           
5 Para informações mais detalhadas, ver Braga (1998). 
6
 Alguns autores defendem essa definição com base no comparativo entre São Gonçalo e a cidade de Manchester, à luz do fato de 

que a referida cidade inglesa foi um grande expoente industrial de destaque no cenário econômico do Reino Unido por diversas 
décadas, tal qual São Gonçalo no cenário brasileiro. 
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Figura 2: As três principais centralidades do município de São Gonçalo 

Fonte: Elaboração do autor sobre imagem aerofotogramétrica fornecida pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo, 2017 

 
Neste estudo, o objetivo é a compreensão global da conjuntura que envolve a praça Carlos Gianelli e sua 
localização no município. O recorte espacial para o apontamento de temporalidades, portanto, se dará na 
centralidade exercida pelo bairro de Alcântara - onde a antiga praça se encontrava.  
 
A praça e o núcleo urbano de Alcântara: apontamentos sobre um processo de reconfiguração espacial 
 
A construção de um ramal da antiga Estrada de Ferro Leopoldina7 em Alcântara contribuiu 
significantemente para o desenvolvimento da localidade no século XIX, tal qual a fixação dos trilhos de 
bonde da Tramway Rural Fluminense8 em seu centro urbano no século posterior (PALMIER, 1940, p. 28). 
Essas instalações possibilitaram o fortalecimento das trocas econômicas entre a centralidade de Alcântara e 
a área central da cidade e consecutivamente, impulsionaram o desenvolvimento econômico da região que 
abrigava algumas importantes indústrias nas margens do Rio Alcântara9.   

                                                           
7 Em meados do século XIX, a inauguração da Estrada de Ferro The Leopoldina Railway - ou apenas Estrada de Ferro Leopoldina - 

por Dom Pedro I intensificou definitivamente as atividades comerciais entre Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo. A linha férrea 
tinha suas ligações do sertão de Itambi na cidade de Itaboraí ao Porto de Niterói, cruzando todo o município de São Gonçalo, com 
destaque as estações mais importantes no Centro do distrito e em Alcântara. (GONÇALVES, 2012, p. 105) 
8
 A linha de bondes da empresa Tramway Rural Fluminense instalou seus ramais entre os bairros Alcântara e Neves, 

proporcionando a melhoria logística no transporte de cargas e passageiros entre Alcântara e a região central durante boa parte do 
século XX. (PALMIER, 1940, p. 28) 
9
 O Rio Alcântara é um dos afluentes mais importantes da Bacia Hidrográfica nomeada pelo rio em questão. Essa bacia, por sua vez, 

é responsável por drenar uma área de aproximadamente 130 km² de São Gonçalo - suas principais sub-bacias são as do rio 
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De acordo com Palmier (1940, p. 125), as atividades comerciais dos produtos agrícolas no período de 

ascensão agrária de São Gonçalo eram latentes nos denominados portos secos. Estas instalações eram 

preferencialmente localizadas nos arrabaldes de estações ferroviárias, pontos finais dos ramais de bondes e 

praças próximas às propriedades agrícolas. Dentre essas, o ramal de bondes de Alcântara instalado na 

antiga praça Carlos Gianelli era um dos mais movimentados, fato que contribuiu à consolidação do bairro 

como um núcleo comercial e importante centralidade no cenário gonçalense.  

A praça Carlos Gianelli se localizava em um núcleo latente no centro urbano de Alcântara. Abrigava a 

estação inicial de um importante ramal de bondes, absorvia os grandes fluxos de pedestres, comerciantes e 

veículos no seu entorno e se constituía num importante ponto nodal do bairro. Na década de 1950, a 

construção da Igreja São Pedro de Alcântara em uma área adjacente à praça proporcionou a consolidação 

simbólica do lugar como um marco à população e se configurou como um local de agitada vida urbana por 

muitas décadas (Figuras 3 e 4).  

No meio da praça durante o dia, era possível encontrar alguns fotógrafos com seus tradicionais 

“lambe-lambe”, o vendedor de loteria, idosos que paravam para aproveitar a sombra das 

amendoeiras, sempre um mendigo ou “louco” de plantão, meninos com suas caixas de engraxate ou 

de picolé e um “bíblia” trajando terno com gravata e portando um “megafone”. À noite circulavam 

as carrocinhas de pipoca e algodão doce, casais e famílias que passavam para o cinema na Rua 

Alfredo Backer, para o parque de diversões na Rua Iolanda Saad Abuzaid, assistir novela na praça ou 

simplesmente ver o chafariz iluminado. Esse sempre foi o local da exposição, da mensagem, do 

comércio, da distração, da contemplação, do descanso e da passagem. (TAVARES, 2013, p. 74) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
Guaxindiba e do rio Goiana - e tem como contribuintes principais os rios Pendotiba, Muriqui, Camarão, Guaxindiba, Monjolo, 

Goiana e o de maior porte, o rio Alcântara. (SÃO GONÇALO, 2006) 
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Figura 3: A extinta praça Carlos Gianelli e seu grande chafariz no centro urbano de Alcântara 

Fonte: Autor desconhecido - Acervo MEMOR, Década de 1970 
 

 

Figura 4: A antiga ambiência composta pela praça Carlos Gianelli e a Igreja São Pedro de Alcântara 
Fonte: Autor desconhecido - Acervo MEMOR, Década de 1970 

 

Nas décadas seguintes, a conjuntura de desenvolvimento sob a ótica rodoviarista começou a reestruturar o 

bairro em meio ao seu progressivo crescimento urbano. O ramal de bondes foi substituído por um pequeno 

terminal rodoviário improvisado, o qual foi responsável pela subtração de parte da área da praça a esta 

finalidade (Figura 5). Com o passar dos anos e administrações municipais, a praça enquanto espaço público 

sofreu um intenso processo de sucateamento com o abandono de investimentos públicos, ausência de 

manutenção e, consequentemente, tornou-se um ambiente deteriorado, mal iluminado e inseguro durante 

as noites. 
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Figura 5: Antigo terminal rodoviário improvisado nas bordas da praça e a Igreja São Pedro de Alcântara ao fundo 
Fonte: <http://sosalcantarasg.blogspot.com/2012/06/fotos-de-alcantara.html>, 2009 

Nas condições de um espaço público deteriorado e abrigo de diversos moradores de rua, a administração 

da prefeita Maria Aparecida Panisset (2005-2012) procurou reestruturar aquele espaço de uma forma não 

convencional e sem qualquer consulta pública. No dia 17 de dezembro de 2008 foi promulgada a Lei 

Municipal nº 183/08, possibilitando a desafetação de uso da praça - enquanto bem de uso comum do povo 

e área non aedificandi - para sua posterior concessão de direito real de uso à iniciativa privada. No início de 

2009, o processo licitatório para a concessão do direito real de uso - pelo prazo de trinta anos e prorrogável 

por igual período - foi aberto sob o pretexto da devida requalificação do espaço por uma entidade capaz10.  

Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a empresa que ganhou a concessão foi criada 
apenas dois meses antes da licitação através da união de um dos donos da empresa de ônibus que já 
possuía o terminal improvisado na praça e de outro empresário, que tinha sido responsável pela 
construção de um shopping na cidade. Diante disso, no ano de 2010 após o firmamento do contrato de 
concessão da praça entre a prefeitura e a empresa privada - pelo irrisório valor de 150 mil reais em uma 
área predominantemente comercial de considerável valorização imobiliária -, deu-se início às obras de 

                                                           
10 De acordo com o Ministério Público a licitação municipal que concedia o direito real de uso da praça Carlos Gianelli desafetada 
pela Lei Municipal nº 183/08 - transformando a praça pública em bem dominical passível de desafetação e posteriormente, inscrita 
como um loteamento no Registro de Imóveis do município - fomentava a requalificação do espaço deteriorado com a construção 
de um terminal rodoviário qualificado no local. Contudo, o viés de benefício social coletivo se manteve distante do referido 
documento, pois o mesmo possibilitava margens à exploração financeira do local a partir da viabilidade construtiva de unidades 
comerciais. 
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construção do Shopping Pátio Alcântara e um terminal rodoviário no seu pavimento térreo (Figura 6). 
(EXTRA, 19/05/2011) 
 

 

Figura 6: Início da demolição da praça em maio de 2011. Ao fundo (à direita) o antigo chafariz em desuso 
Fonte: Thiago Lontra/Jornal Extra, 2011 

Durante um processo judicial conturbado, mesmo com uma liminar11 do Ministério Público favorável à 
devolução da praça como bem de uso comum do povo, a batalha judicial foi vencida pelos 
empreendedores do shopping e pela prefeitura em detrimento da população. As obras foram concluídas no 
final de 2013 e mesmo antes disso, as estratégias de divulgação do empreendimento se calcavam na sua 
proximidade com o novo polo do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ) no 
município de Itaboraí (Figura 7). Trata-se de uma estratégica mercadológica arraigada num processo de 
valorização fundiária cujos desdobramentos condicionam a atratividade do mercado imobiliário no cenário 
gonçalense12. 

                                                           
11

 JUSTIÇA defere liminar para que praça continue a ser usada pela população. Associação de Magistrados do Estado do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro, 16 mai. 2011. Disponível em: <http://amaerj.org.br/noticias/justica-defere-liminar-para-que-praca-
continue-a-ser-usada-pela-populacao/> Acesso em: 20 mai. 2018.  
12

 A partir do anúncio da instalação do COMPERJ em Itaboraí - município adjacente a São Gonçalo - no ano de 2006, as dinâmicas 

mercadológicas contribuíram para o avanço da valorização imobiliária e especulação no cenário gonçalense. Desta forma, com a 

previsão de construção da Linha 3 do Metrô Rio - conectando as cidades de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, com a previsão de uma 

estação em área muito próxima à antiga praça Carlos Gianelli - e a perspectiva de valorização fundiária, o lançamento de novos 

empreendimentos - principalmente no Centro e nos arrabaldes de Alcântara - aumentaram consideravelmente na tentativa de 

alavancar um novo desenvolvimento econômico na região. (SANTOS et al., 2014, p. 09-10)
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Figura 7: Slogan de divulgação do Shopping Pátio Alcântara e sua proximidade à sede do COMPERJ. Vale mencionar uma observação à imagem 
renderizada que não compreende a realidade do lugar, uma vez que desconsidera as edificações existentes do entorno e todo o 

“estrangulamento” causado pelo shopping a esta ambiência 
Fonte: <http://www.ablshopping.com.br/shoppings/patio-alcantara/>, 2012 

Diante dessas observações, no processo das dinâmicas de privatização do espaço público no cenário 
contemporâneo o Estado tende a omitir paulatinamente suas responsabilidades de planejamento e gestão 
urbana, as submetendo a cargo da iniciativa privada e das práticas do mercado neoliberal. Essas práticas 
configuram algumas das medidas de empresariamento urbano que visam inserir as cidades na economia 
globalizada enquanto mercadorias suscetíveis ao capital e ao seu modelo de desenvolvimento excludente. 
(HARVEY, 1996) Neste sentido, observam-se as táticas de sucateamento do bem público como uma 
estratégia política para se justificar a omissão administrativa do Estado em benefício dos interesses da 
iniciativa privada.  

A omissão político-administrativa e a deterioração intencional do espaço público promovido pelo governo 
gonçalense caracteriza, de maneira geral, um processo de ressignificação do conceito de espaço público na 
concepção ideológica da população. A partir disso, é comum observar-se nas atitudes comportamentais dos 
indivíduos o início da aversão ao espaço público deteriorado, o rompimento de vínculos ao lugar e o 
enfraquecimento do desfrute da vida pública. Esses aspectos podem ser observados nos depoimentos de 
algumas pessoas entrevistadas por Tavares (2013) a respeito da praça Carlos Gianelli e sua condição 
socioespacial naquele momento: 

 

“O que achava é que realmente não era muito bom, porque tinha muito problema, de assalto e 

tudo.” (Entrevista 16 - Anônima, 69 anos) 

“Achava que tumultuava, tumultuava assim... que só juntava lixo, gente à toa [..]” (Entrevista 20 - 

Anônima, 39 anos) 

 “Até então vivia cheia de mendigos, né? ‘cracudos’... que dizem que é ‘cracudos’, pessoas de rua. 

Vivia [..], rodeado de gente assim... eu achava que não estava dando ‘bem’ nenhum, estava mais 

deixando as pessoas ali com risco também até de uma violência contra a gente que estava 

passando”. (Entrevista 22 - Anônima, 23 anos)  

“Era uma vergonha, né? Uma praça que estava bem largadinha!” (Entrevista 25 - Anônima, 48 anos) 

(TAVARES, 2013, p. 83-84) 
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Diante desse quadro de fragilidades, parte da população foi convencida pelo discurso de reurbanização 

promovido pelo Estado à luz dos interesses da iniciativa privada. Os ares da contemporaneidade e a relação 

dicotômica entre público e privado foram peças essenciais na venda da nova imagem urbana daquele 

espaço considerado hostil por alguns usuários. A ideia da requalificação por um órgão privado foi vendida à 

população como a melhor alternativa para a devida reurbanização daquele espaço urbano visto como 

obsoleto no espaço e no tempo e, portanto, subutilizado aos olhos do Estado.  

Conforme afirmado por Harvey (2014), “o poder político frequentemente procura reorganizar as 

infraestruturas urbanas e a vida urbana com o objetivo de manter as populações insatisfeitas sob controle”. 

(HARVEY, 2014, p. 212) Nesse caso, o Estado remove arbitrariamente o espaço da possibilidade de 

articulação e manifestação política do povo gonçalense, sob o pretexto de se solucionar o caos social do 

espaço público deteriorado à luz de uma medida higienista em prol de um espaço de lazer individualizado. 

Ademais, o referido agente social promove claramente a expansão da sociedade de consumo capitalista no 

espaço periférico por meio da lógica da destruição criativa13 (HARVEY, 2008) e seu viés mercadológico na 

constante reconstrução do espaço. 

A cidade contemporânea é marcada pela justaposição de tempos e, frequentemente, pelo ofuscamento de 

memórias urbanas em função das medidas mercadológicas do capital e a sua concepção de requalificação 

do espaço. A afirmação de Viana (2015) revela o caráter da “modernização” daquele espaço e a 

reorganização das dinâmicas socioespaciais locais, visto que: 

“[...] [O Shopping Pátio Alcântara] aniquilou a amenidade que este equipamento urbano [a praça] 

proporcionava ao bairro, especialmente para a mobilidade de pedestres entre as lojas, os pontos de 

ônibus e as avenidas e ruas que estão dispostas na localidade. A instalação do Pátio Alcântara marca 

a justaposição de elementos de tempos diferentes que conferem ao espaço características novas 

atreladas ao movimento de transformação da própria sociedade urbana capitalista 

contemporânea”. (VIANA, 2015, p. 15) 

 

Com isso, o “preenchimento” arbitrário daquele espaço livre fragmenta o tecido urbano e imprime uma 

cicatriz nas relações de caráter simbiótico entre a praça, a igreja, os comércios locais e o povo. Um projeto 

indubitavelmente frígido à identidade do território e às suas necessidades locais tem a capacidade de 

desmontar toda a dinâmica de bairro, além de exceder parâmetros básicos de qualidades arquitetônica e 

urbanística (Figura 8).   

                                                           
13 O conceito da destruição criativa de David Harvey (2008, p. 25-28) pode ser caracterizado como a necessidade do capital em 

expandir seus mercados em investimentos e consumo numa lógica de destruição acelerada e reconstrução constante daquilo que é 

considerado obsoleto aos olhos do sistema capitalista. Por conseguinte, a lógica da destruição criativa se estrutura na acumulação 

do capital e na posterior expansão territorial a partir das suas crises cíclicas de superacumulação na condição da modernidade. 
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Figura 8: Obra do Shopping Pátio Alcântara e as obstruções física e visual aos pedestres no centro do bairro Alcântara 
  Fonte: Vagner Rosa, 2012 

A praça Carlos Gianelli enquanto espaço público se configurou como o lócus de múltiplos eventos e 

relações (Figura 9). Um conjunto repleto de transeuntes, manifestações políticas, encontros sociais, 

brincadeiras infantis, comerciantes informais e atividades culturais compunham o valor simbólico da 

paisagem urbana do bairro. Fluxos contínuos e efervescentes tomavam forma naquele lugar, do mesmo 

modo que a visada à igreja já havia sido consolidada no campo imagético da população como marco local 

no processo cognitivo da legibilidade do espaço. (LYNCH, 1960) 

 

Figura 9: A sociabilidade nos espaços de estar e contemplação da praça compunham a ambiência acolhedora do centro de bairro 
Fonte: <http://memoriasipalcantara.blogspot.com/2011/04/cultos-na-praca.html>, 2010 

Nesse universo, a praça sofreu fragmentações físicas e simbólicas paulatinamente em seu espaço ao longo 

dos processos históricos - tais quais outras diversas praças brasileiras. Seja pela redução de sua área para a 

construção de um pequeno terminal rodoviário improvisado ou pela sua total eliminação em função da 

construção de um shopping center, a ideologia de cada conjuntura imprimiu uma cicatriz na memória 

urbana de Alcântara. A supressão do espaço público em benefício da implantação de uma mercadoria 
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globalizada desmantelou cruelmente a ambiência local, tendo diversos desdobramentos nos campos 

culturais, morfológicos, estético-funcionais e simbólicos do lugar (Figuras 10 e 11). 

 

Figura 10: Obra do Shopping Pátio Alcântara concluída e a completa obstrução da visada à igreja consolidada 
Fonte: Vagner Rosa, 2013 

  
Figura 11: Caos socioespacial instaurado com a supressão do espaço público, a ausência de diálogo com o ambiente construído, a opressão do 

pedestre e a reafirmação da paisagem urbana árida do bairro 
Fonte: Vagner Rosa, 2017 

Diante disso, o ofuscamento das dinâmicas socioespaciais características do bairro condiciona o 

enfraquecimento do simbolismo local e, do mesmo modo, secciona a composição da paisagem urbana 

consolidada em longos processos históricos. A subtração impositiva desse espaço público instiga uma crise 
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de identidade urbana, o enfraquecimento político do povo e a ruptura do vínculo de pertencimento da 

população àquele território. A constante retração da vida pública na cidade contemporânea, portanto, traz 

à tona diversos desafios com os quais a sociedade urbana capitalista é condicionada a lidar no desfrute da 

vida pública na contemporaneidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O espaço público enquanto bem de uso comum do povo se apresenta como item essencial na construção 

do território e na identidade da população. Sua devida apropriação como polo de manifestações 

socioculturais e políticas potencializa o seu caráter vocacional no que tange as questões do direito à cidade. 

Contudo, o quadro da produção e gestão dos espaços públicos e a ordenação da paisagem periférica da 

cidade de São Gonçalo se caracterizam de forma frágil na contemporaneidade devido aos processos 

históricos, políticas públicas insuficientes e demais questões referentes à sua estruturação urbana 

fragmentada.  

Diante das diversas debilidades ocasionadas pela ausência de um planejamento urbano integrado e 

eficiente nas metrópoles brasileiras, podem-se pontuar os desdobramentos do modelo de urbanização 

capitalista na produção desigual e fragmentada dos espaços públicos. As periferias urbanas, neste âmbito, 

se apresentam de maneira geral como espaços opacos carentes de espaços públicos qualificados ao 

fomento da sociabilidade na fruição da vida pública.  

A efervescência das mudanças sociais no espaço e no tempo e os novos padrões da sociedade de consumo 

delineiam a reconfiguração da vida urbana na sociedade capitalista. A efemeridade, o fugidio e a 

fragmentação despontam como um retrato característico da sociedade moderna e suas práticas no espaço 

urbano. Com efeito, a cidade contemporânea emerge em meio a complexas externalidades que 

condicionam a vida urbana e comprometem o potencial da esfera de vida pública.  

Na contemporaneidade, as políticas públicas sob a ótica do urbanismo neoliberal se baseiam em promover 

intervenções urbanas à luz dos interesses das dinâmicas mercadológicas capitalistas, visando inserir as 

cidades na economia globalizada. Essas intervenções reproduzem um modelo de desenvolvimento urbano 

segregador - fruto de uma imposição de consumo global - responsável por agravar as fragilidades 

enfrentadas pelo espaço público nas periferias urbanas marginalizadas.  

Nesse aspecto, a cidade contemporânea é marcada pela justaposição de tempos e, frequentemente, pelo 

ofuscamento de memórias urbanas em função do capital e sua concepção de reurbanização do espaço. 

Diante disso, a privatização da praça Carlos Gianelli engendra o enfraquecimento das questões simbólicas 

do lugar e, do mesmo modo, secciona a composição da paisagem urbana de Alcântara consolidada em 

longos processos históricos. A subtração impositiva desse espaço público instiga uma crise de identidade 

urbana, o enfraquecimento político do povo e a ruptura do vínculo de pertencimento da população àquele 

território.  

Conforme mencionado previamente, este artigo se propôs a expor observações iniciais das investigações 

de pesquisa de mestrado. Aqui, portanto, não foi previsto o esgotamento dos diversos aspectos necessários 

à compreensão do complexo papel desempenhado pelo espaço público periférico metropolitano. Desta 
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maneira, buscou-se apreender os novos sentidos de usos e apropriações do espaço público periférico a ser 

investigados mais detalhadamente ao longo da pesquisa, cujos resultados parciais aqui foram 

apresentados.  
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O PORTO DE CUIABÁ

THE PORT OF CUIABÁ

EL PUERTO DE CUIABÁ

EIXO TEMÁTICO: P

RESUMO: 
As funções exercidas pelas áreas centrais da cidade disputam para a configuração de diversos processos que 
frequentemente incentivam a realização da reorganização de tais áreas através de interve
este artigo tem o objetivo de analisar as intervençõe
sua revitalização, inaugurada em dezembro de 2016. 
PALAVRAS-CHAVE: Produção do Espaço Urbano,
 

ABSTRACT: 

The functions performed by the central areas of the city compete for the setting of various processes that often 
encourage the completion of the reorganization of such areas through urban interventions. Given this, this a
to analyse the intervention effect on the edge of the port city of Cuiabá, MT from the your revitalization, inaugurated 
in December 2016. 
KEYWORDS: Production of urban space, City Marketing, Centrality, revitalization, Porto Cuiabá.
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Las funciones realizadas por las áreas centrales de la ciudad compiten por la configuración de diversos procesos que 
fomentan a menudo la terminación de la reorganización de áreas a través de intervenciones urbanas. Por eso, este 
artículo pretende analizar el efecto de la interv
revitalización, inaugurado en diciembre de 2016.
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As funções exercidas pelas áreas centrais da cidade disputam para a configuração de diversos processos que 
frequentemente incentivam a realização da reorganização de tais áreas através de intervenções urbanas. Diante disso, 

e artigo tem o objetivo de analisar as intervenções efetivadas na orla do Porto da Cidade de
naugurada em dezembro de 2016.  
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fomentan a menudo la terminación de la reorganización de áreas a través de intervenciones urbanas. Por eso, este 
artículo pretende analizar el efecto de la intervención sobre el borde de la ciudad de puerto de Cuiabá, MT del su 
revitalización, inaugurado en diciembre de 2016. 
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to analyse the intervention effect on the edge of the port city of Cuiabá, MT from the your revitalization, inaugurated 
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revitalización, Porto Cuiabá. 
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INTRODUÇÃO 

Os processos de Produção e Reprodução 
determinadas áreas da cidade, por at
Marketing. Neste contexto de intervenções, as áreas centrais, ganham destaque, pois apresenta recursos
significado para a cidade, visto que o Centro é o espaço da diversidade, podendo ser compreendido como 
metonímia da cidade. (TOURINHO, 2006, p, 227) .

Diante das propostas de intervenção urbana, por meio de ações de city marketing, é importante 
analisarmos a revitalização realizada no bairro do Porto, e Cuiabá 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01: Mapa de localização do B

Fonte: PREFEITURA DE CUIABÁ 

 O projeto, que fazia parte das obras previstas para o mundial de futebol do ano de 2014 não ficou pronto a 
tempo do evento sendo inaugurado em 22 de dezembro de 2016, dois anos e
Futebol, conforme visto na figura 02

 

 

 

 

 
 
 

 

  

e Reprodução do espaço urbano passam por ações que buscam valorizar 
determinadas áreas da cidade, por atrair população e investimentos para ela através de ações de City 

e contexto de intervenções, as áreas centrais, ganham destaque, pois apresenta recursos
significado para a cidade, visto que o Centro é o espaço da diversidade, podendo ser compreendido como 
metonímia da cidade. (TOURINHO, 2006, p, 227) . 

Diante das propostas de intervenção urbana, por meio de ações de city marketing, é importante 
a no bairro do Porto, e Cuiabá - MT.  

ura 01: Mapa de localização do Bairro do Porto em Cuiabá 
Fonte: PREFEITURA DE CUIABÁ Adaptado pelo Autor. Setembro/2017 

O projeto, que fazia parte das obras previstas para o mundial de futebol do ano de 2014 não ficou pronto a 
tempo do evento sendo inaugurado em 22 de dezembro de 2016, dois anos e meio após o Mundial de 

me visto na figura 02:  

Figura 02: Orla do Porto recém-inaugurada. 
 Fonte: PREFEITURA DE CUIABÁ Dezembro/2016 

 

espaço urbano passam por ações que buscam valorizar 
ela através de ações de City 

e contexto de intervenções, as áreas centrais, ganham destaque, pois apresenta recursos e 
significado para a cidade, visto que o Centro é o espaço da diversidade, podendo ser compreendido como 

Diante das propostas de intervenção urbana, por meio de ações de city marketing, é importante 

O projeto, que fazia parte das obras previstas para o mundial de futebol do ano de 2014 não ficou pronto a 
meio após o Mundial de 
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Financiada pela autoridade governamental, e sob o discurso de: “Promover a revalorização e a apropriação 
daquele espaço pela população local, através da valorização 
região, e da promoção do convívio social por meio da prática do esporte e lazer” (PREFEITURA DE CUIABÁ, 
2013), o projeto visa transformar o Bairro do Porto no principal centro de entretenimento do município d
Cuiabá. 

Diante dos horizontes propostos pelo projeto de revitali
intervenções efetivadas na revitalização e compará
aponta-se os desafios configurados na

Para alcançar os objetivos propostos, foi rea
bibliográfica e análise do projeto que resultaram na comparação entre o discurso referente ao proj
que foi realizado na prática. Bem como 
locais. A investigação foi pautada na aplicação e verificação das categorias de análise espacial: forma, 
estrutura, função e processo. E a pesquisa resultou em um diagnóstico analít
operações de intervenção urbana. 

CITY MARKETING E ÁREAS CENTRAIS:
do espaço.  

 A partir da década de 1960, tornou
a cidade: O empresariamento urbano
ou que vão sediar megaeventos, dessa forma, a cidade é concebida e gerenciada como uma empresa. 
Segundo Vainer (2000, p. 76), “esse modelo foi desenvolvido a partir dos conceitos e técnicas oriundas do 
planejamento empresarial”. Para os defensores do modelo, essa estratégia deve ser adotada pelas cidades 
porque elas estão sujeitas aos mesmos desafios de uma empre

O Empresariamento Urbano, também chamado de Planejamento Estratégico, Mar
Marketing ganha força com o desmanche do 
competição interurbana desde então, a chama
como forte característica as parcerias público
consequentemente novos empregos. Tal modelo está diretamente ligado à flexibilização e globalização do 
capital e a mercantilização das cidades, pois ele substitui o antigo gerenciamento urbano, em que o poder 
público orientava o planejamento da cidade, com fins de atender as demandas dos vários agentes de 
produção do espaço, por um planejamento que se baseia na receita ne
competitividade.  

Dessa forma o planejamento estratégico tem seus fundamentos nos princípios neoliberalistas, e se baseia 
no discurso ideológico da cidade vendida como mercadoria, como um produto a ser consumido. A cidade é 
pensada e vendida não para ser o lugar do exercício pleno da cidadania, palco dos debates e embates dos 
diversos atores sociais que ali residem, mas como lugar de atração de investimentos e empresas, como 
centro da indústria de entretenimento e turismo.  

 Muitas das inovações e investimentos feitos no planejamento estratégico para tornar as cidades atraentes, 
rapidamente foram imitadas em outros lugares. Centros de convenções, estádios de esportes, 
Disneylândia, Portos revitalizados, e shoppings centers modern

Financiada pela autoridade governamental, e sob o discurso de: “Promover a revalorização e a apropriação 
daquele espaço pela população local, através da valorização do patrimônio histórico e cultural presentes na 
região, e da promoção do convívio social por meio da prática do esporte e lazer” (PREFEITURA DE CUIABÁ, 
2013), o projeto visa transformar o Bairro do Porto no principal centro de entretenimento do município d

Diante dos horizontes propostos pelo projeto de revitalização, objetivou-se nest
intervenções efetivadas na revitalização e compará-las com o que estava previsto em 

os desafios configurados nas intervenções urbanas.  

Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma investigação em documentos e in loco, revisão 
bibliográfica e análise do projeto que resultaram na comparação entre o discurso referente ao proj

ica. Bem como entrevistas com os frequentadores, habitantes e comerciantes 
locais. A investigação foi pautada na aplicação e verificação das categorias de análise espacial: forma, 
estrutura, função e processo. E a pesquisa resultou em um diagnóstico analítico sobre os desafios das 

 

CITY MARKETING E ÁREAS CENTRAIS: Influencia das intervenções nos processos de (re)produção 

A partir da década de 1960, tornou-se comum em vários governos urbanos uma nova forma de administrar 
idade: O empresariamento urbano, utilizam de forma mais comum cidades que necessitam gerar renda 

ou que vão sediar megaeventos, dessa forma, a cidade é concebida e gerenciada como uma empresa. 
r (2000, p. 76), “esse modelo foi desenvolvido a partir dos conceitos e técnicas oriundas do 

planejamento empresarial”. Para os defensores do modelo, essa estratégia deve ser adotada pelas cidades 
porque elas estão sujeitas aos mesmos desafios de uma empresa. 

riamento Urbano, também chamado de Planejamento Estratégico, Mar
ganha força com o desmanche do Estado de bem estar social. Isso permitiu o renascimento da 

competição interurbana desde então, a chamada guerra dos lugares. O empresa
como forte característica as parcerias público-privadas que atraem financiamentos e investimento e 
consequentemente novos empregos. Tal modelo está diretamente ligado à flexibilização e globalização do 

cantilização das cidades, pois ele substitui o antigo gerenciamento urbano, em que o poder 
público orientava o planejamento da cidade, com fins de atender as demandas dos vários agentes de 
produção do espaço, por um planejamento que se baseia na receita neoliberal de flexibilidade e 

Dessa forma o planejamento estratégico tem seus fundamentos nos princípios neoliberalistas, e se baseia 
no discurso ideológico da cidade vendida como mercadoria, como um produto a ser consumido. A cidade é 

ada e vendida não para ser o lugar do exercício pleno da cidadania, palco dos debates e embates dos 
diversos atores sociais que ali residem, mas como lugar de atração de investimentos e empresas, como 
centro da indústria de entretenimento e turismo.   

tas das inovações e investimentos feitos no planejamento estratégico para tornar as cidades atraentes, 
rapidamente foram imitadas em outros lugares. Centros de convenções, estádios de esportes, 
Disneylândia, Portos revitalizados, e shoppings centers modernos inundam as cidades ao redor do mundo 

 

Financiada pela autoridade governamental, e sob o discurso de: “Promover a revalorização e a apropriação 
do patrimônio histórico e cultural presentes na 

região, e da promoção do convívio social por meio da prática do esporte e lazer” (PREFEITURA DE CUIABÁ, 
2013), o projeto visa transformar o Bairro do Porto no principal centro de entretenimento do município de 

se neste artigo, analisar as 
las com o que estava previsto em projeto. Além disso, 

em documentos e in loco, revisão 
bibliográfica e análise do projeto que resultaram na comparação entre o discurso referente ao projeto e o 

, habitantes e comerciantes 
locais. A investigação foi pautada na aplicação e verificação das categorias de análise espacial: forma, 

ico sobre os desafios das 

Influencia das intervenções nos processos de (re)produção 

governos urbanos uma nova forma de administrar 
cidades que necessitam gerar renda 

ou que vão sediar megaeventos, dessa forma, a cidade é concebida e gerenciada como uma empresa. 
r (2000, p. 76), “esse modelo foi desenvolvido a partir dos conceitos e técnicas oriundas do 

planejamento empresarial”. Para os defensores do modelo, essa estratégia deve ser adotada pelas cidades 

riamento Urbano, também chamado de Planejamento Estratégico, Marketing Urbano ou City 
stado de bem estar social. Isso permitiu o renascimento da 

lugares. O empresariamento urbano tem 
privadas que atraem financiamentos e investimento e 

consequentemente novos empregos. Tal modelo está diretamente ligado à flexibilização e globalização do 
cantilização das cidades, pois ele substitui o antigo gerenciamento urbano, em que o poder 

público orientava o planejamento da cidade, com fins de atender as demandas dos vários agentes de 
oliberal de flexibilidade e 

Dessa forma o planejamento estratégico tem seus fundamentos nos princípios neoliberalistas, e se baseia 
no discurso ideológico da cidade vendida como mercadoria, como um produto a ser consumido. A cidade é 

ada e vendida não para ser o lugar do exercício pleno da cidadania, palco dos debates e embates dos 
diversos atores sociais que ali residem, mas como lugar de atração de investimentos e empresas, como 

tas das inovações e investimentos feitos no planejamento estratégico para tornar as cidades atraentes, 
rapidamente foram imitadas em outros lugares. Centros de convenções, estádios de esportes, 

os inundam as cidades ao redor do mundo 
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em uma tentativa de produzir um city marketing tão bem sucedido como os casos de Baltimore, nos 
Estados Unidos da América e de Barcelona, na Espanha. 

Porém a lógica do marketing urbano nos apresenta uma dualidade. C
por um lado as iniciativas de empresariamento urbano tem o poder de consolidar lugares urbanos, gerando 
emprego e renda, do outro lado elas encorajam o aumento da pobreza e as disparidades de riqueza e 
renda, visto que muitos dos empregos gerados são em funções de baixa remuneração, e a valorização dos 
espaços eleva o valor das propriedades ao redor e a carga tributaria, contribuindo com o processo de 
gentrificação.  

A mistura de marketing com a forte intervenção de um go
planejamento estratégico ser bem sucedido. Utilizando concepções e ferramentas de publicidade e 
propaganda, oferece aos possíveis compradores um produto superior, uma cidade inovadora, excitante, 
criativa e segura para se viver, visitar e consumir, um lugar que satisfaz os desejos e as necessidades dos 
compradores, garantindo por meio do consumo, rendimento econômico mais elevado que em outras 
cidades. É formando o consenso entre os diversos agentes produtores do es
realizadas são necessárias para o desenvolvimento econômico e uma posição privilegiada na competição 
entre cidades. (OLIVEIRA, 1999, p. 158) 

Assim, o city marketing apresenta uma lógica perversa, primeiramente transformando a 
mercadoria e a partir do desenho urbano, ligado a arquitetura pós
formas culturais e os estilos de vida da população local, produzindo espaços homogêneos e a fragmentação 
urbana, permitindo que as funções de c
local. (HARVEY 1996, p. 58) É produzida uma “urbanização de grife”, seletiva e excludente, cuja cidade não 
é produzida para o habitar e sim para o exibir.

Nesse contexto, as áreas centrais da ci
de city marketing. Por terem localização privilegiada, melhor infraestrutura e guardarem a memória 
histórica das cidades, os centros e portos passam por umas das principais intervenções do g
urbano: as revitalizações.  

A reestruturação produtiva, sobretudo na década de 1970, se reflete na produção do espaço nas cidades. A 
cidade passa, a partir desse momento, por profundas transformações em sua estrutura política, econômica 
e social. Tais mudanças se refletem diretamente na maneira como o espaço urbano se estrutura. Esse 
processo fica evidente na forma e no processo de urbanização das cidades. (GOTTDINIER, 1997) 

As cidades assumem novos papéis, gerenciando e sendo também produto d
flexível do capital. As mudanças físicas na estrutura urbana, vindas da reestruturação, redefinem os usos do 
solo, a territorialidade, as hierarquias urbanas, as formas urbanas, as relações entre tempo e espaço nas 
cidades e a lógica das centralidades. 

Do ponto de vista do capital, a produção do espaço destinado a comércio e serviços está atrelada a uma 
hierarquia de lugares, os centros e subcentros, locais com  infraestrutura e matéria prima necessária e onde 
se desenvolve o capitalismo monopolista. (CORRÊA, 1989) Assim, os lugares centrais, segundo Christaller 
(1966), seriam aqueles com maior número de bens e serviços específicos, dessa forma, esses lugares seriam 
mais elevados hierarquicamente.  

em uma tentativa de produzir um city marketing tão bem sucedido como os casos de Baltimore, nos 
Estados Unidos da América e de Barcelona, na Espanha.  

Porém a lógica do marketing urbano nos apresenta uma dualidade. Conforme nos mostra Harvey (1996) se 
por um lado as iniciativas de empresariamento urbano tem o poder de consolidar lugares urbanos, gerando 
emprego e renda, do outro lado elas encorajam o aumento da pobreza e as disparidades de riqueza e 

uitos dos empregos gerados são em funções de baixa remuneração, e a valorização dos 
espaços eleva o valor das propriedades ao redor e a carga tributaria, contribuindo com o processo de 

A mistura de marketing com a forte intervenção de um governo local bem estruturado é o que faz o 
planejamento estratégico ser bem sucedido. Utilizando concepções e ferramentas de publicidade e 
propaganda, oferece aos possíveis compradores um produto superior, uma cidade inovadora, excitante, 

para se viver, visitar e consumir, um lugar que satisfaz os desejos e as necessidades dos 
compradores, garantindo por meio do consumo, rendimento econômico mais elevado que em outras 
cidades. É formando o consenso entre os diversos agentes produtores do espaço, de que as intervenções 
realizadas são necessárias para o desenvolvimento econômico e uma posição privilegiada na competição 
entre cidades. (OLIVEIRA, 1999, p. 158)  

Assim, o city marketing apresenta uma lógica perversa, primeiramente transformando a 
mercadoria e a partir do desenho urbano, ligado a arquitetura pós-modernista, desmonta e recria as 
formas culturais e os estilos de vida da população local, produzindo espaços homogêneos e a fragmentação 
urbana, permitindo que as funções de comando permaneçam na cidade mas as custas do consumo coletivo 
local. (HARVEY 1996, p. 58) É produzida uma “urbanização de grife”, seletiva e excludente, cuja cidade não 
é produzida para o habitar e sim para o exibir. 

Nesse contexto, as áreas centrais da cidade ganham importância e se tornam os principais alvos das ações 
de city marketing. Por terem localização privilegiada, melhor infraestrutura e guardarem a memória 
histórica das cidades, os centros e portos passam por umas das principais intervenções do g

A reestruturação produtiva, sobretudo na década de 1970, se reflete na produção do espaço nas cidades. A 
cidade passa, a partir desse momento, por profundas transformações em sua estrutura política, econômica 

al. Tais mudanças se refletem diretamente na maneira como o espaço urbano se estrutura. Esse 
processo fica evidente na forma e no processo de urbanização das cidades. (GOTTDINIER, 1997) 

As cidades assumem novos papéis, gerenciando e sendo também produto do regime de acumulação 
flexível do capital. As mudanças físicas na estrutura urbana, vindas da reestruturação, redefinem os usos do 
solo, a territorialidade, as hierarquias urbanas, as formas urbanas, as relações entre tempo e espaço nas 

das centralidades.  

Do ponto de vista do capital, a produção do espaço destinado a comércio e serviços está atrelada a uma 
hierarquia de lugares, os centros e subcentros, locais com  infraestrutura e matéria prima necessária e onde 

ismo monopolista. (CORRÊA, 1989) Assim, os lugares centrais, segundo Christaller 
(1966), seriam aqueles com maior número de bens e serviços específicos, dessa forma, esses lugares seriam 

 

em uma tentativa de produzir um city marketing tão bem sucedido como os casos de Baltimore, nos 

onforme nos mostra Harvey (1996) se 
por um lado as iniciativas de empresariamento urbano tem o poder de consolidar lugares urbanos, gerando 
emprego e renda, do outro lado elas encorajam o aumento da pobreza e as disparidades de riqueza e 

uitos dos empregos gerados são em funções de baixa remuneração, e a valorização dos 
espaços eleva o valor das propriedades ao redor e a carga tributaria, contribuindo com o processo de 

verno local bem estruturado é o que faz o 
planejamento estratégico ser bem sucedido. Utilizando concepções e ferramentas de publicidade e 
propaganda, oferece aos possíveis compradores um produto superior, uma cidade inovadora, excitante, 

para se viver, visitar e consumir, um lugar que satisfaz os desejos e as necessidades dos 
compradores, garantindo por meio do consumo, rendimento econômico mais elevado que em outras 

paço, de que as intervenções 
realizadas são necessárias para o desenvolvimento econômico e uma posição privilegiada na competição 

Assim, o city marketing apresenta uma lógica perversa, primeiramente transformando a cidade em uma 
modernista, desmonta e recria as 

formas culturais e os estilos de vida da população local, produzindo espaços homogêneos e a fragmentação 
omando permaneçam na cidade mas as custas do consumo coletivo 

local. (HARVEY 1996, p. 58) É produzida uma “urbanização de grife”, seletiva e excludente, cuja cidade não 

dade ganham importância e se tornam os principais alvos das ações 
de city marketing. Por terem localização privilegiada, melhor infraestrutura e guardarem a memória 
histórica das cidades, os centros e portos passam por umas das principais intervenções do gerenciamento 

A reestruturação produtiva, sobretudo na década de 1970, se reflete na produção do espaço nas cidades. A 
cidade passa, a partir desse momento, por profundas transformações em sua estrutura política, econômica 

al. Tais mudanças se refletem diretamente na maneira como o espaço urbano se estrutura. Esse 
processo fica evidente na forma e no processo de urbanização das cidades. (GOTTDINIER, 1997)  

o regime de acumulação 
flexível do capital. As mudanças físicas na estrutura urbana, vindas da reestruturação, redefinem os usos do 
solo, a territorialidade, as hierarquias urbanas, as formas urbanas, as relações entre tempo e espaço nas 

Do ponto de vista do capital, a produção do espaço destinado a comércio e serviços está atrelada a uma 
hierarquia de lugares, os centros e subcentros, locais com  infraestrutura e matéria prima necessária e onde 

ismo monopolista. (CORRÊA, 1989) Assim, os lugares centrais, segundo Christaller 
(1966), seriam aqueles com maior número de bens e serviços específicos, dessa forma, esses lugares seriam 
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Porém é necessário pensar no signifi
especificidades espaciais, é preciso pensar em centralidades
cidades contemporâneas. (SERPA, 2014 p.99) Assim a sociedade urbana cria centralidades, poi
afirma Lefebvre (1999, p. 93.): 

Tomemos a questão do centro e da centralidade. Não existe
sem um centro. Mais do que isso: o espaço urbano se define, já dissemos, pelo vetor nulo; 
é um espaço onde cada ponto, virtualmente, pode atrair para si 
imediações: coisas, obras, pessoas.(...) O centro só p
centralidades parciais e móveis (policentralidade), cujas relações concretas 

se conjunturalmente

Dessa forma, a centralidade é a essência do fenômeno urbano. Ela precisa de um conteúdo, que para 
Lefebvre, é um conteúdo ‘vulgar’, visto que a cidade não cria nada, mas centraliza as criações, e 
contraditoriamente, cria tudo. (SERPA, 2014, p.100)

AS MULTIPLAS DINAMICAS EXISTENTES NO PORTO

O Bairro do Porto que sua criação foi de extrema importânc
desde a década de 1960.  O local que no p
do País, hoje vive abandonado e deteriorado,
mudaram para o entorno da Cidade
imóveis e pelas enchentes que no passado assolaram a região do Porto.

Para recuperar o interesse da população cuiabana pelo Porto, foi realizada a revi
bairro. O Projeto de revitalização da orla do Porto de Cuiabá realizou intervenções em três principais locais: 
O Museu do Rio, a Praça Luiz de Albuquerque e a Avenida Beira Rio, locais com importância
histórica e imaginética para a cidade.

MUSEU DO RIO 

O Mercado do 2° Distrito ou Mercado do Peixe
nas margens do rio Cuiabá. A construção foi concluída em 1899 e foram utilizadas todas as técnicas 
construtivas modernas disponíveis na época. A função principal do mercado era o abastecimento da 
cidade.  Ele era um grande ponto de troca de mercadorias e receptor de produtos vindos dos grandes 
centros de abastecimento do país. Por sua localização junto ao rio o acesso das embarcações era mais fácil, 
e o Mercado de grande importância, já que a navegação fluvia

     

 

 
 
Figura 03: Esquerda: Mercado do Peixe e feira do Porto duran

Porém é necessário pensar no significado de centralidades para além da hierarquia dos lugares e das 
especificidades espaciais, é preciso pensar em centralidades como conteúdo e reprodução da vida nas 
cidades contemporâneas. (SERPA, 2014 p.99) Assim a sociedade urbana cria centralidades, poi

Tomemos a questão do centro e da centralidade. Não existe cidade nem realidade urbana 
sem um centro. Mais do que isso: o espaço urbano se define, já dissemos, pelo vetor nulo; 
é um espaço onde cada ponto, virtualmente, pode atrair para si 
imediações: coisas, obras, pessoas.(...) O centro só pode, pois, dispersar
centralidades parciais e móveis (policentralidade), cujas relações concretas 

se conjunturalmente (LEFVEBRE 1999, p. 93.). 

Dessa forma, a centralidade é a essência do fenômeno urbano. Ela precisa de um conteúdo, que para 
údo ‘vulgar’, visto que a cidade não cria nada, mas centraliza as criações, e 

contraditoriamente, cria tudo. (SERPA, 2014, p.100) 

AS MULTIPLAS DINAMICAS EXISTENTES NO PORTO DA CIDADE DE CUIABÁ 

foi de extrema importância para a cidade de Cuiabá está
desde a década de 1960.  O local que no passado foi a fonte de ligação da Cidade de

hoje vive abandonado e deteriorado, visto que as atividades de comércio, serviços e a popul
mudaram para o entorno da Cidade. Essa fuga foi motivada pelo aumento da violência, pelo alto valor dos 
imóveis e pelas enchentes que no passado assolaram a região do Porto. 

Para recuperar o interesse da população cuiabana pelo Porto, foi realizada a revi
bairro. O Projeto de revitalização da orla do Porto de Cuiabá realizou intervenções em três principais locais: 
O Museu do Rio, a Praça Luiz de Albuquerque e a Avenida Beira Rio, locais com importância

ica para a cidade. 

O Mercado do 2° Distrito ou Mercado do Peixe (figura 03) começou a ser construído no final do século XIX 
nas margens do rio Cuiabá. A construção foi concluída em 1899 e foram utilizadas todas as técnicas 
construtivas modernas disponíveis na época. A função principal do mercado era o abastecimento da 

e era um grande ponto de troca de mercadorias e receptor de produtos vindos dos grandes 
centros de abastecimento do país. Por sua localização junto ao rio o acesso das embarcações era mais fácil, 
e o Mercado de grande importância, já que a navegação fluvial era o principal meio de transporte 

Mercado do Peixe e feira do Porto durante a enchente de 1995. Direita: Museu do Rio após as reformas em 2010.
Fonte: IPDU, Setembro de 2010 

 

cado de centralidades para além da hierarquia dos lugares e das 
como conteúdo e reprodução da vida nas 

cidades contemporâneas. (SERPA, 2014 p.99) Assim a sociedade urbana cria centralidades, pois, como 

cidade nem realidade urbana 
sem um centro. Mais do que isso: o espaço urbano se define, já dissemos, pelo vetor nulo; 
é um espaço onde cada ponto, virtualmente, pode atrair para si tudo o que povoa as 

ode, pois, dispersar-se em 
centralidades parciais e móveis (policentralidade), cujas relações concretas determinam-

Dessa forma, a centralidade é a essência do fenômeno urbano. Ela precisa de um conteúdo, que para 
údo ‘vulgar’, visto que a cidade não cria nada, mas centraliza as criações, e 

 

para a cidade de Cuiabá está em decadência 
assado foi a fonte de ligação da Cidade de Cuiabá com o restante 

rcio, serviços e a população se 
. Essa fuga foi motivada pelo aumento da violência, pelo alto valor dos 

Para recuperar o interesse da população cuiabana pelo Porto, foi realizada a revitalização de parte do 
bairro. O Projeto de revitalização da orla do Porto de Cuiabá realizou intervenções em três principais locais: 
O Museu do Rio, a Praça Luiz de Albuquerque e a Avenida Beira Rio, locais com importância  de formação 

começou a ser construído no final do século XIX 
nas margens do rio Cuiabá. A construção foi concluída em 1899 e foram utilizadas todas as técnicas 
construtivas modernas disponíveis na época. A função principal do mercado era o abastecimento da 

e era um grande ponto de troca de mercadorias e receptor de produtos vindos dos grandes 
centros de abastecimento do país. Por sua localização junto ao rio o acesso das embarcações era mais fácil, 

l era o principal meio de transporte 
existente. 

: Museu do Rio após as reformas em 2010. 
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Com o enfraquecimento da navegação
1° Distrito no centro da cidade, o Mercado perde a sua importância como centro de abastecimento e suas 
atividades ficam restritas a comercialização de peixe. Assim ele passa a ser conhecido c
Peixe”. Em 1983, foi tombado pelo Estado através da portaria numero 26/83, publicada no Diário Oficial do 
dia 06 de junho de 1983. 

A partir de 1994, os feirantes que utilizavam o Mercado começam a ser transferidos para um novo local: o 
Mercado do Porto, localizado no Campo do Bode. O mercado foi desativado em 1999, por encontrar
inadequado para as funções de feira. Nessa época, a violência e a marginalidade já haviam se misturado a 
feira e ao cotidiano do Bairro do Porto.

Nesse mesmo ano, passou por uma reforma comandada pela prefeitura municipal de Cuiabá que custou 
US$ 1,3 milhão. No ano do seu centenário, o antig
Museu do Rio Cuiabá “Hid Alfredo Scaff” homenagem a um comerciante de renome d
tem sua história ligada a da comunidade e da navegação do rio.

 PRAÇA DO PORTO 

A praça do Bairro do Porto inicialmente era o local onde ficava a “Escola de Aprendizes Marinheiros” e a 
sede do “Trem Naval de Mato Grosso” com a Guerra do Paraguai,
transferir essas instalações para um local mais estratégico. Conhecido como jardim do Porto, Leva o nome 
de Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, ex
colocado o obelisco feito com granito de Corumbá, homenagem da Cidade de Corumbá aos 200 anos de 
fundação de Cuiabá. O entorno da praça era tomado pelo comércio de lojistas durante o dia e de bares e 
pontos de prostituição durante a noite. 

 

 

 

 
 

Figura 04: Esquerda: Praça Luís de Albuquerque na década de 1920. Direita
Fontes: Arquivo Público 

 
 AVENIDA BEIRA RIO 

Construída em 1975 durante a gestão do prefeito Rodrigues Palma
pela empreiteira Enco Engenharia e Comercio Ltda. Varias ruas do Bairro do Porto deram lugar a passagem 
da avenida. Ainda na década de 1970, a aven
figura 05. Em 2006, 31 anos depois da construção
ganhou obras de recapeamento, drenagem, u
mudado para Avenida Manuel José de Arruda, em homenagem ao ex
1950. Mas a população continua chamando

Com o enfraquecimento da navegação de grande porte e a construção de um novo mercado, o mercado do 
1° Distrito no centro da cidade, o Mercado perde a sua importância como centro de abastecimento e suas 
atividades ficam restritas a comercialização de peixe. Assim ele passa a ser conhecido c
Peixe”. Em 1983, foi tombado pelo Estado através da portaria numero 26/83, publicada no Diário Oficial do 

A partir de 1994, os feirantes que utilizavam o Mercado começam a ser transferidos para um novo local: o 
ado do Porto, localizado no Campo do Bode. O mercado foi desativado em 1999, por encontrar

inadequado para as funções de feira. Nessa época, a violência e a marginalidade já haviam se misturado a 
feira e ao cotidiano do Bairro do Porto. 

passou por uma reforma comandada pela prefeitura municipal de Cuiabá que custou 
US$ 1,3 milhão. No ano do seu centenário, o antigo Mercado do Peixe foi inaugurado com o nome de
Museu do Rio Cuiabá “Hid Alfredo Scaff” homenagem a um comerciante de renome d
tem sua história ligada a da comunidade e da navegação do rio. (figura 03) 

orto inicialmente era o local onde ficava a “Escola de Aprendizes Marinheiros” e a 
Grosso” com a Guerra do Paraguai, (figura 04) observou

transferir essas instalações para um local mais estratégico. Conhecido como jardim do Porto, Leva o nome 
de Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, ex-governador da capitania de Mato Grosso. Nela foi 
colocado o obelisco feito com granito de Corumbá, homenagem da Cidade de Corumbá aos 200 anos de 
fundação de Cuiabá. O entorno da praça era tomado pelo comércio de lojistas durante o dia e de bares e 

a noite.  

uerque na década de 1920. Direita: Vista da Praça Luís de Albuquerque antes da revitalização
 do Estado de MT, Setembro de 2010 e Arquivo do Autor, Agosto de 2010

tão do prefeito Rodrigues Palma possui 11 quilômetros e foi construída 
pela empreiteira Enco Engenharia e Comercio Ltda. Varias ruas do Bairro do Porto deram lugar a passagem 
da avenida. Ainda na década de 1970, a avenida foi pavimentada, iluminada e arborizada, como mostra a 

6, 31 anos depois da construção da avenida, a mesma passou por uma revitalização e 
ganhou obras de recapeamento, drenagem, urbanismo e paisagismo. O nome de A

udado para Avenida Manuel José de Arruda, em homenagem ao ex-prefeito de Cuiabá na década de 
Mas a população continua chamando-a de Avenida Beira Rio. 

 

de grande porte e a construção de um novo mercado, o mercado do 
1° Distrito no centro da cidade, o Mercado perde a sua importância como centro de abastecimento e suas 
atividades ficam restritas a comercialização de peixe. Assim ele passa a ser conhecido como “Mercado do 
Peixe”. Em 1983, foi tombado pelo Estado através da portaria numero 26/83, publicada no Diário Oficial do 

A partir de 1994, os feirantes que utilizavam o Mercado começam a ser transferidos para um novo local: o 
ado do Porto, localizado no Campo do Bode. O mercado foi desativado em 1999, por encontrar-se 

inadequado para as funções de feira. Nessa época, a violência e a marginalidade já haviam se misturado a 

passou por uma reforma comandada pela prefeitura municipal de Cuiabá que custou 
o Mercado do Peixe foi inaugurado com o nome de 

Museu do Rio Cuiabá “Hid Alfredo Scaff” homenagem a um comerciante de renome do Bairro do Porto que 

orto inicialmente era o local onde ficava a “Escola de Aprendizes Marinheiros” e a 
observou-se a necessidade de 

transferir essas instalações para um local mais estratégico. Conhecido como jardim do Porto, Leva o nome 
de Mato Grosso. Nela foi 

colocado o obelisco feito com granito de Corumbá, homenagem da Cidade de Corumbá aos 200 anos de 
fundação de Cuiabá. O entorno da praça era tomado pelo comércio de lojistas durante o dia e de bares e 

: Vista da Praça Luís de Albuquerque antes da revitalização 
gosto de 2010. 

possui 11 quilômetros e foi construída 
pela empreiteira Enco Engenharia e Comercio Ltda. Varias ruas do Bairro do Porto deram lugar a passagem 

mentada, iluminada e arborizada, como mostra a 
passou por uma revitalização e 

rbanismo e paisagismo. O nome de Avenida Beira Rio foi 
prefeito de Cuiabá na década de 
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Figura 05: Esquerda: Avenida Beira Rio recém inaugurada. Ao fundo, ligação com a Avenida 
Avenida Beira Rio antes das obras de revitalização.

Fontes: MISC, Setembro de 2010

 

REVITALIZAÇÃO DO PORTO DE CUIABÁ: Dualidade entre o planejado e o executado. Realidades 
e desafios.  

Em agosto de 2013 foi lançado o projeto de revitalização do Porto de Cuiabá. Com estimativa de custo de 
28 milhões de reais. O projeto planejou intervenções numa área de 1,3 km da Avenida Beira Rio, no trecho 
entre o cruzamento com a Rua Barão de Melgaço,
Albuquerque, e a Ponte Júlio Mueller como mostra a figura 06:

 

 

 

 

 
Figura 06

Fonte: GOOGLE adaptado 

Inicialmente foi previsto: uma ciclovia, Calçadão, dois píeres, um pequeno teatro de arena com 
arquibancada, espaços para exercícios físicos, banheiros públicos, bares e quiosques.
onde estão localizados o museu do rio e o aquário munic
espaço que abrigaria três grandes restaurantes, fontes de água, Chafariz e a ampliação do museu do rio, 
com uma forma inspirada no cubo d’água construído em Pequim para as olimpíadas de 2008. 

Avenida Beira Rio recém inaugurada. Ao fundo, ligação com a Avenida Miguel Sutil e com a
Avenida Beira Rio antes das obras de revitalização. 

Fontes: MISC, Setembro de 2010. Arquivo do Autor, Setembro de 2010. 

REVITALIZAÇÃO DO PORTO DE CUIABÁ: Dualidade entre o planejado e o executado. Realidades 

Em agosto de 2013 foi lançado o projeto de revitalização do Porto de Cuiabá. Com estimativa de custo de 
28 milhões de reais. O projeto planejou intervenções numa área de 1,3 km da Avenida Beira Rio, no trecho 
entre o cruzamento com a Rua Barão de Melgaço, na rotatória da Ponte Nova, até a Praça Luiz de 

erque, e a Ponte Júlio Mueller como mostra a figura 06: 

Figura 06: local das intervenções do projeto de revitalização 
Fonte: GOOGLE adaptado pelo Autor. Setembro/2016 

 
Inicialmente foi previsto: uma ciclovia, Calçadão, dois píeres, um pequeno teatro de arena com 
arquibancada, espaços para exercícios físicos, banheiros públicos, bares e quiosques.
onde estão localizados o museu do rio e o aquário municipal seriam transformados na ‘Praça das Águas’, 
espaço que abrigaria três grandes restaurantes, fontes de água, Chafariz e a ampliação do museu do rio, 
com uma forma inspirada no cubo d’água construído em Pequim para as olimpíadas de 2008. 

 

Miguel Sutil e com a Rua Barão de Melgaço. Direita: 

REVITALIZAÇÃO DO PORTO DE CUIABÁ: Dualidade entre o planejado e o executado. Realidades 

Em agosto de 2013 foi lançado o projeto de revitalização do Porto de Cuiabá. Com estimativa de custo de 
28 milhões de reais. O projeto planejou intervenções numa área de 1,3 km da Avenida Beira Rio, no trecho 

na rotatória da Ponte Nova, até a Praça Luiz de 

Inicialmente foi previsto: uma ciclovia, Calçadão, dois píeres, um pequeno teatro de arena com 
arquibancada, espaços para exercícios físicos, banheiros públicos, bares e quiosques. (figura 07) O local 

ipal seriam transformados na ‘Praça das Águas’, 
espaço que abrigaria três grandes restaurantes, fontes de água, Chafariz e a ampliação do museu do rio, 
com uma forma inspirada no cubo d’água construído em Pequim para as olimpíadas de 2008.  
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Figuras 

 

A inspiração para o modelo de intervenções previstas no projeto do Porto de Cuiabá veio de cidades como 
Amsterdam (Países Baixos), San Antônio (Estados Unidos), Xangai (China), a região de Puerto Madero em 
Buenos Aires (Argentina), Paris (França), Florença (Itália) e a capital do Pará, Belém que também sofreram 
processos de revitalização de suas áreas portuárias, muitas delas com realida
todas com algo em comum: a área revitalizada se tornou um grande ponto de atração turística e de 
entretenimento, o que demonstra que o projeto para a revitalização do Porto de Cuiabá está focado em 
transformar a área em um local de lazer, e não na recuperação do Rio Cuiabá, na área de intervenção ou na 
preservação do patrimônio local.  

Podemos ver isso claramente em algumas ações referentes ao projeto. Para viabiliza
prevista a recuperação do córrego Mané Pinto e o tratamento do esgoto antes de ser lançado no Rio 
Cuiabá, exigências da Secretaria de Estado do Meio 
ambiental do projeto.  Porém, em 18 de setembro de 2013, o Consema, conselho estadual do meio 
ambiente, ligado a SEMA, aprovou a dispensa de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) do 
projeto por unanimidade. (figura 08)
população. 

 

 

 

 
Figura 08

Figuras 07: Intervenções previstas no projeto de revitalização. 
Fonte:PREFEITURA DE CUIABÁ. Fevereiro/2014 

A inspiração para o modelo de intervenções previstas no projeto do Porto de Cuiabá veio de cidades como 
Antônio (Estados Unidos), Xangai (China), a região de Puerto Madero em 

Buenos Aires (Argentina), Paris (França), Florença (Itália) e a capital do Pará, Belém que também sofreram 
processos de revitalização de suas áreas portuárias, muitas delas com realidades diferentes de Cuiabá, mas, 
todas com algo em comum: a área revitalizada se tornou um grande ponto de atração turística e de 
entretenimento, o que demonstra que o projeto para a revitalização do Porto de Cuiabá está focado em 

cal de lazer, e não na recuperação do Rio Cuiabá, na área de intervenção ou na 

Podemos ver isso claramente em algumas ações referentes ao projeto. Para viabiliza
prevista a recuperação do córrego Mané Pinto e o tratamento do esgoto antes de ser lançado no Rio 
Cuiabá, exigências da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, (SEMA) para a liberação de licença 
ambiental do projeto.  Porém, em 18 de setembro de 2013, o Consema, conselho estadual do meio 
ambiente, ligado a SEMA, aprovou a dispensa de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) do 

(figura 08) O que não deixou de ser um absurdo, o pior sem protesto da 

Figura 08: Esgoto não tratado, lançado diretamente no Rio Cuiabá. 
Fonte: Arquivo do Autor.  30 de Dezembro/2016 

 

A inspiração para o modelo de intervenções previstas no projeto do Porto de Cuiabá veio de cidades como 
Antônio (Estados Unidos), Xangai (China), a região de Puerto Madero em 

Buenos Aires (Argentina), Paris (França), Florença (Itália) e a capital do Pará, Belém que também sofreram 
des diferentes de Cuiabá, mas, 

todas com algo em comum: a área revitalizada se tornou um grande ponto de atração turística e de 
entretenimento, o que demonstra que o projeto para a revitalização do Porto de Cuiabá está focado em 

cal de lazer, e não na recuperação do Rio Cuiabá, na área de intervenção ou na 

Podemos ver isso claramente em algumas ações referentes ao projeto. Para viabiliza-lo, inicialmente estava 
prevista a recuperação do córrego Mané Pinto e o tratamento do esgoto antes de ser lançado no Rio 

Ambiente, (SEMA) para a liberação de licença 
ambiental do projeto.  Porém, em 18 de setembro de 2013, o Consema, conselho estadual do meio 
ambiente, ligado a SEMA, aprovou a dispensa de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) do 

O que não deixou de ser um absurdo, o pior sem protesto da 
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O projeto prevê também desapropriações dos 
de Albuquerque que serão transformadas em espaços de cultura. Esses imóveis foram desapropriados, 
porém ainda não foram restaurados e transformados em espaços de cultura. Ao invés disso, foi constr
a vila cuiabana, uma estrutura que i
seu interior um museu mostrando a arte, história e cultura 

Figura 09

A Praça Luiz de Albuquerque que a principio ganharia nova pavimentação, novo
monumentos recuperados e preservados, apenas recebeu corte das árvores existentes ali, mesmo sob o 
protesto dos comerciantes locais para que elas fossem preservadas. Os monumentos e o coreto também 
foram retirados. Em toda a orla, nos locais onde a mata ciliar foi retirada, observa
(figura 10) 

 

 

 

 
 

Figura 10: Praça Luiz de Albuquerque e Acumulo de lixo as margens do Rio

 

Os investimentos para a execução do projeto vieram da Prefeitura de Cuiabá, do Governo do E
Mato Grosso e da iniciativa privada, já que uma rede ataca
em uma área bem próxima a de intervenção contribuiu com uma quantia de 
execução das obras. Os bares e restaurantes que serão construídos no local também terão obras 
financiadas pela iniciativa privada, que por meio de licitação, será concedida ao vencedor a 
responsabilidade de arcar com os custos d
exploração do local por um período de 20 anos. O que demonstra a articulação entre o poder político e o 
setor privado o que resulta na produção de espaços homogêneos e na imposição da dominação
frente aos desejos e necessidades da população local.

 

O projeto prevê também desapropriações dos casarões situados em frente ao museu do rio e a Praça Luiz 
de Albuquerque que serão transformadas em espaços de cultura. Esses imóveis foram desapropriados, 
porém ainda não foram restaurados e transformados em espaços de cultura. Ao invés disso, foi constr
a vila cuiabana, uma estrutura que imita a fachada das casas do centro antigo da cidade e que abriga em 
seu interior um museu mostrando a arte, história e cultura da Cidade de Cuiabá. (figura 09)

Figura 09: Casarões desapropriados e Vila Cuiabana 
Fonte: Arquivo do Autor.  30 de Dezembro/2016 

 
Luiz de Albuquerque que a principio ganharia nova pavimentação, novo 

monumentos recuperados e preservados, apenas recebeu corte das árvores existentes ali, mesmo sob o 
protesto dos comerciantes locais para que elas fossem preservadas. Os monumentos e o coreto também 

nos locais onde a mata ciliar foi retirada, observa

: Praça Luiz de Albuquerque e Acumulo de lixo as margens do Rio 
Fonte: Arquivo do Autor.  30 de Dezembro/2016 

execução do projeto vieram da Prefeitura de Cuiabá, do Governo do E
e da iniciativa privada, já que uma rede atacadista, que tem loja situada no Bairro do P

em uma área bem próxima a de intervenção contribuiu com uma quantia de 5,5 milhões de reais para a 
execução das obras. Os bares e restaurantes que serão construídos no local também terão obras 
financiadas pela iniciativa privada, que por meio de licitação, será concedida ao vencedor a 
responsabilidade de arcar com os custos da obra de construção do estabelecimento e o direito de fazer a 
exploração do local por um período de 20 anos. O que demonstra a articulação entre o poder político e o 
setor privado o que resulta na produção de espaços homogêneos e na imposição da dominação
frente aos desejos e necessidades da população local. 

 

casarões situados em frente ao museu do rio e a Praça Luiz 
de Albuquerque que serão transformadas em espaços de cultura. Esses imóveis foram desapropriados, 
porém ainda não foram restaurados e transformados em espaços de cultura. Ao invés disso, foi construída 

da cidade e que abriga em 
(figura 09) 

 

 

 

 

 

 paisagismo e teria seus 
monumentos recuperados e preservados, apenas recebeu corte das árvores existentes ali, mesmo sob o 
protesto dos comerciantes locais para que elas fossem preservadas. Os monumentos e o coreto também 

nos locais onde a mata ciliar foi retirada, observa-se o acumulo do lixo.  

execução do projeto vieram da Prefeitura de Cuiabá, do Governo do Estado de 
dista, que tem loja situada no Bairro do Porto, 

5,5 milhões de reais para a 
execução das obras. Os bares e restaurantes que serão construídos no local também terão obras 
financiadas pela iniciativa privada, que por meio de licitação, será concedida ao vencedor a 

a obra de construção do estabelecimento e o direito de fazer a 
exploração do local por um período de 20 anos. O que demonstra a articulação entre o poder político e o 
setor privado o que resulta na produção de espaços homogêneos e na imposição da dominação do Estado 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho apresentado resultou na identificação e caracterização das intervenções previstas e 
realizadas no bairro do Porto, na cidade de Cuiabá, MT. Por meio de ações d
projeto de revitalização do Porto da Cidade de
vezes produzem contradições no espaço. Visto que reproduz o espaço urbano como mercadoria de 
consumo, porém as ações de reprodu

Quando há a revitalização, o ponto de vista do cidadão, habitante do lugar na maioria das vezes é 
negligenciado e, em poucas vezes, o cidadão é ouvido, por meio de instrumentos que apenas 
participação, e não que a levam em consideração de fato.  Nas entrevistas realizadas, constatamos que 
100% dos cidadãos frequentadores do lugar, habitantes e comerciantes ouvidos, não foram contatados 
pela prefeitura e órgãos competentes
local é falha, pois o calor de Cuiabá é intenso e as palmeiras plantadas não fazem a sombra necessária.

Verificamos também as diferenças entre o que esta
fato. E constatamos que várias modificações previstas não foram realizadas na prática. Porém a 
desapropriação dos antigos casarões e retirada dos a
drogas foi realizada com eficácia. Para 98% dos en
revitalização no Bairro do Porto. A má gestão dos recursos e o gasto indiscriminado levam a projetos 
públicos inacabados, como a revitalização do bairro do Porto. As diferenças entre o que estava no pr
o que foi construído demonstram claramente a prevaricação do dinheiro público.

Isso demonstra que ao combater a degradação das áreas deterioradas da cidade por meio de 
projetos de revitalização, os lugares são revalorizados, a
removidas para outras áreas da cidade, promovendo a ‘limpeza’ dos lugares onde é feita. Pois observamos 
que a marginalidade do porto não acabou. Apenas
público com o projeto de revitalização.

Portanto, o city marketing possui desafios, visto que, de um lado, ele abre a possibilidade de 
reestruturar as formas urbanas, de outro é um processo excludente e segregador. Para que essas ações 
possam ser eficientes, o empresariamento 
bióticos e sócio-culturais concretos e inovadores para o lugar, de modo a que venha a ter um alto 
desempenho e baixo impacto na paisagem no longo prazo. Em outras palavras, uma intervenção urba
deve prestar inúmeros benefícios além de lazer e recreação. o que nos leva a pensar até que ponto as 
revitalizações e reurbanizações são medidas eficientes e benéficas para toda a população, e que não se 
trata apenas de maquiagem urbana.  

 

 

O trabalho apresentado resultou na identificação e caracterização das intervenções previstas e 
realizadas no bairro do Porto, na cidade de Cuiabá, MT. Por meio de ações de City Marketing como o 

da Cidade de Cuiabá. Não se pode esquecer que as revitalizações muitas 
vezes produzem contradições no espaço. Visto que reproduz o espaço urbano como mercadoria de 
consumo, porém as ações de reprodução do capital somente são possíveis com a interferência do Estado.

Quando há a revitalização, o ponto de vista do cidadão, habitante do lugar na maioria das vezes é 
negligenciado e, em poucas vezes, o cidadão é ouvido, por meio de instrumentos que apenas 
participação, e não que a levam em consideração de fato.  Nas entrevistas realizadas, constatamos que 
100% dos cidadãos frequentadores do lugar, habitantes e comerciantes ouvidos, não foram contatados 
pela prefeitura e órgãos competentes antes da elaboração do projeto. 86% relataram que a arborização do 
local é falha, pois o calor de Cuiabá é intenso e as palmeiras plantadas não fazem a sombra necessária.

Verificamos também as diferenças entre o que estava previsto no projeto e o que foi reali
fato. E constatamos que várias modificações previstas não foram realizadas na prática. Porém a 
desapropriação dos antigos casarões e retirada dos agentes promotores da prostituição e do comércio de 
drogas foi realizada com eficácia. Para 98% dos entrevistados, essa foi a grande melhoria realizada pela 

A má gestão dos recursos e o gasto indiscriminado levam a projetos 
públicos inacabados, como a revitalização do bairro do Porto. As diferenças entre o que estava no pr
o que foi construído demonstram claramente a prevaricação do dinheiro público. 

Isso demonstra que ao combater a degradação das áreas deterioradas da cidade por meio de 
projetos de revitalização, os lugares são revalorizados, a troco da expulsão das pessoas pobres, que são 
removidas para outras áreas da cidade, promovendo a ‘limpeza’ dos lugares onde é feita. Pois observamos 

dade do porto não acabou. Apenas mudou para outras partes do bairro
revitalização. 

Portanto, o city marketing possui desafios, visto que, de um lado, ele abre a possibilidade de 
reestruturar as formas urbanas, de outro é um processo excludente e segregador. Para que essas ações 
possam ser eficientes, o empresariamento urnbano deve pensar nos múltiplos usos e benefícios abióticos, 

culturais concretos e inovadores para o lugar, de modo a que venha a ter um alto 
desempenho e baixo impacto na paisagem no longo prazo. Em outras palavras, uma intervenção urba
deve prestar inúmeros benefícios além de lazer e recreação. o que nos leva a pensar até que ponto as 
revitalizações e reurbanizações são medidas eficientes e benéficas para toda a população, e que não se 
trata apenas de maquiagem urbana.   

 

O trabalho apresentado resultou na identificação e caracterização das intervenções previstas e 
e City Marketing como o 

Cuiabá. Não se pode esquecer que as revitalizações muitas 
vezes produzem contradições no espaço. Visto que reproduz o espaço urbano como mercadoria de 

ção do capital somente são possíveis com a interferência do Estado. 

Quando há a revitalização, o ponto de vista do cidadão, habitante do lugar na maioria das vezes é 
negligenciado e, em poucas vezes, o cidadão é ouvido, por meio de instrumentos que apenas simulam a sua 
participação, e não que a levam em consideração de fato.  Nas entrevistas realizadas, constatamos que 
100% dos cidadãos frequentadores do lugar, habitantes e comerciantes ouvidos, não foram contatados 

86% relataram que a arborização do 
local é falha, pois o calor de Cuiabá é intenso e as palmeiras plantadas não fazem a sombra necessária. 

projeto e o que foi realizado de 
fato. E constatamos que várias modificações previstas não foram realizadas na prática. Porém a 

entes promotores da prostituição e do comércio de 
trevistados, essa foi a grande melhoria realizada pela 

A má gestão dos recursos e o gasto indiscriminado levam a projetos 
públicos inacabados, como a revitalização do bairro do Porto. As diferenças entre o que estava no projeto e 

Isso demonstra que ao combater a degradação das áreas deterioradas da cidade por meio de 
pessoas pobres, que são 

removidas para outras áreas da cidade, promovendo a ‘limpeza’ dos lugares onde é feita. Pois observamos 
mudou para outras partes do bairro, menos expostas ao 

Portanto, o city marketing possui desafios, visto que, de um lado, ele abre a possibilidade de 
reestruturar as formas urbanas, de outro é um processo excludente e segregador. Para que essas ações 

urnbano deve pensar nos múltiplos usos e benefícios abióticos, 
culturais concretos e inovadores para o lugar, de modo a que venha a ter um alto 

desempenho e baixo impacto na paisagem no longo prazo. Em outras palavras, uma intervenção urbana 
deve prestar inúmeros benefícios além de lazer e recreação. o que nos leva a pensar até que ponto as 
revitalizações e reurbanizações são medidas eficientes e benéficas para toda a população, e que não se 
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O PROJETO DO PARQUE DO GATO E AS DIMENSÕES DA 

SUSTENTABILIDADE 

THE PARQUE DO GATO PROJECT AND THE DIMENSIONS OF SUSTAINABILITY 

EL PROYECTO DEL PARQUE DO GATO Y LAS DIMENSIONES DE LA SUSTENTABILIDAD 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA. 

RESUMO: 
Este artigo busca analisar o projeto de Requalificação da Foz do Rio Tamanduateí (Parque do Gato) à luz de quatro 
dimensões da sustentabilidade, a saber as dimensões: ambiental, urbana, socioeconômica e político-institucional. 
Parte-se do pressuposto de que as dimensões citadas estão inter-relacionadas. Portanto, todas as dimensões serão, de 
alguma forma, tangenciadas. No entanto, dar-se-á ênfase às dimensões urbana e socioeconômica.  
As análises realizadas, têm como base fontes primárias (memoriais descritivos e projetos da COHAB-SP), fontes 
secundárias (trabalhos científicos realizados e publicados) e depoimentos realizados por profissionais que atuaram no 
programa. Busca-se, por meio da análise do projeto Parque do Gato, contribuir para a compreensão das possíveis 
conexões e conflitos entre urbanização e meio ambiente, bem como discutir os fatores que abrangem as intervenções 
de realocação de assentamentos precários localizados em áreas vulneráveis do ponto de vista ambiental e suas 
implicações na melhoria da qualidade de vida das populações afetadas. 
PALAVRAS-CHAVE: Parque do Gato; áreas ambientalmente vulneráveis; projetos de urbanização; dimensões da 
sustentabilidade. 

ABSTRACT: 
This article aims to analyze the project of requalification of the Mouth of Tamanduateí River (Parque do Gato) in the 
light of four dimensions of sustainability, namely the environmental, urban, socioeconomic and political-institutional 
dimensions. It is assumed that the dimensions cited are interrelated. Therefore, all dimensions will be tiled in some way. 
However, emphasis will be placed on the urban and socio-economic dimensions. 
The analysis carried out are based on primary sources (descriptive memorials and COHAB-SP projects), secondary sources 
(published and scientific works) and testimonies made by professionals who worked on the program. Through the 
analysis of the Parque do Gato project, the objective is to contribute to the understanding of the possible connections 
and conflicts between urbanization and the environment, as well as to discuss the factors that cover the reallocation 
interventions of precarious settlements located in vulnerable areas from the environmental perspective and its 
implications for improving the quality of life of affected populations. 
KEYWORDS: Parque do Gato; environmentally vulnerable areas; urbanization projects; dimensions of sustainability. 

RESUMEN: 
Este artículo busca analizar el proyecto de Recalificación de la Foz del Río Tamanduateí (Parque do Gato) a la luz de 
cuatro dimensiones de la sustentabilidad, a saber las dimensiones: ambiental, urbana, socioeconómica y político-
institucional. Se parte del supuesto de que las dimensiones citadas están interrelacionadas. Por lo tanto, todas las 
dimensiones serán, de alguna forma, tangenciadas. Sin embargo, se dará énfasis a las dimensiones urbana y 
socioeconómica. 
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Los análisis realizados, tienen como base fuentes primarias (memorias descriptivas y proyectos de la COHAB-SP), fuentes 
secundarias (trabajos científicos realizados y publicados) y testimonios realizados por profesionales que actuaron en el 
programa. Se busca, a través del análisis del proyecto Parque  do Gato, contribuir a la comprensión de las posibles 
conexiones y conflictos entre urbanización y medio ambiente, así como discutir los factores que abarca las intervenciones 
de reubicación de asentamientos precarios localizados en áreas vulnerables desde el punto de vista ambiental y sus 
implicaciones en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones afectadas. 
PALABRAS-CLAVE: Parque do Gato; áreas ambientalmente vulnerables; proyectos de urbanización; dimensiones de la 
Sustentabilidad. 
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INTRODUÇÃO 

A relação entre urbanização e sustentabilidade tem sido amplamente discutida tanto no meio acadêmico, 
quanto governamental. Os resultados ambientais das pressões da urbanização e das ocupações irregulares 
são perceptíveis em diversos pontos. O Projeto do Parque do Gato foi concebido a partir da necessidade de 
atender as famílias moradoras na Favela do Gato, que fora atingida por um incêndio em março de 2001, a 
favela estava localizada às margens do Rio Tamanduateí junto ao Rio Tietê, uma área ambientalmente frágil 
e de grande importância ecossistêmica.  

Após o incêndio, a Prefeitura promoveu um projeto amplo construindo um conjunto habitacional com 486 
unidades habitacionais e um Parque Linear junto a Rio Tamanduateí. As diretrizes do projeto original, 
nomeado como Requalificação da Foz do Rio Tamanduateí (Parque do Gato), colocava em pauta muitas 
questões relativas a sustentabilidade, como: articular a área isolada da cidade com bairro Bom Retiro, 
recuperar fisicamente as margens da Fóz do Rio Tamanduateí, desocupar a faixa de gasoduto que corre 
paralela ao Rio, construir um paisagismo que recuperasse e compensasse as interferências ambientais do 
conjunto, atender a geração de renda e reciclagem preexistente, entre outras. No entanto, nem todas estas 
diretrizes foram contempladas no projeto executado, deixando lacunas em relação às dimensões da 
sustentabilidade no projeto. 

Considerando que a questão da sustentabilidade estava presente nas diretrizes do projeto, bem como a 
importância do tema na atualidade, propõe-se no presente artigo a análise do projeto do Parque do Gato à 
luz de quatro dimensões da sustentabilidade, a saber as dimensões: ambiental, urbana, socioeconômica e 
político-institucional. Para tanto, será feita uma caracterização das dimensões da sustentabilidade e uma 
análise do projeto à luz das quatro dimensões mencionadas. Parte-se do pressuposto de que o conceito de 
sustentabilidade é complexo e interdisciplinar, assim como as dimensões do mesmo. Portanto, na análise, 
todas as quatro dimensões serão tangenciadas, no entanto, dar-se-á ênfase a dimensão socioeconômica e 
urbana. 

CARACTERIZAÇÃO DAS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE 

De acordo com Bellen (2010, p. 38), existe uma complexa variedade de aspectos relacionados às dimensões 
da sustentabilidade. Alguns autores trabalham com uma visão mais tecnocêntrica, enquanto outros optam 
por um olhar mais ecocêntrico. No entanto, o autor argumenta que embora existam diferentes pontos de 
partida que fundamentam o olhar de cada uma destas abordagens, admite-se que há também um espaço de 
interseção entre os diferentes campos das dimensões da sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade 
discutido neste trabalho parte de uma ótica sistêmica, integrada e holística (PHILIPPI, ROMÉRO E BRUNA, 
2014, p.696), considerando que a sustentabilidade possui múltiplas dimensões e analisando o projeto do 
Parque do Gato à luz de algumas destas dimensões. 

Para Sachs (2009, p. 85), as dimensões da sustentabilidade se configuraram em: 

 

● Social: na qual deve haver uma homogeneidade social e uma distribuição de renda justa 
acompanhada da igualdade ao acesso nos recursos e serviços; 
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● Cultural: na qual deve haver um equilíbrio entre o respeito a tradição e a inovação e a capacidade de 
autonomia para um projeto nacional integrado e intrínseco; 

● Ecológica: na qual haveria a limitação do uso dos recursos não-renováveis; 

● Ambiental: na qual haveria o respeito e o reconhecimento da capacidade da auto purificação dos 
ecossistemas naturais; 

● Territorial: conta com configurações urbanas e rurais balanceadas, a melhoria do ambiente urbano, 
a superação das disparidades inter-regionais e estratégias de desenvolvimento ambientalmente 
seguras para áreas ambientalmente vulneráveis ou protegidas;  

● Econômico: desenvolvimento econômico intersetorial harmonioso, segurança alimentar e 
capacidade de modernização dos instrumentos de produção (razoável nível de autonomia na 
pesquisa científica e tecnológica); 

● Política (nacional): defendendo a democracia apropriando-se dos direitos humanos universais, 
implementação de projetos nacionais pelo Estado em parceria com o privado e a garantia de coesão 
social; 

● Política (internacional): garantia de paz e cooperação internacional (ONU), controle do sistema 
internacional financeiro e de negócios,  proteção dos recursos naturais e a proteção da diversidade 
ecológica como herança comum da humanidade; 

Sachs apresenta as oito dimensões da sustentabilidade elencadas acima mostrando a complexidade e a 
interdisciplinaridade que o conceito de desenvolvimento sustentável detém. Apesar de reconhecer a 
importância de cada uma delas, bem como suas intersecções seria impossível abarcar todas as dimensões na 
análise de um projeto de urbanização. Desta forma, fez-se necessário elencar as dimensões potencialmente 
mais adequadas a tecer uma análise do projeto do Parque do Gato1, a saber: a dimensão socioeconômica2,  
a dimensão político-institucional, a dimensão ambiental e a dimensão urbana3. 

ANÁLISE DO PROJETO À LUZ DAS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE 

AS DIMENSÕES POLÍTICO-INSTITUCIONAL E SOCIOECONOMICA 

No aspecto da dimensão político institucional, o Projeto do Parque do Gato nasceu da necessidade de 
atender as famílias moradoras na Favela do Gato, atingida por um incêndio em março de 2001, a favela estava 
localizada às margens do Rio Tamanduateí junto ao Rio Tietê e a Prefeitura naquela ocasião promoveu um 
projeto amplo construindo um conjunto habitacional com 486 (quatrocentos e oitenta e seis) unidades 
habitacionais e um Parque Linear junto ao Rio Tamanduateí, como parte da recuperação das margens 

                                                             
1 A escolha das dimensões deu-se a partir da análise do livro “Urbanização de favelas: Lições aprendidas no Brasil” (MAGALHÃES; 

VILLAROSA, 2012), no qual são analisados projetos de urbanização de favelas à luz de a) aspectos físicos, urbanísticos e 
arquitetônicos; b) componentes sociais e de participação e c) aspectos institucionais e de gestão. A dimensão ambiental foi 
acrescentada, devido ao enfoque ambiental trabalhado neste artigo. 
2 Propõem-se aqui a junção da dimensão social e econômica. 
3 Uma adaptação da dimensão territorial elencada por Sachs (2009, p.86), devido ao contexto urbano da intervenção. 
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anteriormente ocupadas pela favela. O Projeto foi considerado como Projeto Especial no âmbito do 
Programa Público de Habitação do Município de São Paulo, na gestão de 2001 a 2004. 

A prefeitura projetou na ocasião como parte de todo o investimento na área pública ocupada por clubes de 
futebol de várzea, quadras de escolas de samba, um estádio de Beisebol e as margens ocupadas pela favela 
com 350 barracos um Parque Público tendo o Estádio Mie Nishi como elemento estruturador das demais 
atividades para as quais o Parque fora projetado, a área possui cerca de 175.000m2 e com uma localização 
privilegiada, do ponto de vista urbano e ambiental. 

O Governo Municipal acabara de iniciar a gestão quando ocorreu o incêndio, portanto, detinha a intenção 
de promover um Programa amplo de alternativas habitacionais para o município, e no Centro, o Programa 
Morar no Centro, voltado ao atendimento habitacional a população residente ou trabalhadora no local. 

No âmbito do Programa Morar no Centro, a prefeitura intencionava como objetivos principais: melhorar as 
condições de habitação de quem já vivia no Centro, promover a inclusão social da população de baixa renda 
e atrair novos moradores para a região. Foram desenvolvidos programas habitacionais com linhas de 
financiamento e subsídios de maneira a inserir o maior número de famílias aos programas municipais. 

Articulado a partir de um conjunto integrado de ações municipais e coordenado pela Secretaria de Habitação, 
o Programa Morar no Centro, também ligado ao um Programa Municipal mais amplo, o Programa Ação 
Centro4, propunha os seguintes objetivos: 

● Melhorar as condições de vida dos moradores dos bairros centrais 

● Viabilizar moradia no Centro para pessoas que trabalham na região 

● Evitar o processo de expulsão geralmente ligado às políticas de reabilitação de centros urbanos. 

As diretrizes principais do Programa perseguiam: 
● Incentivar a diversidade social; 
● Estimular a reforma de prédios vazios e de valor arquitetônico; 
● Combinar soluções habitacionais com ações de geração de renda; 
● Incorporar soluções de projeto que atendam a necessidade de comércio imediato e de áreas de lazer; 
● Incorporar soluções de recuperação ambiental para a Foz do Tamanduateí; 

O Programa Morar no Centro foi coordenado diretamente pelo Gabinete da Secretaria de Habitação (SEHAB), 
a Superintendência de Habitação Popular (HABI/SEHAB) e a Companhia Metropolitana de Habitação de São 
Paulo (COHAB-SP), responsáveis pela formulação dos diferentes subprogramas que compunham o Programa 
principal e sua implementação. 

                                                             
4 O Programa Ação Centro, da Prefeitura do Município de São Paulo que envolve 16 secretarias, 5 empresas municipais e coordenado 

pela antiga EMURB, Empresa de Urbanização, hoje substituída pela SPURBANISMO. O objetivo era reverter o processo de degradação 
de abandono do Centro da cidade através da implementação de projetos sociais e intervenções urbanas capazes de requalificar os 
espaços públicos e restabeleceram suas potencialidades. Eram objetivos da Ação Centro: a recuperação de áreas degradadas, a 
melhoria da qualidade ambiental, o fomento à pluralidade econômica, a inclusão social e o repovoamento residencial. (extraído do 
balanço de gestão do Programa Morar no Centro – 2001/2004) 
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A estruturação do Programa Morar no Centro partiu de formas de intervenção urbana, considerando as 
características específicas dos distritos centrais da cidade, propondo as formas principais de intervenção: 

● Projetos Habitacionais em terrenos vazios e ou edifícios vazios; 
● Perímetros de Reabilitação Integrada do Habitat; e 
● Projetos Especiais, como a Reabilitação do Edifício São Vito, no Parque Dom Pedro e a Requalificação 

da Foz do Rio Tamanduateí, com a remoção da Favela do Gato e produção habitacional para atender 
preferencialmente a população moradora da favela. 

No âmbito do atendimento habitacional o Programa Morar no Centro, foram definidas das seguintes 
modalidades: 

● Locação Social; 
● Programa de Arrendamento Residencial (PAR); 
● Bolsa Aluguel; 
● Moradia Transitória; e 
● Programa de Intervenção em Cortiços. 

A participação Social foi desenvolvida a partir de tecnologias sociais disponíveis e com o respeito a 
especificidades de cada programa ou subprogramas propostos, as principais diretrizes do Trabalho Social 
estavam voltadas a: 

● Propiciar a participação da população no processo de discussão, implementação e avaliação dos 
projetos habitacionais; 

● Pautar a intervenção social no reconhecimento da realidade local e na visão integrada das demandas 
e dos recursos, articulando ações com órgãos públicos e privados, com as organizações não 
governamentais e os movimentos sociais por moradia; 

● Assegurar o desenvolvimento da autonomia das comunidades na áreas de intervenção; 
● Implementar a Política de Acesso e Inclusão de Idosos e de Pessoas Portadoras de Deficiência; e 
● Monitorar a execução dos programas e projetos com processos permanentes de avaliação. 

Os recursos financeiros aplicados no Programa Morar no Centro, se deu principalmente pela captação de 
recursos junto ao Governo Federal e recursos próprios que garantiram principalmente a remuneração das 
equipes técnicas, serviços e a elaboração de projetos. Através de empréstimo a Prefeitura de São paulo 
também obteve recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com o qual financiou os 
programas PRIH e Locação Social, no intuito de incentivar o mercado imobiliário a investir para atrair famílias 
de média renda, no intuito de promover uma mescla no perfil de famílias residentes na região central. 

No âmbito do Programa Morar no Centro e elevado à condição de Projeto Especial, muito  pelo ocorrido no 
sinistro de incêndio vivido pela população moradora na antiga favela, o Projeto para o Conjunto Residencial 
do Parque do Gato foi composto por nove prédios, distribuídos e organizados em quatro condomínios, com 
486 (quatrocentos e oitenta e seis) apartamentos com tipologias variadas compostas por quitinete (28,63 
m2), apartamento de um dormitório (36,01 m2) e apartamento de dois dormitórios (44,32m2), uma Creche 
para o atendimento de 200 crianças, um centro comercial e social e um Parque Público com instalações 
esportivas, de lazer, administrativas e de apoio comunitário, interligando toda a área um Parque Linear que 
deveria acompanhar as margens do Rio Tamanduateí.  
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Atualmente todo o complexo encontra-se construído e em funcionamento, o Parque com mudança na sua 
concepção é utilizado atualmente como o Parque de Esportes Radicais e com a manutenção do Estádio de 
Beisebol. 

Segundo os técnicos da COHAB que trabalharam no projeto em questão, o trabalho desenvolvido com a 
população da Favela do Gato demonstrou interesse, envolvimento e participação por parte dos moradores. 
Observou-se que este vínculo era fortalecido a medida em que o poder público, representado pelos técnicos, 
estava presente na favela, ouvindo e orientando a população. Este processo se deu a partir do 
reconhecimento das lideranças existentes e da conquista a confiança dos grupos de moradores. O objetivo 
era promover encontros que proporcionassem a discussão de soluções ao problema habitacional que estava 
colocado. (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2004) É importante ressaltar que 100% das famílias da favela foram 
atendidas, sendo realocadas para o conjunto habitacional após sua construção. 

Um dos pontos mais importantes no processo do projeto do Parque do Gato foi a questão da participação 
popular. Após a definição do programa de atendimento habitacional e a demanda, foram intensificados os 
trabalhos entre a equipe da Prefeitura de São Paulo (COHAB-SP e HABI-Centro) e um grupo de representantes 
dos moradores da área para definição do projeto arquitetônico. Após a elaboração do projeto, foi feita uma 
maquete do conjunto, que ficou em exposição por uma semana, com o acompanhamento de um técnico da 
prefeitura, o intuito deste evento era o de ouvir, orientar e prestar esclarecimentos à população atendida. 
Sobretudo neste período, a participação da população da Favela do Gato foi marcante, correspondendo a 
80%, de acordo com o relatório do programa Morar no Centro, realizado pela prefeitura de São Paulo. Os 
moradores demonstraram interesse e contentamento em relação a proposta apresentada. 

Ainda de acordo com o relatório do Programa Morar no Centro (2004, p.58) as questões mais debatidas nas 
reuniões com a população referiam-se ao prazo para conclusão das obras, despesas com a futura moradia e 
áreas destinadas ao comércio. As discussões na ocasião da concepção dos Projetos foram importantes para 
chamar a atenção para um problema ou uma questão propriamente dita, que o Projeto abandonou 
deslocando para outro território a área destinada a central de reciclagem, que mesmo próximas, se 
distanciam pela presença da Avenida Castelo Branco (via local da Marginal Tietê), entre elas, e o pequeno 
comércio, aquele quase ambulante dada a disponibilidade de itens que se coloca para cada unidade. 

Na Construção do Complexo do Conjunto Residencial do Parque do Gato, a central de Reciclagem de resíduos 
sólidos para atender a população moradora na favela, composta por alguns catadores de papel, não se deu 
no perímetro da intervenção, a prefeitura municipal aproveitando-se do programa de resíduos sólidos 
desenvolvido em parceria com as secretarias de assistência social e de trabalho, decidiu que o centro de 
reciclagem fosse construído em terreno público municipal no localizado nas imediações do Parque, o Centro 
funciona até o momento com o mesmo caráter proposto na ocasião. 

No período que se seguiu à implantação e as sucessivas administrações municipais, o Conjunto, pela falta e 
ausência de uma política que firmasse a Locação Social como uma alternativa efetiva e eficiente para o 
atendimento de moradia, se deteriorou do ponto de vista físico, na utilização das unidades, dos ambientes 
coletivos condominiais e dos ambientes públicos, praças e caminhos. 

Em 2016, a administração municipal retomou o Programa de Locação Social, institucionalizando-o com a 
criação de uma instância administrativa (Gerência de locação social), ligada à Companhia Metropolitana de 
Habitação de São Paulo, COHAB-SP, que passou a coordenar ações de interação com as famílias moradoras 
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no conjuntos de locação social, intensificando a presença dos  técnicos e profissionais, engenheiros, 
arquitetos, assistentes sociais, advogados, ligados ao programa, nos territórios dos conjuntos ou 
equipamentos de locação. 

Um investimento de 10 milhões de reais, provindos do Fundo Municipal de Habitação, FMH, foram 
destinados a recuperação e reforma dos conjuntos que apesar de construídos há mais de dez anos, nunca 
tinham sofrido uma manutenção ou reforma sistematizado, no Conjunto Residencial do Parque do Gato, 
foram investidos aproximadamente 5 milhões de reais, metade de todo recurso empregado, dada a 
complexidade das necessidades do Conjunto. 

A ausência do Estado neste período que nos afasta da execução do Conjunto, gerou problemas como: 
● A área não passou por regularização fundiária e mantém-se como uma grande área pública, que não 

recebe os serviços públicos básicos como manutenção dos espaços de uso público, iluminação, 
varrição e zeladoria, a fragmentação do território dada pela condição de estar ilhada entre faixas da 
marginal do Rio Tietê, é extremada pela falta de regularidade que reconheça aquela porção como 
Cidade. 

● A falta de atenção e fiscalização do Programa de locação permitiu a ocupações impróprias no interior 
do conjunto como fechamento embaixo de algumas escadas, instalação de uma academia sob o 
pilotis de um dos blocos entre outros. 

● No espaço público as ocupações irregulares se concentraram na praça principal com a formação de 
pequenos barracos organizados na forma de comércio informal, que se aproveitaram durante muito 
tempo de ligações clandestinas de água e luz dos condomínios oficiais do Residencial. 

● Uma ocupação irregular iniciada como uma pequena área de separação de resíduos sólidos, se 
consolidou na porção leste do parque e vem crescendo com o acréscimo de moradias construídas 
com materiais precários, como lonas, madeiras reaproveitadas entre outros, uma pequena favela se 
constituiu em torno desta ocupação de reciclagem. 

● Muitos carros abandonados foram encontrados nesta ação da prefeitura de retomada do Conjunto. 

Diante deste quadro foram promovidas ações de resgate e recuperação dos laços do Programa de 
Locação Social com o Conjunto Residencial do Parque do Gato, ações que envolveram um mutirão 
de limpeza, visitas a cada unidade dos 486 apartamentos, com técnicos engenheiro, arquiteto e 
assistentes sociais, conversando com seus moradores e avaliando as condições de vida em 
condomínio e das condições físicas dos apartamentos e suas instalações. 

Foram realizadas dinâmicas em pequenos e grandes grupos no intuito de se observar o surgimento de 
lideranças locais que pudessem através de um trabalho de formação, contribuir com uma melhor organização 
e estreitamento das relações dos moradores com os técnicos da equipe da nova Gerência de Locação Social. 

A reforma empreendida abrangeu, entre outras intervenções, a recuperação das redes elétricas, de gás, de 
água e de esgoto. Também contou com a manutenção da iluminação predial e condominial, assim como a 
manutenção de corredores, escadarias e passeios. Houve a recuperação do paisagismo e das áreas de lazer 
e pintura.  

Além da recuperação da estrutura física, desenvolveu-se trabalho social de recadastramento e regularização 
dos contratos de locação e os técnicos da COHAB prestaram serviços de esclarecimento aos moradores, como 
organização dos espaços coletivos e do comércio. 
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As ligações clandestinas de água e luz foram cortadas durante as obras, e não foram re-conectadas após este 
período, em reuniões com os proprietários dos comércios clandestinos foi possível averiguar que todos são 
moradores do Conjunto Residencial e instalaram seus comércios no intuito de garantir uma renda em função 
da situação de desemprego. Em Assembleia com os moradores, a Gerência de Locação Social aprovou um 
estudo de ocupação com projeto para boxes comerciais de pequeno porte na área de entrada do Conjunto, 
próximo as quadras esportivas, um projeto que equaciona aquela entrada e não retira nenhum espaço de 
lazer ou de prática esportiva existente, apenas remaneja e readequa aquele local. 

Em conjunto com a Subprefeitura da Sé, atual Prefeitura Regional da Sé, foram feitos trabalhos de retirada 
de veículos abandonados, coleta de bagulho e resíduos de maior volume, os comércios e ocupações 
irregulares em área públicas foram notificados e a Gerência de Locação Social passou a monitorar o local 
promovendo negociações com os ocupantes, durante o ano de 2016. 

A Equipe da Gerência de Locação Social com a mudança da administração municipal, na atual gestão (2017-
2020), diminuiu seu quadro funcional e a participação na formulação da política municipal para locação 
social, que neste momento se volta para um subprograma ligado ao Serviço de Moradia Social, ou seja, 
produção de unidades habitacionais através de provisão nova ou de reforma de unidades e edifícios 
existentes, com o intuito de atender a população moradora de rua. 

O papel do Estado frente aos problemas prementes, ainda se mostra cíclico e vicioso no Brasil, para resolver 
uma emergência de incêndio, a municipalidade criou um Projeto Especial para enquadrá-lo nas metas de 
governo em início de gestão e ao final não garante a efetividade do Projeto proposto, alterando os usos como 
a vocação do parque e deslocando do território algo que estava diretamente vocacionado, como a central de 
reciclagem, que teimosa, teima em se manter por sobre o parque linear proposto. 

A DIMENSÃO AMBIENTAL 

No aspecto ambiental, o parque do gato faz parte de um projeto amplo de requalificação urbana da Foz do 
Rio Tamanduateí, fazendo parte deste o empreendimento habitacional, como um mecanismo de resgate da 
área que anteriormente era ocupada por um assentamento irregular (Favela do Gato ou Bom Retiro) e 
preservação perante as futuras intervenções indevidas na paisagem natural e ambiente edificado (Figura 1).   

O Parque foi idealizado pela COHAB – Prefeitura Municipal de São Paulo e projetado pela 
empresa Raul Pereira Arquitetos Associados. Além do Parque, a área abriga o Conj. 
Habitacional Parque do Gato com os antigos moradores da Favela do Gato. O conceito do 
projeto e a iniciativa de implantar este Parque potencializaram a Paisagem Fluvial Urbana, 
porém a falta de um processo participativo permanente colaborou para um processo de 
vandalismo crescente (RAMALHO, 2007, p. 106). 
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Figura 1: Vista área da ocupação do parque do gato. 

Fonte: Bernardini e Venituccio, 2015. 

O projeto conta com a implantação de áreas verdes voltadas a preservação e requalificação espacial, assim 
como a remoção da favela às margens do Rio Tamanduateí, respeitando uma faixa de 50m de distância do 
curso d’água e a implantação de um parque linear (Figura 2) com infraestrutura para atender a população do 
entorno, assim como uma série de equipamentos que permitem o contato com a natureza, recuperação da 
vegetação nativa e evita o descarte indevido de resíduos sólido urbanos na água. A porção do Projeto voltada 
a face do Rio Tietê, guardou 100m de afastamento para a implantação de qualquer construção. 
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Figura 2: Perspectiva do projeto do Parque d Gato e o parque linear.  

Fonte: RPAA, 2015. 

A requalificação urbana neste projeto está atrelada às preocupações ambientais, fica evidente ao analisar o 
programa executivo paisagístico do empreendimento, apresentado pela Secretaria Municipal de Habitação/ 
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, competente a urbanização do Parque do Gato, 
especificando: vegetação; praças e áreas de estar; circulação; jardineiras; tratamento da margem do córrego 
e trilhas. 

Anteriormente ao programa de requalificação urbana na região do Parque do Gato, existia uma organização 
da comunidade local de catadores de materiais para reciclagem, atividade que era a base de sustento de 
muitas famílias e que nas fases iniciais de elaboração do projeto pretendia-se ser explorado, como uma pré-
existências, mas que na prática o local não conseguiu agregar na nova organização espacial.   

As análises preliminares da COHAB-SP e HABI apontam para sérios problemas detectados 
nas concepções iniciais de apoio à geração de renda das populações do Parque do Gato e 
Residencial Olarias, onde se buscou adequar certas características dos projetos aos 
trabalhos dos “catadores de material reciclável”, que compunham parte significativa da 
demanda originalmente pensada (“semteto” e moradores de rua). Para eles foram 
destinadas áreas dentro dos dois conjuntos habitacionais para a guarda das “carroças” e 
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eventual guarda de materiais em pequena escala. As primeiras avaliações vêm mostrando 
que as atividades de triagem preliminar e armazenagem de materiais descartados 
mostraram-se desastrosas para as condições de higiene e conflitantes com as atividades 
habitacionais, tanto para os conjuntos como para a vizinhança. Os níveis de sujeira e 
degradação são visíveis inclusive nas áreas externas dos condomínios (CANTERO, 2008, p. 
4). 

A DIMENSÃO URBANA 

A análise da dimensão urbana, centra-se em identificar como foram tratados os sistemas de infraestrutura e 
equipamentos públicos necessários à recuperação urbano e ambiental no projeto implantado, bem como as 
interferências da urbanização face às preexistências morfológicas do território. De acordo com Fernanda 
Magalhães e Francesco di Villarosa (MAGALHÃES; VILLAROSA, 2012, p.18), os projetos urbanos para 
assentamentos precários devem, de forma geral, ser adequados ao contexto nos quais os mesmos estão 
inseridos, possibilitando uma integração a intervenção e a cidade.  

Uma das principais diretrizes elencadas no memorial descritivo de urbanização da COHAB-SP era justamente 
a de se propor um projeto integrado com o entorno, transformando-o em um Parque urbano, integrado, 
aberto e democrático, buscando a permeabilidade dos fluxos de circulação e dos fluxos visuais, possibilitando 
fluxo de pessoas entre a Avenida Castelo Branco e as margens dos rios Tamanduateí e Tietê.  

As discussões de concepção do projeto envolviam várias secretarias municipais na tentativa de se propor um 
projeto com dimensões urbanas mais complexas, com o objetivo de atender às diretrizes propostas, previa-
se a implantação de um parque urbano em toda a área envoltória ao conjunto, a reestruturação da Avenida 
Castelo Branco e a implantação de um novo centro de reciclagem. Segundo Bernardini e Venituccio, (2015, 
p.177) as implicações burocráticas destas alterações e articulações impossibilitaram que as diretrizes mais 
ambiciosas se estabelecessem. “O envolvimento da polícia ambiental nas ações Judiciais promovidas contra 
o Poder Público, na época, com base nas prerrogativas legais do Código Florestal para deixar intactos os 100 
metros de Área de Proteção Ambiental (APP) das margens do rio Tietê paralisaram várias vezes as obras do 
Complexo.” (BERNARDINI; VENITUCCIO, 2015, p.177). Nas palavras dos autores:   

Havia um potencial sem igual para a composição urbanística do empreendimento por se 
localizar próximo às margens do leito do rio Tamanduateí que não estavam ocupadas por 
avenidas. Mesmo com um parque projetado, o mesmo não prestigiava de maneira 
satisfatória essa oportunidade única. A persistente poluição das suas águas desafiava 
qualquer possibilidade concreta de aproveitamento de suas margens a partir de uma 
concreta e real apropriação pelos moradores do conjunto habitacional, mesmo que a utopia 
projetiva que motivava o pensamento à  época levasse à construção de um parque linear.
  (BERNARDINI; VENITUCCIO, 2015, p.177) 

Apesar de todo o potencial explanado acima, existe uma distância eminente entre as diretrizes propostas e 
o projeto implantado, no que tange a dimensão urbana. A proposta de integrar o conjunto habitacional com 
seu entorno e proporcionar um fluxo livre entre a Av. Castelo Branco e as margens do Tietê e tamanduateí 
não foi contemplada no projeto implantado. Ainda que o parque tenha sido implantado, o conjunto foi 
fechado e tratado como um condomínio, privatizando um espaço que deveria ser de uso público. Essa 
privatização do espaço aconteceu em diferentes esferas do projeto ao longo do tempo. Da esfera macro, por 
meio do fechamento do conjunto em relação à rua, à cidade, e posteriormente a “privatização dos 
corredores”, na qual alguns moradores colocaram grades nos corredores que davam acesso às unidades 
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habitacionais, evitando o fluxo de pessoas. O segundo caso, sofreu alterações na reforma realizada em 2016, 
as grades foram retiradas, retomando a livre circulação pelos corredores. A colocação de grades, por parte 
dos moradores, nos corredores do conjunto pode ser interpretada como um problema de gestão, bem como 
uma das consequências da ausência do Estado na administração do Parque do Gato desde sua implantação, 
até 2016. 

No que tange a dimensão urbana, em relação a problemas de gestão e a ausência do Estado no Parque do 
Gato, merecem destaque as ocupações irregulares que ocorreram no interior do conjunto como o 
fechamento de algumas escadas, a instalação de uma academia sob o pilotis de um dos blocos e a 
implantação de pequenos barracos de uso comercial na praça principal do conjunto. Estas ocupações foram 
consideradas na reforma realizada em 2016, como já fora mencionado na dimensão institucional. No 
entanto, torna-se relevante reforçar a importância da gestão e do papel do Estado em intervenções desta 
natureza, bem como as suas implicações na dimensão urbana do conjunto habitacional.  

Outro ponto importante a ser considerado é a questão da macro e microacessibilidade (Figura 3). Apesar de 
o Parque do Gato estar localizado em uma região central da cidade de São Paulo (bairro do Bom Retiro), o 
acesso ao ponto de ônibus é cheio de barreiras, posto a falta de preocupação com o desenho do percurso do 
pedestre, com a caminhabilidade até o ponto de ônibus ou metrô. As calçadas estão em péssimo estado e 
mal existem faixas de pedestres em todo o percurso. Em termos de sustentabilidade, não só a localização do 
projeto torna-se importante, mas também o incentivo ao uso dos modais ativos e a acessibilidade ao 
transporte público são pontos a serem destacados nas intervenções. 

o tráfego intenso da Avenida Castelo Branco contribui para inibir a apropriação dos espaços 
públicos por eles. O binômio resultante da combinação entre o alto tráfego de veículos da 
avenida e a subutilização e ociosidade dos imóveis existentes determina uma espécie de 
barreira intransponível, física e sensorial, onde o habitante se acua e se imobiliza, deixando 
de percorrer ou utilizar qualquer espaço que não seja protegido pelos muros visíveis (do 
campo de baseball, por exemplo) ou invisíveis (do complexo habitacional). Nessa 
especificidade, o direito à cidade é praticamente transposto aos usuários dos veículos que 
por ali trafegam. (BERNARDINI; VENITUCCIO, 2015, p.177). 
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Figura 3: Problemas referentes a microacessibilidade do Parque do Gato.  

Fonte: Google Maps, 2018. 

Outras diretrizes importantes encontradas no memorial descritivo da COHAB-SP foram a de promover a 
diversidade de usos e de usuários nos percursos do parque, nas edificações e equipamentos propostos e nos 
jardins, acolhendo e integrando crianças, jovens, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais e a 
adoção de soluções sustentáveis tanto nas edificações, quanto na infra-estrutura, optando por componentes 
construtivos mais sustentáveis e o uso consciente da utilização de água e energia. A diretriz do uso misto foi 
atendida, como fora mencionado anteriormente, o projeto implantado conta com unidades habitacionais, 
creche, comércio e áreas de lazer, apesar de a diversidade de usuários nestes espaços serem comprometidas 
pelo fechamento do conjunto habitacional. Em contrapartida, as soluções sustentáveis das edificações e 
infra-estruturas não foram implantadas, impossibilitando a economia de recursos financeiros e ambientais a 
longo prazo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Parque do Gato passou por intervenções do município em dois momentos distintos, sendo a primeira após 
um sinistro de incêndio, em março de 2001, com a Construção do Conjunto Residencial Parque do Gato e a 
inauguração do Programa de Locação Social municipal. E a segunda, doze anos depois, com a retomada do 
programa de Locação Social, através de diversas ações feitas no território e de gestão do Programa municipal. 

Como resultado do conjunto da intervenção urbana e ambiental promovida naquele local da cidade, 
podemos considerar como resultado: 

● Êxito parcial no atendimento aos objetivos da dimensão socioeconômica 
● Êxito no atendimento a demanda por habitação 
● Falta de atendimento às questões ambientais na requalificação da Foz do Tamanduateí  
● Falta de atendimento a instalações que garantissem as iniciativas de geração de emprego e renda 

existente na comunidade atendida 
● Falta de continuidade política e redirecionamento do foco de ações governamentais 
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● Ausência do Estado no período analisado de 2004 a 2016, abandono de áreas públicas e precarização 
das condições de habitabilidade em algumas unidades. 

● Falta de quadro técnico compatível com a configuração institucional do Programa de Locação Social 
● Retomada de espaços ocupados irregularmente por comércio ou garagens 
● Reconhecimento de lideranças locais para participarem como intermediários no processo de 

discussão e participação com a COHAB 
● Discussão sobre destinação das áreas públicas e áreas comerciais ocupadas irregularmente ao longo 

dos anos e sem gestão da COHAB no período 
● As questões ambientais e de emprego e renda dado o exíguo tempo de investimento para a 

recuperação do Conjunto não foram novamente abordadas. 

A falta de atenção a estas questões emergiram ao longo do tempo com ocupações irregulares que não foram 
inibidas pelo poder público, nem tão pouco retiradas, atualmente um problema social se coloca naquele 
território, apesar dos investimentos feitos nos últimos dois anos, algumas questões ainda não respondidas 
viriam a contribuir com a melhora na qualidade de vida das família ali residentes: 

● O que fazer com os novos ocupantes que moram nos barracos? 
● O que fazer com os comércios que ocupam irregularmente as áreas públicas do Conjunto? 
● O que fazer com a grande ocupação do comércio de reciclagem irregular que ali se instalou? 
● O que fazer com as pessoas que são catadoras de resíduos recicláveis e necessitam de um espaço 

com esta finalidade mais próximo de sua moradia? 

Poderíamos elencar outras questões como o perfil de renda das famílias que entraram no Conjunto sem 
fazerem parte da demanda original ou serem substituídas pelo órgão responsável pelo Programa de Locação 
Social da Prefeitura do Município de São Paulo, no entanto o que se coloca para o momento é o temor que 
a falta de continuidade administrativa, e o enfraquecimento das relações construídas com a equipe técnica 
levem o conjunto a um processo de deterioração física e social como encontrado na segunda fase de 
retomada do Programa. 
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OCUPAÇÃO INFORMAL EM PALAFITAS: CARTOGRAFAR CONTROVÉRSIAS 
EM TORNO DA CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS DE MADEIRA 

INFORMAL OCCUPATION IN PALAFITAS: CARTOGRAPHING CONTROVERSIES AROUND THE 
CONSTRUCTION OF WOODEN WALKWAYS 

OCUPACIÓN INFORMAL EN PALAFITOS: CARTOGRAFAR CONTROVÉRSIAS EM TORNO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS DE MADERA 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Esse artigo visa contribuir à aplicação da teoria ator-rede (TAR) em estudos urbanos. A pesquisa partiu da controvérsia 
entre moradores e poder público em uma ocupação de palafitas na cidade de Macapá. A cidade é permeada por áreas 
úmidas que sofrem pressão por ocupação informal. Essas áreas se caracterizam por casa de palafitas e caminhos de 
passarelas de madeira. Pergunto-me: quais atores foram acionados e quais tensões elucidadas a partir da prática de 
produzir passarelas pela prefeitura? A partir de então, o objetivo consiste em elencar os atores, os vínculos formados, 
formação de grupos, enunciados discursivos e sua divulgação. Para tanto, a pesquisa cartografou as controvérsias e teve 
os seguintes procedimentos: documentos, entrevistas e observação participante. Constatou-se a heterogeneidade e 
diversidade dos atores envolvidos, o pouco diálogo da prefeitura com moradores, a melhoria na acessibilidade. Por fim, 
a TAR demonstra potencialidades ao permitir identificar a complexidade das ações e atores estudados.  
PALAVRAS-CHAVE: Cartografia das controvérsias; palafitas; atores.  

ABSTRACT: 
This article aims to contribute to the application of actor-network theory (TAR) in urban studies. The research starts from 
the controversy between residents and government in an occupation of stilts in the city of Macapá. The city is permeated 
by wetlands that are under pressure from informal occupation. These areas are characterized by stilt houses and wooden 
walkways. I wonder: what actors were triggered and what tensions elucidated from the practice of producing walkways 
by the city hall? From then on, the objective is to list actors, formed associations, group formation, discursive statements 
and their dissemination of information. To do so, the research mapped the controversies and had the following 
procedures: documents, interviews and participant observation. It was observed the heterogeneity and diversity of the 
actors involved, the lack of dialogue between the city council and residents, and the improvement of accessibility. Finally, 
the ART demonstrates potentialities by identifying the complexity of the actions and actors studied. 
KEYWORDS: cartography of controversies; stilt houses; actors. 

RESUMEN: 
Esta ponencia pretende contribuir a la aplicación de la Teoría actor-red (TAR) en estudios urbanos. La investigación 
empezó de una controversia entre los moradores y el poder público en una ocupación informal de palafitos en la ciudad 
de Macapá. La ciudad está impregnada por humedales que sufren presión por ocupación informal. Esas áreas se 
caracterizan por casas de palafitos y caminos en pasarelas de madera. Pregunto ¿cuáles actores fueron accionados y 
cuales las tensiones explanadas a partir de la práctica de producir pasarelas por alcaldía? A partir de entonces, el objetivo 
es especificar los actores, los vínculos formados, la formación de grupos, enunciados discursivos y su divulgación. Para 
tanto, la investigación cartografió las controversias y tuvo los siguientes procedimientos: documentos, entrevista y 
observación participante. Se constató la heterogeneidad y diversidad de los actores, lo poco dialogo entre ayuntamiento 
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y habitantes, la mejoría de la accesibilidad. Por fin, la TAR demuestra potencialidades al permitir identificar la 
complexidad de las acciones y los actores estudiados. 
PALABRAS-CLAVE: cartografía de las controversias;  palafitos; actores.
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INTRODUÇÃO  

Esse artigo visa contribuir à aplicação da teoria ator-rede (TAR) em estudos urbanos, especificamente no que 
concerne aos atores envolvidos na urbanização de ocupações informais. A TAR é uma teoria desenvolvida 
por Bruno Latour, John Law e Michel Callon. A partir dela os objetos são tratados de um modo inovador e 
distinto e, assim, rompem a divisão moderna entre cultura e natureza, sujeito e objeto ou indivíduo e 
sociedade. De modo simplista, é uma teoria sobre um modo de investigar as coisas e de criar espaço para os 
atores se expressarem. Com o intuito de aplicar a Teoria ator-rede aos estudos urbanos, parte-se da 
controvérsia da construção de passarelas de madeira em uma ocupação informal de palafitas na cidade de 
Macapá. 

Macapá localiza-se às margens do rio Amazonas e possui seu perímetro urbano permeado por áreas úmidas. 
Esses ambientes podem ser conhecidos no Brasil por diversas denominações – brejo, pântano, mangue, 
várzea etc. “Ressaca” é um termo regional que designa um ecossistema típico do Amapá, são áreas que 
“constituem sistemas físicos fluviais colmatados, drenados por água doce e ligadas a um curso principal 
d'água, influenciados fortemente pela pluviosidade e possuindo vegetação herbácea” (TAKYAMA, 2012, 
p.17). As ressacas possuem diversas funções e valores, como: beleza cênica, turismo e recreação, drenagem 
urbana, permanência do microclima da cidade, alimentação dos reservatórios de água subterrânea, 
manutenção da biodiversidade (idem).  

Tais áreas sofrem pressão por ocupação informal por parte da população excluída do mercado formal de 
terras. Para uma melhor compreensão da dinâmica urbana e de suas problemáticas socioespaciais, se faz 
necessária uma breve contextualização da cidade e do estado do Amapá. A ocupação nas ressacas não é uma 
prática recente e está atrelada às dinâmicas de grandes empresas e de atuações estatais. Nas décadas de 
1950 e 1960, no então Território Federal, houve a expressiva exploração de recursos naturais por empresas 
de capital internacional. Em 1988, o Território do Amapá foi transformado em Estado dentro de um contexto 
nacional de reorganização administrativa dos territórios, impondo decisões políticas de forma heterônoma, 
sem debater com a população (PORTILHO, 2006). Em 1991 foi implantada a Área de Livre Comércio de 
Macapá e Santana. Todos esses fatores contribuíram sobremaneira para o aumento da imigração na capital 
e consequente crescimento populacional. Os imigrantes foram atraídos pela perspectiva de emprego e de 
melhores condições de vida, mas sem recursos para adquirir um lote no mercado formal de terras, acabaram 
ocupando as áreas alagadas, sendo mais expressivo a partir da década de 1980 (idem). De outro modo, há o 
ponto de vista cultural, pois ainda que minoritário, não deve ser desprezado. Como aponta o antropólogo 
Caporrino (2016), os ribeirinhos e caboclos foram para Macapá a partir da década de 1950 e tiveram que 
adaptar seu modo de vida tradicional à cidade. 

Essas ocupações caracterizam-se pelas construções em palafitas e caminhos em passarelas (imagens 1 e 2). 
As palafitas e seus caminhos situam-se acima do nível da água e são, em suma, materializados em madeira. 
As passarelas conectam as casas e dão prosseguimento às ruas de terra firme. É por meio delas que seus 
moradores acessam o restante da cidade, onde encontram os caminhos para sua rotina diária. No início da 
ocupação, os moradores autoproduzem seus espaços e a infraestrutura necessária. Autoprodução é 
compreendida como o “processo em que os próprios usuários tomam as decisões sobre a construção e gerem 
os respectivos recursos” (Kapp, Nogueira, Baltazar, 2009, p.11), o que engloba tanto o trabalho executado 
por terceiros, como associado à autoconstrução. A partir da consolidação da ocupação, o poder público age 
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pontualmente em melhorias espaciais, muitas vezes de cunho eleitoreiro. Isto posto, atualmente, há 
passarelas autoproduzidas e mantidas pelos moradores e outras materializadas pelo poder público. 

 

Figura 1: Passarelas de madeira e casas palafíticas 
Fonte: a autora, 2017. 

 

 

Figura 2: Passarela de madeira  
Fonte: a autora, 2017. 
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Há contradições no próprio poder público entre o respaldo legal e de como atuar nas ocupações palafíticas. 
As ressacas são protegidas ambientalmente e sua ocupação é proibida, foram tombadas em 1999 com a Lei 
Estadual n. 0455/99. Em 2004 a lei estadual nº 0835/2004 revogou a legislação supracitada e dispôs sobre a 
ocupação urbana, uso econômico e gestão ambiental e promoveu a necessidade de criação do Zoneamento 
Ecológico Econômico Urbano (ZEEU). Continuou a proibição de sua ocupação, mas a partir de tal legislação, 
o poder público pôde atuar legalmente urbanizando áreas consolidadas na ressaca, como afirma no art.4 
“constatando-se que a ocupação urbana de uma área é irreversível do ponto de vista ambiental, fica essa 
área priorizada no ordenamento urbano e paisagístico, para melhoria da qualidade de vida dos habitantes 
da mesma”. Quanto aos instrumentos de planejamento, em 2004 foi aprovado o Plano Diretor de Macapá 
(Lei complementar no. 026/04), que contemplou, dentre outras, o ordenamento territorial, a questão 
habitacional e a proteção do meio ambiente. Possui preocupação quanto às ressacas, ao considera-las como 
patrimônio ambiental do Município de Macapá, orienta práticas para sua proteção –  contendo usos e 
atividades que não venham ocasionar degradação – e indica o reassentamento dos moradores (MACAPÁ, 
2006). Em 2012 foi feito o Zoneamento Ecológico Econômico das Ressacas de Macapá e Santana (ZEEU), o 
qual funciona como um instrumento que complementa os planos diretores de tais cidades. Seu objetivo foi 
mapear as ocupações nas ressacas de ambas cidades e definir proibições, cenários desejados, práticas 
toleradas e incentivos. Para áreas consolidadas, onde não é mais passível de recuperar ambientalmente, 
incentiva a “urbanização da área para requalificação do padrão de ordenamento urbano e melhoria da 
mobilidade e acessibilidade, ajustando-as ao entorno” e o “envolvimento da população na elaboração das 
propostas de intervenção nas ressacas (TAKYAMA, 2012, p.72). Atualmente, o poder público age pela 
omissão, tolerância, reassentamento ou urbanizações pontuais. Omite, ao nada fazer baseado no discurso 
de não incentivar a moradia nas ressacas. Tolera, pois pouco fiscaliza a expansão das áreas palafíticas. 
Reassenta parte da população para habitações de interesse social. Urbaniza pontualmente como citado 
anteriormente. 

Além disso, as passarelas são, também, palco e objeto de conflitos, pois é evidente a precariedade de 
infraestrutura e falta de acessibilidade, ocasionando riscos de cair. Frente a essas problemáticas, parte dos 
moradores lutam por melhorias mediante abaixo assinado, reclamam nas redes televisivas, participam de 
associação de bairro, mesmo assim veem poucas melhorias. Concordamos com Michel Lussault (2007) ao 
afirmar que o deslocamento é uma necessidade funcional, mas também é uma reivindicação da condição de 
existência e realização da liberdade. Nesse aspecto, a reivindicação do deslocamento está inserida na luta 
por lugares. 

A partir das tensões e negociações entre o poder público e os moradores quanto a necessidade de construir 
passarelas. Pergunto-me: quais atores foram acionados e tensões elucidadas a partir da prática de produzir 
passarelas pela prefeitura? A partir de então, o objetivo desse artigo é elencar os atores, os vínculos formados 
(entre humanos e não-humanos), formação de grupos, enunciados discursivos e sua divulgação ao 
cartografar as controvérsias em torno da construção das passarelas de madeira pelo poder público no bairro 
do Congós. 
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Figura 3: Ressacas em Macapá e localização da ressaca do Congós 
Fonte: a autora, 2017. 

Primeiramente, serão expostas as ocupações palafíticas compreendidas como um espaço situacional e 
relacional a partir dos estudos do geógrafo Michel Lussault (2010), as passarelas compreendidas como um 
objeto sociotécnico (SANTOS, 2006; LATOUR, 2012). Será elucidadas a cartografia das controvérsias de Latour 
(2012) e a metodologia empregada na pesquisa. Por fim, será aplicada a cartografia das controvérsias 
entorno da construção das passarelas pela prefeitura. 

SITUAÇÃO, RELAÇÃO E OBJETOS 

Trago algumas reflexões sobre a teoria do espaço pela perspectiva hiper-relacional e situacional de Michel 
Lussault para meu objeto de pesquisa. Sua perspectiva vai de encontro com teorias deterministas, onde 
concebem o espaço como um simples reflexo da sociedade ou como um simples receptáculo funcional. O 
autor defende que o “l’espace est (en) action(s)”, isto é, está em movimento e, além de ser uma construção 
social, também é um recurso social híbrido (material e ideacional) e um agenciamento de realidades sociais 
pelos atores em situação de ação.  

Para o autor, em vez da ação ocorrer no espaço, os atores agem com o espaço, o que propicia “uma 
aproximação mais apropriada à dimensão de eventos do espaço, onde o espaço não é só conceitualizado 
como uma estrutura absoluta ou relativa, mas como um elemento efêmero co-construído pela prática” 
(LUSSAULT, 2010, p.14, tradução nossa). Assim, para o autor, o espaço é situacional, efêmero. O conceito de 
situação corresponde à convergência circunstancial de entidades heterogêneas, cujas ações são mobilizadas 
(LUSSAULT, 2010). Agir em determinada situação denota se envolver com essas entidades convergentes. O 
autor adota a concepção de associações de Latour (2012) para sua abordagem. As associações possuem 
vínculos que não são duráveis, mas frágeis, controvertidos, incertos. Estão continuamente em movimento e 
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estabelecendo conexões. O sistema é aberto, onde nada é pré-determinado e fixo. Para Lussault (2010) essa 
perspectiva possibilita uma investigação nas quais as associações são descontínuas, onde as dimensões do 
espaço estão continuamente mudando. Seu estado é transitório. Dessa forma, a ressaca é analisada como 
um espaço descontínuo, onde distintos atores se associam, a transformam e são transformados 
continuamente. Com ela há diversas adaptações, no qual vínculos são (des)feitos a depender da situação. 

A construção da passarela de madeira não é apenas um trabalho técnico, mas caracterizam-se por complexas 
relações sociotécnicas. O que permite que não humanos sejam também reconhecidos como atores na 
produção do espaço. Eles também são híbridos, pois, só são dotados de valores a partir das ações (LATOUR, 
2012; SANTOS, 2006). Santos (2006) compreende a técnica como a socialização dos não-humanos. O técnico 
e o social só podem ser explicados de forma conjunta. Só podemos apreender as ações de determinados 
atores (técnicos da prefeitura, moradores, fiscal da empresa) ao associa-los à elementos não-humanos 
(projeto, legislação, madeira). Essa perspectiva nos auxilia nas reflexões sobre a descrição da trama de 
práticas espaciais entre humanos e não-humanos. 

CARTOGRAFIA DAS CONTROVÉRSIAS 

Grande parte dos cientistas sociais compreendem o social como um conjunto homogêneo (LATOUR, 2012). 
Em contraponto, Latour propõe a sociologia das associações e a designa como “um movimento peculiar de 
reassociação e reagregação” (idem, p.25). A sociologia é redefinida de uma “ciência do social” para um 
traçado de conexão entre elementos heterogêneos. Diante disso, a TAR não se limita a estudar a agência de 
humanos. Não-humanos também são considerados atores completos, pois ator consiste em “qualquer coisa 
que modifique uma situação fazendo a diferença” (idem, p.108). O que consiste em um grande avanço de 
sua teoria. 

A partir de então, o social não é mais explicado a partir de um conjunto de ideias pré-estabelecidas, como 
“sociedade”, “estrutura”, “contexto”, “culturas”. O autor critica tais forças ocultas, por causarem grandes 
saltos que mobilizam forças gigantescas para manipular o ator e controlar diversos acontecimentos. Por 
consequência os atores são, frequentemente, desconsiderados e vistos como se fossem incapazes de 
interferir em uma situação. Nessa pesquisa, seria possível utilizar diversos conceitos para explicar as práticas 
dos moradores com a ressaca. Definições preestabelecidos como cooperação, cultura, pobreza, necessidade 
poderiam ser elucidadas. Já pela perspectiva da TAR, a ocupação dos pesquisadores passa a ser a busca de 
novas associações. O que importa é descobrir novas instituições, procedimentos e conceitos. Isto posto, ao 
focar nos vínculos, torno-me livre de disputar os combates supracitados.  

É importante salientar que esse método de pesquisa não omite as diferenças de classes ou a relação de poder 
entre os moradores e o poder público. Não obstante, consente que tais descordos e relações se revelem no 
desenrolar das controvérsias, a partir da ação dos atores, não da concepção de que tudo está dado a priori. 
Isto é, não interessa saber como os atores se encaixam no sistema, mas atentar ao movimento, em como as 
estruturas são engendradas por atores.  

A cartografia das controvérsias foi criada por Latour no final da década de 1990, com o intuito de facilitar a 
utilização da teoria TAR e, assim, torna-la mais inteligível aos estudantes (VENTURINI, 2012). É um processo 
investigativo potencial para equacionar conflitos entre os envolvidos em uma controvérsia.  Consiste na 
melhor maneira de observar a fabricação do mundo, visto que a partir das controvérsias a vida coletiva é 
feita e desfeita (idem). 
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As controvérsias “são situações onde os atores discordam” (idem, p.261, tradução nossa). Começam quando 
os atores notam que não podem se evitar mutuamente e finalizam quando os atores conseguem definir um 
compromisso concreto de conviverem juntos. Um espaço de tensões e negociações entre atores que de outra 
maneira se ignorariam. 

Na cartografia das controvérsias não há grupos, somente formação de grupos. O que implica na unidade de 
análise não ser o indivíduo ou a sociedade, mas as associações realizadas entre os atores. As associações são 
frágeis, nelas há transformação, mutação. As entidades precisam ser reagregadas a cada nova circunstância 
(LATOUR, 2012). 

O princípio básico da TAR é que um ator pode se dissolver em diversos elementos em conflito e uma 
constelação de atores pode se solidificar em uma única fonte de ação. O termo ator-rede procura ressaltar 
que a ação sempre é partilhada. Os atores na rede não agem segundo uma força social que a predetermina, 
“as causas não pressupõem os efeitos porque propiciam apenas ocasiões, circunstancias e precedentes” 
(LATOUR, 2012, p. 92). Contra a noção de causalidade às ações, é utilizado a noção de subdeterminação da 
ação. A causa das ações, então, é trocada por uma série de atores e há incertezas quanto a origem da ação, 
tendo em vista que suas múltiplas conexões lhe dão existência. Os atores sempre são combinados por 
componentes em rede. O que representa uma perspectiva relacional do que seja o ator. Os atores inter-
agem, moldam e são moldados por relações, “ao falarmos de ator, deveremos sempre acrescentar a vasta 
rede de vínculos que o levam a atuar” (idem, p.313). 

Os objetos não são passivos ou só projeções simbólicas, nem simplesmente satisfazem as ordens humanas, 
eles possuem agência. Tal afirmação não denota que eles façam coisas no lugar dos humanos, mas apenas 
significa explorar plenamente o que e quem participa da ação. Outro ponto importante a ser assinalado: 
agenciar não é sinônimo de determinar a ação.  Não que um martelo imponha a utilização de pregos. Entre 
ser apenas passivo e determinar a ação humana, existem diversas possibilidades como: autorizar, estimular, 
sugerir, influenciar, desviar, proibir etc (idem). Optar pela madeira na construção da passarela mudou o curso 
da ação de outro agente? Caso o faça, há evidencias nas quais possamos detectar essa modificação? O objeto 
só adquire valor social por meio das relações e como as ações, precisam aparecer nos relatos. 

É importante salientar que a TAR é uma teoria que demonstra como cultivar espaço para os atores se 
manifestarem. Para Latour (2012) expressar diversas opiniões de distintos atores é a contribuição política da 
TAR. 

METODOLOGIA  

Ao seguir as controvérsias em torno da construção das passarelas, foi produzido um relato divido em três 
etapas (projeto, construção e pós-construção). Essa divisão, nos auxilia a compreender seu processo, os 
diversos atores acionados (indivíduos, entidades e objetos), os vínculos formados (entre humanos e não-
humanos), a formação de grupos, os enunciados discursivos, sua divulgação e os objetos. Foi levado em 
consideração tanto os objetos responsáveis pela materialidade das construções (materiais e tecnologias), 
quanto os objetos atuantes na elaboração do projeto (ferramentas de desenho, de imagens e planilhas). 

A pesquisa parte de uma abordagem qualitativa, de natureza descritiva e seguiu com os seguintes 
procedimentos: documentos, como artigos de jornais e legislação; entrevistas aplicadas aos moradores e aos 
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técnicos da prefeitura; e observação participante, ao acompanhar a reconstrução das passarelas pela 
prefeitura. 

Primeiramente, foi mapeado as primeiras referências sobre o tema estudado, com o objetivo de coletar 
informações e os discursos proferidos na literatura (VENTURINI, 2009). Para tanto, foram verificados 
documentos de fontes primárias sobre a temática das ressacas, como legislações, Plano Diretor de Macapá 
e Zoneamento Ecológico Econômico de Macapá e Santana (ZEEU); e de fonte secundária a partir de notícias 
veiculadas em diferentes meios de comunicação. 

Foram realizadas 16 entrevistas semi-estruturadas aos moradores da passarela Torquato de Araújo, que não 
foi contemplada pela reforma do poder público. Dentre outras questões o intuito era compreender o que 
sabiam a respeito da reforma e porque achavam que a sua passarela não foi contemplada. Além disso, foram 
feitas entrevistas aos técnicos da prefeitura, com o objetivo de compreender as etapas do projeto, da 
construção e esclarecer as atribuições das secretarias e aberturas para diálogos com os moradores. Vale 
salientar que os nomes dos moradores foram trocados no presente artigo para os manter anônimos. 

Por sua vez, a observação participante consiste em assumir funções dentro do grupo, participar do que está 
acontecendo e além disso significa “a possibilidade de captar as ações e os discursos em ato” (GOLDMAN, 
2006, p.170). A observação participante seguiu ao acompanhar a reconstrução das passarelas pela prefeitura 
nos meses de julho e outubro. Foram visitas, participação em reuniões com os moradores e conversas com 
moradores, fiscal da empresa e líder comunitário. Observei a técnica utilizada, os diálogos entre os atores, 
os entraves e seus pontos de vista. Utilizei os instrumentos diário de campo e fotografia para auxiliar na 
compreensão e análise de dados. 

No caminho da pesquisa há o desafio metodológico de olhar e ouvir: o que e como fazê-los? Baseada em 
Latour (2012), atentei-me a quatro fatores ao considerar as palavras enunciadas pelos operadores sobre a 
ação. Primeiro, os relatos são uma prova da ocorrência da ação, pois uma ação invisível, que não suscita 
mudanças, não esteja em meio a um relato, não pode ser considerada uma ação. Segundo, há uma diferença 
entre a ação e sua figuração. O termo figuração significa uma imagem, uma roupagem, uma forma à ação. 
Há distintas figurações para a mesma ação. Deve-se registrá-las, mas não as filtrar. Terceiro, nos relatos, é 
comum os atores criticarem outras ações recriminando-as como absurdas, falsas, erradas, “relatos de ação 
acrescentam constantemente novas entidades e eliminam outras como ilegítimas” (idem, p.89, grifo do 
autor). Quarto, não é suficiente restringir os atores à função de simples informantes, é necessário lhes 
permitir a habilidade de conceber suas devidas teorias. Eles possuem um metateoria sobre como ocorre a 
ação. Portanto, como pesquisadora, é importante deixar as explicações de como e o porquê de uma ação aos 
próprios participantes. 

Para Latour (2012) ao esboçarmos conexões sociais estamos constituindo relatos e o bom relato é aquele 
que tece uma rede. Isto é, quando os participantes são tratados como atores completos numa trama de 
ações, “uma proposição na qual todos os atores fazem alguma coisa e não ficam apenas observando” 
(LATOUR, 2012, p.189).  

Para facilitar a compreensão da pesquisa, foi feito uma lista dos atores inseridos em cada etapa de ação, em 
seguida foi elaborado um diagrama das ações com as associações entre actantes para elucidar suas atuações, 
associações, discursos e períodos de tempo. Latour (2012) afirma que os diagramas contêm as desvantagens 
de não capturarem movimentos e de serem visualmente frágeis. Por outro lado, também há vantagens, pois 
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demonstram uma fiel imagem das associações e pela debilidade da representação gráfica propiciar “ao 
pesquisador não confundir sua infralinguagem com os ricos objetos pintados: o mapa não é o território”. 
(LATOUR, 2012, p.194). Por conseguinte, o diagrama deve ser menos confuso e complicado que as disputas 
coletivas. Sua função não é ser um espelho da complexidade das controvérsias, mas tornar tal complexidade 
legível (VENTURINI, 2012). 

PASSARELA CONTROVERSA 

O relato que segue está divido em três etapas de ação sobre uma emenda parlamentar, de 2017, de 1,253 
milhão que foi destinada à produção de 3.749,88 metros de passarela em madeira no bairro do Congós e na 
ressaca homônima, abarcando 19 passarelas. Estas passarelas se inserem em áreas já consolidadas – pelo 
ZEEU é passível de ser urbanizada –, e com partes em processo de consolidação (TAKYAMA et. al, 2012).  

 

 

Figura 4: Passarelas contempladas 
Fonte: editado pela autora do projeto das passarelas.  

A fase projetual teve várias etapas que englobou diversas secretarias, técnicos, documentos, instrumentos e 
ferramentas. A primeira etapa consistiu no levantamento de campo coordenado pela Secretaria das 
Subprefeituas (SECSUB). As visitas às passarelas foram exercidas em grupos de 5 técnicos, os quais mediram 
o comprimento e largura das passarelas, observaram seu grau de conservação, fizeram croquis com os dados 
levantados, mediram a profundidade da água e tiraram 4 fotos por passarela. Na visita era importante 
descobrir se moravam pessoas com mobilidade reduzida.  

De acordo com Mauro, que trabalha a 4 anos nessa secretaria, uma das funções da SECSUB é a aproximação 
com moradores. Mesmo assim, houve tímida aproximação com habitantes e líderes comunitários a partir de 
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conversas durante as visitas. O técnico afirmou que é comum escutar críticas e desconfortos dos habitantes 
que afirmam que a obra “não vai acontecer”, pois já mediram a passarela diversas vezes e não houve 
nenhuma melhoria. Defendeu-se comigo afirmando que é necessário medir várias vezes, antes e depois do 
recurso ser aprovado, pois as passarelas podem ter sido ampliadas ou aterradas. Nessa etapa, afirmou que 
os abaixo-assinados dos moradores foram levados em consideração. Por fim, o entrevistado deixou claro que 
não falam em construção, mas em revitalização de passarelas. 

A partir de então, os materiais resultantes das visitas foram entregues ao Instituto de Planejamento Urbano 
(PLANURB), que é uma coordenadoria da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento Geral (SEMPLA) 
e possui as seguintes atribuições: coordena o planejamento urbano, onde se engloba a atualização do PDM, 
e, de acordo com a técnica de arquitetura, é responsável pela elaboração dos projetos de emendas federais. 
Na PLANURB, o croqui serviu para atualizar o comprimento das passarelas no software Autocad e as 
fotografias foram transformadas em relatório fotográfico. Com os documentos supracitados somados ao 
projeto padrão de passarela (de um metro e meio de largura) que possui orçamento por metro linear de 
R$316,24 (materiais e mão de obra), e estimativa da metragem total, a arquiteta responsável estipulou as 
passarelas que deveriam ser beneficiadas. Dúvidas quanto ao comprimento da passarela eram elucidadas 
pelo google Earth. No desfecho, o projeto determinou a substituição das antigas, por outras com 1,5m de 
largura, em madeira de lei, localizadas em nível superior às passarelas existentes, sem guarda-corpo e acima 
do nível da rua de terra firme. 

 

Figura 5: Detalhes do projeto 
Fonte: PLANURB, projeto arquitetônico, 2017. 

No estudo preliminar e memorial descritivo intitulado “Construção de passarelas de madeira em áreas de 
ressaca no município de Macapá – AP” consta que o projeto “visa criar condições adequadas a esses 
moradores residentes facilitando a locomoção e acesso para as atividades cotidianas dos usuários, hoje 
prejudicados pela má conservação e intempéries” (Macapá, 2016, p.3). Objetiva a acessibilidade aos 
moradores para “passarelas de passagem coletivas e não residenciais” (idem, p.3). Sua justificativa parte dos 
dados de elevado contingente habitacional nas ressacas, baseando-se na impossibilidade de reassentar todos 
seus moradores. O documento cita o ponto de vista de um arquiteto e urbanista: 
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“Demoramos bastante para ter investimentos em habitações formais. Na década de 1990, 
houve um elevado crescimento migratório de pessoas de outros estados para o Amapá, 
acarretando a demanda por habitação na cidade. A alternativa foram as áreas de ressaca. 
Atualmente, não tem como retirar essas pessoas porque é um volume populacional muito 
grande”, explicou Tostes. (MACAPÁ, 2016, p.03) 

Na divulgação do projeto, os jornais exibem a fala do poder público sobre a impossibilidade de reassentar, 
mas com um contraponto com o meio ambiente. Vale salientar que não foram ditos por técnicos, mas por 
parlamentares. “Para o prefeito, o ideal seria retirar as pessoas dessas áreas, porém, isso não é mais possível. 
“Aterrar traria outro problema, que são os alagamentos já vistos em alguns pontos da cidade durante o 
período de chuvas. A recuperação das pontes leva melhor condição de moradia às áreas de ressaca” (GOMES, 
2017). Nesta fala, o discurso finaliza com a importância das condições de moradia às áreas palafíticas. 

No projeto, diversos atores humanos (entidade ou indivíduo), actantes e híbridos foram acionados, como: 
SINAP, excel, custo, projeto modelo, autocad, tempo, NBR, madeira, água, excel, orçamento, solo, altura da 
água, nível da rua, licitação, etc (ver imagem). O vínculo com os moradores foi ínfimo, pois apesar dos 
técnicos conversarem com eles, não havia garantias de suas falas serem levadas em consideração e 
tampouco havia informações sobre isso no relatório. Assim, a vontade dos moradores não foi repassada 
diretamente à projetista. As decisões foram heterônomas, que é quando existe a “separação 
institucionalizada entre dirigentes e dirigidos” (SOUZA, 2002, p.174). 

Após o projeto, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM) cedeu o licenciamento. Vale salientar 

que o ZEEU não foi utilizado como parâmetro decisório1. O ZEEU permite a urbanização em zonas 

consolidadas, onde não é mais passível de recuperar ambientalmente, e de outra forma, indica o 

reassentamento nas zonas em “processo de consolidação”. O projeto dessas passarelas contemplou áreas 

consolidadas e em processo de consolidação, portanto, desconsiderou as diretrizes do plano. 

Em seguida, os documentos foram enviados ao financiador da emenda, o Programa Calha Norte, onde teve 

aprovação. Posteriormente à licitação da obra, a empresa começou rapidamente a construção das 

Passarelas.  

O responsável pela fiscalização desse tipo de obra consiste na Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura 

urbana (SEMOB), que não exerceu sua função. A entidade que lida com situações adversas que possam surgir 

é a SECSUB, tendo em vista que a empresa não resolve eventuais problemas. Eles pedem a colaboração dos 

moradores, o técnico citou o seguinte exemplo: as vezes há fios de energia baixos que impedem a passagem 

de material, por isso, pedem aos moradores para ajeitarem. Outro ator consiste no líder comunitário do 

Núcleo Rotariano de Desenvolvimento Comunitário (NRDC), que fazia vistoriais e divulgação de notícias no 

grupo de whatsapp. Ele auxiliou na decisão sobre a ordem de construção das passarelas e como seria a 

contratação da mão da obra local. 

                                                             
1 Informação dada pelos técnicos da SEMAM e da PLANURB.  
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Figura 6: Diagrama de atores na etapa do projeto 
Fonte: a autora, 2018. 

Durante a construção, um fiscal era responsável pela vistoria de toda obra. Ele sempre ia e voltava de uma 
passarela à outra. Mesmo não sendo formado na área da construção civil, estava bem informado sobre a 
quantidade de materiais, detalhes construtivos, orçamento e trâmites administrativos. Em cada passarela 
haviam grupos de cinco trabalhadores (o NRDC conseguiu que na 18ª passarela todos os trabalhadores 
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fossem moradores). A construção ocorreu por etapas, começava na “cabeça da ponte”2, onde desmontavam 
aos poucos a ponte antiga e construíam a nova. Primeiro fincavam os esteios, depois faziam a amarração 
com flechal. Enquanto só havia a amarração, eles colocavam tábuas estreitas para as pessoas passarem, era 
difícil caminhar e havia risco de cair. Depois punham o piso tipo “tabuleiro”, manuseando um gabarito feito 
de madeira e pregos para deixar as tábuas com a distância de 0,03 m. Por fim, era feito o contraventamento 
lateral e transversal em forma de “X”, o que era distinto das passarelas materializadas pelos moradores, pois 
quando haviam eram apenas as transversais. No decorrer da construção, havia uma grande preocupação 
com os pregos que estavam sempre acabando – um quilo de prego é utilizado em três metros de passarela 
só para pregar os frechais –, com a seguinte explicação: sem prego o trabalho paralisa e atrasa a obra. O 
entulho era deixado no meio da passarela para ser recolhido ao final da obra. O material era deixado pelas 
manhãs e era preciso dois homens para carregar as peças de madeira, assim, quanto mais avançavam a 
construção, mais demoravam para fazer o trajeto com os materiais. Um morador da vigésima comentou 
comigo que a empresa deveria disponibilizar carrinho de mão para auxiliar os carpinteiros, pois eles 
trabalham no sol quente por horas e ainda precisam carregar aquela madeira pesada.  

Durante a construção, os moradores sentavam em suas varandas para observar e conversar sobre o trabalho 
feito. Curiosidade, dúvida, felicidade transparecia. As vezes ofereciam água, café e lanche aos trabalhadores. 
Alguns guardavam os materiais em seus quintais para protegê-los. Caso houvesse alguma paralização na 
obra, sentiam o medo de não terem a passarela toda construída – como ocorreu na oitava e seus braços, 
boatos falsos foram divulgados no grupo de whatsapp afirmando a paralisação das obras, isso resultou em 
uma reunião entre moradores e o líder comunitário. 

 

Figura 7: Passarelas antes, durante e depois a construção 
Fonte: a autora, 2017. 

E o que a prefeitura expôs sobre as construções? As notícias divulgadas em seu site informam sobre o 
recurso, os bairros beneficiados, a empresa responsável e as obras. Enfatizam a facilidade na mobilidade, 
contra a antiga precariedade e o risco em cair, e a contratação de trabalhadores locais. Utilizam mais o termo 

                                                             
2 Cabeça da ponte é um termo usado pelos moradores, significa o início da passarela, onde termina a rua de terra firme e começa a 
ponte. 
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reforma do que construção de passarelas. Quando há visita do prefeito ou parlamentar, é a parte mais 
chamativa. 

Além de garantir segurança e mobilidade aos habitantes da área de ressaca, a ação 
proporciona oportunidade de renda extra por meio da inclusão de moradores na 
construção das obras das passarelas. “Estava desempregado e agora consegui, com esta 
ação, uma oportunidade de garantir uma renda extra. Moro aqui há quatro meses e vivi de 
perto as dificuldades. A ponte estava toda quebrada e cheia de emendas”, ressalta Fábio de 
Lima (FONSECA, 2017a). 

O que não foi exposto são os diversos atritos entre múltiplos atores durante a construção: prefeitura e 
moradores, moradores e empresa, projeto e moradores, moradores e moradores, criminosos e passarela, 
entidades locais com moradores, empresa e prefeitura. Mostraremos em seguida os atritos e também os 
auxílios nos vínculos formados entre esses atores. 

A SEMOB e a SECSUB praticamente não dialogaram com os moradores sobre quais passarelas foram 
beneficiadas. Houve apenas uma reunião no bairro, que só ocorreu depois do início das obras devido à 
pressão dos líderes comunitários. O líder divulgou a lista dada pelo poder público das passarelas 
contempladas pelo whatsapp, mas esta possuía algumas inconsistências como coordenadas erradas. Os 
moradores permaneceram com descrença e dúvidas durante a construção.  Afinal, relatam a frequência de 
promessas de políticos e de visitas dos técnicos da prefeitura, mas sem nenhuma materialização. Devido à 
essa situação, alguns se mobilizaram para chamar atenção do poder público, como os moradores dos 
“braços” da vigésima primeira avenida. Esses braços foram contemplados no projeto e estavam na lista 
divulgada no grupo de whatsapp, mas o receio fez com que Francisco3, um morador de idade avançada, 
fizesse um abaixo-assinado e levasse à SEMOB, outro morador chamou a rede televisiva. Ambos pediram a 
construção de sua passarela, mas mesmo com a confirmação dos técnicos, a dúvida permaneceu até o dia 
da construção. Vale salientar que os técnicos só mostraram o projeto aos moradores um dia antes das obras 
começarem. 

O conflito entre os moradores e empresa sucedeu devido: a) Durante a reunião com os moradores e 
conversas nas varandas, diversos moradores alegaram que a madeira não era de lei, pois algumas possuíam 
veio branco e por isso estragaria rápido. Por outro lado, a empresa alegou que a madeira é de lei, de 
qualidade, algumas são mais brancas pois foram retiradas muito verdes, mas iriam escurecer com o passar 
do tempo. Mesmo assim, os moradores experientes em carpintaria afirmaram que nesses casos perdem um 
pouco de sua resistência. Durante as conversas, alguns moradores já refletiram sobre o futuro citaram a 
demora do poder público para reforma-las e que precisariam se organizar para trocá-las em cerca de dois 
anos. b) Um morador da décima oitava brigou com os trabalhadores da construção da passarela, pois não 
pôde passar com seu carrinho de venda para trabalhar na rua de terra firme. c) Roubaram madeira em três 
passarelas. Alguns moradores capturaram um “culpado” e o jogaram na água para que recuperasse o 
material. 

Houveram divergências entre o projeto e o que os moradores queriam. A vigésima primeira e a passarela sol 
não tiveram a passarela construída até o final, o que causou descontentamento. Na primeira os próprios 
moradores terminaram a reforma da parte não contemplada com restos de madeiras em bom estado. Na 

                                                             
3 Baseado no trecho de diário de campo, do dia 19 de julho de 2017. Conversa com Francisco, sua esposa Isabela, e Ronaldo, 
moradores do braço 1 da vigésima primeira avenida.  
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outra situação, o projeto estipulava a construção das passarelas localizadas acima das existentes, mas os 
moradores do braço 2 da vigésima-primeira queriam localiza-la em outro lugar. Desejavam afastar a nova 
passarela das fachadas de suas casas, alegando que queriam ter mais segurança e maior separação entre 
espaço público e o privado (dois exemplos dados: batiam nas paredes da casa de madrugada, incomodando-
os, e não queriam que uma pessoa bêbada caísse na frente de sua casa). Os trabalhadores solicitados 
afirmaram que não poderiam tomar essa decisão. Depois dos moradores conversarem com o fiscal, a 
solicitação foi acatada – ele alegou que o importante era a metragem final para a Calha Norte. Porém teve a 
condição dos moradores entrarem na água e fincarem os esteios.  

O conflito entre os moradores era a preocupação com as motos, afirmam que andar de moto deteriora a 
passarela. Esse tema foi posto em pauta por uma moradora na reunião entre os moradores com o líder 
comunitário. Uns disseram que ele deveria resolver o problema, mas ele mostrou resistência ao pedido, 
afirmando que todos devem vigiar e conversar com os que não cumprem essa regra. Com o final da 
construção, o deputado colocou placas com sua caricatura mostrando a maneira correta de andar de moto. 

Os criminosos proibiram a construção de toda décima sexta passarela. Os moradores dizem que essa 
passarela funciona como rota de fuga e estando em bom estado facilita o policiamento. No fim, a empresa 
conseguiu terminar a construção. 

E as entidades locais? O diálogo do NRDC com a SEMOB seguiu por meio de pressões dos ativistas. O diálogo 
fora finalizado, após a reclamação de que os técnicos da prefeitura não fiscalizavam a obra. A partir de então 
a SEMOB começou a dialogar com a associação de bairro. Houve disputa entre ambos grupos sobre quem 
poderia falar e decidir sobre as passarelas. Além disso, o NRDC jogava em várias direções, por um lado 
manipulava os moradores junto com a empresa e mostrava um poder de decisão que não possuía aos 
moradores. Por outro lado, auxiliava os moradores em problemas pontuais decorrentes da construção da 
passarela (por exemplo a empresa quebrou um frechal da passarela de um morador e precisam ajeitá-la). 
Também incentivava os moradores para limparem seus quintais, pois o prefeito havia prometido em vídeo 
que quem o fizesse ganharia madeira apreendida para sua passarela residencial, o que não foi cumprido. Os 
moradores sabiam do vínculo que esses grupos possuíam com secretarias e a empresa e tentavam extrair 
informações, mas por outro lado, ficavam com um pé atrás por eles não serem moradores de ressaca. 
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Figura 8: Diagrama de atores na etapa da construção 
Fonte: a autora, 2018. 

Com o término das construções ficou o cuidado com a passarela a cargo dos moradores. Placas foram postas 
enfatizando a proibição de andar de moto. Em meios de divulgação da prefeitura foi enfatizado os deveres 
dos moradores: 

[...] ele [prefeito] reforçou o compromisso com os moradores de garantir fiscalização das 
obras e o cuidado do ambiente onde vivem. “Criamos um clima de mobilização para que a 
comunidade fiscalize a obra e depois cuide da passarela e do entorno, pois sabemos que as 
áreas de ressaca são os nossos corredores de circulação de dentro da cidade”, explicou o 
prefeito (FONSECA, 2017b). 

Há passarelas que não foram beneficiadas, o que deixou indignados os moradores da passarela Fernando 
Torquarto ou décima passarela. Para Rosana “tem a décima-primeira, pra lá já tem um bocado feita, tem a 
oitava aqui, já foi feita também. Ai, não sei porque pularam essa daqui, que é a decima... eu acho que eles 
acharam que a nossa tava melhor de todas”. Arthur me informou que técnicos foram lá e garantiram que sua 
passarela estava no projeto, o que não ocorreu “tem umas que estão sendo feitos, indo lá. Eles falaram que 
tava no projeto pra fazer, depois vem aqui. O técnico da prefeitura veio e falou isso 4 meses atrás”. Os 
entrevistados da décima não conheciam direito sobre os projetos, não sabiam quais passarelas foram 
beneficiadas, o pouco que sabiam era devido algum amigo que morava em uma passarela beneficiada e 
informava, terem visto enquanto caminhavam, vizinhos que contaram, terem assistido no jornal. Apenas um 
morador sabia sobre a emenda parlamentar, mas não conhecia as passarelas beneficiadas. As dúvidas sobre 
o futuro de sua passarela seguem. 

Recentemente foram construídas 1070 metros de passarelas em concreto armado na ressaca Chico Dias 
mediante emendar parlamentar. Há boatos de que a décima passarela será feita desse material. Sobre a 
possibilidade de a passarela ser construída em concreto, os entrevistados afirmaram que gostariam ou/e que 
é melhor para caminhar. 
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Isaías, técnico da SEMAM, contou que com passarelas de concreto o político quer dizer “nunca mais vou te 
tirar daqui”, o que não é interessante por causa das eleições. Tampouco é de interesse à SEMAM, por causa 
do meio ambiente. Se perguntou retoricamente: é melhor para moradores? E respondeu não sei. Como a 
qualidade de vida é baixa, será que melhora a acessibilidade? Ele continuou e disse que as ocupações eram 
um lugar insalubre. Apontou o elevado contingente populacional e o problema de não ter como retirar todos. 
Concluiu que outra opção seria urbanizar e reassentar, pois não há como retirar 500 casas, mas há como 
retirar 300 e urbanizar. 

 

Figura 9: Diagrama de atores após a construção 
Fonte: a autora, 2018. 

CONCLUSÕES  

A pesquisa teve como foco discutir as relações entre atores humanos e não-humanos na urbanização de 
ocupações informais. Dessa forma, a TAR mostrou potencialidades ao permitir identificar a complexidade da 
ação, compreender o processo, as associações tidas entre os atores. Ao conhecer os vínculos formados, 
observamos sua mutabilidade no decorrer do processo.  

Sem considerar a ocupação na ressaca com ideias pré-estabelecidas (como cultura, pobreza, necessidade), 
as pistas foram seguidas e as opiniões elucidadas pelos próprios atores. Seguir as pistas a partir da observação 
participante foi crucial para observar os entraves e tangências dos vínculos formados durante o ato de 
construir. 

Evidenciou-se a complexidade da construção das passarelas, onde diversos atores foram acionados, como 
técnicos, parlamentares, a universidade, legislação, líder comunitário, água, o solo. Constatou-se as 
divergências do poder público sobre como atuar nessas áreas. Quanto ao projeto, conclui-se que foi 
heterônomo, pela assimetria de poder, e houve a falta de participação dos moradores durante as decisões 
projetuais, estando em contraposição ao ZEEU. Além disso, houve a falta de informações mais precisas aos 
moradores durante a construção, deixando-os receosos. 

A reforma melhorou a acessibilidade, mas foi mais um paliativo, uma ação pontual de melhorias, 
desarticulada, que pouco leva para discussões maiores quanto às ocupações com as ressacas da cidade, 
envolvendo políticas públicas eficazes ou urbanizações específicas. 
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OCUPAÇÕES NA ÁREA CENTRAL: USOS DO TERRITÓRIO, VIDA 
COTIDIANA E PERMANÊNCIAS   

OCCUPATIONS IN THE CENTRAL AREA OF SÃO PAULO: TERRITORY USES, EVERYDAY LIFE AND 
PERMANENCES  

OCUPACIONES EN EL ÁREA CENTRAL DE SÃO PAULO: USOS DEL TERRITORIO, VIDA COTIDIANA Y 
PERMANENCIAS 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O centro de São Paulo é uma área privilegiada da cidade, servida de infraestrutura e de ótima localização, por isso tem 
sido um território de forte disputa e palco de conflitos urbanos. Uma das tensões explícitas é a grande quantidade de 
edifícios vazios na região em contraposição às demandas sociais de habitação. Esta situação vem desencadeando muitas 
ocupações de edifícios ociosos realizadas pelos movimentos sociais de moradia com a intenção de reivindicar a moradia 
da região central e o direito à cidade. Assim, as ocupações por movimentos sociais se tornaram tema de investigação 
de uma pesquisa de iniciação científica em andamento e, a partir das primeiras reflexões decorrentes desta pesquisa e 
também com base nos acontecimentos que se deram no território recentemente, este artigo propõe discutir a 
importância social e política das relações de horizontalidade no território e, portanto, das dimensões da vida cotidiana 
da população nas ocupações, que designamos como elementos de fixação.  
PALAVRAS-CHAVE: ocupações urbanas; movimentos sociais por moradia; sociabilidades e uso do território; vida 
cotidiana. 
 
ABSTRACT: 
The center of São Paulo is a privileged area of the city, served by infrastructure and great location, for this reason it has 
been a territory of major dispute and scene of urban conflicts. One of the explicit tensions is the large amount of empty 
buildings in the region, in contraposition with the social demands of housing. This situation is triggering many 
occupations of vacant buildings by social movements for housing with the intention of claiming for housing in the city 
center and the right to the city. Therefore, social movements occupations became an investigation theme of a scientific 
research in progress, and, from this research first reflections and also based in facts that occured recently in the territory, 
this article debates on a social and political matter of the horizontality relationships in the territory and, thus, of the 
dimensions of everyday life in the occupations, which are designated as fixation elements.  
KEYWORDS: urban occupations; social movements for housing; sociabilities and territory use; everyday life.   
 
RESUMEN: 
El centro de São Paulo es un área privilegiado de la ciudad, servido de infraestructura y de óptima ubicación, por lo que 
ha sido un territorio de fuerte disputa y escenario de conflictos urbanos. Una de las tensiones explícitas es la gran 
cantidad de edificios vacíos en la región en contraposición a las demandas sociales por vivienda. Esta situación ha 
desencadenado muchas ocupaciones de edificios no utilizados. De hecho estas ocupaciones que ocurrem   por parte de 
los movimientos sociales de vivienda tienen no solo la intención de reivindicar su hogar en la región central como también 
el derecho a la ciudad. Así, las ocupaciones por movimientos sociales se han convertido en tema de nvestigación de una 
pesquisa de iniciación científica yá en curso ;  es decir, a partir de las primeras reflexiones derivadas de esta investigación 
y también   basado en  los acontecimientos que se han  desarrollado recientemente, este artículo propone discutir la 
importancia social y política de las relaciones de horizontalidad en el territorio y, por lo tanto, de las dimensiones de la 
vida cotidiana de la población en las ocupaciones, que designamos como elementos de fijación.  
PALABRAS-CLAVE: ocupaciones urbanas; movimientos sociales por vivienda; las sociabilidades y el uso del territorio; la 
vida cotidiana. 
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INTRODUÇÃO 

A tragédia ocorrida por meio de um incêndio devastador em 1º de Maio de 2018 no Edifício Wilton Paes de 
Almeida (Av. Giovanni Gronchi, 4509) ocupado por famílias sem moradia na área central da cidade de São 
Paulo vem colocar a público e dar visibilidade a um problema social de grande dimensão - a falta de 
possibilidades de acesso à moradia para grandes contingentes da população de baixa renda neste município. 
Revela, simultaneamente o fato de que as ocupações de edifícios ociosos pelos movimentos sociais por 
moradia constituem uma forma ativista de luta por direitos sociais e que estes movimentos conformam hoje 
atores políticos que não podem ser, daqui por diante, desconsiderados pelas políticas públicas de acesso a 
habitação social. 

Como efeito, a grande tragédia, além das consequências humanas, ao deixar aproximadamente 150 famílias 
desabrigadas e pelo menos 9 mortos confirmados, segundo matéria da BBC (2018), evidenciou a existência 
de uma grande força político-social:  os movimentos sociais por moradia que atuam na região central de São 
Paulo que passaram, por isso mesmo, a ser alvo de ameaças de criminalização. 

A consequência imediata do evento foi o acampamento das famílias vítimas do incêndio no Largo Paissandu, 
segundo matéria publicada pela Folha de São Paulo (2018). aproximadamente 150 pessoas acamparam no 
largo na primeira noite após a tragédia e algumas ainda persistem no local após um mês do acontecido. 

A partir desse momento, os movimentos sociais por moradia passaram a se manifestar constantemente com 
a intenção de ajudar as famílias que ainda se encontram acampadas no local por meio de diversos manifestos 
e notas públicas1 escritas fazendo solicitações como banheiros químicos, cobertores, itens de higiene pessoal 
e alimentação, etc. Mas, a solicitação mais importante que é feita através desses manifestos é pelo 
atendimento habitacional dessas famílias de forma definitiva, além do posicionamento contra o bolsa 
aluguel, que acaba fomentando moradias inapropriadas. 

Opera-se neste processo uma união mais estreita entre os movimentos sociais por moradia atuantes no 
centro de São Paulo. Como havia alguns pontos não esclarecidos sobre a ocupação do edifício onde ocorreu 
a tragédia, isso deu margem a várias especulações em torno da atuação de lideranças, como a cobrança de 
aluguéis e a insalubridade das ocupações, tendo como consequência a má visibilidade das ocupações pela 
população em geral e ações que pleiteavam a criminalização dos movimentos por habitação. Diante destas 
ocorrências, diversas reuniões se realizaram com o intuito de estabelecer uma articulação precisa para 
construção de um discurso comum que pauta a defesa da habitação social na área central, das ocupações 
como forma de luta e dos movimentos sociais em geral. Essas reuniões envolviam os diversos movimentos 
sociais atuantes, incluindo assessorias técnicas - habitacionais e jurídicas - e universidades, e foram 
divulgadas através de numerosas convocatórias, para que assim essas reuniões pudessem contar com um 
número massivo de participantes. 

Deste modo, o panorama geral que se formou após a tragédia da ocupação do Edifício Wilton Paes de 
Almeida é de grande visibilidade para os movimentos sociais por moradia, para a luta pela permanência da 

                                                           
1 Dois exemplos de notas públicas divulgadas logo após a tragédia podem ser lidas nos endereços eletrônicos: 
https://www.facebook.com/jornalistaslivres/videos/748984395225440/ (Nota pública das vítimas do incêndio da ocupação do 
prédio de vidro, acampadas no Largo Paissandu) e http://polis.org.br/noticias/nota-publica-sobre-desabamento-do-edificio-
incendiado-no-largo-do-paissandu/ ( Nota pública sobre desabamento do edifício incendiado no Lardo do Paissandu). 
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população de baixa renda na região central e trouxe a pauta do problema habitacional presente na cidade, 
contrapondo com a presença de inúmeros edifícios vazios e subutilizados.  

A premência de habitação social e a situação das ocupações de edifícios ociosos tem sido objeto da 
investigação acadêmica que se defronta com dificuldades relacionadas com a ausência de informações 
sistematizadas e com a própria volatilidade destes fenômenos. Ao mesmo tempo, o caráter complexo e 
desencontrado das transformações urbanas recentes vem desafiando as possibilidades de interpretação 
teórica e colocando a importância da aproximação empírica através do monitoramento espacializado das 
situações e outras formas de levantamentos qualitativos envolvendo a atuação dos movimentos, de suas 
lideranças e outras informações sobre a população envolvida nestes processos. 

Como sugere Telles (2011), diante das dificuldades teóricas é importante para a pesquisa urbana destacar e 
descrever os fenômenos empíricos, construindo em torno desta aproximação alguns parâmetros ou 
conceitos operativos. É o que vem acontecendo no âmbito das universidades através da proliferação de 
observatórios urbanos e de pesquisas empíricas. Um exemplo é a rede virtual gerenciada pela UFRJ 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) chamada Observatório das Metrópoles. Fazem parte desta rede 59 
instituições dos campos universitário (programas de pós-graduação), governamental (fundações estaduais e 
prefeitura) e não-governamental e 159 pesquisadores. Hoje os observatórios atuam em 14 metrópoles e uma 
aglomeração urbana: Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Recife, 
Salvador, Natal, Fortaleza, Belém, Santos, Vitória, Brasília e a aglomeração urbana de Maringá 
(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, [201-?]). 

Em São Paulo um dos observatórios é coordenado pela FAU/USP e pelo Departamento de Sociologia da 
PUC/SP e trabalhavam com duas linhas de pesquisa “Metrópole, Desigualdades Sócio-espaciais e Governança 
Urbana” e “Territórios da Globalização”. 

Também houve um trabalho elaborado pelos pesquisadores do LABHAB (Laboratório de Habitação e 
Assentamentos Humanos) da FAU/USP (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo) intitulado “Observatório do Uso do Solo e da Gestão Fundiária do Centro de São Paulo”, que tem como 
objetivo realizar o levantamento e avaliação dos instrumentos urbanísticos e tributários instituídos ou 
implementados no período de 1990 à 2005, que tem como objetivo divulgar esses resultados e colaborar 
para um processo de reflexão mais fundamentado sobre as transformações pelas quais o centro da cidade 
de São Paulo passou (LILP/LAB-HAB, 2006). 

Em relação ao tema das ocupações, o mais atuante é o Observatório de Remoções, um grupo de pesquisa-
ação da FAU/USP e da UFABC “que tem por objetivo monitorar e desenvolver ações colaborativas com 
territórios ameaçados de remoções que desrespeitam as condições de moradia digna nos municípios de São 
Paulo e do ABC (OBSERVATÓRIO DAS REMOÇÕES, [2015?]). Atualmente, o Observatório de Remoções em 
conjunto com outras entidades como o Mosaico EMAU (Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie), Instituto Polis e entre outras, compõem o Fórum Aberto 
Mundaréu da Luz que realizaram o projeto Campos Elíseos Vivo2.  

                                                           
2  Resultado de um trabalho coletivo feito no território dos Campos Elíseos com a intenção de contornar ações violentas de remoções 
feitas em na região, mais informações no endereço eletrônico https://mundareudaluz.org/camposeliseosvivo/. 
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Estes procedimentos de levantamento de dados e monitoramento do fenômeno das ocupações, incluindo 
informações provenientes da própria população afetada, vem subsidiando assessorias técnicas e pesquisas 
acadêmicas e apontam, sobretudo, para a importância da área central como local de moradia para a 
população de baixa renda que vai consolidando através do cotidiano sua presença e fixação no território. Os 
elementos de fixação no território envolvem tanto as relações de sociabilidades e solidariedade 
estabelecidas entre as pessoas através do compartilhamento das experiências do cotidiano nas próprias 
ocupações como também os vínculos firmados entre sujeito e território, por meio das relações de trabalho, 
de lazer, de equipamentos básicos para educação e saúde que são utilizados e das dinâmicas em rede entre 
ocupações. Ao mesmo tempo que estes laços de fixação no território expressam necessidades de vida, são 
também elementos de intervenção e de reivindicação política de permanência na área. 

O interesse em investigar estes aspectos específicos deu origem a um projeto de pesquisa de Iniciação 
Científica atualmente em curso com fomento da FAPESP- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo. A investigação, intitulada “Ocupações no Centro de São Paulo: práticas urbanas de fixação no 
território”, visa realizar aproximações empíricas e levantamentos de dados secundários disponíveis sobre os 
processos históricos e a situação atual de algumas ocupações de edifícios vazios realizadas por movimentos 
sociais por moradia, identificando as dinâmicas cotidianas da população.  

Objetiva-se neste artigo referenciar os aportes teóricos e metodológicos que vem dando suporte a esta 
investigação e discutir, a partir de alguns resultados já visualizados, a importância social e política das 
relações de horizontalidade no território, incluindo formas de sociabilidades cotidianas e relações sociais em 
redes e, portanto, das dimensões da vida cotidiana da população nas ocupações, que designamos como 
aspectos de fixação. 

O CENTRO DE SÃO PAULO E A AÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS POR MORADIA NO TERRITÓRIO 

O Centro da cidade de São Paulo tem sido um palco de disputas e de conflitos sócio-urbanos marcados pela 
presença de grupos marginalizados; pela atuação de movimentos por habitação em inúmeras ocupações de 
edifícios ociosos; pelo crescimento da população moradora de cortiços, incluindo imigrantes recentes 
buscando refúgio e/ou trabalho.  Estes fenômenos se confrontam com outros desafios urbanos, decorrentes 
de processos históricos anteriores que incidiram no deslocamento das atividades econômicas mais dinâmicas 
para outras áreas da cidade. 

Segundo Villaça (1993), a partir dos anos 1960, o centro de São Paulo é abandonado pela classe dominante 
e pelo mercado imobiliário devido à expansão urbana, rumo ao quadrante sudoeste da cidade, gerando a 
perda de moradores e a difusão no imaginário social de um centro degradado. Estes processos são 
acentuados nas décadas posteriores de 1980 e 1990, em consequência da criação de novos polos de 
centralidade e de valorização imobiliária em outras regiões de São Paulo, como a Paulista e o eixo formado 
pelas avenidas Faria Lima, Berrini e Marginal Pinheiros (BLOCH, 2007). Configura-se uma sequência de 
acontecimentos que resultaram na “[...] subutilização dos recursos disponíveis nas áreas centrais, como 
infraestrutura, sistema de transportes e estoque imobiliário [...]” (DIOGO, 2004, p.11). 

A expansão e o deslocamento da centralidade urbana para o sudoeste se dão através das grandes obras 
viárias, com a intenção de facilitar o deslocamento por meio de automóveis, por meio da construção de 
viadutos, túneis, avenidas e elevados, transformando o centro inicial em um nó de articulação do sistema de 
transportes. 
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As intervenções urbanas realizadas ao longo da história paulistana geraram uma estrutura 
de cidade que ainda tem o centro como nó de articulação. Todo o sistema de transportes 
corrobora para isso e faz da região central o destino de mais de 3 milhões de pessoas todos 
os dias. (PEREIRA, 2012, p.50) 

Devido a esses fatores, somado ao abandono de investimentos do setor público, o centro de São Paulo se 
popularizou, concentrando atividades de caráter informal ou ilegal e grande oferta de empregos (RAMOS, 
2009). De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, em 2014, a Subprefeitura da Sé é a região com 
maior número de empregos formais, acumulando 16,63% com relação ao Município de São Paulo. Portanto, 
não ocorreu uma desvitalização da área, mas uma mudança nas dinâmicas econômicas e sociais, alterando 
sobretudo o perfil predominante de seus frequentadores:-  antes vinculado às populações de rendas mais 
altas e agora ligado às classes populares atraídas pelas oportunidades de trabalho formais e informais e pelas 
facilidades de deslocamentos intermodais no âmbito da metrópole. Destaca-se, no rol destas transformações 
a grande incidência de edifícios desocupados, quer pelo deslocamento de população quer pela considerada 
obsolência estrutural das edificações para abrigar atividades de um setor terciário mais avançado. (RAMOS, 
2009). Um indicador indireto deste quadro crescente de deslocamento/desocupação é a enorme 
concentração espacial de aplicação de IPTU Progressivo nesta região, conforme dados públicos e 
georreferenciados (Figura 1). 

 
Figura 1: Mapa localizando os imóveis notificados com IPTU progressivo na região central de São Paulo.            

Fonte: Elaborado pela autora, 2018 
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Cabe destacar que a área central contém acervos significativos e memoráveis do patrimônio histórico da 
cidade em torno dos quais tem transitado outras ações do Poder Público Municipal no sentido de 
potencializar a requalificação da área sob o prisma da cultura (DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
- PREFEITURA DE SÃO PAULO, [201-]). 

Apesar do esvaziamento populacional ocorrido entre 1960 e 2000 ser uma das características comuns em 
todos os distritos da região central, além da oferta de infraestrutura e trabalho, esses distritos também 
apresentam muitas diferenças e especificidades, ainda que pertençam ao mesmo limite administrativo. 
Associada a estas características, o Censo de 2010 já mostra uma reversão do processo de esvaziamento da 
região central. O período de 2000-2010 evidenciou um crescimento de aproximadamente 60.000 habitantes, 
segundo Kara-José (2010, apud PEREIRA, 2012, p.52) 

As pressões por moradia para as populações de rendas mais baixas na área central despontam de forma 
destacada nos anos de 1990. Pela primeira vez os movimentos sociais por moradia realizam ações 
coordenadas em prol do direito à cidade, ocupando prédios vazios e explicitando conflitos e demandas 
sociais. O marco inicial dessas ações ocorre no ano de 1997, com uma série de ocupações ocorridas, onde se 
destacam as do conjunto de casas de propriedade da USP, nos Campos Elíseos, organizadas pelo Fórum dos 
Cortiços. (PEREIRA, 2012). 

Assim, desde seu início as ocupações têm a intenção reivindicar o direito à moradia em áreas da cidade 
privilegiadas por serem dotadas de infraestruturas, além da proximidade do emprego. A luta por moradia 
digna se caracteriza também por uma luta de direito à cidade, em meio à um cenário de esgotamento das 
zonas periféricas, que são frutos de uma expansão da cidade sem nenhuma assistência, e por isso apresenta 
uma carência enorme de equipamento e infraestrutura (BLOCH, 2007). 

Os principais movimentos de moradia que atuam no centro de São Paulo são – o Fórum de 
Cortiços, Movimento de Moradia do Centro (MMC), Movimento de Moradia da Região 
Centro (MMRC), Movimento dos Sem-Teto do Centro (MSTC) e União para as Lutas de 
Cortiços (ULC) – e mais duas entidades a União dos Movimentos de Moradia (UMM), ligada 
à Central dos Movimentos Populares (CMP), e Frente de Luta por Moradia (FLM). (BLOCH, 
2007, p. 10)   

Alguns dos movimentos organizados, anteriormente citados, usam as ocupações de forma temporária, 
apenas para pressionar o poder público e outros que realmente ocupam com o propósito de morar. Já outra 
parcela dessas ocupações acontece através de comunidades organizadas, mas sem uma ligação com algum 
movimento por moradia. (BLOCH, 2007) 

Sobre o perfil das pessoas que aderem às ocupações, a autora Pereira (2012, p. 147) diz que “[...] são 
trabalhadores informais, flexibilizados, subempregados, desempregados, despejados” e antigos moradores 
de cortiços, constituindo um perfil de extrema vulnerabilidade social.” 

Segundo a pesquisa Observatório do Uso do Solo e da Gestão Fundiária (LILP/LAB-HAB, 2006), no período 
entre 1997 e 2005 ocorreram 44 ocupações de edifícios na área central.   Esses edifícios vazios, públicos ou 
privados representam remanescentes de atividades econômicas privadas, do setor público e usos 
residenciais, incluindo ainda alguns hotéis e cinemas que se destacaram sobretudo nas décadas de 1950 e 
1960. 
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De acordo com a autora Pereira (2012), o número de ocupações que ocorreram no centro de São Paulo teve 
variações significativas de acordo com a gestão pública. Considerando o período entre 1997 e 2011, verifica-
se que na gestão da Marta Suplicy ocorreram menos ocupações do que nas gestões de Celso Pitta, José Serra 
e Gilberto Kassab. 

Muitas dessas ocupações sofrem com os processos de despejo em decorrência de mandatos de reintegração 
de posse quando é acionada a polícia que vem equipada com bombas de efeito moral, spray de pimenta, 
escudos, capacetes e cassetetes. Muitas vezes são disponibilizados caminhões para transportar os pertences 
dos despejados para os albergues (RAMOS, 2009). 

Nesse contexto de evidente vulnerabilidade social e “degradação” do centro histórico, se iniciam também as 
campanhas do poder público visando a sua revalorização, como a Operação Urbana de 1997, ligada 
diretamente a valorização imobiliária, a exploração turística da região e gentrificação dos espaços.  Surge 
também em 1991, a Associação Viva o Centro, que é uma entidade civil criada pelo Banco de Boston - hoje 
faz parte do grupo Itaú -, contando com o apoio de financiadoras, como a Bolsa de Valores e de Mercadorias, 
lojas comerciais e grandes escritórios, além de arquitetos e urbanistas (BLOCH, 2007). 

Também existem instrumentos urbanísticos como o IPTU progressivo, já mencionado anteriormente, que 
pretende romper a especulação e incluir imóveis ociosos no mercado e sua combinação com as ZEIS (Zonas 
Especiais de Interesse Social) proporcionaram a produção de habitação em regiões bem localizadas. No ano 
de 2010 verificou-se 181 notificações de IPTU progressivo no distrito da Sé. Apesar disso, não há grandes 
investimentos do poder público na produção de HIS (Habitação de Interesse Social) (PEREIRA, 2012). 

Assim, as ocupações aparecem como forma importante de luta para se conquistar a moradia digna dentro 
no centro, em contraposição ao processo de revalorização, que os autores Ramos (2009), Kara José (2010) e 
Pereira (2012) apontam como uma consequência desse processo gentrificação do espaço, diretamente ligado 
ao mercado imobiliário. 

A região central se tornou um território de disputa entre os órgãos que defendem essa revalorização da 
região e os movimentos sociais por moradia que, vendo essa ociosidade e subutilização, ocupam edifícios e 
espaços que se encontravam vazios. 

Segundo Olívia Pereira (2012) os movimentos sociais ganham contorno como atores significativos dentro de 
uma conjuntura de ações políticas na área central envolvendo agentes públicos e privados e adquirem 
destaque no seminário - “Centro de São Paulo: contexto atual e participação social” realizado em 2008. 

Lá estavam presentes agentes do poder público, diversos movimentos sociais, organizações 
não governamentais, tanto no papel de mediadoras, como assessoras de movimento 
populares, pesquisadores e representantes do Banco Mundial. Tratou-se de um encontro 
que marcou o início das ações mais ostensivas da Prefeitura paulistana nas obras de 
“revitalização” do centro. Foram fóruns nos quais parecia que Estado, ONG´s, bancos e setor 
imobiliário compactuavam o mesmo discurso. (Id.Ibidem. p. 20) 

Ainda segundo esta mesma autora, a atuação dos movimentos de moradia vem expressar através de 
ativismos diversos e articulados uma concepção de política que questiona os limites dos canais instituídos e 
amplia a possibilidade de criação de novos atores e espaços de interesses comuns. Podem inclusive ser 
compreendidos, ao lado de outros movimentos sociais urbanos que vem se manifestando de forma 
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insurgente e as vezes pontuais, como foi o caso de 2013 no Brasil (e outros anteriores em várias cidades do 
mundo), como um processo de luta em direção a ampliação da noção de democracia, movido por 
descontentamentos e por ideias que ignoram seus espaços originais. “Ou seja, as idéias quando começam a 
circular, desconhecem as limitações de espaço, pois tem a força para construir um novo”. (SAFATLE, 2012, p. 
46) 

Atualmente, são aproximadamente 12 movimentos sociais por moradia atuantes na região central, 
congregados a dois de maior influência que são o FLM (Frente de Luta por Moradia) e UMM (União de 
Movimentos por Moradia) que possuem visões diferentes sobre o significado de ocupar uma edificação. Para 
o movimento articulado pelo FLM as ocupações, além de um ato político, são uma forma de morar no edifício 
ocupado por tempo indeterminado, até ocorrer a reintegração de posse do edifício em questão. Já para os 
movimentos articulados em torno da UMM, as ocupações servem apenas como ato político de reivindicação 
de direitos e negociações com o poder público. Assim, as ocupações duram apenas alguns dias e geralmente 
ocorrem em edifícios públicos, onde esses atos ganham maior impacto (PEREIRA, 2012). 

Em algumas situações visando permanências a longo prazo a população estabelece vínculos com o território 
criando formas possíveis de trabalho informal, às vezes na própria ocupação, e buscando atendimento de 
educação e saúde nas proximidades. Estes mecanismos de fixação no território se inserem nos contextos de 
vida cotidiana desta população onde se configuram redes de sociabilidades ampliadas, como evidenciam 
inúmeros documentários e pesquisas. Um exemplo pontual é a reportagem publicada pela Folha de São Paulo 
(SALDAÑA; GOYENECHE, 2018), em outubro de 2017, que entrevista Matheus Henrique da Silva, criança de 
12 anos e morador da Ocupação Mauá, na entrevista o garoto comenta que apesar de algumas situações 
pontuais, como a violência por parte da polícia militar e as poucas situações de risco que a ocupação já passou 
como incêndios, ele gosta muito de morar na região, pela proximidade com a escola e pelos diversos projetos 
culturais que ocorrem pelo bairro, como aulas de inglês e violino. O garoto também comenta o problema da 
“Cracolândia” no território e sobre algumas ações do poder público, diz que o motivo das pessoas se 
drogarem está relacionado com a falta de oportunidade e que este é um problema onde todos tem sua 
parcela de culpa. 

Tendo em conta os aspectos apontados é possível dizer que as dinâmicas urbanas no centro da cidade de 
São Paulo hoje são complexas e ao mesmo tempo destacam e tornam visíveis questões relacionadas ao 
aumento da desigualdade social, das precariedades e vulnerabilidade de segmentos sociais significativos; 
disputas pelos território e conflitos de ordem institucional e política. Entre eles, a luta por moradia.   

TERRITÓRIO, REDES DE SOCIABILIDADE E COTIDIANO 

O conceito de território que Milton Santos (1996) define e suas interpretações sobre as dinâmicas sociais e 
culturais envolventes da vida cotidiana dos indivíduos, sendo o que alimenta as reflexões teóricas a partir da 
pesquisa empírica no território.  De acordo com o autor, as relações de proximidade que são responsáveis 
por caracterizar o espaço. 

Mas a proximidade que interessa ao geógrafo - [...] - não se limita a uma mera definição de 
distâncias; ela tem que ver com a contiguidade física entre as pessoas numa mesma 
extensão, num mesmo conjunto de pontos contínuos, vivendo com a mesma intensidade 
de suas inter-relações. Não são apenas as relações econômicas que devem ser apreendidas 
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numa análise da situação de vizinhança, mas a totalidade dessas relações. (SANTOS, 1996, 
p. 318) 

De acordo com esta perspectiva, para Milton Santos (2007, p.96;97) o território não é apenas o resultado da 
superposição de um conjunto de sistemas naturais e um sistema de coisas criadas pelo homem. O território 
é mais que tudo isto – ele é o chão e mais a população, envolvendo identidades e sentimentos de 
pertencimento.  O território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais, 
configurando dinâmicas que coexistem num espaço banal - ou seja, um espaço de todos - empresas, 
instituições, pessoas - o espaço das vivências. A vida cotidiana organiza as necessidades essenciais implicadas 
no território determinando redes de relações de proximidade social envolvendo o uso de equipamentos e 
instituições.   

Também, segundo o mesmo autor (1996, p. 321;322), é por meio da compreensão do conteúdo geográfico 
do cotidiano que poderemos contribuir para entendimento necessário das relações entre espaço e 
movimentos sociais, percebendo a sua materialidade, esse componente fundamental de espaço geográfico, 
que é, simultaneamente, “ [...] uma condição para ação, uma estrutura de controle, um limite à ação, um 
convite a ação.” Nesse sentido, os eventos, como uma história em movimento, operam ligações entre 
lugares, a política de territorializar não só através das relações das pessoas com o espaço construído 
(enquanto cristalização das experiências do passado no espaço) mas das relações das pessoas entre si. É 
quando se estabelece contiguidades físicas entre as pessoas numa mesma extensão através de inter-relações 
não apenas econômicas, mas de solidariedades e reafirmação de laços culturais e de identidades. Segundo 
suas ideias é possível pensar um “território compartilhado” a partir dos objetos que cercam os sujeitos e da 
co-presença social, entre conhecidos e estranhos. No cotidiano, como salienta Giddens (1987) as práticas 
sociais são constantemente examinadas e reformuladas a partir destas relações. Além de tudo, as 
identidades firmadas no território incluem o fato de que “as pessoas precisam sentir que estão perto o 
bastante para serem percebidas no que quer que estejam fazendo, incluindo sua experimentação dos outros, 
e perto o bastante para que sua sensação de serem percebidas seja percebida”. (GOFFMAN, 2010, p.27) 

Em síntese, a corporeidade ganha um papel importante naquilo que fazemos a partir dos elementos que 
estão ao redor. No território, cooperação e conflito são a base da vida cotidiana (SANTOS, 1996), pois quando 
cada um exerce uma ação própria a vida se individualiza; e a proximidade é criadora de comunhão e ao 
mesmo tempo de embate; implica confronto e espontaneidade. 

Ainda, através de Milton Santos é possível olhar para a potência dos movimentos de população de baixa 
renda. 

Por serem “diferentes”, os pobres abrem um debate novo, inédito, às vezes silencioso, às 
vezes ruidoso, com as populações e as coisas já presentes. Trata-se, para eles, da busca do 
futuro sonhado como a carência a satisfazer - carência de todos os tipos de consumo, 
consumo material e imaterial, também carência do consumo político, carência de 
participação e de cidadania. (SANTOS, 1996, p. 326) 

Assim, a articulação em rede que os movimentos sociais por moradia exercem no território, movimentando 
atos em nome da luta por habitação e direito à cidade, também é resultado de um cotidiano compartilhado, 
onde os elementos de fixação no território são comuns a toda essa população, que a partir do autor Michel 
de Certeau (2002), que diz que é através de conceitos situados na dimensão da vida cotidiana que se torna 
possível destacar as relações sociais próximas e experiências individuais e coletivas na cidade. 
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Neste sentido, os elementos de fixação no território se referem às dinâmicas presentes no cotidiano, levando 
em consideração as escolas que são frequentadas pelas crianças moradoras das ocupações, os equipamentos 
relacionados à saúde que essa população utiliza, os locais destinados a lazer e cultura presentes na região 
que são usufruídos por eles, além das relações de solidariedade estabelecidas entre moradores através de 
um cotidiano compartilhado e entre as próprias ocupações, que se articulam em uma rede de cooperação, 
para se proteger e lutar pela moradia e direito à cidade. 

DELIMITAÇÕES EMPÍRICAS: AS OCUPAÇÕES COMO PONTO DE PARTIDA 

No decorrer da estruturação do projeto de pesquisa que se encontra em andamento, houve um processo de 
delimitação do recorte territorial, que ocorreu em um primeiro momento utilizando como base o mapa 
colaborativo de remoções do Observatório das Remoções - SP, assim, foi demarcada uma área de região 
central que abrangesse uma concentração de ocupações em um raio que fosse possível de se realizar visitas 
e levantamentos no decorrer da pesquisa.  O perímetro da área é definido pelas seguintes ruas/avenidas: Av. 
Ipiranga, Av. Rio Branco, R. Capitão Salomão, R. Formosa, Viaduto do Chá, R. Cel. Xavier de Toledo, R. da 
Consolação e Av. São Luís. 

Num levantamento prévio e preliminar na área demarcada realizado em outubro de 2017 (Figura 2), antes 
do início efetivo da pesquisa, foi possível identificar alguns elementos importantes para ter como objetos de 
investigação, como uma pequena observação das dinâmicas cotidianas já existentes e a comprovação de que 
realmente o recorte territorial proposto era coerente com o escopo de pesquisa devido a concentração de 
imóveis ocupados. Nos primeiros percursos na área, foi observado que as ocupações são parte da experiência 
urbana vivenciada pelas pessoas que transitam pelo entorno, a maioria conta com comércio no térreo e com 
portarias que funcionam 24 horas por dia, se misturando a grande diversidade presente no centro de São 
Paulo. 

O levantamento de dados e cartografias existentes, a participação de algumas reuniões dos movimentos 
sociais e também a conversa com algumas lideranças e moradores das ocupações ajudaram a compreender 
que as dinâmicas existentes de fixação que se expressam na vida cotidiana se dão de maneira fluida, através 
de uma trama que conecta lugares de interesse e ocupações e auxiliaram a compreender a área de trabalho. 

Adentrando as ocupações pode-se perceber as relações estabelecidas entre os moradores e a organização 
interna. A liderança da ocupação é sempre reconhecida pelos moradores e desempenha um papel 
fundamental na organização e articulação da ocupação, sempre se comunicando com as outras lideranças e 
participando de debates mais amplos em defesa da habitação social na área central, debates estes que 
também envolve o poder público.  

As relações de sociabilidades existentes nas ocupações são pessoais - todos se conhecem, participam de 
atividades comuns e partilham situações relacionadas às rotinas do cotidiano nas ocupações. Portanto, as 
relações são marcadas por contatos de convivência no dia a dia das famílias e co-presença nestes locais de 
moradia. A situação de proximidade física possibilita envolvimentos de solidariedades e ajuda mútua em 
situações corriqueiras. É bastante comum, por exemplo que as pessoas penetrem de maneira informal nas 
casas uns dos outros, prestem auxílio nas pequenas dificuldades diárias, ocorrendo um fato corrente de 
mulheres que se dispõem a cuidar dos filhos de outras mulheres para que estas tenham condições de 
trabalhar fora.  É bastante incidente que moradores de um mesmo local já tenham tido relações anteriores 
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no contexto da cidade e em outras situações de moradia ou trabalho e/ou com moradores que venham de 
outras cidades para os locais de ocupação.  

 

 Figura 2: Mapa feito após primeiro levantamento, usando como base o Mapa Digital da Cidade/2004.          
Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

As crianças também são muito presentes no ambiente das ocupações e criam vínculos entre si e com o 
território, por meio das escolas e dos equipamentos frequentados para o lazer. A ajuda mútua é o que 
fortalece essas relações de sociabilidades e solidariedade presentes no cotidiano das famílias que residem as 
ocupações. 

Estes vínculos criados através do trabalho e do uso dos equipamentos é forte devido à localização dessas 
ocupações. A grande possibilidade de trabalho, tanto formal quanto informal e a presença de inúmeros 
equipamentos (figura 3) capazes de propiciar uma vida mais confortável fazem com que a região central de 
São Paulo seja uma área privilegiada e importante para as famílias que vivem nas ocupações.  
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Figura 3: Mapa localizando os equipamentos na região central de São Paulo. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018 

As relações de trabalho também sempre estão presentes nas ocupações. É comum a presença de pequenos 
comércios que podem ser destinados a venda de lanches e refeições rápidas ou relacionados a outras 
necessidades, com a intenção de gerar renda para as pessoas e para manutenções no edifício. 

Outro ponto a se destacar é a presença maioritária de mulheres nas ocupações, não só como moradoras, 
mas muitas vezes exercendo atividades essenciais. Uma matéria publicada pela Folha de São Paulo em maio 
deste ano destaca a participação das mulheres como liderança das ocupações e responsáveis pela segurança. 
Este panorama é notável nas reuniões do movimento FLM (Frente de Luta por Moradia) onde o quórum é 
em sua maioria feminino. Este fenômeno sinaliza o fato da existência de arranjos familiares diversos nas 
ocupações e sobretudo situações muito frequentes de mulheres-chefes de família. 

A partir das reuniões coordenadas pela FLM (Frente de Luta por Moradia) se percebeu uma forte conexão 
entre as ocupações e suas lideranças. Nessas reuniões, que acontecem todas as segundas-feiras, e se fazem 
presentes muitos movimentos atuantes na área central, como por exemplo MSTC ( Movimento Sem Teto do 
Centro) e MSTRU (Movimento Sem Teto pela Reforma) mas também estão presentes movimentos que atuam 
em diversas áreas de São Paulo, como o Cecasul (Centro de Cidadania e Ação Social Sul) que atua junto ao 
FLM na zona sul da cidade e entre outras lideranças que atuam nas zonas leste e norte. Por reunir pessoas 
que moram em regiões tão diferentes e distantes de São Paulo, essas reuniões acontecem no centro, mais 
uma vez reafirmando a localização estratégica da região.  
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As discussões que são levadas para essas reuniões pertencem a uma esfera muito ampla da participação 
política dos movimentos, que não se limita a luta por habitação e direito à cidade. Os movimentos sociais por 
moradia estão presentes nas discussões do Conselho Municipal de Habitação de São Paulo, participando e 
pleiteando lugares de conselheiros e vão além das questões dentro do município de São Paulo. Um exemplo 
pontual foi a movimentação em prol do acampamento Lula Livre em frente a Polícia Federal em Curitiba, as 
lideranças dos movimentos se mostraram muito preocupados com a questão da prisão do ex-presidente Lula 
e estavam se organizando para ter a presença dos movimentos sociais por moradia de São Paulo no 
acampamento em Curitiba, somado a ações intituladas “Lula Livre” no território das ocupações onde atuam. 

Do mesmo modo é possível perceber que em situações de anormalidade, como no caso da tragédia do 
Edifício Wilton Paes de Almeida e de suas consequências posteriores, os movimentos sociais se articular 
rapidamente para se ajudarem. É o caso das vistorias que, como informado pela Secretaria de Habitação de 
São Paulo vide matéria publicada no mês de maio pelo jornal O Estado de S. Paulo (MENGUE, 2018), vão 
acontecer em 70 ocupações do centro. Essas vistorias serão realizadas pela prefeitura em conjunto com o 
Corpo de Bombeiros com o objetivo de avaliar as condições físicas desses edifícios ocupados para que se 
evite tragédias futuras. Os efeitos dessas vistorias foi a organização das ocupações para que as famílias não 
sejam expulsas dos imóveis, para isso estão sendo realizadas diversas reuniões com a presença de assessorias 
técnicas e mutirões para melhorar as condições interna dos prédios e colocá-los dentro das normas. 

Com isso, pode-se dizer que a rede formada pelos movimentos sociais de moradia transcende os imóveis 
ocupados e que as questões tratadas por eles como atores atuantes no processo de construção da cidade 
ultrapassam a problemática da moradia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um panorama novo foi configurado após o ocorrido na ocupação do Edifício Wilton Paes de Almeida, as 
consequências desse fato causaram uma interrupção no processo que já havia sido iniciado pela pesquisa, 
como as idas nas ocupações para conversar com os moradores a fim de identificar os elementos de fixação 
no território reconhecidos por eles e a participação das reuniões dos movimentos. 

Porém, essa interrupção não aconteceu somente para o processo da pesquisa em si, mas também foi uma 
interrupção no cotidiano dos moradores das ocupações. As dinâmicas diárias foram descontinuadas, 
principalmente para as famílias sobreviventes da tragédia, essas famílias perderam sua moradia e tiveram 
que encontrar outro lugar para ficar, mesmo que fosse em um acampamento e, sobretudo, afetou o trabalho 
dessas pessoas e a educação das crianças.  

As ocupações mais próximas do edifício que desmoronou também tiveram sua vida cotidiana afeta, com a 
alteração de percursos para conseguirem acesso a suas casas e com cortes de luz feitos sem aviso prévios e 
próximos ao anoitecer, caso da ocupação localizada na Av. São João nº53. Além dos efeitos referentes as 
vistorias que serão realizadas, que inseriu uma nova necessidade para todas as ocupações da região central. 

Assim, a tragédia se interpõe aos elementos de fixação no território e faz parte das dinâmicas cotidianas 
vivências, se tornando também um elemento de fixação pois marca a presença dessas ocupações em um 
processo de territorialização constante. 
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OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS: UMA PERSPECTIVA PARA O 
INSTRUMENTO. 

CONSOCIATE URBAN OPERATIONS: A PERSPECTIVE FOR THE INSTRUMENT. 

OPERACIONES URBANAS CONSORCIADAS: UNA PERSPECTIVA PARA EL INSTRUMENTO.  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Este trabalho realiza uma análise crítica do instrumento urbanístico Operação Urbana Consorciada ao estabelecer um 
paralelo entre as diretrizes expostas em lei e sua real implantação na cidade de Fortaleza. A pesquisa desenvolvida 
aponta que a disparidade encontrada entre a absorção dos custos e benefícios pelo poder público em relação à iniciativa 
privada apresenta-se de forma desigual, contrariando o objetivo original do instrumento. Buscando sondar caminhos 
alternativos para o desenvolvimento das Operações Urbanas no sentido de obter um compartilhamento equânime dos 
custos e benefícios, e assim melhores soluções urbanísticas e sociais, elabora-se uma matriz teórica para auxilio da 
gestão das Operações Urbanas e simulações baseadas nas correlações possibilitadas por esta. 
PALAVRAS-CHAVE: operação urbana consorciada; mais-valias urbana; recuperação; instrumentos urbanísticos de 
financiamento.  

ABSTRACT: 
This work performs a critical analysis of the Consociate Urban Operation when establishing a parallel between the 
guidelines set forth in law and its actual implementation in the city of Fortaleza. The research developed shows that the 
disparity found between the absorption of costs and benefits by the public power in relation to the private initiative 
presents itself in an unequal way, contrary to the original objective of the instrument. Seeking to probe alternative routes 
for the development of Urban Operations in order to obtain an equal sharing of costs and benefits, and thus better urban 
and social solutions, a theoretical matrix is elaborated to assist the management of Urban Operations and simulations 
based on the correlations made possible by it is. 
KEYWORDS: consociate urban operation; urban asset; rebound; urban financing instruments.   

RESUMEN: 
Este trabajo realiza un análisis crítico del instrumento urbanístico Operación Urbana Consorciada al establecer un 
paralelo entre las directrices expuestas en ley y su real implantación en la ciudad de Fortaleza. La investigación 
desarrollada apunta que la disparidad encontrada entre la absorción de los costos y beneficios por el poder público en 
relación a la iniciativa privada se presenta de forma desigual, contrariando el objetivo original del instrumento. En busca 
de sondar caminos alternativos para el desarrollo de las Operaciones Urbanas en el sentido de obtener un intercambio 
equitativo de los costos y beneficios, y así mejores soluciones urbanísticas y sociales, se elabora una matriz teórica para 
auxilio de la gestión de las Operaciones Urbanas y simulaciones basadas en las correlaciones posibilitadas por esto. 
PALABRAS-CLAVE: operación urbana consorciada; más-valía urbana; recuperación; instrumentos urbanísticos de 
financiación. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta os resultados alcançados a partir da pesquisa intitulada “O financiamento da cidade 
e as novas estratégias de mobilização de mais-valias urbanas”, que para melhor compreensão da linha de 
pensamento traçada ao longo das análises realizadas, dividiu-se a pesquisa em 3 (três) partes: embasamento 
teórico-conceitual; análise do instrumento das Operações Urbanas Consorciadas (OUCs); e por fim, lança-se 
um proposta para gestão do instrumento citado, realizando simulações no espaço para melhor entendimento 
da proposta. 

Ao adotar o conceito de produção do espaço urbano (HARVEY, 2006) como meio de compreender os 
processos que dão forma à cidade, parte-se do princípio que gerar acúmulo de capital é premissa inconteste 
que explica as relações entre Estado e iniciativa privada. A partir da teoria da renda da terra de MARX, autores 
como LONJKINE, TOPALOV (1979), HARVEY (2006) e LEFEBVRE (1999), indicam que a possibilidade de 
apropriação dos benefícios conseguidos pela valorização da terra urbana pelo proprietário torna a terra uma 
mercadoria muito rentável. 

Isto posto, ressalta-se que, segundo CARLOS (2011), o espaço é o elemento central da reprodução do capital, 
de tal maneira que novas formas de consumo e produção do espaço começam a ser promovidas pelo Estado, 
entre elas o turismo. Logo, entende-se que, por ser alheia ao esforço do proprietário, dependendo do esforço 
da coletividade, inclusive de investimentos públicos, a mais-valia fundiária é indevida e deve ser recuperada. 
A preocupação de se regular as terras urbanas, com o intuito de amenizar os conflitos existentes por esse 
processo vem fundamentando o desenho de instrumentos urbanísticos cujo objetivo são induzir o 
desenvolvimento urbano, ao mesmo tempo que procuram recuperar os investimentos públicos de forma 
mais sustentável e equilibrada. 

A Operação Urbana Consorciada (OUC) é então moldada originalmente buscando atender a duas premissas 
principais: viabilizar projetos urbanos em áreas degradadas da cidade a partir de parcerias entre o poder 
público e a iniciativa privada e garantir mecanismos que possibilitem a recuperação financeira dos 
investimentos públicos. Vale lembrar que as OUCs trilham o caminho de outras experiências desencadeadas 
no cenário internacional. Ao longo do tempo, diversos estudos vêm identificando lacunas na aplicação do 
instrumento, alertando para a incorporação da OUC em uma dinâmica que acelera a flexibilização de 
parâmetros urbanísticos de uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, atendendo à demandas do 
mercado imobiliário sem que as devidas precauções e mecanismos de equilíbrio entre ganhos e ônus sejam 
de fato equalizadas. 

Em um contexto local, percebe-se ao longo das últimas duas décadas uma tendência crescente da Prefeitura 
Municipal de Fortaleza na utilização de instrumentos urbanísticos, tais como a Outorga Onerosa do Direito 
de Construir e a OUC como a principal estratégia de transformação de espaços justificada pela necessidade 
de dinamização socioeconômica.  Todavia, a análise das experiências já implantadas demonstram um 
distanciamento dos objetivos iniciais divulgados para a sociedade em geral.  

O desafio traçado então, sistematizado nesse artigo, pretende, em primeiro momento, demonstrar, por meio 
de uma análise qualitativa, as OUCs implantadas e previstas para a cidade de Fortaleza estabelecendo um 
olhar crítico quanto a real finalidade e alcance social deste instrumento. Seguindo, expõem-se o percurso 
propositivo como ponto de partida para repensar uma nova forma de pensar a implementação de projetos 
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urbanos visando equiparar os custos e benefícios entre os agentes envolvidos na negociação, além de não 
negligenciar os princípios de coletividade e priorização do social.  

Isto posto, pretende-se alcançar uma forma de planejar a cidade de forma mais resiliente, visando 
estabelecer simulações urbanísticas vinculadas à uma abordagem do financiamento urbano, a priori, para 
garantir a eficácia de um projeto urbano a ser implantado. Como linha condutora das reflexões e 
embasamento teórico, busca-se entender a produção do espaço urbano a partir da circulação do capital, 
compreendendo, dessa forma, as dinâmicas envolvidas na forma de produção e desenvolvimento das 
cidades.  

A primeira parte do artigo trata da montagem de um referencial teórico acerca do conceito de produção do 
espaço urbano e sua centralidade nas políticas públicas correntemente adotadas. Este referencial auxiliou 
no entendimento do papel central da terra urbana como mercadoria rentável e explorada por meio da 
propriedade fundiária. A ação do Estado neste contexto viabiliza um duplo sentido de ações: a primeira, de 
regular a exploração da terra para que a justa distribuição e recuperação dos investimentos públicos possa 
ser garantida em nome da coletividade, ao mesmo tempo que garante a exploração do espaço urbano para 
atrair capitais e gerar empregos a partir do atendimento dos anseios do mercado imobiliário.  

A segunda parte aborda a Operação Urbana Consorciada. O entendimento do conceito e funcionamento do 
instrumento foi então consolidado pela avaliação de 3 casos implementados na cidade de Fortaleza.  Esta 
avaliação demonstra que o instrumento é utilizado, como amparo legal para desencadear intervenções 
urbanas de grande escala tendo como principal objetivo potencializar a captura da mais-valia fundiária.  

Na terceira parte realizam-se simulações em cenários que visam indicar premissas para que a aplicação do 
instrumento seja mais útil ao objetivo para o qual ele fora criado. 

A construção do referencial conceitual e teórico foi a primeira etapa realizada na pesquisa. Esse ponto de 
partida se deu por meio da leitura e discussão crítica de autores consagrados que tratam sobre a produção 
do espaço urbano. Um estudo aprofundado sobre o instrumento urbanístico Operação Urbana Consorciada 
foi realizado em seguida, buscando também referências da aplicação do instrumento em outras cidades no 
Brasil e em outros países.  

Para o estudo de caso realizado em três operações urbanas, foi necessário o levantamento de informações 
disponíveis nas leis específicas e visitas in loco nos territórios onde as OUCs foram implantadas. O objetivo 
foi realizar a conferência entre o que era expressado em lei, e o que de fato havia sido implementado. Um 
segundo procedimento adotado foi o levantamento em imobiliárias e instituições que disponibilizam 
informações sobre o valor de imóveis, as projeções quantitativas dos valores praticados no mercado dos 
produtos resultantes nas OUC investigadas. 

Para consolidação da parte propositiva deste trabalho, apoiou-se em métodos paramétricos, os quais 
possuem ferramentas que permitem, sobretudo, sistematizar, processar, interpretar e simular dados e 
elementos da dinâmica urbana, relacionando a forma urbana a capacidade de recuperação de mais-valia. 
Opta-se por esta abordagem devido a oportunidade de sistematizar dados para possibilitar ou facilitar a 
compreensão, onde, em paralelo, viabiliza a elaboração de simulações de cenários futuros. 
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Nos experimentos realizados no grupo de pesquisa com foco na exploração de estratégias paramétricas para 
solucionar problemas urbanísticos, o desenho da solução não foi realizado por forças axiais ou posição de 
objetos urbanos, mas emerge a partir de dados disponíveis online e em bancos de dados alimentados pelos 
pesquisadores do grupo, criando uma sequência de modelos a partir da distribuição de densidades de tecido 
urbano construído, da sensibilidade a deformações ao longo do território, transformações nas alturas dos 
edifícios, compreendendo as individualidades espaciais que definem a cidade. Os dados utilizados tentam 
abarcar a complexidade das negociações que produzem em última instância o território.  Segundo LEACH 
(2009) dentro da metodologia do Urbanismo Paramétrico, as formas geométricas clássicas são substituídas 
por soluções mais intuitivas e ajustáveis. Segundo Patrick Schumacher, evitando um simples 
deslumbramento com as estratégias e tecnologias, é importante analisar as implicações e benefícios que esta 
metodologia dinâmica e interativa traz para os projetos (SCHUMACHER, 2010).   

Com o levantamento das principais variáveis relacionadas ao projeto urbano, elencou-se indicadores de 
avaliação dos mesmos, que em conjunto representam o banco de dados a ser utilizado para realizar as 
simulações dos cenários propostos. Onde, estabelecido o input, relacionando as variáveis com a valorização 
do solo ocasionada pelas mesmas, obtém-se a saída de dados desejada: a mais-valia do referido projeto 
urbano. Com esta, pode-se estimular o percentual passível de recuperação pelo poder público.  

Utilizou-se como base para os estudos de implantação, a forma e a localização em que as Operações Urbanas 
Consorciadas são desenhadas na cidade, para elencar três tipologias de áreas as quais foram alvo das 
simulações. Destaca-se que, posterior a escolha das áreas, a metodologia de definição das ações de cada 
ente envolvido na negociação, assim como a quantitativo de áreas e valor arrecadado não segue a atual lógica 
das OUC, visando a acumulação pela acumulação. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Com base no que foi exposto acima, mergulha-se, de forma mais pormenorizada, na análise do espaço, sua 
formação e (re) produção. LEFEBVRE (1972) na definição do termo produção, faz com que o termo adquira: 

[...] um sentido amplo e forte. Este sentido se desdobra. A produção não se reduz à 
fabricação de produtos. O termo designa a criação de obras (incluídos o tempo e o espaço 
social) quer dizer, a produção por si mesmo do ser humano no curso de seu 
desenvolvimento histórico, o que implica a produção de relações sociais. Enfim tomado em 
toda sua amplitude o termo abarca a reprodução. (LEFEBVRE, 1972 apud DANTAS, 2009) 

Paralelamente, CARLOS (2015b) atenta-se para o papel do espaço como lugar e momento crucial da 
reprodução da sociedade capitalista: 

“[...] o desenvolvimento das forças produtivas e a realização do capitalismo encontra seus 
limites, uma vez que as contradições se produzem no processo de crescimento, exigindo 
novas estratégias de realização e acumulação. Neste momento, a produção do espaço 
urbano responde a elas. ” 

Isto posto, infere-se, portanto, que o espaço urbano, o qual se propunha como “não dualista”, acaba, todavia, 
por se consagrar pela elaboração de um modelo justamente dual de interpretação, apoiado em um 
instrumental restrito à economia política (ARANTES, 2009). Começa-se a vislumbrar a importância da análise 
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histórica da produção do espaço para obter esclarecimentos acerca da reprodução do capital e, 
correlacionadamente, a atual crise urbana. 

O ponto de partida para tal compreensão tem-se início, a priori, no momento em que a cidade passa de mero 
suporte às práticas socioespaciais para ser compreendida como parte decisiva da produção e reprodução do 
capital (ARANTES, 2009). A partir de então, ampara-se nas seguintes teóricos: Harvey (2006); LONJKINE, 
TOPALOV (1979); LEFEBVRE (1999); e CASTELLS (1983), estes que seguem a como preceito a teoria da renda 
da terra defendida por Marx, o qual aborda a compreensão da produção do espaço de forma a não se 
restringir ao plano econômico, mas abranger o entendimento da sociedade em seu movimento mais amplo 
(CARLOS, 2015b). 

Para CASTELLS (1983), a cidade era o ambiente do “consumo coletivo”, este que se realiza econômica e 
socialmente não por meio do mercado, porém da ação estatal e de suas políticas públicas. O autor acreditava 
que o consumo não tinha como ser suprido exclusivamente por meio do mercado, necessitando, portanto, 
de intervenções estruturais do Estado para sua viabilização, os quais são considerados elementos vitais para 
a reprodução da força de trabalho: habitação, educação, saúde, equipamentos coletivos, dentre outros. 

Entretanto, ao confrontar as teorias de CASTELLS, TOPALOV (1988), ao inferir que a cidade não pode ser 
descrita como mero lócus de reprodução da força de trabalho, objetiva analisar de forma conjunta os agentes 
econômicos privados e a ação pública. Por outro lado, Carlos (2015b), influenciada pelo que é defendido por 
Marx, propõem que a compreensão da produção do espaço é estabelecida por meio de uma tríade 
(“condição, meio e produto da ação humana”). Tal interpretação induz a percepção de que é através do 
espaço, e no espaço, que, ao longo do processo histórico, “o homem produz a si mesmo e o mundo como 
pratica real e concreta”. Para a autora: 

“[...] o homem se apropria do mundo, por meio da apropriação de um espaço-tempo 
determinado, aquele da sua reprodução na sociedade. [...]. Tal fato torna o processo de 
produção do espaço indissociável do processe de reprodução da sociedade. ” (CARLOS, 
2015b) 

Dessa forma, ao longo do processo histórico, o homem constrói e reproduz, continua e mutuamente, sua a 
sociedade e o espaço, aferindo, portanto, ao último, um conceito abstrato e real, ganhando materialidade 
através do território no qual é ambiente de realizada da vida humana. 

Como exposto no tópico anterior, a entrada da propriedade fundiária como garantia de crédito, está 
substituindo o, até então, mercantilização dos escravos, desencadeou o processo de reformulação da forma 
de produzir a cidade almejando a valorização do solo. Para tal, foi necessário estabelecer uma conjuntura 
política que colocasse a propriedade privada como suporte da renda capitalizada, necessitando para isso a 
realização de grandes obras de implantação de equipamentos e infraestrutura, estendendo as linhas 
ferroviárias, em diversas localidades. Podendo ser identificado, portanto, esse conjunto de ações, visando a 
apropriação privada da terra, e sua respectiva valorização, foi estabelecido baseado em uma intima relação 
entre o pode estatal e os objetivos empresariais, como destaca REIS (2001 apud BRITO, 2006 p.33): 

“Com relação à produção propriamente dita, articularam-se empreendimentos como a 
construção das ferrovias, os sistemas de comunicação – telégrafo e telefone – e a criação 
de uma rede de núcleos urbanos de apoio. Associados à apropriação privada das terras 
devolutas, todos esses empreendimentos promoveram, além dos retornos previstos pelo 
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investimento em si, a valorização das terras. Além disso, os núcleos urbanos de apoio a esta 
expansão foram objeto de instalação de infraestrutura e serviços (água, transporte urbano, 
iluminação), em geral aos cuidados da iniciativa privada e de outros equipamentos voltados 
ao ensino e à saúde, por exemplo, que também contribuíram para a valorização das terras 

urbanas. ” 

HARVEY, (1996) identifica que foi no período entre 1980 e 1990 que as cidades começam a tender seu modo 
de produção para o empreendedorismo urbano, correspondendo a um conjunto de ações institucionais dos 
governos locais para alavancar a vida econômica. Tal medida dar-se através da expansão do neoliberalismo, 
instigando o caráter competitivo das cidades.  

O referido autor identifica ainda postos de relevante importância na conjuntura das transformações urbanas 
relacionada ao empreendedorismo: a atração de pontos externos de financiamento; as parcerias 
público/privadas em projetos urbanos; ações pontuais desencadeadoras de efeitos imediatos e decisivos, 
como a criação de vantagens para a produção de bens e/ou serviços por exemplo. Observa-se que neste 
momento a cidade passa a ser protagonista, assumindo, também, o poder de criação e dinamização dos bens 
simbólicos e do bem-estar social (ARANTES, 2009). 

Tal momento, simboliza, consequentemente, a passagem da hegemonia do capital industrial ao capital 
financeiro, repercutindo consequências no processo de produção do espaço, como afirma CARLOS (2015b): 

“A produção do espaço urbano revela, do ponto de vista de produção espacial (como 
movimento da acumulação), dois momentos: a) o espaço produzido se torna mercadoria 
que se assenta na expansão da propriedade privada do solo urbano no conjunto da riqueza, 
articulando-se à necessidade da habitação e da construção morfológica da cidade; b) 
momento de sua reprodução: em que, sem desprezar o primeiro momento, o circuito de 
realização do capital no movimento de passagem da hegemonia do capital industrial ao 
capital financeiro redefine o sentido do espaço que assume também a condição de produto 
imobiliário – matéria-prima da valorização do capital em potencial.” (CARLOS, 2015b p. 17) 

Para MARX, a teoria da acumulação assume uma importante centralidade, sendo considerada um ativo no 
modo de produção capitalista, sendo tal sistema apresenta-se constantemente revolucionando-se, 
desencadeando mudanças no modo de produção do espaço (HARVEY, 2006). O autor afirma ainda que o 
sistema capitalista se renova através de suas crises, sendo essas, a priori, iniciadas com o intuito da 
acumulação pela acumulação, significando a tendência de produção sem levar em consideração os limites do 
mercado, conformando assim a superprodução, a qual está baseada na seguinte linha de pensamento: 

“[...] produzir no limite fixado pelas forças produtivas; isto é, explorar a quantidade máxima 
de trabalho com determinada importância de capital, sem qualquer consideração pelos 
limites reais do mercado ou pelas necessidades retraídas pela incapacidade de pagamento. 
” (MARX, 1976 apud HARVEY, 2006, p. 46) 

Dessa forma, vislumbra-se, portanto, a capacidade de o espaço ser considerado como produto, no sentido 
mais amplo, não se tratando de um objeto ou coisa, tampouco um instrumento qualquer, mas sim do mais 
importante dos instrumentos, o pressuposto de toda produção e de todo intercâmbio, vinculando-se 
essencialmente o espaço com a reprodução das relações sociais de produção (LEFEBVRE, 1976, p. 34).  
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Nesta perspectiva de produção do espaço, apontada por Lefebvre, a cidade ganha maior complexidade, 
atribuindo aos estudos urbanos maior peso analítico, onde, para CARLOS (2001) a produção do espaço é 
regida por um ciclo vicioso determinado por três níveis: dominação política, acumulação do capital e 
realização da vida humana. Níveis estes que podem ser percebidos, como já foi abordado acima, pela lógica 
da regulamentação das políticas urbanas, por parte do Estado neoliberal, fornecendo maior poder de 
“dominação” da inciativa privada, a qual busca a acumulação de capital, por consequência, a realização da 
vida materializa-se, quase que exclusivamente, nos poucos e fragmentados espaços públicos. 

Logo, a produção do espaço urbano sendo regido pela lógica do capitalismo contemporâneo, a estruturação 
interna da cidade segue um arranjo de normas urbanísticas e usos operacionados pelo mecanismo de 
mercado. Assim, pode-se perceber que os agentes imobiliários privados são importantes agentes produtores 
do espaço, porém, acredita-se que o agente de maior importância seja o Estado, o qual exerce vários papeis: 
consumidor de espaço, proprietário fundiário e promotor imobiliário, portanto, assumindo uma complexa 
atuação de reger o espaço (CORRÊA, 2015).  

Os grupos considerados economicamente vulneráveis também são agentes produtores e modeladores na 
cidade, onde estes encontram-se, a priori, nos assentamentos precários, representando a resistência ao 
descaso e dominação imposta pelo sistema capitalista e defensores do direito à cidade. Salienta-se ainda 
que, tais grupos são corriqueiramente ameaçados, no que diz respeito ao direito à moradia, pelo urbanismo 
de “requalificação” promovido pelo Poder Público, muitas vezes em parceria com iniciativa privada. 
Caracterizando, assim grandes obras públicas financiadas pelo Estado para recuperação de áreas obsoletas. 

Conclui-se que a cidade e seu espaço urbano tem a capacidade de mobilizar diversos atores, sendo necessário 
uma mudança na forma de produção e reprodução do espaço, tendo em mente que os principais agentes 
produtores do espaço utilizam os instrumentos regulamentados pelo Estado como amparo legal para 
desencadear intervenções urbanas tendo como principal objetivo extrair lucro da terra urbana, ou seja, uma 
maior mais-valia fundiária. 

OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS: UMA ANÁLISE DO INSTRUMENTO 

A OUC é um instrumento urbanístico construído a partir das experiências inglesas, norte americanas e 
francesas que buscaram refrear o processo de degradação de áreas das cidades, ou de cidades inteiras, 
devido ao processo de reestruturação produtiva mundial depois da década de 70, quando grandes centros 
industriais, portuários e áreas centrais foram esvaziados. Com o objetivo de reverter estes processos e atrair 
novos investimentos, um novo olhar sobre o planejamento urbano de cidades foi lançado dando grande 
ênfase aos projetos urbanos de reabilitação de áreas degradadas. A estratégia adotada se baseou na atração 
de capitais e geração de empregos a partir do mercado imobiliário, que passava por grande facilidade de 
financiamento e crescimento. Para isso, a desregulamentação do solo e o financiamento público de projetos 
urbanos catapultados por grandes equipamentos cuja arquitetura singular especialmente concebida para a 
geração de uma imagem de desenvolvimento econômico. 

O principal argumento que justifica da ideia de mobilizar capital privado para dar prosseguimento às 
transformações urbanas necessárias diz respeito a imobilidade financeira do Estado, em um contexto de 
crise, de ser capaz de dar prosseguimento às mudanças estruturais essenciais. Este cenário internacional 
inspira no Brasil a criação das OUC. Destaca-se que o principal conceito das operações está ligado à 
flexibilização da legislação urbana vigente visando a captura de contrapartidas.  
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Definidas pelo Estatuto da Cidade - Lei Nº 10.257/01 – considera-se as Operações Urbanas Consorciadas 
como: 

“[...] 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” (BRASIL, 2001, Estatuto da Cidade, Seção X, Art. 32, § 1º). 

Apesar dos objetivos expostos em lei, identifica-se que as propostas de Operações Urbanas no Brasil têm 
fugido do propósito de reestruturação urbana para melhoria do coletivo. Observa-se, portanto, que as OUCs 
implementadas possuem um caráter fortemente financeiro, onde o Estado viabiliza empreendimentos que 
necessitam da flexibilização de parâmetros para sua regulamentação e que o retorno público é quase nulo, 
se comparado ao lucro absorvido pela iniciativa privada.  

Na cidade de Fortaleza, as operações seguem a lógica do mercado imobiliário, conformando intervenções 
pontuais sem uma relação com o contexto das áreas delimitadas, sendo estas dispostas de forma dispersa 
pela cidade, como pode ser visualizado no mapa a seguir (Figura 1). 

 
Figura 1: Localização das Operações Urbanas Consorciadas de Fortaleza 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir de dados da Prefeitura Municipal de Fortaleza - PMF 
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Feita a conceituação e contextualização do instrumento é oportuno um maior detalhamento dos processos 
de negociação e da capacidade de extração de renda por meio deste. Para tal, opta-se em abordar três 
estudos de caso de operações urbanas em Fortaleza que representam os diferentes cenários encontrados, 
sendo estes: 1) “Operações Especulativas” em que o projeto não foi efetivamente implantado, apesar de 
institucionalizadas por meio de lei específica 2) “Operações Públicas” que partiram de iniciativa do poder 
público; e 3) “Operações de flexibilização/regularização”, que promoveram a regularização e a implantação 
de grandes empreendimentos. Acredita-se que tais cenários, de maneira geral, representam todas as 
operações implantadas até então, onde em sua maioria são caracterizadas pelo último cenário. 

OUC Sítio Tunga 

A Operação Urbana Consorciada Sítio Tunga pode ser interpretada como uma resposta ao processo de 
expansão urbana da cidade de Fortaleza para o sudeste. Confirmando tal processo de expansão, atrelado à 
valorização, pode ser exemplificado com os projetos e infraestruturas implantados na região, tais como o 
alargamento da Avenida Washington Soares - um dos eixos viários de expansão imobiliária mais importantes 
da cidade -, o Shopping Iguatemi e a UNIFOR. Localizada no bairro Luciano Cavalcante, à sudeste do centro 
da cidade, pertencendo à Regional II (SER II), o qual apresenta uma atual concentração de torres imobiliárias 
de alto padrão, assim como grandes vazios urbanos. O convênio da operação em questão foi firmado entre 
a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e as empresas FCM Comercial Ltda 
(proprietária da terra) e Brooksfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A. e consolidado 
legalmente pela Lei nº 9.778, aprovada em julho de 2011, estabelecendo os diretrizes, objetivos e as 
contrapartidas de cada agente envolvido na operação. No referido marco legal, dentre os objetivos e 
finalidades, o que seria a justificativa para viabilizar a operação, afirma-se que o município ganharria 
alternativas de tráfego na área através de obras de interesse público, como a construção e iluminação de 
avenidas; habitações de caráter social; implantação de um parque público municipal, dentre outras (Figura 
2). 

 

Figura 2: 2.1. Comparativo da situação existente; 2.2. Proposta sugerida pelas Empresas Conveniadas; 2.3. OUC regulamentada por meio da Lei 
No 9778/11  

Fonte: Albuquerque, 2015. 

Em suma, a prefeitura estaria viabilizando novos empreendimentos na área em troca da construção do 
parque público municipal e de melhorias no sistema viário, sendo de responsabilidade da empresa privada, 
a manutenção de tais obras de interesse público em um período de 10 anos. Todavia, umas das 
contrapartidas foi revogada em 2013 referente a outorga de utilização do recurso hídrico localizado no 
interior da gleba, privatizando um bem que deveria ser coletivo (Albuquerque, 2015). 
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A área da operação em questão corresponde à uma gleba de propriedade privada assim como a área 
institucional do processo de loteamento AlphaVillage, totalizando uma área de 262.398,49 m². Vale destacar 
que parte do terreno que corresponde ao Sítio Tunga, o qual está dentro dos perímetros da OUC, é 
considerado uma área ambientalmente frágil, no entanto disponível para construção (Albuquerque, 2015). 
Dentre as contrapartidas, a parceria prevê a desafetação desta área institucional, a qual passaria a ser área 
edificável, e a construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social no bairro Passaré - destacando-se que 
é fora da área da OUC, a 6 km de distância –. A lei nº 9.778 também prevê aplicação de outorga onerosa do 
direito de construir, mediante o cálculo de potencial adicional, a ser adquirida onerosamente pelos 
proprietários e empreendedores (Fortaleza, 2011). 

Faz-se agora, uma breve análise em relação aos valores de implementação, referente ao empreendimento 
privado e o possível lucro que pode ser alcançado. O m² construído no bairro Luciano Carneiro é de R$ 
5.400,00 em média (dados disponibilizados pela PMF), e o complexo imobiliário proposto teriam 27 edifícios, 
com 22 pavimentos, totalizando 1.936 unidades residenciais e uma área construída total de 204.882 m². 
Dessa forma, tentando quantificar o custo da obra a partir do CUB (Custo Unitário Básico de Construção), o 
qual estabelece um valor médio por m² de uma construção, o qual, para o período de janeiro de 2017, 
equivale a R$ 1.549 (atualizar). Assim, o custo do empreendimento seria, a priori, de 340 milhões de reais. 
Agora, analisando o valor de venda, com base no valor do m² do bairro, o lucro seria de 1,1 bilhões de reais, 
o equivalente a mais de 300% do custo da obra. 

OUC Jóquei Clube 

A Operação urbana do Jockey Clube, localizada no bairro homônimo, possui em seu entorno o bairro da 
Parangaba, este considerado um dos primeiros núcleos urbanos de Fortaleza. A área é caracterizada por uma 
predominância de uma população de classe média, e ocupação horizontal, além de apresentar boa 
infraestrutura e regularidade da malha viária. No entanto, sofre grande valorização recente pela implantação 
de empreendimentos no bairro e em seu entorno. 

A referida operação, possui amparo legal pela Lei Nº 9.333 de 28 de dezembro de 2007, vale ressaltar que a 
mesma foi a única a ser implementada na porção oeste da cidade de Fortaleza, além de partir de uma 
iniciativa do poder público. Sendo objetivo da OUC utilizar parte de uma grande gleba, que abrigava a 
Sociedade Jockey Clube Cearense, para a implementação de um hospital público referência no atendimento 
especializado à mulher (Albuquerque, 2015). No entanto, a operação não objetivou em nenhum momento a 
obtenção de contrapartidas físicas ou financeiras, adotando apenas a doação e permuta por parte do 
conveniado proprietário da gleba visando a flexibilização dos parâmetros urbanísticos. 

A OUC viabilizou o reparcelamento de um loteamento prévio, agregando os lotes originais em apenas quatro 
grandes glebas (Figura 3), sendo duas delas para empreendimentos residenciais multifamiliarias, uma para a 
implantação do Hospital da Mulher, e a outra para a construção do North Shopping Jóquei. É valido enfatizar 
o fato do escopo da operação não mencionar os tipos de empreendimentos a serem implantados e o tipo de 
desenho urbano proposto. 
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Figura 3: 3.1. Perímetro da OUC e relação da malha urbana consolidada do bairro e o hipódromo. 3.2. Traçado do loteamento São Cristóvam já 
aprovado. 3.3. Reparcelamento viabilizado pela OUC. 3.4. Usos implantados na área da OUC. Ressalta-se que tais usos, para além do hospital 

público, não foram estabelecidos pela OUC. 
Fonte: Albuquerque (2015). 

Ao analisar os valores do solo da área, observou-se um aumento exponencial dos preços do m² durante o 
período da implantação da OUC. O preço do m² do bairro, em 2009, dois anos após a aprovação da operação, 
estava entorno de R$ 1.000, sendo que no momento atual, com o shopping e o hospital em pleno 
funcionamento e o complexo habitacional em processo, onde alguns dos complexos residências já estão 
ativos no mercado, o preço do m² gira entorno de R$ 5.093, representando um aumento de 463%. Ao realizar 
uma análise mais direta, tentando contabilizar o ganho por parte do setor privado, estima-se um custo da 
implantação do complexo residencial de R$ 236 milhões, destacando que para tal cálculo utilizou-se o CUB 
de janeiro de 2017 e o total de 2.538 unidades habitacionais, conformando 152.280 m² de área construída. 
Dessa forma, ao confrontar o número de unidades com o possível valor do solo no qual as mesmas serão 
comercializadas, obtém-se um montante de R$ 776 milhões, caracterizando, assim, um lucro na escala de 
330%. 

OUC Papicu 

Seguindo para a região nordeste da cidade, sendo essa caracterizada por constantes transformações, 
destaca-se agora a Operação Urbana Consorciada da Lagoa do Papicu. O terreno em questão correspondia a 
antiga fábrica da Brahma, um terreno com mais de 200.000 m², localizado no bairro do Papicu. O bairro, 
junto com o Meireles, Praia de Iracema, entre outros, estão entre os pioneiros no processo de expansão do 
centro da cidade para o leste. Onde, dessa forma, os primeiros edifícios de apartamentos foram construídos.  

Em junho de 2012 é publicada no diário oficial do município a Lei Nº 9.857 (aprovada pela Câmara de 
Vereadores em dezembro de 2011), a qual estabelece diretrizes para a implantação da Operação Urbana 
Consorciada Lagoa do Papicu, assim como o termo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Fortaleza, na 
corrente gestão da Luiziane Lins, e as empresas Nova Aldeota Empreendimentos LTDA (representando a 
Otoch Empreendimentos), MD-CE (Moura Dubeux) e RIOMAR Shopping Fortaleza S.A. para a implantação da 
respectiva operação. Faz-se um destaque para o 2º inciso do art. 1º da Lei Nº 9.857: 

“estabelecimento de novos parâmetros urbanísticos de parcelamento do solo da área 

visando possibilitar a implantação de equipamentos de uso coletivo não habitacionais, 
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edificações multifamiliares e de uso misto e centro comercial de grande porte, tipo 

shopping center” (Fortaleza, 2012). 

Desta forma, torna-se evidente o objetivo da operação. A flexibilização possibilitada pela OUC viabiliza o 
parcelamento do solo de tal forma que redireciona o padrão da gleba, dividindo o terreno em quatro 
quarteirões, os mesmos apresentando tamanhos variáveis. Destaca-se a discrepância entre o proposto pela 
operação e o parcelamento do solo original (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Comparativo entre o traçado e as atividades antes e depois da OUC; 4.1. Parcelamento original; 4.2. Parcelamento proposto pela 
operação. 

Fonte: Albuquerque (2015). 

O empreendimento viabilizado pela operação compreende um total de apenas 10 lotes composto por: 18 
edifícios (totalizando 92 mil m² de área construída), 6 destinados a habitação multifamiliar (um total de 1083 
unidades habitacionais, o que representa 63% a mais do que foi pensando no pelo parcelamento original). 
Acrescenta-se ainda 706 salas de escritórios, 168 apartamentos para hospedagem e 401 lojas do centro 
comercial. O qual foi inaugurado em outubro de 2014, conformando uma área construída de 303 mil m² 
(Albuquerque, 2015). 

Vale enfatizar que, apesar dos limites da operação se restringir a área descrita acima, parte significativa das 
contrapartidas dos empreendedores privados conveniados, acordadas em lei, ultrapassam tal perímetro, o 
que contradiz as diretrizes presentes no Estatuto da Cidade, ao afirmar em seu art. 33 que os recursos 
oriundos do convênio devem ser aplicados exclusivamente na própria operação urbana. Destaca-se três 
intervenções que se enquadram nesta contradição: adequação do sistema viário do entorno visando garantir 
o acesso ao complexo comercial; desapropriações com o intuito de implantar as respectivas transformações 
no sistema viário; e urbanização da Lagoa do Papicu. 

Com a aprovação da OUC os preços dos imóveis na área sofreram um grande aumento. Segundo Albuquerque 
(2015), no primeiro semestre de 2013 (um pouco mais de um ano após o lançamento do empreendimento) 
foi registrado um volume de vendas em torno de R$ 391,8 milhões, correspondendo a 24% do total de venda 
de toda a Região Metropolitana de Fortaleza. Atrelado a isso, consta uma variação exponencial de 24% de 
base a cada ano, em relação ao valor do solo do bairro. Correspondendo assim, um total de R$ 600 milhões 
em produtos imobiliários lançados, em 2015, exclusivamente no perímetro da OUC.  

De forma geral, computa-se uma mais-valia de mais de 200% em relação ao ano de aprovação da operação 
(onde o valor do m² girava em torno de R$ 3.400) e o ano do pleno funcionamento do centro comercial (valor 
do solo em torno de R$ 7.540), segundo FIEC/IEL. Contudo, é importante destacar a ineficácia, ainda, do 
poder público em recuperar a mais-valia possibilitada por flexibilizações dos parâmetros urbanísticos 
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proporcionadas pelo mesmo. Sendo que, quando comparado à capacidade de recuperação de tal valorização 
do solo pelo poder público com a do setor privado, a primeira torna-se algo irrisório. 

Visualiza-se, então, que a produção do espaço da cidade continua seguindo a lógica de produção capitalista, 
beneficiando a produção privada do espaço, onde ao correlacionar os benefícios e custos gerados por estes 
projetos de grande escala para a sociedade como um todo e para a iniciativa privado, constata-se um grande 
distanciamento da equiparação dos custos e benefícios para ambos agentes envolvidos. 

MATRIZ CONCEITUAL PARA MOBILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MAIS-VALIA URBANA: UMA 
PERSPECTIVA PARA AS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

Harvey (2006) na tentativa de demonstrar como a teoria da acumulação se relaciona com o entendimento 
da estrutura espacial, defende que “[...] um exame atento da obra de Marx revela que ele reconheceu que a 
acumulação de capital ocorria num contexto geográfico, criando tipos específicos de estruturas geográficas. 
Com o intuito da acumulação pela acumulação, geminada pela lógica capitalista, observa-se que os projetos 
urbanos de grande porte visam, a priori, direta ou indiretamente, uma futura valorização do solo (mais-valia) 
da área a ser implantada. Entende-se a mais-valia como o produto de trabalho excedente não pago a quem 
produziu, onde ao aplicar este pensamento ao funcionamento da cidade, apreende-se que os proprietários 
fundiários se apropriam de forma indevida de tal excedente causado pela intervenção.  

Assim, é possível compreender o momento em que o espaço começa a exercer uma fundamental importância 
na reprodução do modo de produção capitalista. Para Carlos (2011), o espaço papel de elemento principal 
no processo de reprodução do capital, de maneira tal forma que novas formas de consumo e produção do 
espaço começam a surgir como imposição do lucro – mais-valia –, dentre elas o turismo, lazer e a atividade 
imobiliária. Logo, entende-se que, por ser alheia ao esforço do proprietário, dependendo do esforço da 
coletividade, inclusive de investimentos públicos, a mais-valia fundiária é indevida e deve ser recuperada. 
Isto posto, torna-se indispensável pensar, a priori, na capacidade de recuperação da mais-valia pelo poder 
público ao debater sobre uma proposta de projeto urbano de grande escala. Sendo de suma importância a 
elaboração de tais estratégias que sirvam de orientação ao mesmo, visando estimar a viabilidade e o justo 
compartilhamento dos custos e benefícios do projeto. 

Proposta alternativa para as OUCs 

Dada a (in) eficiência dos instrumentos urbanos definidos pelos Planos Diretos, os quais são constantemente 
postos à prova, tendo em vista os paradoxos existentes dos espaços urbanos atuais e por eles resultantes, 
desenvolve-se uma matriz teórica para auxiliar, a priori, a gestão de projetos urbanos de grande escala. Tendo 
em vista que a Operação Urbana Consorciada é, no presente momento, um dos instrumentos urbanos de 
transformação do espaço, utilizados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, argumentando a necessidade de 
uma dinamização socioeconômica, utiliza-se este como referência para elaborar as variáveis e envolvidas na 
matriz. Todavia, este instrumento está aquém de conseguir mitigar os problemas relacionados em tais áreas 
de projeto, onde, dessa forma, este tende a ser influenciado pela lógica de acumulação do capital.  

Acredita-se que, pela oportunidade de captação de recursos junto à iniciativa privada por meio de 
contrapartidas financeiras pagas pela flexibilização na legislação urbana, a qual concede benefícios ao setor 
privado, o referente instrumento tenha representado o interesse dos gestores, dada a prerrogativa destes 
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recursos serem utilizados para o financiamento do desenvolvimento urbano. No entanto, nota-se que o 
Poder Público ainda não conseguiu alcançar o nível de negociação necessário para equiparar os custos e 
benefícios da OUC entre os entes envolvidos na parceria.  

Assim como exposto, a forma como o instrumento da OUC está sendo aplicado, com argumento de 
renovação urbana, aponta para a distância que separa o discurso com a prática. A partir desta constatação, 
com o objetivo de contribuir no planejamento e processo de negociação da operação, lança-se uma proposta 
de matriz teórica (figuras 5, 6 e 7) para guiar as tomadas de decisões, constituindo desta forma uma 
alternativa dentro do processo de mobilização de mais-valia urbana que procura assegurar maior retorno 
público.  Para tal, elenca-se as variáveis mais representativas em uma operação para elaborar uma série de 
proporções nas quais os gestores devem estar amparados para quaisquer deliberações. 

 
Figura 1: Matriz teórica, relação setor privado e poder público. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

O intuito de trabalhar com uma matriz é demonstrar que no processo de planejamento de uma intervenção 
deve estar em pauta as correlações existentes e as futuras repercussões. No primeiro momento, procura-se 
estabelecer relações mais gerais, nas quais agregam as principais características que envolvem uma futura 
intervenção de caráter dinamizador. Destaca-se, desta forma, que as ações dos entes envolvidos na parceria 
devem ser ponderadas visando o compartilhamento equitativo dos custos e benefícios. Pode-se visualizar, 
com a matriz, as correlações existentes entre o setor privado e o público, e como as correlações devem ser 
estabelecidas. A valorização do solo, por exemplo, estabelece relação com as benfeitorias dadas ao Poder 
Público, ao mesmo tempo que na medida em que o flexibiliza mais potencial construtivo a quantidade de 
benfeitorias e valor recuperado deve ser maior.  
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Figura 2: Matriz teórica, relação ação e localização do projeto. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Em processo de análise posterior, procura-se espacializar de forma investigativa as áreas que possuam uma 
maior vocação para receber uma Área de Desenvolvimento Urbano. Como resultado, encontra-se três 
tipologias de espaços urbanos: área adensada, área degradada e área de frente de expansão, onde estas 
áreas deram embasamento para realizar simulações que validem a proposta de repensar a forma de planejar 
a negociação e a implantação de um projeto urbano de grande escala. Esta análise dos cenários propostos, 
seguindo a forma de pensar a produção do espaço defendido por este trabalho, será visto mais à frente, onde 
optou-se em selecionar uma área para cada tipologia exposta acima na cidade de Fortaleza.  

No que se refere a escolha da área, as correlações também devem acontecer. A depender das características 
da área alvo da intervenção, seja ela já adensada, ou uma frente de expansão, a quantidade de projetos de 
melhorias (contrapartidas financeiras ou requalificação de um espaço público) deve estabelecer relação com 
a perspectiva de valorização do solo, da mesma forma que com a área de investimentos públicos e privados.  

 
Figura 3: Matriz teórica, relação entre o cenário atual e proposto. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

No esforço do ato de elaborar um plano de intervenção para uma determinada área, é necessário estabelecer 
uma relação formal (projeto urbano) além de estabelecer simulações de cenários visando a melhor eficácia 
e viabilidade da intervenção. O objetivo disto é vislumbrar quantitativamente o aumento de áreas públicas e 
de potencial construtivo por exemplo. Dito isto, visualizar a proposta da intervenção a partir da perspectiva 
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de valorização prevista a priori é ponto fundamental para melhor as contrapartidas ofertadas por cada 
agente envolvido na negociação, para assim tentar alcançar um equilíbrio entre os custos e benefícios de 
ambas as partes. 

Dito isto, salienta-se que a metodologia de formulação desta matriz segue o entendimento de que na 
concepção de uma Área de Desenvolvimento Urbano deve-se atentar para a fase de planejamento, 
compreendendo as variáveis ilustradas (benfeitorias, potencial construtivo adicional, valorização do solo, 
localização, dentre outras) como um sistema, no qual as decisões devem ser ponderavas visando um 
compartilhamento equitativo de custos e benefícios.  

Dessa forma, realiza-se, então, simulações que validam tal forma de planejar a Área de Desenvolvimento 
Urbano – pensar, a priori, na mobilização e na respectiva recuperação da mais-valia urbana pelo público. As 
localizações escolhidas (figuras 4 e 5) seguem os critérios conceituais e metodológicos de classificação de 
cada tipologia, onde, como área degradada seleciona-se a Av. Francisco Sá, e seu entorno, como espaço 
propício, tendo em vista a grande quantidade de fábricas desativadas e abandonas, além de vazios urbanos. 
Já para caracterizar as áreas de adensadas opta-se por uma região que esteja nas proximidades da linha Sul 
do Metrô de Fortaleza, apresentando assentamentos precários em seu entorno, acreditando, assim, ser uma 
área de grande interesse de renovação urbana. Por fim, como frente de expansão, elenca-se um recorte do 
bairro Sabiaguaba, sendo este um bairro de forte apelo ecológico que sofre, atualmente, um processo de 
expansão imobiliária apresentando uma ocupação horizontal, em sua maioria.  

 
Figura 4: Localização das áreas selecionadas para realizar as simulações. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Para a produção dos cenários, a partir das correlações possibilitadas pela matriz, faz-se uma breve análise de 
cada uma das áreas (figura 5) na tentativa de aproximar-se da realidade local, a fim de viabilizar a proposta. 
Tendo em mente que a ocupação e o podencial construtivo, por exemplo, pode e deve mudar para cada uma 
das localidades, tendo em vista as diferentes dinâmicas socioespaciais que o espaço exerce. 
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Figura 5: 5.1. Área Frente de Expansão (Sabiaguaba); 5.2. Área Degradada (Av. Francisco Sá); 5.3. Área Adensada (Linha Sul Metrô). 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Destaca-se que a elaboração das simulações segue a lógica de pensar primeiramente na recuperação da mais-
valia desencadeada pelo projeto, para em fase posterior analisar se o montante acumulado corresponde aos 
custos de implantação do mesmo. Além de essa quantificação de áreas e valores é de suma importância para 
o momento de negociação entre o poder público e os demais conveniados, tendo em vista que o projeto 
urbano deve atender prioritariamente ao bem coletivo.  

Como primeiro cenário (figura 6), analisa-se a Área Frente de Expansão, onde por ser uma área com forte 
apelo ambiental, propõe-se uma ocupação predominantemente horizontal e com mais de 50% sendo área 
verde. 

  

 
Figura 6: Simulação da OUC em Área de Frente de Expansão. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Ressalta-se que a área ilustrada como estoque representa o potencial construtivo adicional flexibilizado, o 
qual será arrecadado, a priori, por meio de venda  de potencial construtivo, nos quais, para efeito do cálculo 
do montante passível de ser recuperado, em seus valores de venda já leva em consideração a valorização do 
solo após a implantação do projeto urbano, tendo em vista que, com base nos estudos de caso, a valorização 
do solo ocasionada pela implantação de um projeto nesta escala varia na escala de 300%. O estoque da área 
alcança tal quantidade devido o zoneamento vigente não permitir uma ocupação demasiada nesta, porém, 
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com o intuito de viabilizar o estudo da proposta de uma Área de Desenvolvimento Urbano, realiza-se esta 
simulação orientando uma ocupação amena.  

Além disso, é necessário frisar que para calcular o custo de cada simulação foi levado em consideração as 
despesas com os espaços de praças/parques, sistema viário e alguma edificação de responsabilidade do 
poder público. E para o cálculo do valor que pode ser recuperado pela gestão, leva-se em consideração as 
vendas dos potenciais construtivos, assim como a arrecadação por meio de impostos vigentes, tais como 
IPTU e ISS, no período de um ano. Na simulação seguinte (figura 7), caracterizando a Área Adensada, tem-se 
como premissa o adensamento do eixo de mobilidade (Linha Sul do Metrô), tendo em mente sua capacidade 
de carga. Para tal, utilizou-se dos terrenos vazios ou subutilizados. Além disso, por ser uma área consolidada, 
os espaços públicos propostos foram pontuais, no entanto, respeitando, a princípio, o contexto local.  

 
Figura 7: Simulação da OUC em Área Adensada. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Neste caso, o estoque disponibilizado no estudo, encontra-se prioritariamente ao longo do eixo do metrô, 
seguindo o conceito de adensar a referida área para viabilizar a implantação de tal modal de transporte, além 
de conservar as dinâmicas espaciais das demais áreas com predominância de ocupação horizontal. Enfatiza-
se ainda que, o tipo de ocupação modelada nesta simulação condiz, até certo ponto, com o padrão de 
edificações desenhadas em intervenções de tipo, além disto, para reforçar a viabilidade e aplicação da matriz 
conceitual para desenvolvida neste artigo, estipula-se o custo por parte da iniciativa privada para construção 
destes empreendimentos, utilizando o CUB (Custo Unitário Básico de Construção), o qual determina um valor 
médio por m² de uma construção. Esta análise é para afirmar que esta forma de planejar as intervenções na 
cidade ainda é vantajosa para o setor privado, no qual ainda tem uma margem de lucros na escala de duas 
vezes o investimento. 

Por fim, na terceira e última simulação (figura 8), representando a tipologia de Área Degradada, utiliza-se os 
terrenos vazios ou subutilizados localizados nas imediações da Av. Francisco Sá para modelar novas 
ocupações a fim de simular um possível OUC nesta área.  
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Figura 8: Simulação da OUC em Área Degradada. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Vale salientar, com base nos valores alcançados, no que se refere a recuperação do poder público, a 
possibilidade de traçar caminhos que orientem uma alternativa ao financiamento das políticas urbanas a 
partir do uso de instrumentos urbanísticos. Tais caminhos que podem sugerir uma forma de tratar o contínuo 
enfraquecimento do Estado frente a lógica de acumulação do capital, já que este tem o direito e o dever de 
promover e gerencia a mais-valia urbana (Albuquerque, 2015). 

CONCLUSÕES 

Voltando ao ponto inicial deste trabalho, após a devida análise do objeto de estudo, identifica-se que o 
instrumento da Operação Urbana Consorciada está sendo implantado na cidade com um forte viés 
financeiro, destacando o quão desigual e injusto é a recuperação por parte do setor privado em comparação 
a do poder público. Dito isso, nota-se que os principais agentes produtores do espaço utilizam tal instrumento 
como amparo legal para desencadear intervenções urbanas de grande escala tendo como principal objetivo 
a maior mais-valia fundiária. Somado a isso, destaca-se a forma como o financiamento urbano é 
negligenciado e como os convencionais instrumentos urbanos de regulamentação do espaço demonstram-
se ineficientes quanto à sua lógica de aplicação, beneficiando o investidor imobiliário em detrimento de 
melhorias urbanas e públicas. 

Dessa forma, com o objetivo de tentar construir novos caminhos para a mediação do processo de negociação 
entre o Poder Público e a Iniciativa Privada em projetos urbanos de grande escala, elaborou-se uma matriz 
conceitual e respectivas simulações com base nesta, para que tais estudos sirvam de apoio à gestão na 
tentativa de assegurar a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização, 
possibilitando que o Estado recupere a valorização que resulte de ações públicas e/ou privadas.  

Por fim, acredita-se que este trabalho pode ser, a priori, um ponto de partida para repensar a forma de 
regulamentar as OUCs visando equiparar os custos e benefícios entre os agentes envolvidos na negociação, 
além de não negligenciar os princípios de coletividade e priorização do social. 
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PARTICIPAÇÃO E ESPAÇO PÚBLICO: O PROCESSO DE DIÁLOGO SOBRE O 
FUTURO DO BERLINER MITTE, EM BERLIM 

PARTICIPATION AND PUBLIC SPACE: THE DIALOGUE PROCESS ON THE FUTURE OF BERLINER MITTE, 
IN BERLIN 

PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO: EL PROCESO DE DIÁLOGO SOBRE EL FUTURO DEL BERLINER 
MITTE, EN BERLIN 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
No início do ano de 2015, a administração da cidade de Berlim, Alemanha, iniciou um processo de participação popular 
com o objetivo de definir diretrizes urbanísticas para um grande e significativo espaço público no centro da cidade. Para 
efeito de debate público, o espaço urbano em questão foi denominado de Berliner Mitte, para o qual se buscava novas 
possibilidades de desenvolvimento urbanístico. O processo como um todo, denominado Dialogprozess (processo de 
diálogo), aconteceu ao longo do ano de 2015 e incluiu diversas etapas com formatos diferentes que, desta forma, 
representavam diferentes possibilidades de participação. Este artigo trata deste processo participativo, de sua estrutura 
e formatação, e analisa os seus resultados finais na forma de dez diretrizes que refletem, de alguma forma, o que os 
cidadãos berlinenses pensam sobre e desejam para o centro de sua cidade. 
PALAVRAS-CHAVE: participação; centro de cidade; espaço público; Berlim. 

ABSTRACT: 
At the beginning of the year 2015, the city administration of Berlin, Germany, began a process of popular participation 
in order to define urban planning guidelines for a large and significant public space in the city center. For this public 
debate, the urban space in question was called Berliner Mitte, for which it was sought new possibilities for urban 
development. The process as a whole, called Dialogprozess (dialogue process), took place throughout the year 2015 and 
included several steps with different formats, which, in this way, represented different possibilities of participation. This 
article approaches this participatory process, its structure and formatting, and analyzes its final results in the form of 
ten guidelines, which reflects somehow what Berlin citizens think about and want to their city center. 
KEYWORDS: participation; city center; public space; Berlin.   

RESUMEN: 
A principios del año 2015, la administración de la ciudad de Berlín, Alemania, inició un proceso de participación popular 
con el objetivo de definir directrices urbanísticas para un gran y significativo espacio público en el centro de la ciudad. A 
efectos de debate público, el espacio urbano en cuestión se denominó Berliner Mitte, para el que se buscaba nuevas 
posibilidades de desarrollo urbanístico. El proceso como un todo, denominado Dialogprozess (proceso de diálogo), 
ocurrió a lo largo del año 2015 e incluyó diversas etapas con formatos diferentes que, de esta forma, representaban 
diferentes posibilidades de participación. Este artículo trata de este proceso participativo, de su estructura y formato, y 
analiza sus resultados finales en la forma de diez directrices que reflejan, de alguna manera, lo que los ciudadanos 
berlineses piensan sobre y desean para el centro de su ciudad. 
PALABRAS-CLAVE: participación, centro de la ciudad, espacio público, Berlin. 
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INTRODUÇÃO 

Gestão democrática e participação: a grosso modo, podemos afirmar que estes termos passam a estar em 
evidência no Brasil no contexto de redemocratização do país gradualmente a partir de 1985, após anos de 
governos militares com perfis ditatoriais e, mais recentemente, no bojo do fortalecimento de movimentos 
sociais e de cidadania, em boa parte resultantes da continuidade do regime democrático. A despeito disso, 
também observamos ao longo destes anos retrocessos na cultura política de modo geral e na degradação do 
conceito de espaço público, evidentes na crescente desconfiança dos atores políticos institucionais.  

Neste contexto de crise da democracia representativa no país, novos atores emergem de maneira 
significativa na dinâmica das políticas urbanas, buscando não apenas novas possibilidades de participação na 
gestão urbana, mas igualmente novas formas de pensar e conceber o espaço público, entendendo-o como 
elemento fundamental para uma vida urbana mais democrática. 

Sociedade civil e cidadania: paradoxalmente ou não, em uma conjuntura de crise política institucional estas 
expressões estão cada vez mais em destaque. Em termos de política urbana, a inclusão de dispositivos 
participativos no Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 10 de julho de 2001) é um exemplo de como esta questão 
está ancorada na legislação brasileira há quase duas décadas. Assim, o Brasil é um dos países da América 
Latina mais inovadores em termos de participação cidadã. Mas há uma grande disparidade entre a letra da 
lei e a prática de participação nas cidades brasileiras, entre outros motivos em função da incipiente 
maturidade politica da sociedade urbana e também pela inexperiência ou falta de interesse por parte dos 
agentes políticos e gestores urbanos. Não por acaso, as manifestações de junho de 2013 colocaram em xeque 
justamente a crise de representatividade da política institucional brasileira. Neste sentido, os instrumentos 
de participação cidadã na gestão da cidade devem ser potencializados, instituindo novos modelos 
descentralizados de governança. 

Resultado de um estágio de pós-doutorado na Universidade Técnica de Berlin, este artigo é o relato crítico 
de uma experiência de planejamento participativo em Berlim, Alemanha, que julgamos uma interessante 
contribuição para a realidade brasileira: por um lado, compreender como foi elaborado e implementado todo 
o processo de discussão e encaminhamento de propostas pelos cidadãos a respeito de uma área urbana 
central em Berlim de grande significado e complexidade, ou seja, sua estrutura e formatação composta por 
debates, oficinas e as outras formas de participação. Por outro lado, analisar os resultados finais deste 
processo (as dez diretrizes finais) que refletem o que pensam e desejam os cidadãos berlinenses sobre e para 
o centro de sua cidade. 

ANTECEDENTES 

No início do ano de 2015, a administração municipal de Berlim iniciou um processo de debate público com o 
objetivo de definir diretrizes urbanísticas para um grande espaço aberto no centro da cidade, localizado entre 
a Torre de TV (Fernsehturm), a Alexanderplatz, uma praça central extremamente significativa para a cidade, 
e o rio Spree (AUSWERTUNG, 2016; ver figuras 1 e 2). Neste processo, o espaço urbano em questão foi 
denominado de Berliner Mitte1, para o qual se buscava novas possibilidades de desenvolvimento urbanístico. 

                                                           
1 A denominação Berliner Mitte é controversa pois em Berlim existe o bairro Mitte, onde está localizada justamente esta grande área 
aberta. Assim, à primeira vista a expressão significa genericamente centro de Berlim ou se refere ao nome do bairro propriamente 
dito, o que pode levar a confusões sobre o que está de fato em discussão: se o espaço público em si ou todo o bairro. 
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O processo participativo, denominado Dialogprozess2, foi constituído por diversas etapas em diferentes 
formatos que aconteceram ao longo do ano de 2015: a partir de uma grande conferência de abertura com 
apresentação da metodologia e das principais questões envolvidas no contexto do espaço público (em 
18/04/2015), o processo incluiu desde uma discussão pública online (Online-Dialog) através de uma 
plataforma de internet (entre abril e maio), passando por oficinas de experimentação e discussão, visitas 
guiadas e teatro participativo, até colóquios técnicos com especialistas. Todas estas ações foram finalizadas 
em novembro de 2015 com um Fórum de Encerramento, onde foram discutidas e aprovadas as diretrizes 
finais. Cada uma destas etapas representou, portanto, uma diferente possibilidade de participação e inserção 
do cidadão no debate. 

 
Figura 1: Vista aérea de parte do centro de Berlim. Em destaque, a área urbana objeto de discussão pública denominada Berliner Mitte. In: 

AUSWERTUNG, 2016. 

 
Figura 2: Vista aérea da região central de Berlim, sentido oeste. Em primeiro plano, a Torre de Televisão; ao seu lado, a área objeto de discussão 

pública. Fonte: Página oficial da Prefeitura de Berlim. Disponível em: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/pressebox/archiv_volltext.shtml?arch_1608/nachricht6140.html. Acesso em 13/09/2016. 

                                                           
2 Processo de diálogo, em tradução livre. 

9598

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/pressebox/archiv_volltext.shtml?arch_1608/nachricht6140.html


 
 
 

O espaço em questão, conforme descrito na plataforma Stadtdebatte Berliner Mitte, criada para hospedar 
na internet todas as informações sobre o processo participativo, é uma grande praça (Figuras 4 e 5), “a última 
região proeminente do centro, para a qual ainda não houve definição legal de diretrizes de uso e configuração 
formal” (AUSWERTUNG..., 2016). Está localizada na parte leste do centro da cidade, correspondente ao 
centro da antiga Berlim Oriental, então capital da RDA (República Democrática da Alemanha), e limitada por 
diversos ícones arquitetônicos e urbanísticos da cidade: a Torre de Televisão (Fernsehturm), com 368 m de 
altura, construída em 1969 não apenas para atender às necessidades técnicas para difusão da TV estatal da 
então RDA, mas especialmente por fortes motivos ideológicos como símbolo do regime socialista (Figura 3). 
A torre é um dos mais importantes símbolos da cidade, sendo facilmente vista de diversos pontos da cidade, 
e até hoje é a estrutura mais alta da Alemanha; ao lado está a Alexanderplatz, uma das mais importantes 
praças da cidade, com a estação elevada de S-Bahn (sistema metroviário), por onde passam 120.000 pessoas 
diariamente3. Trata-se, portanto, de um espaço público extremamente significativo para a cidade de Berlim. 

O leitor perceberá neste artigo, em algumas oportunidades, referências à antiga divisão da cidade em duas 
partes, as chamadas Berlim Ocidental e Berlim Oriental, produto da divisão da Alemanha em dois estados 
nacionais após a segunda guerra mundial. Isto porque a área em questão tem uma representatividade 
simbólica mais forte para os berlinenses do lado leste. E ao longo dos debates públicos esta questão 
despontou em diversos momentos, muitas vezes dominando determinadas discussões. 

 

Figura 3: A Torre de TV. Foto do autor, 2016. 

                                                           
3 Informações obtidas na página do evento: 
https://www.stadtdebatte.berlin.de/informationen#href=%2Finformationen%2Fwissenswertes-zur-berliner-
mitte&container=%23main-content. Acesso em 06/06/2018. 
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Figura 4: Grande espaço aberto central. Foto do autor, 2016. 

 

 
Figura 5: Descanso e contemplação na praça. Foto do autor, 2016. 

Por se tratar de um espaço público central, o público-alvo deste processo participativo não eram apenas 
moradores e comerciantes da região, mas os cidadãos de toda a cidade, segundo declarado no Relatório Final 
de Avaliação (AUSWERTUNG, 2016). Neste caso, os interesses envolvidos são bem mais complexos. Em assim 
sendo, para além da questão local ¨leste x oeste¨, podemos ainda destacar os eventuais conflitos entre a 
transformação de Berlim em cidade “global”, no contexto do planejamento estratégico (ARANTES, 2012), e 
a apropriação dos espaços urbanos pelos indivíduos, em seus processos de reprodução da vida no cotidiano. 

Em espaços públicos centrais estes conflitos estão potencialmente evidentes. A cidade plural e democrática 
é também o espaço do conflito, onde emerge a dicotomia entre a dimensão da apropriação, na qual se 
desenvolvem a reprodução das relações sociais e práticas de cotidiano, e a dimensão do poder, da dominação 
(política e econômica). Segundo Ranciere (2018), política é quando há conflitos e este é resolvido por 
negociação. Por isso, em espaços e ambientes participativos, como apresentado neste artigo, os conflitos 
invariavelmente aparecem. 

AS RECENTES TRANSFORMAÇÕES URBANAS DE BERLIM 

Como sabemos, a cidade de Berlim passou por transformações bastante significativas nas últimas três 
décadas. Podemos voltar ainda mais no tempo e observar que desde a Segunda Guerra Mundial a cidade foi 
palco de importantes eventos da história mundial: de capital de um Estado totalitário nazista, e por isso alvo 
principal até os últimos momentos de uma guerra devastadora, Berlim foi símbolo da divisão ideológica entre 
capitalismo e socialismo por estar em meio aos dois Estados nacionais República Federal e República 
Democrática, e que imprimiu fortes marcas físicas na cidade, entre elas justamente um muro que separou 
literalmente a cidade em duas, construído em 1961. Com as mudanças geopolíticas no mundo ao longo dos 
anos 1980, esta divisão ideológica e política aos poucos se desfaz, culminando no famoso evento ¨queda do 
muro de Berlim¨ em 1989. Com a consequente reunificação da Alemanha em um só Estado em 3 de outubro 
de 1991, a cidade de Berlim volta a ser uma só cidade, seja do ponto de vista político-administrativo na gestão 
e no planejamento urbanos, quanto em sua estrutura urbana, implicando em uma completa reorganização, 
entre outros, do sistema viário e dos serviços urbanos, como o sistema de transporte público. 

Ao longo dos anos 1990 e 2000 vultosos investimentos públicos e privados foram feitos para que a cidade se 
adequasse à nova condição de capital de uma Alemanha reunificada, incluindo estratégias de marketing 
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urbano. Espaços urbanos são renovados, destruídos e reconstruídos, novas centralidades são desenhadas, 
edificações governamentais são erigidas, enfim, Berlim passa a ser o centro das atenções. Além do papel 
político-administrativo, a cidade buscou se consolidar como capital cultural, com seus museus, ópera, 
teatros, festivais etc. Projetos de arquitetura do chamado star system mundial são chamados para compor 
uma cidade espetacular. 

O ideal de uma “real democratização da produção do espaço urbano” (ARANTES, op. cit., p. 107), inerente a 
um planejamento urbano mais progressista, encabeçado por movimentos de contestação aos processos de 
segregação urbana e que passa pela valorização da diversidade e pela participação, é capturado naqueles 
primeiros anos pós-reunificação por um planejamento estratégico que busca criar um ambiente de coesão 
social e consenso (VAINER, 2000) e produzir uma nova urbanidade. Emblemático deste processo de 
“reconstrução” de Berlim, o complexo Potsdamerplatz se assemelha a um parque temático, que “só realça 
sua falsa condição de espaço público ‘misturado’” (ARANTES, op. cit., p. 111). 

Outros espaços centrais de Berlim tornaram-se bastante significativos ultimamente. Podemos aqui citar dois 
espaços localizados no entorno imediato da região objeto do debate público Berliner Mitte: o palácio barroco 
dos Hohenzollern (Berliner Stadtschloss), destruído em 1951 pela RDA (pois considerado símbolo da 
dominação monárquica e do poder financeiro), e agora reconstruído como centro cultural apesar da 
polêmica e dos protestos, certamente se tornará um dos edifícios mais emblemáticos do centro de Berlim 
mas, questiona Arantes (op. cit., p. 150), também um novo parque temático? Por outro lado, a 
Alexanderplatz, a principal praça central da então Berlim oriental, mantém-se como nó do transporte público 
e como um forte espaço de sociabilidade urbana, inclusive com problemas no âmbito da segurança pública 
(MAYER, 2014). Especificamente no que diz respeito aos espaços públicos em Berlim, Guerra (2008, p. 118) 
afirma que, assim como em muitas cidades alemãs, “na última década e meia, (...) o planejamento urbano 
oficial tem investido nos espaços públicos com programas cada vez mais exigentes – seja no que se refere à 
diversidade formal e funcional, seja também nos cuidados e às práticas do planejamento”. No bojo de 
políticas urbanas neoliberais, se intensifica a produção de espaços públicos centrais em Berlim como artifício 
de uma encenação urbana em um mundo globalizado, como na Potsdamerplatz, ao mesmo tempo em que 
é parte da história da cidade o forte ativismo social e a tradição de contestação ao poder político e ao capital 
econômico, como por exemplo os movimentos de ocupação de edifícios vazios nos bairros de Kreuzberg e 
Schöneberg nos anos 70 e 80. Assim, os espaços públicos centrais são continuamente tensionados entre as 
demandas, de um lado, do capital globalizado que comanda a economia local e marketing urbano, e de outro 
lado, da sociedade civil e suas fortes pressões por maior participação nos destinos da cidade. 

O DEBATE PÚBLICO: ¨VELHO CENTRO, NOVO AMOR?¨ 

É assim que, como já mencionado, em 2015 inicia-se o processo participativo denominado oficialmente 
¨Processo de Diálogo¨ (Dialogprozess) para discutir e deliberar sobre o futuro da área em questão. Todo o 
material de divulgação e informativo deste processo traz como título: ¨Velho centro, novo amor?¨. 
Antecedente deste debate é um antigo conflito entre os defensores da reconstrução histórica da praça e os 
que pedem a sua manutenção como uma área aberta, não-construída, a grosso modo defendidos, 
respectivamente, por moradores da antiga Berlim Ocidental e da antiga Berlim Oriental (HOMBERG, 2017). 
Lembramos que a área denominada Berliner Mitte está localizada na antiga parte oriental da cidade, capital 
da ex-Alemanha Oriental, por isso os partidários da manutenção da área como espaço aberto têm-na em sua 
memória recente como uma importante praça urbana de sociabilidade e eventos coletivos. O mote ¨Velho 
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centro, novo amor?¨ é evidentemente um convite para a população voltar a conhecer (e amar) este espaço, 
mas percebe-se que está dirigida aos moradores da antiga parte ocidental da cidade. 

Segundo Regula Lüscher, Diretora de Obras da administração municipal, ao fim de todo o processo este 
conflito (reconstrução critica x espaço aberto) teria sido amenizado pelo debate público e que os dois lados 
se aproximaram, considerando que o objetivo da ação não era configurar espacialmente a área em nível de 
projeto (desenho), mas pensar conceitualmente o que deveria acontecer na área futuramente 
(WORTPROTOKOLL, 2016, p. 3)4. 

O início de todo o processo deu-se a partir de uma solicitação do Parlamento de Berlim ao poder executivo 
em 2014, mais especificamente à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Senat für 
Stadtentwicklung und Wohnen), para que este realizasse uma consulta pública com a população com o 
objetivo de pensar e deliberar sobre o centro histórico (¨historische Mitte¨), mais especificamente sobre a 
área em questão. Antes de deliberar sobre o futuro da área, o Parlamento queria saber a opinião da 
população. Também foram disponibilizados recursos financeiros para a sua realização.  

Ainda segundo Lüscher, o processo deveria ser transparente e compreensível tanto para a população em 
geral quanto para os parlamentares, que em última instância têm a responsabilidade de tomar as decisões 
finais. O objetivo era dar diretrizes para o encaminhamento ao Parlamento. O entendimento é que em uma 
democracia representativa a decisão final cabe aos parlamentares (WORTPROTOKOLL, op. cit., p. 3). Para 
que houvesse uma conexão entre o debate dos cidadãos no âmbito do Processo de Diálogo e o Parlamento, 
era importante que os parlamentares participassem ativamente do processo, por este motivo os 
representantes de cada partido na área de desenvolvimento urbano (stadtentwicklungspolitischen 
Sprecher/innen) assinaram um documento se comprometendo a respeitar os princípios gerais do debate e a 
ser parte ativa do debate. Este foi o ponto de partida. 

Considerando que ao longo dos últimos anos a intensa discussão sobre esta e outras áreas centrais de Berlim 
tem acontecido basicamente entre especialistas da área (historiadores, arquitetos, urbanistas etc.), sendo 
difícil incluir pessoas leigas e a população em geral no debate, Lüscher relembra que desde o início havia a 
preocupação de se alcançar a maior diversidade possível de grupos de cidadãos, por isso o processo foi 
pensado com diferentes formatos de atividades para incluir pessoas de faixas etárias e origens, assim como 
pessoas de diferentes partes da cidade, não apenas moradores do entorno. 

Foi criada a figura dos ¨Embaixadores do diálogo¨ (Dialogbotschaftler/innen), que seriam pessoas escolhidas 
dentre os participantes para garantir uma transferência de conteúdo e informações de uma atividade ou 
etapa para outra. Foram escolhidos 24 ¨embaixadores¨ e eles funcionariam como uma memória, sendo 
responsáveis por manter a continuidade dos posicionamentos tomados em cada atividade, para que 
pudessem ser reunidas ao final – em reforço a toda equipe organizadora do processo que documentava e 
sistematizava todas as informações. 

                                                           
4 Depoimento de Regula Lüscher, representante do poder executivo, à Comissão de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do 
Parlamento (Staatsabgeordnetenhaus) da cidade de Berlim, em sessão no dia 25 de maio de 2016. A arquiteta ocupava o cargo de 
Diretora de Obras (Senatsbaudirektorin) da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen) do Estado de Berlim, o que corresponde ao segundo escalão hierárquico na organização 
administrativa da Secretaria. 
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Ainda em 2014 também foi criada uma espécie de Conselho Curador (Kuratorium), formado por 15 pessoas 
representativas das mais diversas áreas de formação (GESCHÄFTSORDNUNG..., 2014). Ao longo do ano de 
2015, as reuniões do Kuratorium ocorriam a cada 4 ou 6 semanas, onde eram feitas avaliações das etapas 
realizadas e discutidos os próximos passos. Como uma instância plural, constituída por pessoas com 
diferentes interesses, seus integrantes tinham a função de acompanhar todo o processo intensamente e 
garantir que tudo ocorresse de forma transparente e livre. 

A tabela 1 mostra as etapas do Processo de Diálogo ocorridas em 2015. Todo o processo ocorreu entre abril 
e novembro de 2015, divididas em duas fases. Após uma grande conferencia de abertura em abril, a troca de 
ideias ocorre inicialmente no ambiente da internet5, onde os cidadãos eram convidados a postar suas ideias 
iniciais. As atividades presenciais da 1a fase, na forma de colóquios técnicos e oficinas, aconteceram ao longo 
do verão, entre os meses de junho e setembro, e foram finalizadas com um grande fórum que consolidou as 
ideias e propostas concebidas até então, resumidas em 15 diretrizes. Após uma pequena pausa, a 2a fase é 
retomada com um novo ̈ Diálogo Online¨ e atividades presenciais (nos mesmos moldes da 1a fase, mas desta 
vez mais enriquecidos) até o grande Forum de Encerramento, quando as diretrizes finais, agora em número 
de 10, foram concluídas. 

 
1ª FASE 

• Conferência de abertura – 18 de abril 

• 1º Diálogo Online (Online-Dialog) – 18 de abril a 18 de maio 

• 1º Colóquio técnico (Fachkolloquium)  – 15 de junho 

• 2º Colóquio técnico (Fachkolloquium) – 22 de junho 

• 1º Teatro – 26 de junho 

• 1ª Oficina (Bürgerwerkstatt) – 4 de julho 

• 2º Teatro – 22 de agosto 

• Forum Intermediário (Halbzeitforum) – 5 de setembro 

2ª FASE 

• 3º Teatro – 26 de setembro 

• 3º Colóquio técnico (Fachkolloquium) – 28 de setembro 

• 2º Diálogo Online (Online-Dialog) – até 23 de outubro 

• 2ª Oficina (Bürgerwerkstatt) – 17 de outubro 

• Fórum de Encerramento (Abschlussforum) – 28 de novembro 

Tabela 1:  Cronograma de atividades do Processo de Diálogo Berliner Mitte. 

Paralelamente aos eventos ocorreu uma exposição ao ar livre (Figuras 6 a 8) no período de 3 de julho até o 
dia do Forum de Encerramento, 28 de novembro. Em seis estações da praça, os módulos apresentavam uma 
documentação dinâmica de todo o processo: a cada 4 semanas os painéis eram trocados, atualizando as 
informações sobre a situação dos debates naquele momento, funcionando como um jornal semanal dos 
acontecimentos (OPEN-AIR-AUSSTELLUNG, 2015).

                                                           
5 https://www.stadtdebatte.berlin.de/ 

9603



 
 
 

 
Figura 6: As localizações da instalação para a exposição. Fonte: 

OPEN-AIR-AUSSTELLUNG, 2015. 

 

 
Figura 7: Rascunhos da instalação para a exposição. Desenho: 

Phillipp Wehage. Fonte: OPEN-AIR-AUSSTELLUNG, 2015. 

 
Figura 8: Uma das estações da exposição. Fonte: OPEN-AIR-AUSSTELLUNG, 2015. 

Todos os eventos e atividades foram abertos ao público e todo o processo completo podia ser acompanhado 
pela página6 do Dialogprozess (imagens, vídeos, documentos, atas, resultados). Os eventos em espaços 
fechados, como auditórios, aconteceram em locais no entorno imediato da praça, como o bcc Berlin Congress 
Center, na Alexanderplatz. 

No Online-Dialog, o internauta era confrontado com a pergunta: “Em sua opinião, o que é importante para 
o futuro do Berliner Mitte (a área objeto de discussão)?“, e os seguintes temas eram apresentados, para que 

                                                           
6 Este material ainda pode ser acessado na página https://www.stadtdebatte.berlin.de, assim como as atas das reuniões do 
Kuratorium, as apresentações dos eventos, todos os documentos públicos e projetos desenvolvidos pelo Senat für Stadtentwicklung 
und Umwelt (Secretaria de Desenvolvimento Urbano) sobre a área, assim como documentos e cartas abertas, inclusive críticas de 
associações e iniciativas, informações sobre os integrantes do projeto, elogios e críticas dos participantes do processo. 
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se pudesse elaborar uma resposta: qualidade de permanência, significado do lugar, relação com a história 
do lugar, espaço público, conexão com entorno.  

Nas oficinas (figura 9) os participantes tiveram a oportunidade de desenhar e discutir em pequenos grupos 
sobre temas que poderiam ser melhor elaborados mais livremente, como desenhos e esquemas gráficos, 
inclusive organizados em configurações espaciais. Os participantes trabalharam em grupos sobre temas 
livres, ao final reunidos em uma discussão coletiva sobre os resultados parciais. Os assuntos discutidos foram 
agrupados, ponderados e encaminhados para os demais formatos. Especificamente na 2a oficina, que 
ocorreu em 17/10/2015, os trabalhos e debates tiveram como base as 15 teses oriundas do Forum 
Intermediário. Nesta, um panorama sobre o perfil sociodemográfico dos participantes nos mostra que havia 
bem mais homens (80%) do que mulheres e houve pouca participação de pessoas jovens – a maioria estava 
na faixa etária dos 50 anos (BÜRGERWERKSTATT..., 2015).

 
Figura 9: Cena da 2a oficina. Fonte: BÜRGERWERKSTATT..., 2015. 

O Teatro Participativo ocorreu em praça pública e buscava atrair jovens, assim como possibilitar que as 
pessoas vivenciassem o espaço urbano que era objeto de discussão. 

Os Colóquios Técnicos reuniam especialistas na área e pessoas leigas em um mesmo espaço, com o objetivo 
de criar uma fundamentação e enquadramento geral para as demais discussões, essencialmente sobre a 
história do lugar e projetos já desenvolvidos, assim como sobre concepções para o futuro. Uma palestra 
introdutória era seguida por debates e trabalhos de grupos em mesas com até oito pessoas, mesclando 
especialistas e leigos (Figuras 10 e 11). Como era de se esperar, aqui uma parte significativa dos participantes 
tinha algum tipo de formação na área de planejamento urbano e arquitetura: por exemplo, dos 140 
participantes do 1o Colóquio Técnico, 44 tinham formação nestas duas áreas. Apenas 14 participantes se 
declararam como moradores ou leigos. Os demais tinham formação em diversas outras áreas como história, 
cultura, juventude etc. (FACHKOLLOQUIUM..., 2015).  
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Figura 10: Trabalho em grupos no 1o Colóquio de Especialistas, em 15 de junho de 2015. Fonte: FACHKOLLOQUIUM..., 2015, p. 6. 

 

Figura 11: Mesa-redonda no 1o Colóquio de Especialistas, em 15 de junho de 2016. Fonte: FACHKOLLOQUIUM..., 2015, p. 6. 

O Forum de Encerramento reuniu 155 participantes durante a tarde de 28/11/2015. Neste evento final as 
ideias e propostas trazidas das etapas anteriores foram sistematizadas e discutidas, resultando nas 10 
diretrizes finais. Uma parte da tarde foi reservada para trabalhos em grupos, na qual cada grupo se 
responsabilizou por discutir uma diretriz. Assim, as 15 diretrizes oriundas do Forum Intermediário (Figura 12) 
sofreram alterações, e em parte também a sua redação foi objeto de argumentações e pontos de vista 
contrários (ABSCHLUSSFORUM, 2016). 
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Figura 12: Forum Intermediário. Fonte: https://www.stadtdebatte.berlin.de/informationen. Acesso em 08/06/2018.  

Segundo Homberg (2017)7, na época de sua realização o processo participativo foi bem avaliado por muitos 
participantes em virtude de sua amplitude e diversidade de momentos de discussão, e considerado algo novo 
na politica urbana em Berlim. Entretanto, houve também críticas de que o desenrolar do processo foi 
¨apressado¨, pois o tempo total de 8 meses (de abril a novembro) teria sido curto demais considerando a 
densidade de etapas de encontros e debates com formatos diferentes.  

Segundo ela, de fato existiu uma certa sobrecarga de ações para os participantes - palestras, conferências 
intermediária e final, workshops etc. -, em um espaço de tempo relativamente curto, certamente não sendo 
suficiente para a assimilação e processamento de todos os conteúdos. Afinal, não se tratava de deliberar 
apenas sobre se deveria se construir um edifício e em que local, mas de um processo fortemente conceitual 
onde se discutiu visões de futuro. As dez diretrizes gerais produzidas ao final eram, cada uma, amplas o 
suficiente para conter em si diversas outras questões e aspectos que deveriam ser discutidos. 

Através de diversas metodologias, meios e formatos, a organização do processo procurou diversificar as 
formas de transmissão de conteúdos mais específicos ou mais abstratos aos participantes, em especial aos 
leigos, ou seja, àqueles que não eram oriundos das áreas de urbanismo e de arquitetura, mas mesmo assim 
surgiram críticas que não teria sido suficiente. 

A arquiteta e diretora de desenvolvimento urbano, Regula Lüscher, ressalta alguns dados finais sobre os 
participantes do processo como um todo: ao longo de 2015 foram registrados 88.000 visitantes na página da 
internet e 7500 contribuições escritas no Online-Dialog. Nos diversos formatos presenciais houve um total 
de mais de 2000 participantes, com o predomínio dos homens (59%) em relação a mulheres (14% sem 
informação). Segundo Lüscher, esta é um fenômeno recorrente em diversos processos participativos, por 
isso há necessidade de melhoria para atrair mais mulheres. Com relação à faixa etária, predominaram 
pessoas mais velhas: abaixo de 30 anos: 15%; 30-50 anos: 26%; 50-70 anos: 27%; acima 70 anos: 13%. No 
que diz respeito ao local de moradia, a secretária entende que foi alcançado o objetivo de atrair pessoas de 

                                                           
7 Ulla Homberg, arquiteta da Prefeitura de Berlim, em entrevista concedida a este autor em 21/01/2017. 
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toda a cidade para o debate, pois 1/3 dos participantes veio do bairro Mitte, enquanto 2/3 eram de outros 
bairros da cidade (WORTPROTOKOLL, 2016). 

O ano seguinte, 2016, foi dedicado ao aprofundamento especializado de algumas questões centrais 
resultantes do Processo de Diálogo, necessário para encaminhamento e aprofundamento das diretrizes. O 
Kuratorium elaborou um documento (Prozessempfehlung) com três encaminhamentos ao Parlamento 
berlinense, que foram então objeto de apreciação e aprovação por parte deste em sessão ocorrida em xx de 
junho de 2016: (1) aprofundamento técnico especializado de três temas principais: tráfego, clima urbano e 
história; (2) manter informações transparentes e assegurar a contínua participação dos cidadãos; (3) 
preencher com vida algumas das diretrizes gerais, no sentido de que deve implementar, dentro das 
possibilidades, algumas das atividades previstas. 

Desta forma fechou-se o ciclo, até aquele momento, com o entrelaçamento das diversas instâncias 
envolvidas no processo: a instância político-representativa (a política local, representada pelo Parlamento), 
a instância técnica (especialistas do planejamento urbano e da arquitetura, representantes do poder 
executivo), e a instância popular/cidadã, na forma da sociedade civil, organizada ou não. 

AS DEZ DIRETRIZES FINAIS 

Aqui apresentamos uma descrição e análise sucinta das dez diretrizes gerais para a área (Tabela 2), o produto 
final de todo o processo participativo executado ao longo do ano de 2015 e aprovadas no Forum de 
Encerramento. Conforme já esclarecido, estas diretrizes finais foram encaminhadas depois ao legislativo 
berlinense, para apreciação e aprovação, para em seguida serem encaminhadas ao executivo para 
desenvolvimento. 

Esta parte do artigo está escrito em boa parte com base no Relatório Final de Avaliação 
(AUSWERTUNGSBERICHT, 2016), documento produzido em 22 de março de 2016 pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano após a deliberação do Parlamento aprovando as diretrizes formuladas em 2015. 
Um documento bastante interessante que não apenas relata e explica cada uma das diretrizes, como 
também detalha uma boa parte do processo até se chegar à escrita final, incluindo os impasses surgidos, as 
discordâncias e as divergências entre os participantes quanto à sua formulação. O Relatório também aponta 
as possibilidades concretas de implementação de cada uma das diretrizes, sugeridas pelos próprios 
participantes. 

Como se pode observar, são dez diretrizes que traduzem desde concepções bem abrangentes sobre o caráter 
do espaço urbano que se pretende ter no futuro até premissas funcionais e de desenho urbano, como 
organização do tráfego e melhoria do clima urbano. 
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Diretriz 1 - O Berliner Mitte é um lugar para todos. No futuro os berlinenses poderão aqui 
usufruir de atividades diversificadas e abertas ao público8. 

Diretriz 2 - A história do espaço Berliner Mitte deverá ser no futuro melhor percebida e 
vivenciada. Através de elementos memoriais diversificados será possível compreender 
melhor a história do lugar9. 

Diretriz 3 - O Berliner Mitte, em especial o espaço em frente à Prefeitura de Berlim, se abre 
para debates políticos como um espaço da democracia10. 

Diretriz 4 - O Berliner Mitte será um lugar para a cultura e criatividade. Formas artísticas 
variadas e experimentais possibilitam vivências diversificadas e uma permanência 
inspiradora11. 
Diretriz 5 - O Berliner Mitte mantém-se como um lugar público e não-comercial12. 

Diretriz 6 - Como um „oásis verde“, o Berliner Mitte deve contribuir com o clima urbano, servir 
à sustentabilidade e ao descanso das pessoas13. 
Diretriz 7 - O Berliner Mitte terá trafego reduzido e lento, tornando-se um espaço silencioso. 
Também será um espaço melhor conectado com os bairros vizinhos14. 

Diretriz 8 - No Berliner Mitte a proximidade com a água será perceptível. As margens do rio 
Spree deverão ser acessíveis ao público, as cascatas ao lado da torre de televisão deverão no 
futuro ser convidativas para a permanência das pessoas15. 

Diretriz 9 - Deverão ser mantidos os eixos visuais entre Torre de TV e rio Spree, assim como 
entre a Prefeitura de Berlim e a Igreja de Santa Maria16. 
Diretriz 10 - O Berliner Mitte deverá se desenvolver continuamente. Através de usos 
temporários e flexíveis o lugar deverá se manter dinâmico e com capacidade de se adaptar 
para o futuro17. 

Tabela 2: As 10 diretrizes finais. Fonte: Auswertungsbericht, 2016 

As cinco primeiras diretrizes têm um caráter fortemente conceitual enquanto as cinco últimas apresentam 
propostas mais práticas, se aproximando de uma dimensão projetual, de intervenção no espaço urbano. Com 
a ressalva da décima diretriz que, sendo mais conclusiva, volta a ser mais abrangente e ampla.  E são estas 
que necessitam de estudos técnicos mais detalhados por parte do poder executivo (atualmente em 
desenvolvimento). 

                                                           
8 Die Berliner Mitte wird ein Ort für alle. Zukünftig können hier Berliner*innen und Besucher*innen abwechslungsreiche und offen 
zugängliche Angebote nutzen. 
9 Die Geschichte der Berliner Mitte wird zukünftig besser sicht- und erlebbar gemacht. Durch abwechslungsreiche 
Erinnerungselemente wird die vielfältige und vielschichtige Historie des Ortes verdeutlicht. 
10 Die Berliner Mitte, insbesondere der Platz vor dem Berliner Rathaus, öffnet sich als Ort der Demokratie für politische Debatten. 
11 Die Berliner Mitte wird ein Ort der Kultur und Kreativität. Vielfältige, auch experimentelle Kunstformen ermöglichen 
abwechslungsreiche Erlebnisse und einen inspirierenden Aufenthalt. 
12 Die Berliner Mitte bleibt ein öffentlicher, nicht-kommerzieller Ort. 
13 Die Berliner Mitte dient als „Grüne Oase“ der Erholung, der Nachhaltigkeit und dem Stadtklima. Die Grünflächen werden 
aufgewertet, ansprechend gestaltet und gepflegt. 
14 Die Berliner Mitte wird verkehrsberuhigt. Sie wird leiser. Auch wird sie zukünftig besser mit den umliegenden Stadtvierteln 
vernetzt. 
15 In der Berliner Mitte wird die Nähe zum Wasser spürbar. Das Spreeufer wird für den Aufenthalt geöffnet, die Wasserkaskaden am 
Fernsehturm laden auch zukünftig zum Verweilen ein. 
16 Die Sichtachsen zwischen Fernsehturm und Spree sowie Berliner Rathaus und Marienkirche bleiben erhalten. 
17 Die Berliner Mitte wird beständig weiterentwickelt. Durch flexible und temporäre Nutzungen bleibt der Ort zukunftsfähig und 
dynamisch. 
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A diretriz 1 é bastante abrangente e pode ser entendida como a principal de todas. Ela dá o tom dos debates 
que encaminham o futuro deste espaço público central: as atividades e usos que ali ocorrerão deverão ser 
diversificadas e de acesso público, de tal forma que todas as pessoas da cidade se sintam convidadas e 
possam usufruir do espaço. A premissa principal é a de um espaço público que seja de fato um espaço de e 
para todos. 

Atualmente este espaço urbano já funciona como um ponto de encontro que dispõe de uma infraestrutura 
pública atrativa: banheiros públicos, fontes de água, wi-fi grátis e assentos, sem barreiras físicas. Diversos 
grupos sociais frequentam o espaço: moradores de rua, crianças e adolescentes, visitantes e turistas, 
moradores dos arredores etc. Já é, portanto, um espaço de ¨possibilidades¨ e de diversidade social 
(AUSWERTUNGSBERICHT, op. cit., p. 7). 

Por ser uma diretriz conceitual, ela abrange todo o espaço urbano em questão, mas nos debates foram 
ressaltados espaços pontuais que podem fortalecer determinadas atividades e usos – e que devem ser 
fortalecidos. Como espaços de encontro, foram citados a Neptunbrunnen (fonte de Netuno) (Figura 14), 
localizada no cruzamento de dois eixos centrais perpendiculares, o Marx-Engels-Forum como área verde, e 
o espaço em frente à Prefeitura como local de concentração de atividades políticas, entre outros. Estes são 
microespaços que reverberam de forma emblemática na memória afetiva das pessoas e que por isso, ao 
serem reforçados enquanto espaços de encontro e sociabilidade, têm um grande potencial para contribuir 
na concretização deste diretriz. Além disso, durante os debates foram sugeridas melhorias na infraestrutura 
para moradores de rua (pontos de apoio de serviço social na estação de S-Bahn Alexanderplatz, por exemplo), 
para atividades turísticas e para a prática de esportes de rua. Estas melhorias atrairiam turistas, moradores 
de rua e esportistas (jovens e crianças), respectivamente, consolidando assim a diversificação do público 
usuário. O texto fala literalmente que ¨os moradores de rua e pessoas carentes são bem-vindas. Caso 
necessário, haverá serviços de apoio social à disposição¨18 (AUSWERTUNGSBERICHT, op. cit., p. 7).  

Outra vertente de ação seria a eventual criação de novos espaços dentro de edificações já existentes. Embora 
seja ambientes fechados, estes teriam acesso público, por exemplo na sede da Prefeitura, na base da Torre 
de TV ou no andar térreo de edificações residenciais do entorno imediato. Entende-se que para isso são 
necessários estudos técnicos para a sua viabilização. 

Ao longo dos debates, os participantes reconheceram que com o fortalecimento de novas atividades podem 
surgir conflitos de uso, como por exemplo entre moradia e eventos, e a solução sugerida foi compartimentar 
usos conflitantes em subespaços diferentes ou em horários diferentes. 

Outro ponto controverso nos debates foi o papel das atividades privadas, aqui entendido como de 
propriedade privada. Uma parte dos participantes entendeu que as atividades privadas também podem 
contribuir para a formação de um espaço plural, para todos, e que por isso não deveriam existir 
exclusivamente usos públicos: o pequeno comércio também contribui para melhorar a qualidade de 
permanência no espaço. Chegou-se ao compromisso de que pequenos cafés e feiras temporárias são 
aceitáveis (muito embora estas atividades já existam na área e seriam suficientes, argumentaram outros 
participantes), mas shopping centers e outros empreendimentos privados de grande porte foram 
decididamente rejeitados.

                                                           
18 No original: ¨Obdachlose und sozial bedürftige Personen sind auf dem Platz willkommen. Bei Bedarf stehen soziale 
Dienstleistungen zur Verfügung¨. 
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Figura 13: Fonte de Netuno. Foto do autor, 2016. 

No que concerne à moradia, foi unânime o entendimento de que a área deve ter moradia a preços acessíveis 
em seu entorno imediato. Uma minoria dos participantes, ao afinal vencida, argumentou a necessidade de 
novas construções de edifícios habitacionais, pois iria criar uma maior dinâmica à região e melhoraria a 
qualidade da permanência no espaço, especialmente se misturado com uso comercial privado. Outro 
argumento é de que a cidade precisava de mais moradias, de preferência a preços subvencionados. 
Entretanto, a maioria foi contra novas construções na área, ao entender que os atuais edifícios residenciais 
são suficientes e ainda existem projetos em andamento de novos empreendimentos no entorno menos 
imediato. A propósito, este aumento de densidade em breve faz crescer ainda mais a importância da área 
como um espaço aberto e verde. 

A diretriz 2 faz referência à história da cidade. A área está fortemente relacionada com a história de Berlim, 
pois sua localização coincide com parte do núcleo de fundação da cidade, além de conter significativos 
elementos arquitetônicos de diversas épocas como a Igreja de Maria (Marienkirche) (1666, restaurada no 
sec. XIX e em 1970), a sede da Prefeitura (Rotes Rathaus, 1869), a Torre de TV (1972). Outros objetos 
memoriais, não arquitetônicos, podem ser encontrados na área, como escavações arqueológicas, placas 
informativas e monumentos. Com esta diretriz, pretende-se tornar acessível a mais pessoas o conhecimento 
da história do lugar, consequentemente da cidade. 

Da mesma maneira como assinala a diretriz 1, esta orienta-se para a área como um todo, mas também 
ressalta alguns elementos pontuais que possuem significado histórico especial, e por isso potencial para 
expandir e qualificar a leitura da história: Marienkirche, Prefeitura, torre de TV, Marx-Engels-Forum e a fonte 
de Netuno. 

Segundo o Relatório de Avaliação (AUSWERTUNGSBERICHT, op. cit., p. 11), a importância da história do lugar 
e a necessidade de que ela seja melhor lida e vivenciada no espaço pelos usuários foi mencionada em diversas 
etapas do processo. Houve controvérsias sobre como tornar “visível” a história, mas a maioria dos 
participantes concordou que esta questão não deve passar pela reconstrução de edifícios históricos, mas por 
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outros meios, a exemplo de placas de informação, vestígios arqueológicos, desenhos na pavimentação ou 
através de exposições, por exemplo nas edificações já existentes e na base da torre de TV. Neste sentido, a 
reconstrução de antigas edificações com valor histórico foi recusada pela maioria dos participantes. 

A dimensão política do espaço público está em evidência na diretriz 3. O espaço Berliner Mitte é entendido 
não apenas como um espaço para todos, como pretende a primeira diretriz, mas também onde a esfera 
política da vida urbana aparece como parte do cotidiano. Neste sentido, a diretriz 1 é um seu pressuposto. 
Assim, a área em questão deverá ser consolidada como um espaço da democracia e do debate político, onde 
deve acontecer o encontro e o diálogo entre os cidadãos e a política. Em especial foi citado nas discussões o 
espaço em frente à Prefeitura que já funciona atualmente como um local de concentração de pessoas, e por 
isso se oferece como um espaço para a expressão dos interesses da sociedade berlinense através de 
manifestações públicas e atividades políticas de indivíduos e iniciativas coletivas. 

Para que o espaço se torne um fórum de cidadãos, o Relatório menciona sugestões dos participantes para 
que ali seja criado algo como um Speaker´s Corner19 (AUSWERTUNGSBERICHT, op. cit., p. 12). Alguns espaços 
dentro do edifício da Prefeitura ou na base da Torre de TV poderiam ser disponibilizados para a realização 
de reuniões e eventos por associações da sociedade civil, como ONG´s e iniciativas de moradores. Por tudo 
isso, as atividades de cunho político e cultural aqui propostas complementam as atividades sociais e 
comunitárias, garantindo deste modo a riqueza e diversidade de usos. A proposta de que espaços internos 
em edificações já existentes sejam utilizados para eventos políticos está articulada com a diretriz anterior 
que aponta a recusa por novas construções e o desejo de manter a área como espaço aberto, não-construído. 

Muitos participantes ressaltaram a importância do significado político do lugar, muito embora tenha havido 
alguma divergência nos debates quanto à centralidade deste espaço para a protestos públicos, pois outros 
espaços centrais em Berlim são mais adequados para eventos políticos20 (AUSWERTUNGSBERICHT, op. cit., 
p. 13). 

Segundo a quarta diretriz, o espaço urbano em discussão deverá no futuro propiciar a cultura e a criatividade 
artística, reforçando Berlim como uma cidade experimental. Neste sentido, no espaço público Berliner Mitte 
a diversidade cultural deve ser vista e vivenciada, conforme texto aprovado pelos participantes, através de 
¨artistas de rua, mercados, exposições, teatro e concertos¨, cujas apresentações e performances podem ser 
“inspiradores para moradores locais e turistas” (AUSWERTUNGSBERICHT, op. cit., p. 14). Entende-se que o 
usufruto da arte não deve ser apenas diversão e entretenimento, mas tem um viés pedagógico, pois além de 
serem “inspiradores”, estes eventos artísticos devem oferecer às pessoas a possibilidade de “aprender e se 

                                                           
19 O Speaker´s Corner é um tradicional espaço para discursos políticos aberto a qualquer cidadão no Hyde Park, Londres. 

20 De fato, tradicionalmente outros espaços públicos centrais recebem com frequencia manifestações públicas de cunho político, 
como a Pariser Platz, o Portão de Brandenburgo e a Alexanderplatz. Podemos ilustrar com uma notícia de jornal (BERLINER ZEITUNG, 
2016) que informa a realização de uma série de manifestações públicas na região central de Berlim nos dias 2 e 3 de setembro de 
2016: apenas uma manifestação de pequenas dimensões contra a política de imigração do governo federal deveria acontecer no dia 
2 de setembro em frente à Prefeitura (Rotes Rathaus), no espaço Berliner Mitte; as demais estavam previstas para acontecer em 
outros locais: um protesto maior, também com o mesmo tema e no mesmo dia, estava previsto para sair da Leipziger Platz e do 
Gendarmenmarkt em direção ao Ministério do Trabalho (Arbeitsministerium) na Wilhelmstrasse; e um terceiro protesto de dimensões 
bem maiores (previsão de 10.000 pessoas) contra o racismo e contra o partido AfD deveria acontecer no sábado, dia 3 de setembro, 
ao longo da avenida Kurfürstendamm. 
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informar”21. Além disso, prossegue o documento, nesta área a arte e a cultura devem ser gratuitas e de livre 
acesso a todos, ali deve haver um clima de “abertura cultural”. 

Para os artistas devem estar disponíveis espaços flexíveis e ao ar livre, assim como espaços fechados, porém 
baratos, como ateliers (temporários), espaços de exposição e de ensaios. O entendimento é que as ofertas 
culturais enriquecem a vida do lugar e complementam outros usos de maneira inspiradora. 

Algumas maneiras de implementar a diretriz são a utilização do espaço conhecido como Marx-Engels-Forum 
para atividades culturais, seja com a chamada Gartenkunst (arte paisagística), por exemplo, criando um 
jardim sensorial ou jardim memorial sobre a história alemã, seja com projeções de cinema ao ar livre 
utilizando a parede do castelo barroco em reconstrução (o futuro Humboldt-Forum). Todo o espaço aberto 
da praça deve ser utilizado para grupos de teatro e dança, arte de rua etc. Além disso, deve-se reforçar o uso 
cultural de edifícios significativos já existentes, como a Marienkirche, a Prefeitura e a torre de TV, colocando 
espaços internos destas e outras edificações à disposição de artistas. Por fim, os participantes sugeriram que 
se poderia também construir pavilhões temporários ou criar espaços subterrâneos na praça 
(AUSWERTUNGSBERICHT, op. cit., p. 14). 

Em resumo, os participantes concordaram que a área deve ser um espaço público com flexibilidade e 
versatilidade para diversos tipos de usos culturais e artísticos. Preferiu-se que estes usos não exijam 
edificações construídas, mas alguns participantes lembraram que eventualmente podem ser necessários 
espaços cobertos devido às condições climáticas, e neste caso deve-se recorrer a edificações já existentes. 

A diretriz 5 coloca em destaque o caráter público do espaço como algo oposto ao consumo. As pessoas 
devem ter a possibilidade de permanecer na área sem que seja necessário ter que consumir algo, de acordo 
com a premissa “espaços para todos”, já que a obrigação de consumo promove a exclusão de determinados 
grupos de usuários. As atividades devem ser gratuitas e aberta a todos, especialmente as financiadas pelo 
poder público. Estabelecimentos gastronômicos, como cafés, devem ser um complemento às atividades 
gratuitas e contribuem para que diferentes grupos de usuários usufruam do espaço 
(AUSWERTUNGSBERICHT, op. cit., p. 16). 

De modo geral, segundo este Relatório, esteve bastante presente em todas as etapas do processo 
participativo a discussão sobre o caráter comercial ou não das atividades e práticas que deverão ocorrer no 
espaço. Verificou-se forte rejeição por atividades comerciais que induzem ao consumo, mas houve certa 
controvérsia quanto ao fato de que usos privados também pertencem ao centro de Berlim e podem 
contribuir para a qualidade da permanência das pessoas no espaço. Foi aceito que apenas pequenos cafés 
nos edifícios já existentes e às margens do Spree ou feiras temporárias seriam permitidos. Houve grande 
resistência contra shopping centers e semelhantes estabelecimentos privados de grandes dimensões. 

Nesta discussão esteve presente novamente a questão da moradia. A região foi caracterizada como um lugar 
para habitação de baixo custo, mas houve controvérsia se os atuais edifícios residenciais seriam suficientes 
para isso. Novamente venceu a ideia de não construir novos edifícios residenciais, considerando que já 
existem diversos projetos em construção no entorno e que o espaço aberto existente deveria ser preservado 
como forma de atenuar este maior adensamento futuro. O Relatório apresenta um resumo das 
argumentações de participantes favoráveis e contrárias a esta diretriz: dentre os argumentos a favor, foi 

                                                           

21 No original: „Berliner*innen und Tourist*innen (…) können sich inspirieren lassen, weiterbilden und informieren“. 
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afirmado que um maior número de imóveis privados iria beneficiar apenas poucas pessoas, enquanto uma 
área com caráter público é aberta para todos e pode funcionar como lugar de encontro; além disso, a 
configuração espacial de espaços públicos pode ser discutida democraticamente, pela coletividade, o que 
não seria possível com a privatização. Dentre os argumentos contrários, colocou-se que a região em questão 
tem pouca vida urbana atualmente e a privatização de terrenos para investimentos pelo capital privado seria 
benéfica por trazer uma maior mistura de residência e trabalho. Além do mais, o surgimento de novas 
edificações traria mais segurança à área. 

A seguir expomos de maneira mais sucinta as diretrizes 6 a 10. Como mencionado, estas diretrizes (com 
exceção da décima que, como vimos, tem um sentido mais amplo e conceitual) apresentam 
encaminhamentos mais concretos e técnicos, que atualmente estão em fase de detalhamento por parte do 
executivo para encaminhamento de sua viabilidade. 

A diretriz 6 trata da dimensão ecológica e ambiental do espaço urbano. A atual cobertura vegetal deve ser 
mantida, contribuindo para a melhoria das condições climáticas com o intuito de que a praça, embora 
central, seja também um lugar de descanso e relaxamento em meio ao turbilhão do centro da cidade. O 
verde deve estar integrado às águas ali existentes, como o rio Spree e a fonte de Netuno. A diretriz 8 dá 
ênfase na relação com a água, já sugerida na sexta diretriz. Também aqui não houve muita polêmica quanto 
ao tema. Um elemento natural significativo é o rio Spree, que deve ser melhor conectado com a área. Houve 
algum tipo de discussão quanto à largura das margens urbanizadas do rio, que devem ser requalificadas. 

Estas questões de cunho ambiental também se manifestam na diretriz 7, que pleiteia pela redução do tráfego 
veicular na área, visando a melhoria das condições climáticas (poluição atmosférica e sonora), assim como a 
melhoria na circulação dos pedestres, que poderiam se deslocar pela área com mais tranquilidade e 
segurança. Entretanto, para além das questões ambientais e de segurança, esta diretriz também tem como 
objetivo fortalecer conexões espaciais, criando novas ligações entre espaços (internos e externos) e reforçar 
as existentes, através da redução ou desvio do tráfego em alguns pontos ou mesmo com o bloqueio de 
algumas vias, transformando-as em vias para pedestres e ciclistas. Prioriza-se, desta forma, as formas de 
mobilidade ativa (circulação a pé e por bicicletas) e as conexões com áreas vizinhas. Houve poucas 
controvérsias quanto a este tema entre os participantes, mas também ficou claro para todos que as medidas 
a serem implementadas deverão ser precedidas de estudos técnicos de transporte e trânsito 
(AUSWERTUNGSBERICHT, op. cit., p. 21). 

A diretriz 9 é um prenúncio da 10a e última, buscando uma síntese do conjunto de ideias contidas nas 
diretrizes. Isso porque aqui fica evidenciada a ideia da área urbana Berliner Mitte como um conjunto 
urbanístico, composto por diversas camadas históricas e estilos arquitetônicos, que deve ser preservado e 
fortalecido. A Torre de TV, a Igreja de Maria, o Humboldt-Forum (em construção em 2016) e a Prefeitura são 
objetos arquitetônicos importantes neste conjunto e devem estar conectados espacialmente através de eixos 
visuais (Figura 16). Houve grande aceitação entre os participantes desta ideia de manutenção e 
fortalecimento dos eixos visuais, apenas algumas dúvidas surgiram quanto à forma como estes eixos seriam 
enfatizados, se por elementos construídos ou por vegetação (plantas e árvores), mas tendeu-se para uma 
renúncia de novas edificações, como vimos nas diretrizes anteriores (AUSWERTUNGSBERICHT, op. cit., p. 25). 
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Figura 14: Utilização de maquete física para discussão da diretriz 9. Fonte: Auswertungsbericht, op. cit., p. 24. 

A 10a diretriz tem o objetivo de amarrar todas as demais, sendo deste modo mais conceitual: os participantes 
desejaram marcar a ideia de que os espaços urbanos estão sempre em transformação, e o Berliner Mitte não 
poderia ser diferente. Sugestões de espaços e equipamentos flexíveis (como estruturas que podem ser 
montadas e desmontadas) e de utilização de edifícios já existentes para acomodar usos temporários 
apareceram em diversos momentos na elaboração de diretrizes anteriores, e isso fica evidente e consolidado 
nesta diretriz. O Relatório Final esclarece que deverá ser criado uma espécie de Conselho de Gestão22, 
formado por atores da sociedade civil, para acompanhar o desenvolvimento da área e discutir as formas de 
uso do espaço (AUSWERTUNGSBERICHT, op. cit., p. 26). De modo geral, não houve muitas polêmicas com 
relação a este tema ao longo das etapas do Processo de Diálogo, pois a ideia de um desenvolvimento 
processual da área e de uma gestão compartilhada sempre esteve presente. Apenas algumas dúvidas 
surgiram quanto à implementação do conceito, por exemplo se questionou o que seria um uso temporário: 
¨2 meses? 20 anos?¨ (AUSWERTUNGSBERICHT, op. cit., p. 27). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando os moradores de uma grande metrópole, ao discutir e debater sobre o futuro de um importante 
espaço público no centro de sua cidade, concluem que este lugar deve ser fundamentalmente um lugar da 
política e da cultura, pode-se depreender que a dimensão coletiva da cidade e dos espaços públicos é 
compreendida, por estes cidadãos, como fundamental para a vida urbana. Quando esta metrópole é Berlim, 
capital da Alemanha, cidade ressurgida de um longo período de fratura (urbana, político-administrativa e 
sócio-cultural) e, como tantas outras, capturada pelo capital global e pela política urbana neoliberal, pode-
se conjecturar que este talvez seja um indicativo de resistência. Afinal de contas, nesta condição a cidade de 
Berlim tem seus espaços públicos centrais continuamente tensionados, como vimos, entre as demandas, de 
um lado, do capital globalizado que comanda a economia e o marketing urbano, e de outro lado, da sociedade 
civil e suas fortes pressões por maior participação nos destinos da cidade. 

Considerando a população da cidade, decerto que o processo participativo descrito neste artigo não foi 
representativo, como não poderia deixar de ser, assim pode-se também desconfiar de seus resultados, 

                                                           

22 No original: ¨Steuerungsgremium¨ 

9615



 

entendendo-os como tendo sido em parte conduzidos por grupos de participantes que podem ter tido maior 
presença e/ou maior poder de argumentação e persuasão nas atividades e eventos do Processo de Diálogo. 
De uma forma ou de outra, prevaleceu a ideia de um espaço público no centro de uma metrópole que deve 
ser aberto ao debate político e possibilitar a expressão cultural das pessoas e onde atividades privadas 
vinculadas ao consumo não devem ter muito espaço. É de se perguntar que resultados nos traria uma série 
de debates como este em cidades brasileiras, altamente marcadas pela segregação social e pelo cotidiano de 
violência e insegurança. 

Como estas noções serão concretizadas na prática, caberá a arquitetos, urbanistas, mas também a políticos, 
já que o processo de debates, embora encaminhado em suas diretrizes fundamentais, em virtude de sua 
complexidade ainda não está concluído. Afinal, os participantes, em boa parte leigos, não discutiram sobre 
intervenções projetuais específicas, mas sobre visões de futuro – sintetizadas nas dez diretrizes finais. 

Estas visões de futuro envolvem um centro de cidade que ainda é importante para as pessoas. A despeito 
das transformações que grandes cidades como Berlim experimentam em suas estruturas urbanas, como a 
policentralidade ou novas configurações tipológicas, a despeito das novas formas de circulação urbana e de 
comunicação, afetando inclusive as modalidades de comércio e prestação de serviços, o centro da cidade 
ainda é compreendido como um espaço onde a história, a cultura e a política não devem estar encobertas 
pelo capital e pelo consumismo que, sem controle social, resultam em fenômenos de elitização ou 
segregação urbana. Para os participantes, o centro da cidade é importante para a coletividade e o espaço 
público é elemento fundamental neste contexto, tendo em vista uma vida urbana mais democrática. E que 
o espaço urbano é feito continuamente (em constante transformação) pelas pessoas. Estas são talvez 
algumas das mais interessantes avaliações deste processo. 

 

O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – Brasil. 
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 PRAÇA DA LIBERDADE (BELO HORIZONTE/MG): ESPAÇO “PÚBLICO” 
PARA QUEM? 

LIBERDADE SQUARE (BELO HORIZONTE / MG): "PUBLIC" SPACE FOR WHOM? 

PLAZA DE LA LIBERTAD (BELO HORIZONTE / MG): ESPACIO "PÚBLICO" PARA QUIÉN? 

 EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O espaço livre público é o espaço do descanso, da contemplação, do lazer eventual, ocasional, da recreação, do diálogo 
e do aprendizado, da troca de ideias e experiências, do encontro, da cidadania. A partir dos planos de embelezamento, 
os espaços públicos passam a ser locais para espetacularização da classe dominante (burguesa). O urbanismo neoliberal 
intensificou o processo de individualização da sociedade, transformando as cidades em produtos e interferindo 
diretamente nas ideias e nas atuações práticas que se referem ao espaço urbano em geral. Os espaços públicos passam 
a ser os próprios objetos de espetacularização, produtos de um planejamento estratégico. Nessa lógica, a restrição do 
acesso aos espaços públicos vem impulsionando o desaparecimento da sua dimensão pública e de um conjunto de 
formas e funções que favoreciam o relacionamento social e a ação dos cidadãos. Este trabalho visa discutir a dimensão 
pública da Praça da Liberdade, localizada em Belo Horizonte (MG). A praça é considerada um espaço público que 
legitima e simboliza o poder do estado e do capital, direcionada a um público nobre e elitizado.  
PALAVRAS-CHAVE: espaço público, Praça da Liberdade, dimensão pública.   
 
ABSTRACT: 
Public space is the space of rest, contemplation, occasional leisure, recreation, dialogue and learning, exchange of ideas 
and experiences, encounter and citizenship. From the embellishment plans, the public spaces become places for 
spectacularization of the ruling class (bourgeois). Neoliberal urbanism intensified the process of individualization of 
society, transforming cities into products and directly interfering with ideas and practical actions that refer to urban 
space in general. The public spaces become the objects of spectacularization, the products of a strategic planning. In this 
logic, the restriction of access to public spaces has been driving the disappearance of its public dimension and a set of 
forms and functions that favored the social relationship and the action of citizens. This paper aims to discuss the public 
dimension of Liberdade Square, located in Belo Horizonte (MG). The square is considered a public space that legitimizes 
and symbolizes the power of the state and of capital, directed to a noble and elitist public 
KEYWORDS: public space, Liberdade square, public dimension.   
 
RESUMEN: 
El espacio libre público es el espacio del descanso, de la contemplación, del ocaso ocasional, de la recreación, del diálogo 
y del aprendizaje, del intercambio de ideas y experiencias, del encuentro, de la ciudadanía. A partir de los planes de 
embellecimiento, los espacios públicos pasan a ser locales para espectacularización de la clase dominante (burguesa). 
El urbanismo neoliberal intensificó el proceso de individualización de la sociedad, transformando las ciudades en 
productos e interfiriendo directamente en las ideas y en las actuaciones prácticas que se refieren al espacio urbano en 
general. Los espacios públicos pasan a ser los propios objetos de espectacularización, productos de una planificación 
estratégica. En esta lógica, la restricción del acceso a los espacios públicos viene impulsando la desaparición de su 
dimensión pública y de un conjunto de formas y funciones que favorezcan la relación social y la acción de los ciudadanos. 
Este trabajo busca discutir la dimensión pública de la Plaza de la Libertad, ubicada en Belo Horizonte (MG). La plaza es 
considerada un espacio público que legitima y simboliza el poder del estado y del capital, dirigida a un público noble y 
elitizado. 
PALABRAS-CLAVE: espacio público, Plaza de la Libertad, dimensión pública. 
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INTRODUÇÃO 

O espaço público é aquele de propriedade pública e apropriação pública. O termo público significa “em 
primeiro lugar, que tudo o que vem a público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação 
possível. Em segundo lugar, o próprio mundo, na medida em que é comum a todos nós e diferente do lugar 
que nos cabe dentro dele” (ARENDT, 2007, p.59). O espaço público, portanto, é o lugar na cidade da prática 
de ações políticas e sociais.  

O espaço livre público é o espaço do descanso, da contemplação, do lazer eventual, ocasional, da recreação, 
do diálogo e do aprendizado, da troca de ideias e experiências, do encontro, da cidadania.  

O primeiro espaço livre público, identificado como expressão de cidadania, é a ágora, na Grécia, onde ocorria 
a assembleia dos cidadãos. Além da ágora grega, o fórum romano é a outra maior referência histórica de 
espaço livre público para o mundo ocidental. Este espaço de encontro, surgido em Roma, foi replicado em 
todas as cidades do Império Romano (BAPTISTA, 2000).  

A cidade grega “é um lugar e uma nação, é a morada dos citadinos e, portanto, a sua atividade ” (BAPTISTA, 
2000, p.20). Havia na Grécia a participação ativa dos cidadãos nos assuntos coletivos e um lugar definido para 
esta atividade: a Ágora. É neste espaço que se constituiu a Democracia, um lugar público por excelência: 

O espaço representativo do novo meio de vida democrático, onde se discutia política e 
negócios, onde a vida social dos cidadãos da Grécia transcorria, cuja importância era 
expressa pela posição centralizada que ocupava na cidade (BAPTISTA, 2000, p. 20). 

A Ágora era também o espaço onde o comércio acontecia secundariamente, mas sua função principal era 

servir como lugar da palavra, e a sua função mais antiga e persistente era a de ponto de encontro comunal. 

Este espaço era destinado somente aos cidadãos. Na Grécia antiga os cidadãos eram apenas os homens 

trabalhadores livres, ou seja, as mulheres e os escravos eram excluídos, o que deveria constituir apenas 15 a 

20% da população (BAPTISTA, 2000).  

O espaço público grego constituía um espaço comunitário de valor político democrático e por derivação social 

e comercial. Assim, o espaço público era o espaço físico definido por sua atribuição política do bem comum.  

O antigo Fórum romano, nos tempos de república, possuía a mesma função da Acrópole e da Ágora gregas 

num mesmo lugar (BAPTISTA, 2000), estabelecido no cruzamento das principais vias da cidade. No entanto, 

suas funções econômica, religiosa, política, de entretenimento e de sociabilidade passam a mudar no 

surgimento do império romano. Com isso, o Fórum cessa sua atividade como lugar de mercado e se torna 

uma verdadeira praça. Dessa forma, o espaço público urbano passa a ser referido como um espaço físico 

onde a circulação é permitida aos cidadãos, porém, estes já não têm poder político sobre este espaço, que é 

dominado pelo império romano. 

Na contemporaneidade, o espaço público pode ser considerado pela sua dimensão política e social, onde 

ocorrem ações coletivas. É nele que o homem se faz um agente social e atua como cidadão, a partir dos 

encontros e de debates em razão de direitos e justiça social. Os espaços públicos na cidade contemporânea 

são: 
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[...] imprescindíveis ao exercício da cidadania e à manifestação da vida pública, lugares onde 
deviam estar assegurados os direitos do cidadão ao uso da cidade, à acessibilidade e à 
memória, segurança, informação, conforto, circulação, além do acesso a arquitetura e à 
estrutura urbana (ABRAHÃO, 2008, p. 16). 

De acordo com Delgado (2017), nas ciências sociais o espaço público é aberto e acessível, em que todos 

podem ver e serem vistos, onde ocorrem todos os tipos de interações (harmoniosas ou polêmicas), dotados 

de valores práticos e simbólicos. 

Abrahão (2008) cita o direito à acessibilidade e à circulação como funções do espaço público, que permitem 

o uso da cidade, uma vez que o termo público fornece a ideia de acesso coletivo e sem objeções a quem se 

apropria deste espaço. Serpa (2007) salienta que o adjetivo público deve significar acesso (tanto físico quanto 

simbólico) irrestrito por todos os cidadãos, ou seja, sem mecanismos de seleção. Os espaços públicos são 

lugares 

onde os problemas são assinalados e significados, um terreno onde se exprimem tensões, 
o conflito se transforma em debate, e a problematização da vida social é posta em cena. Ele 
constitui, por isso, uma arena de debates, mas também um terreno de reconhecimento e 
de inscrição dos conflitos sociais. Por essa razão, esses espaços são marcadores 
fundamentais da transformação social (GOMES, 2012, p.24).  

O espaço público se mostra como cenário adequado para e desenvolvimento de uma participação ativa e 

autônoma pelos cidadãos.  

Segundo Delgado (2017), para o urbanismo o espaço público é um vazio entre construções que visam atender 

os objetivos de promotores e autoridades, garantir uma boa fluidez, usos adequados e significados 

desejáveis, garantindo a segurança e os negócios dos edifícios, ou seja, tais espaços serviriam para 

impulsionar a especulação, o turismo e para atender a demandas institucionais.  

Deve-se considerar que em uma sociedade voltada para o mercado e para o consumo, os espaços públicos, 

embelezados e espetacularizados, acabam por atuar também como locais propícios para a própria 

espetacularização da classe dominante (burguesa). 

A partir do entendimento de que as ideias neoliberais intensificaram o processo de individualização da 

sociedade, com pressões de privatização, transformando as cidades em produtos e interferindo diretamente 

nas ideias e nas atuações práticas que se referem ao espaço urbano em geral, percebe-se que os espaços 

públicos passam a ser os próprios objetos de espetacularização, produtos de um planejamento dito 

estratégico.   

Nessa lógica do capitalismo e do neoliberalismo, a restrição do acesso aos espaços públicos, muitas vezes 

inclusive privatizados, vem impulsionando o desaparecimento de um conjunto de formas e funções que 

favoreciam o relacionamento social e a ação dos cidadãos.  

A restrição de acesso aos espaços públicos é justificada, em grande medida, pela manutenção da ordem 

social e pela segurança da população, em que o estado expressa sua relação de poder, se necessário, pela 

intimidação e até pelo uso da força.  
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A partir das considerações acima expostas, este trabalho visa discutir a dimensão pública da Praça da 

Liberdade, localizada em Belo Horizonte (MG). A praça é considerada um espaço público, notadamente 

voltada para a institucionalidade, acessível, contudo, a um público predeterminado: 

Como se trata de um marco referencial, talvez devêssemos perguntar pelo lugar da 

liberdade na Praça da Liberdade. Ao contrário da Acrópole grega, onde os deuses, que 

seriam os fundadores da cidade, estavam reunidos para protegê-la, na Praça da Liberdade 

homens de poder tramaram estratégias que quase nunca se reduziram ao visível. Afinal, nos 

prédios da Praça o debate político era feito às portas fechadas e sob os interesses 

dominantes, e não num espaço público de debate franco, como fora na Grécia antiga. A 

Praça da Liberdade está mais próxima de um grande Panóptico de Bentham, que vigia e 

controla o espaço que o circunda, mas que parece invisível quando observado (RESENDE, 

2014, p.110). 

Assim, questiona-se: ao longo do tempo, qual tem sido o papel da Praça da Liberdade para os moradores de 

Belo Horizonte? Até que ponto os chamados “espaços públicos” podem ser entendidos como espaços para 

todos? A qual público nos referimos quando pensamos nos espaços públicos? 

Um espaço considerado público e livre, mas que atende apenas a determinados públicos, que exclui, que 

vigia e que controla as formas de apropriação acaba por naturalizar e reforçar as injustiças sociais da cidade 

capitalista e enfraquecer as noções de democracia e direito à cidade. 

A PRAÇA CÍVICA: ESPAÇO DO PODER DO ESTADO E DO ENCONTRO DA SOCIEDADE BURGUESA 

No Brasil, segundo Villaça (1999), o período de 1875 a 1906 foi caracterizado pela expansão de planos de 

melhoramentos e embelezamentos e por intervenções que tinham como apelo discursivo ou ideológico o 

urbanismo sanitarista. Nesse discurso, os espaços eram remodelados visando um cenário: “o urbanismo é a 

tomada do meio ambiente natural e humano pelo capitalismo que, ao desenvolver-se em sua lógica de 

dominação absoluta, refaz a totalidade do espaço como seu próprio cenário” (DEBORD, 1997, p. 132).  

Os planos urbanos de embelezamento eram baseados nos planos de tradição europeia e, por meio do 

discurso higienista, consistiam na destruição dos cortiços visando o alargamento de vias, a implementação 

de infraestrutura (especialmente saneamento) e de praças e parques. 

Seguindo os padrões de planejamento urbano europeu e de embelezamento, Belo Horizonte foi planejada 

pelo engenheiro Aarão Reis, no final do século XIX, cujo desenho, cartesiano e ortogonal, previa uma zona 

urbana circundada pelas zonas suburbana, de glebas maiores para ocupação futura, e pela zona rural, de 

colônias agrícolas (JULIÃO, 1992). 

Os princípios que regeram a construção de Belo Horizonte introduziram símbolos republicanos no tecido 

urbano. Nesse novo ambiente, onde “tudo é horrivelmente postiço” e em que “a cidade, organizada e 

saudável, era uma projeção do ideal de uma sociedade disciplinada” (JULIÃO, 1992, p.72), vigoravam 

preceitos de uma racionalidade médico-sanitarista. Mas “a Capital não passava de um cenário fundado na 

miragem do progresso, monumento de uma sociedade empenhada numa modernização superficial, na qual 

deveriam permanecer intocados seus alicerces sócio-políticos” (JULIÃO, 1992, p. 83).  
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Villaça confirma o caráter exclusivo e segregador dos planos de embelezamento: “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” (VILLAÇA, 1999, p.192).  

Médicos, arquitetos e engenheiros, inspirados no ideário do urbanismo sanitarista, praticamente 

conceberam e realizaram a maioria das grandes intervenções urbanísticas no início do século XX, sem a 

consulta ou participação das classes sociais menos favorecidas. Villaça (1999) reforça que esse período 

representou:  

A época na qual a classe dominante brasileira tinha uma proposta urbana, que era 
apresentada com antecedência e debatida abertamente. Suas condições de hegemonia 
eram tais que permitiam fazê-lo. Manifestações dessa hegemonia foram, por exemplo, o 
slogan “O Rio civiliza-se”, referindo-se às reformas de Passos; ou a tranquila franqueza com 
que um senador da época exprimia suas ideias sobre a remodelação urbana e sobre o lucro 
especulativo (VILLAÇA, 1999, p.197).  

Era nítido que os interesse imobiliários estavam por detrás dos grandes projetos, aliando os interesses da 

classe dominante (burguesia) e do Estado.  

A produção dos espaços urbanos públicos é feita pela aliança do capital e do Estado, resultando em desenhos 

rigorosos que definem o uso e o próprio público. A partir dos planos de embelezamento são criadas praças 

com desenhos baseados no estilo francês, simétrico e estruturante, cuja principal função era a contemplação. 

Os passeios nas áreas centrais (próximas ao comércio) são remodelados, visando atender a população 

consumidora. Nesse sentido, o Estado e o capital instituem o espaço público, local de uso da população 

burguesa, de encontro entre iguais.  

A Praça da Liberdade (Figura 1) foi projetada por Aarão Reis para sediar o Palácio Presidencial do estado de 

Minas Gerais, implantada em local de destaque, numa cota mais elevada que o núcleo existente 

anteriormente, em cota superior à da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, representante do poder 

religioso. Na cidade republicana, o poder político administrativo suplanta o poder religioso. 

  

Figura 1: Praça Da Liberdade, 1903 
Fonte: CALDEIRA, 2007, P.179. 
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Situada na região Centro-Sul de Belo Horizonte, no Bairro dos Funcionários, a localização da Praça da 
Liberdade na malha urbana é em uma região nobre e de ocupação da população de classe alta (funcionários 
do Estado). Além do Palácio da Liberdade, no entorno da praça foram implantados edifícios das Secretarias 
do Estado. A Praça da Liberdade foi tida, desde seus primórdios, como símbolo da cidade de Belo Horizonte 
(e, em certa medida, do estado de Minas Gerais) e ao longo dos anos teve reforçado seu caráter 
monumental. 
 
Segundo Resende (2014), a primeira grande cerimônia na Praça da Liberdade foi a festa de inauguração de 

Belo Horizonte, em 12 de dezembro de 1897. A Praça assume, “desde o início, uma posição privilegiada no 

contexto 'sócio espacial’ da cidade”, uma vez que, além de centro cívico e de protestos, se firmou como 

espaço de encontro e lazer cotidiano (sobretudo das classes dominantes).  

Para receber a visita dos reis da Bélgica, em 1920, a Praça foi reformada (Figura 2), cujo projeto se 

caracterizava por uma geometrização do traçado paisagístico, propondo uma serie de canteiros e jardins, 

com influência do estilo francês. De acordo com o relato das práticas sociais estabelecidas na praça da 

liberdade:  

Era assim a vida na pacata e doce BH nos idos de 30 e 40, quando o “must” era passear na 
Praça da Liberdade, enfeitada de rosas e hortênsias. Centro da vida social e urbana da 
cidade, segundo define o jornalista e artista plástico Odin de Andrade, a praça era o local 
onde a elite se encontrava. Nas suas mediações moravam as famílias mais tradicionais de 
Belo Horizonte (ESTADO DE MINAS, 1991, apud CALDEIRA, 1998, p.103).  

 

Figura 2: Vista aérea da Praça Da Liberdade, 1940. 
Fonte: CALDEIRA, 2007, P.187. 

 

Nas décadas de 1940 e 1950, segundo Caldeira (1998), as práticas cotidianas do espaço da Praça se mantém, 

funcionando como espaço cívico e administrativo, lugar onde se realizam comemorações eleitorais, festas e 

manifestações políticas: 

O corte de classe permanece: na lanchonete e no bar “rapazes e moças de família”, nas 
alamedas dos jardins os mesmos frequentadores do footing ao pé do coreto que Ciro dos 
Anjos Descreveu nos anos 20 (ALBANO et al, 1984 apud CALDEIRA, 1998).  
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A praça, assim, configura-se como um espaço público e institucionalizado, em que a apropriação ocorre 

apenas pelas pessoas que detém o capital.  

Nesse sentido, a Praça da Liberdade pode ser considerada um espaço espetacular para a promoção da 

sociedade burguesa à proeminência pública (ARENDT, 2007). De acordo com Debord (1997, p.19) “o 

espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de toda vida humana – socialmente falando – como 

simples aparência”. Assim, a burguesia ascendente necessita de um lugar onde se mostrar, onde se 

apresentar, onde se encontrar com ela mesma.  Então se fazem os passeios, as alamedas, as avenidas; 

inclusive em algumas cidades se normatiza como se tem que ir vestido para passear:  

Não estranhemos que as políticas de espaço público que começam a ser desenvolvidas nas 

cidades europeias a finais do século XIX sejam políticas de embelezamento da cidade, 

monumentalização de certas partes da cidade. Há uma grande parte da cidade que ficará 

fora desta, às que inclusive não poderia chegar o transporte coletivo nem as infraestruturas 

de saneamento, entre outras (BORJA, 2016, p.5). 

Na primeira metade do século XX, a Praça da Liberdade é um lugar a ser consumido, reafirmando a lógica 

capitalista de que somente o detentor de capital é cidadão. O espaço público institucionalizado é segregador 

e é “público” apenas para o “cidadão” burguês, assim como a Ágora grega era acessível apenas aos homens 

trabalhadores livres, considerados cidadãos.  

A PRAÇA DO MERCADO: ESPAÇO PARA AS FEIRAS E PARA A POPULAÇÃO 

Em 1969 surge uma novidade que iria propor um redirecionamento na utilização do espaço da praça, 

mudando a sua vocação de espaço cívico: a Feira de Arte e Artesanato (Figura 3), propondo a retomada de 

uma antiga função do espaço-praça: a praça de mercado (CALDEIRA, 1998).  Além da tradicional feira 

“hippie”, como ficou conhecida, surgiram a Feira das Flores e Plantas (1981) e a Feira de Antiguidades e 

Comidas Típicas. 

 

Figura 3: Feira de Artesanato na Praça Da Liberdade. 
Fonte: CALDEIRA, 2007, P.187. 
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Durante a Feira de Antiguidades e Comidas Típicas houve a reapropriação do território da praça: a feira foi 

se transformando em um “autentico botequim a céu aberto”.  A inversão dos propósitos desta feira mostra 

“como a população pode reverter os significados dos espaços que lhe são impostos, criando formas de uso, 

ordens próprias, que ultrapassam as ordens simplistas e abstratas dos planejadores” (ALBANO et al, 1984 

apud CALDEIRA, 1998, p.118).    

O acesso da população de baixa renda ao espaço da praça passa a incomodar alguns usuários (possivelmente 

a população de classe média moradora do entorno): “a decadência começou com o sucesso, curiosamente, 

na medida que o setor de comidas e bebidas se transformou no programão da Zona Norte, o interesse pelas 

antiguidades foi diminuindo” (CALDEIRA, 1998, p.119) e “o nível dos frequentadores foi caindo e criou-se 

então um círculo vicioso: caiu também o tipo de mercadoria exposta”. 

As consequências da utilização da praça pelas feiras resultaram na intensificação do processo de deterioração 

do seu conjunto paisagístico e descaracterização física do espaço.  

Segundo Caldeira (1998), respaldada pela opinião pública a Prefeitura iniciou o processo de negociação de 

retirada das feiras do espaço da Praça. Em fevereiro de 1991, a Praça da Liberdade abrigou pela última vez a 

Feira de Arte e Artesanato, rompendo uma tradição estabelecida há 22 anos. Os feirantes ameaçaram 

permanecer na praça com as barracas montadas, mas a prefeitura organizou uma estratégia para evitar o 

confronto direto. 

A intervenção foi feita em um domingo de carnaval, época em que a cidade estava vazia e o movimento na 

praça, pequeno. Os tapumes foram colocados de uma só vez, e os feirantes que estavam resistindo à saída, 

acabaram deixando a Praça, sob uma forte tempestade, que impediu qualquer manifestação (CALDEIRA, 

1998). 

A Feira de Arte e Artesanato passou a ocupar uma parte da Avenida Afonso Pena, somente aos domingos, e 

a Feira de Antiguidades e Comidas Típicas, juntamente com a das Flores, foram transferidas para o canteiro 

central da Avenida Bernardo Monteiro, aos sábados e sextas feiras, respectivamente.  

Observam-se aqui interesses em disputa, já que os relatos afirmam que os feirantes resistiram à mudança e, 

possivelmente, o público frequentador das feiras também. Percebe-se o predomínio da opinião “pública” de 

um determinado grupo social e do poder do Estado, que agiu de forma estratégica e repressora para a 

retirada dos feirantes.  

A remoção das feiras tinha também objetivos de outra ordem, tais como selecionar tipos específicos de 

público que se enquadrassem num modelo de fruição e contemplação dos espaços públicos, da arte e do 

monumento, público distinto dos típicos frequentadores das feiras, com preferências para consumo e festas.  

Nas décadas de 1970 a 1990, a Praça da Liberdade foi de fato um espaço para o público em geral, apropriado 

por toda a população Belo Horizontina. Porém, a presença do diferente e da diversidade incomodou a 

população (elite) moradora do entorno e antiga frequentadora do local, que, deu respaldo (“opinião pública”) 

para o poder público atuar no sentido de acabar com a praça de mercado e para o povo. Da mesma forma, o 

fórum romano incialmente era um lugar de política e de mercado dos cidadãos, que depois passa a ser 

dominado pelo império romano.  
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A PRAÇA SIMBÓLICA: ESPAÇO PARA A CULTURA E PARA O TURISMO DA SOCIEDADE NEOLIBERAL 

Em 1991, as obras de restauração da Praça e de seu conjunto foram iniciadas, pela parceria do poder público 

com a empresa privada Minerações Brasileiras Reunidas (MBR), que garantiu o suporte financeiro, 

patrocinando os custos das obras e os gastos de manutenção pelo ano seguinte e se responsabilizando pela 

fiscalização do projeto.  

A restauração da praça procurou resgatar uma imagem cultural do espaço instituindo um parâmetro de 

intervenção que foi estabelecido a partir da memória do lugar, visando a retomada da praça com função 

contemplativa e de lazer, refutando a imagem da praça mercado.   

A partir dessa reforma alteraram-se os perfis dos frequentadores da Praça com algum incremento no uso do 

logradouro por atividades de lazer das classes mais ricas, o footing da burguesia deu lugar ao cooper matutino 

e vespertino da classe média e alta.  

Após a remoção das feiras, os mecanismos de controle sobre a apropriação dos espaços da Praça tornaram-

se mais rígidos como, por exemplo, a proibição de vendedores ambulantes e de catadores de materiais 

recicláveis, além do policiamento constante, que não permitia às pessoas sentarem-se na grama e que os 

bancos fossem usados para se deitar (ANDRADE; VELOSO, 2014). 

Desse modo, resgataram-se na Praça da Liberdade as práticas de contemplação de um espaço público, com 

usos e comportamentos regrados e jardins sempre bem cuidados:  

De fato, na Praça da Liberdade o que se passou após a intervenção de 1991 acompanha 
essa perspectiva de teatralização da vida cotidiana num passado “atualizado”. Houve, 
todavia, desde então uma elitização dos usos e dos frequentadores do logradouro 
(RESENDE, 2014, p. 114).  

A tentativa de manter a ordem e a harmonia e de negar o conflito inerente às cidades de forma geral, 

induzindo determinadas condutas da sociedade nos espaços públicos é concretizada por meio de normas e 

códigos culturais tidos como morais pelo Estado, o que Gomes (2012) denomina como “ser no espaço 

público”: 

afinidades particulares, estatutos sociais, identidades grupais ou qualquer outra preferência 
devem se submeter às regras de coabitação, ou, em uma palavra, à civilidade.  

Civilidade é o comportamento esperado nesse tipo de espaço, é a maneira de ser nesse 
espaço. 

 (...) Civilidade, urbanidade, polidez, todos eles falam dessas condutas formais e ritualizadas, 
referenciadas a um espaço urbano que regula as trocas cotidianas entre as diferentes 
pessoas que dividem esses espaços (GOMES, 2012, p.29).  

No chamado urbanismo neoliberal, o espaço produzido como mercadoria domina as relações sociais e 

orienta a apropriação. O espaço público se torna um espetáculo, “como tendência para fazer ver por 

diferentes mediações especializadas” (DEBORD, 1997, p.19).  

Nesse contexto, o poder e o domínio do Estado se reforçam a partir da aliança com o capital. Vainer (2011, 

p.10) confirma que “a crise urbana, que é crise econômica e política, autoriza, mais do que isso, exige e 

9627



 

instaura, como necessidade emergencial, uma nova forma de constituição do poder na/da cidade”. A 

resposta à crise, o estado de exceção – ou emergência, se torna uma nova forma de regime urbano, 

estratégico para o neoliberalismo. A exceção se torna regra, permitida e regulamentada legalmente:   

Submetida ao movimento espontâneo do mercado, a cidade deve funcionar como uma 
verdadeira empresa, e como tal deve ser conduzida. Por conseguinte, e coerentemente, há 
que entregá-la, sem hesitação e sem mediações, a quem entende de negócios: os 
empresários capitalistas (VAINER, 2011, p.4). 

As ideias neoliberais vêm transformando as cidades e as suas paisagens em produtos e interferindo 

diretamente nas concepções e nas atuações práticas que se referem ao espaço urbano em geral. O valor 

primário da terra seria seu valor econômico, e todas as outras medidas da paisagem seriam secundárias a 

seu investimento potencial. Esse processo de acumulação do capital através da produção e do consumo dos 

espaços urbanos tem se aprofundado, com um tipo de planejamento que se sobressai em cidades de todo o 

mundo: o planejamento estratégico.  

Assim, a construção da paisagem das cidades contemporâneas está fortemente relacionada à economia e ao 

mercado, favorecendo os agentes empreendedores. A cidade, apesar de várias críticas1, vem se 

transformando em um produto a ser visto, visitado e vendido através da utilização das técnicas de marketing 

e propaganda, o marketing turístico urbano, resultado da aliança entre o poder público e as empresas 

privadas. A atração de uma população de média e alta renda para o consumo desse espaço ocasiona um 

processo de valorização imobiliária e elitização. 

A transposição das técnicas do marketing empresarial para as cidades tem sido cada vez mais adotada pelas 

administrações públicas das metrópoles brasileiras e visa a comunicar ao mundo que a cidade agora também 

é uma cidade-espetáculo capaz de sediar grandes eventos e empresas, como a Copa do Mundo em 2014.  

Sendo uma das capitais sedes da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014, Belo 

Horizonte teve transformações urbanas a partir de um planejamento estratégico e divulgadas pelo marketing 

turístico urbano, visando atrair turistas e capital para a cidade.   

A restauração da Praça da Liberdade de 1991 e a criação do Circuito Cultural Praça da Liberdade em 2010 

(Figura 4) são estratégias de marketing urbano, resultados de parcerias público privadas, tornando a Praça e 

seu entorno em espaços de espetáculo e um belo cartão postal da cidade de Belo Horizonte.  

                                                            
1 SÁNCHEZ, F. Cidade Espetáculo: política, planejamento e city marketing. Curitiba: Palavra, 1997.  
VAINER, Carlos Bernardo. Pátria, empresa e mercadoria: notas sobre a estratégia discursiva do Planejamento Estratégico Urbano. / 
Os liberais também fazem planejamento urbano? Glosas ao “Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro”. In: ARANTES, O., VAINER, 
C., MARICATO, E. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. pp. 75-119. 
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Figura 4: Circuito Cultural da Praça da Liberdade, 2010.  

Fonte:  RESENDE, 2014, p.278. 

 

O Circuito Cultural Praça da Liberdade, inaugurado em 2010, tornou-se possível com a transferência da 

administração pública do estado de Minas Gerais para um novo centro administrativo, na região norte da 

cidade. A partir de então, teve início a reforma dos prédios para o seu posterior uso como museus e centros 

culturais. A monumentalidade, tanto do novo centro administrativo quanto do Circuito, que se utiliza de 

prédios históricos protegidos pelo patrimônio cultural, objetiva projetar a cidade para além das fronteiras de 

Minas Gerais: 

São duas as principais características desse tipo de intervenção ao mesmo tempo cultural e 
urbana: a primeira é a utilização dos equipamentos culturais para a promoção da cidade, e 
a segunda, a utilização das parcerias público-privadas (ANDRADE; VELOSO, 2014, p.226). 

As parcerias público-privadas constituem um dos pressupostos do planejamento tipicamente neoliberal, em 

que se estimula uma “democracia direta do capital” (VAINER, 2011). O Circuito Cultural Praça da Liberdade 

utiliza a cultura e o patrimônio cultural como estratégias para atrair investimentos econômicos, turistas e 

habitantes com recursos. 
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O Circuito Cultural Praça da Liberdade é uma intervenção urbana realizada para fins de consumo cultural e 

turístico e para o desenvolvimento econômico, em termos de valorização imobiliária e expansão de serviços 

da região onde se localiza.  

O enobrecimento do espaço, nesse caso, dá-se pelo consumo, com a substituição dos públicos-alvo ou 

intensificação de um tipo de público (elite), voltado para as práticas culturais.  

 Os prédios e a Praça, restaurados e atribuídos de função cultural, criam uma paisagem destinada a um 

público ou um segmento do mercado cultural. Consumidores de classes alta e média, com capital cultural e 

que frequentam os espaços, tendem a enobrecer o lugar, objetivo desde a remoção das feiras livres que 

aconteciam na Praça até a década de 1990.   

Nos finais de semana, a Praça tem sido utilizada intensamente para manifestações culturais, como shows de 

música e apresentações teatrais, mas também eventos ligados à saúde ou a outros temas patrocinados por 

grandes empresas em parceria e/ou com a autorização do Estado (governo do estado e prefeitura). Nesses 

eventos, o público se diferencia em função das atividades que são ofertadas. Para isso, são armadas 

estruturas como palcos, colocadas cadeiras e outros equipamentos que ocupam grande parte do espaço da 

Praça, além dos outdoors e outros objetos de propaganda das empresas patrocinadoras:  

No que diz respeito ao impacto que esses eventos causam no espaço público, é possível 
afirmar que não se diferencia substancialmente do que acontecia com as feiras. O que se 
vê hoje é uma outra forma de ocupação comercial, não mais por pequenos comerciantes, 
mas por grandes empresas, tendo o poder público como copatrocinador (ANDRADE; 
VELOSO, 2014, p.228). 

Deve-se ressaltar que o Estado pode atuar no favorecimento e no reconhecimento de certos usos e ações 

que ocorram no espaço público, legitimando ou não o que se faz nesse espaço. As políticas públicas, as 

normas e leis são formas de manter e reforçar o valor simbólico imposto pelo seu idealizador2.   

Buscando a manutenção daquilo que se considera aceitável e harmônico, e aqui se excluem os pobres e 

diferentes, determinam-se normas, muitas vezes utilizando o discurso da “pretensa segurança”. Diversas 

formas para controle de acesso da população, por meio de mecanismos de seleção, seja através de grades, 

materiais de piso (que limitam a acessibilidade) ou presença de guardas municipais, são utilizadas nesse 

sentido. A apropriação social de alguns espaços urbanos públicos passa a ser seletiva e diferenciada em suas 

dimensões socioculturais e políticas.  

Os espaços públicos requalificados se tornam belos, “cartões postais”, produtos para a formação de uma 

imagem da cidade, que somente os cidadãos, entendidos nesse contexto como consumidores, podem usar.  

Na sociedade neoliberal, as imagens das cidades passam a ser construídas e o mito estabelecido, visando, 

sobretudo, a atender a interesses de determinados grupos sociais - empreendedores, mercado imobiliário, 

entre outros.  

                                                            
2 A lei municipal de Belo Horizonte nº 8616, de 14 de julho de 2003, contém o Código de Posturas, que determina a forma de uso e 
de apropriação do logradouro público da cidade. 
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A Praça da Liberdade e seu entorno são divulgados pelo poder público e pelo marketing turístico urbano, por 

meio da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (BELOTUR) como um dos principais cartões postais 

da cidade (Figura 5), cuja identidade é:  “Do poder político à cultura”. 

 

Figura 5: Roteiro temáticos de Belo Horizonte: Praça da Liberdade  
Fonte: BELOTUR, 2017, s/p. 

 

O marketing turístico urbano divulga como um dos principais símbolos de Belo Horizonte o “Circuito Cultural 

da Praça da Liberdade”, relacionando a paisagem da capital mineira a imagens e a elementos concretos 

voltados principalmente para a cultura.  

A concentração de espaços culturais em uma região nobre e elitizada já exclui a possibilidade de acesso à 

cultura em áreas mais periféricas. Além disso, a localização da praça na regional Centro Sul dificulta o seu 

acesso por moradores de outras regionais (mais periféricas), pelo valor do transporte público, pela própria 

monumentalidade da praça e das edificações do seu entorno ou pela apropriação da classe média e alta, que 

podem intimidar o uso do espaço por um “estranho” e diferente.  Abrahão (2008) cita o direito à 

acessibilidade e à circulação como funções do espaço público, que permitem o uso da cidade, uma vez que 

o termo público fornece a ideia de acesso coletivo e sem objeções a quem se apropria deste espaço. Dessa 

forma, o sentido público da Praça se enfraquece e se contradiz.  

Os processos de construção das cidades, as políticas públicas e as formas de planejamento urbano, 

excludentes, sem participação de grande parte da população, vêm transformando esses espaços, que 

deveriam ser públicos, em objetos de espetacularização, cuja restrição de acesso é justificada pela 

manutenção da ordem social e pela segurança da população, em que o estado expressa sua relação de poder 

por meio de normas e, se necessário, pela intimidação e até pelo uso da força.  

Sendo o planejamento estratégico nitidamente excludente, praticamente se inviabiliza o direito de todos à 

cidade e o acesso aos espaços “públicos” divulgados pelo marketing turístico urbano.  

Assim como nos séculos anteriores (planos de embelezamento), no século XXI, a partir do planejamento 

estratégico, os espaços públicos são espaços do espetáculo, representativos do status social, em que se 

permite apenas a apropriação por grupos específicos. O estado, ao promover um espaço visando a atrair um 

público específico (classe média e alta), afasta e deixa desprotegidos outros, abdicando de seu papel de 

promoção de uma sociedade democrática em que todos tenham direito à cidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os espaços chamados “públicos” deveriam ser públicos para toda a população, locais da diversidade e de 

apropriação do diferente, buscando a efetivação da democracia e do direito à cidade. Desde o século XIX, os 

espaços públicos como a Praça da Liberdade são locais do espetáculo, controlados e determinados pelo 

estado e pelo capital, utilizados pela classe dominante consumidora.  

A espetacularização da sociedade moderna nos espaços públicos a partir dos planos de embelezamento e a 

transformação dos espaços públicos em imagem espetáculo das cidades a partir do planejamento estratégico 

no urbanismo neoliberal reforçam a dimensão de um espaço “público” predeterminado, para atender a uma 

classe específica. Nesse sentido, os chamados “espaços públicos” não são espaços para todos.  

A trajetória histórica da Praça da Liberdade possibilita identificar as suas funções ao longo do tempo: de um 

espaço cívico, do poder do estado, passando a um local de mercado para a população e sendo hoje um espaço 

cultural e simbólico, voltado, sobretudo, para a elite belo horizontina.  

As residências no entorno da Praça voltadas para a classe alta, a remoção das feiras, a reforma da Praça 

buscando resgatar o uso contemplativo e a implantação do Centro Cultural evidenciam a tendência de 

privilegiar a apropriação das camadas sociais mais elevadas.  

A Praça da Liberdade cumpre funções diferentes de acordo com o público: é um espaço de lazer e de cultura 

para o morador da regional Centro Sul e é um cartão postal, um monumento, de difícil acesso para o morador 

da periferia. A praça é um espaço público para a elite e não um local de efetivação da democracia. A praça é 

um espaço considerado público, mas para um grupo específico, um local de “liberdade”, mas com funções 

determinadas (lazer e cultura), ou seja, é um espaço público e livre para a minoria da população de Belo 

Horizonte.   

Desde a sua inauguração, a Praça da Liberdade legitima e simboliza o poder do estado e do capital, sendo 

direcionada a um público nobre e elitizado, negando, assim a sua dimensão pública, ou como coisa do povo.  

Retomando a citação de Resende (2014), a Praça da Liberdade pode ser considerada um panóptico, em que 

a instituição (estado e capital) controla o público que apropria o espaço, considerando adequados somente 

os usuários com recursos para a relação de produção capitalista, enfraquecendo a noção de democracia e o 

direito à cidade.  
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PRAÇA VIVA 

LIVELY SQUARE 

PLAZA VIVA  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
As ações em prol das cidades devem partir da valorização e da conscientização da sua importância por parte da 
população, sendo que a falta de maior participação popular contribui para a existência de ambientes urbanos que não 
se mostram devidamente apropriados e explorados na ampla possibilidade de suas potencialidades arquitetônicas, 
urbanísticas e paisagísticas. O projeto Praça Viva consiste em um evento de ocupação temporária, de vivência coletiva 
e de revitalização das relações junto a Praça Santo Antônio, em Cachoeira do Sul/RS, para que deixe de ser apenas lugar 
de passagem e passe a integrar o dia-a-dia da comunidade. Realizar um evento com ações e intervenções urbanas em 
uma praça pública com a participação da comunidade vêm ao encontro da questão do direito à cidade, contribuindo 
para o compromisso com a realidade sociocultural brasileira, ao ampliar a participação dos cidadãos na transformação 
da realidade e do espaço em que vivemos. 
PALAVRAS-CHAVE: praça; cidade; comunidade; coletivo.  

ABSTRACT: 
Actions in benefit of cities must start from the appreciation and awareness of their importance by the population, and 
the lack of greater popular participation contributes to the existence of urban environments that are not properly 
appropriate and exploited in the wide possibility of their potentialities architectural, urban and landscaping. The “Praça 
Viva” project it is of an event of temporary occupation, of collective experience and revitalization of the relations near 
Square Santo Antônio, in Cachoeira do Sul/RS, so that it is no longer just a place of passage and becomes part of the day 
to day community. Carrying out an event with actions and urban interventions in a public square with the participation 
of the community come to the question of the right to the city, contributing to the commitment to the Brazilian 
sociocultural reality, by expanding citizen participation in the transformation of reality and space In which we live. 
KEYWORDS: square; city; community; collective. 

RESUMEN: 
Las acciones en favor de las ciudades son de la apreciación y el conocimiento de su importancia entre la población, y la 
falta de una mayor participación popular contribuye a la existencia de entornos urbanos que muestran si no se consignó 
y explotado la amplia posibilidad de su potencial arquitectónico, urbano y paisajístico. El proyecto Plaza Viva  consta de 
un evento de ocupación temporal, de experiencia colectiva y de revitalización de las relaciones en la Plaza de San Antonio, 
en Cachoeira do Sul / RS, por lo que no sea lugar de pasaje y se convierta en parte de la jornada de la comunidad todos 
los días. Realizar un evento con acciones e intervenciones urbanas en una plaza pública con la participación de la 
comunidad busca por la cuestión del derecho a la ciudad, contribuyendo al compromiso con la realidad sociocultural 
brasileña, al ampliar la participación de los ciudadanos en la transformación de la realidad y del espacio en que vivimos. 
PALABRAS-CLAVE: plaza; ciudad; comunidad; colectivo. 

9635



 

INTRODUÇÃO 

A busca pelo desenvolvimento e transformação das cidades devem partir da valorização e da conscientização 
da sua importância por parte da população. A falta de maior participação popular contribui para a existência 
de ambientes urbanos que não se mostram devidamente apropriados e explorados na ampla possibilidade 
de suas potencialidades arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas. Aliado à temática urbana tem-se a 
questão do direito à cidade, que assegura a cidadania, a participação popular, o bem estar de todos, os 
direitos fundamentais à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, à moradia, ao lazer, dentre 
outros direitos fundamentais adotados pela Constituição. 

De acordo com Jane Jacobs, 2009:  

“Muito mais do que um espaço urbano fechado, recortado por ruas e avenidas, construído 
com blocos de concreto e lajes de aço... a dominar todas as paisagens, a cidade é... um 
território de relações no qual cada cidadão/cidadã busca satisfazer suas necessidades e 
realizar seus quereres. (...) É uma realidade viva, pulsante. Ela é composta e compõe uma 
rede de fluxos de pessoas, mercadorias, matérias... energias em constante movimento”.  

Merece também destaque algumas referências brasileiras em relação aos estudos sobre as cidades, como 
Ana Carla Fonseca Reis, Paola Jacques e Elsa Vivant, do teórico dinamarquês Jan Gehl, através de sua obra 
“Cidades para pessoas”, que busca a cidade criada para as pessoas, para o convívio ao nível dos olhos, para 
a qualidade de vida e pela escala humana. 

As praças públicas, levando-se em conta os diversos aspectos que as envolvem, como definição, concepção 
e função, sofreram significativas mudanças ao longo dos tempos. No que tange ao uso, em sua trajetória 
histórica, as praças eram locais de encontro e convivência, para difundir e trocar conhecimentos e bens, e 
que permitiam discussões políticas e cotidianas. 

Lamas, 1993, fala da praça como algo mais do que um espaço envolto de infraestruturas e focalizando-se na 
sua funcionalidade, definindo a praça como o lugar público intencional de permanência, encontro, comércio 
e circulação, funcionando ainda como palco para acontecimentos festivos, comemorações e 
manifestações. Kevin Lynch, 1981, sugere que a praça deve ser entendida como um foco de atividade no 
coração de uma área urbana. 

Com a individualização e enclausuramento das pessoas na atualidade, muito disso se perdeu, e nem sempre 
as praças cumprem tais funções, muitas vezes sendo abandonadas pelo poder público e, consequentemente, 
evitadas pela comunidade. Todavia, é consenso que, a despeito das transformações impostas pelo tempo, as 
praças ainda representam um espaço público de grande importância no cotidiano urbano. 

De acordo com as Organizações das Nações Unidas, atualmente existem 3,5 bilhões de pessoas vivendo em 
cidades, ou seja, metade da população mundial, estimando-se que em meados deste século, a população 
mundial urbana será de 6,4 bilhões, quase o dobro do que é hoje. A América Latina é a região mais urbanizada 
no mundo com 81% da população vivendo nas cidades, e no Brasil a taxa é ainda maior, mais de 84% da sua 
população já vive em cidades, o que torna de extrema importância o aprofundamento sobre a temática. 
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PROPOSTA 

Em Cachoeira do Sul/RS, a Praça Floriano Neves da Fontoura, ou Praça Santo Antônio, que leva esse nome 
devido a Igreja Matriz de Santo Antônio (Figura 1), apresenta-se como um local de passagem, não sendo 
apropriado pela comunidade em seu dia-a-dia. O bairro Santo Antônio, que faz divisão com os bairros Centro, 
Fátima e Gonçalves, é essencialmente residencial e conta com a circulação de muitos estudantes devido à 
presença de diversas instituições de ensino: Colégio Ulbra São Pedro, Colégio Totem (antigo Imaculada 
Conceição), Escola Estadual de Ensino Fundamental Rio Jacuí, Escola de Educação Infantil Padre Renato 
Tonon (mais conhecida como Casa da Criança Santo Antônio), Escola Adventista, e a Universidade Federal de 
Santa Maria - Campus Cachoeira do Sul, tendo como público alvo os moradores do bairro Santo Antônio e 
comunidade circulante no local de realização da ação. 

 
Figura 1: Praça Santo Antônio e Igreja Matriz de Santo Antônio.  
Fonte: Equipe vivaCIDADE com apoio de Brasil Sul Drones, 2016. 

De modo a contribuir com tal demanda é que estudantes e professores do Curso de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal de Santa Maria – Campus Cachoeira do Sul, através do vivaCIDADE – Núcleo de 
Estudos Criativos da Cidade, propôs o Projeto Praça Viva, que tem como objetivo principal o desenvolvimento 
de um evento de ocupação temporária, de vivência coletiva e de revitalização das relações junto à uma praça 
pública, para que deixe de ser apenas lugar de passagem e passe a integrar o dia-a-dia da comunidade.  

Para tal, foram traçados como objetivos específicos estimular a ampliação da vida comunitária no bairro 
através da utilização da praça como espaço de lazer e convivência; sensibilizar a comunidade a respeito da 
manutenção e requalificação da praça; promover a interação entre a Universidade e a comunidade, 
oportunizando aos estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo a promoção de um projeto de relevância 

9637



 

sociocultural e urbana. Considera-se a ação proposta primordial para a revitalização deste tipo de espaço 
público, que costuma ter importância vital para a dinâmica das cidades. 

JUSTIFICATIVA:  

Na conjuntura atual, as diferentes esferas da sociedade têm buscado melhorias na qualidade de vida e 
soluções para o aumento da complexidade dos problemas socioculturais. Com a modernização natural 
ocorreram profundas mudanças de articulação em relação ao papel da sociedade e aos problemas que 
afetam a todos e são de interesse coletivo. Esse novo padrão de atuação da sociedade viabiliza um modelo 
de desenvolvimento inovador, numa perspectiva intersetorial imprescindível para a superação dos desafios 
da sociedade, sendo tal aspecto contemplado junto ao Plano de Desenvolvimento Institucional da 
Universidade Federal de Santa Maria (PDI) com vistas a viabilizar atuações de alcance mais amplo e obter 
efeitos significativos para o desenvolvimento.  

De mesmo modo, o Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo (PPC) trata que: 

“Um curso superior, em uma universidade pública, deve oferecer, além de ensino e 
aprendizagem em sala de aula, atividades que produzam conhecimento e interajam com a 
experiência social objetivando a sua sustentabilidade a partir de uma visão multidisciplinar, 
interdisciplinar, e transdisciplinar”.  

Tal aspecto vem ao encontro para a formação do perfil desejado do aluno também constante no PPC, que 
diz que: 

“As condições do mercado e a realidade econômica e cultural da sociedade exigem um 
profissional flexível, inovador, competente, consciente, cidadão e comprometido com os 
interesses coletivos. Cabe ao Curso de Arquitetura e Urbanismo desenvolver as 
competências e habilidades para formar o profissional Arquiteto e Urbanista que 
compreenda as necessidades humanas e suas dimensões histórico-artístico-culturais, 
propondo soluções adequadas e comprometidas com o interesse coletivo”. 

A presente proposta visa compor a tríade básica de extensão, pesquisa e ensino de forma a contribuir para 
uma educação de qualidade e na concretização da universidade como produtora de conhecimento e como 
agente de transformação através da troca de saberes com a sociedade. É através do aumento das 
possibilidades de ações no meio acadêmico que se atingirá novos paradigmas de atuação e afirmação de 
iniciativas em prol de um trabalho mais completo e eficaz. 

Em se tratando de uma instituição educacional, as ações de pesquisa, ensino e extensão, são fundamentais 
para a formação profissional, pois são instrumentos de interação do meio acadêmico com a sociedade, tendo 
como princípio básico contribuir para o desenvolvimento desta, através da aplicação do conhecimento 
gerado e adquirido na universidade. As ações para causas de interesses comuns são uma alternativa para 
que a universidade se aproxime da sociedade e de seus problemas e assuma seu papel como pólo reflexivo 
e atuante, capaz de desenvolver condições para sua transformação. As ações visam impactar positivamente 
a comunidade local com vistas na transformação das cidades em lugares melhores para viver, através do 
despertar de multiplicadores dentro da comunidade, quando esta se apropria plenamente das ações e pode 
então atuar de maneira independente e satisfatória, sendo viabilizado pelo fato do projeto funcionar com a 
participação da comunidade. 
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DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA:  

O projeto Praça Viva iniciou no ano de 2016, sendo que a primeira edição ocorreu em 21 de agosto de 2016; 
a segunda edição em 15 de novembro de 2017; a terceira edição em 27 de maio de 2018. Para a realização 
de cada uma das edições do projeto foi utilizada uma metodologia subdividida em três eixos, de forma a 
melhor estruturar as etapas que abrangem a presente proposta e o período para sua realização.  

Eixo Pré-evento: 

O primeiro eixo é o Pré-evento, com atividades de planejamento, estabelecimento de parcerias, 
desenvolvimento de material gráfico e divulgação em diversos meios de comunicação. 

O desenho de novas estratégias de desenvolvimento sociocultural cuja a geração de valor se apoia em 
parcerias é imprescindível para a superação dos desafios da sociedade. O projeto tem parceria, através do 
eixo vivaCIDADE- Estudos Criativos da Cidade do Curso de Arquitetura e Urbanismo, a qual atua como o elo 
entre a Universidade e as comunidades. Vindo ao encontro da multidisciplinaridade prevista no Plano de 
Desenvolvimento Institucional da UFSM (PDI), o evento é destinado também para a comunidade acadêmica, 
com a participação de técnicos, professores e estudantes dos demais cursos, sendo as Engenharias Agrícola, 
Elétrica, Mecânica e de Transporte e Logística. 

No que tange a parcerias externas, o projeto conta com apoio da Associação de Moradores do Bairro Santo 
Antônio (Figura 2), sendo uma importante parceria por já possuir o histórico de promover atividades na 
comunidade. Além disso, para o bom andamento do projeto, o evento conta com parceria da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira do Sul, principalmente no que tange a manutenção da praça e a autorizações e apoio 
de logística para realização de ações no espaço público. 

 
Figura 2: Material da Associação de Moradores do Bairro Santo Antonio. 

Fonte: Ana Paula Melo, Presidente da Associação, 2017. 
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O evento utiliza recursos didáticos fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria para o 
desenvolvimento do projeto e, nas edições de 2016 e de 2018, recursos foram obtidos através do Fundo de 
Incentivo à Extensão (FIEX) da própria instituição, para uso, por exemplo, com a confecção do material de 
divulgação. O material gráfico explora uma identidade visual para o projeto que se relaciona com o local da 
intervenção, utilizando a imagem da própria praça e a Igreja Matriz de Santo Antônio, por se tratar do 
principal ponto de referência do bairro (Figura 3). 

 
Figura 3: Material de divulgação. 
Fonte: Equipe vivaCIDADE, 2018. 
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A ampla divulgação do evento nos meios de divulgação locais como rádios, jornais, televisão (Figura 4) e 
redes sociais permite um maior alcance da comunidade cachoeirense. 

 
Figura 4: Divulgação na TV Novo Tempo. 

Fonte: Website da TV Novo Tempo, 2017. 

Eixo Evento: 

O segundo eixo é o próprio Evento, com atividades de montagem das instalações temporárias e a realização 
da cobertura e registro do evento. Em suas três edições o Praça Viva teve como público presente os 
moradores do Bairro Santo Antônio e a comunidade circulante no local, entre crianças, jovens, adultos e 
idosos. O evento atraiu praticantes de capoeira, slackline, futebol, ciclistas, músicos, comerciantes, animais 
de estimação, apresentações artísticas, estêncil, oficina de pintura, escolha da garota comunitária, grupos 
confraternizando em rodas de chimarrão e piquenique (Figura 5, Figura 6, Figura 7).  
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Figura 5: Mosaico do registro fotográfico do evento em 2016.  

Fonte: Equipe vivaCIDADE, 2016. 
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Figura 6: Mosaico do registro fotográfico do evento em 2017.  

Fonte: Equipe vivaCIDADE, 2017. 
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Figura 7: Mosaico do registro fotográfico do evento em 2018.  

Fonte: Equipe vivaCIDADE, 2018.  
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Algumas intervenções realizadas na praça para receber o público tornou o espaço mais agradável e 
convidativo, auxiliando na sua apropriação, como varal dos sonhos, bandeirinhas, cartazes de “lambe-
lambe”, bilhetes e estêncil com mensagens de afeto e de reflexão para com o espaço público (Figura 8). 

 
Figura 8: Mosaico do registro fotográfico de intervenções em 2018.  

Fonte: Equipe vivaCIDADE, 2018. 
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Em todas as edições disponibilizou-se painéis para que o público pudesse contribuir com suas impressões 
sobre o projeto, os quais relataram a aceitação do evento e, principalmente, o interesse e incentivo à sua 
recorrência, o que foi de grande valia para compreender um pouco mais sobre as necessidades e interesses 
de todos (Figura 9, Figura 10, Figura 11).  

 
Figura 9: Mosaico do registro das coletas de impressões em 2016.  

Fonte: Equipe vivaCIDADE, 2016. 
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Figura 10: Mosaico do registro das coletas de impressões em 2017.  

Fonte: Equipe vivaCIDADE, 2017. 
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Figura 11: Mosaico do registro das coletas de impressões em 2018.  

Fonte: Equipe vivaCIDADE, 2018. 
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Eixo Pós-evento: 

O terceiro eixo é o Pós-evento, contemplando a pesquisa de satisfação dos participantes, análise e 
apresentação dos resultados obtidos, bem como a prestação de contas e encerramento do projeto. 

A partir da edição do ano de 2017, também com intuito de obter as impressões do público presente no 
evento, foi elaborado um questionário online o qual foi divulgado nas redes sociais e que obteve-se respostas 
que servirão de base para análise de futuras ações na praça. Abaixo algumas respostas obtidas na edição do 
ano de 2017 (Figura 12. Figura 13, Figura 14). 

   

 

   
Figura 12: Mosaico do registro da pesquisa de satisfação em 2017.  

Fonte: Equipe vivaCIDADE, 2017. 
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Figura 13: Mosaico do registro da pesquisa de satisfação em 2017.  

Fonte: Equipe vivaCIDADE, 2017. 
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Figura 14: Pesquisa de satisfação em 2017.  

Fonte: Equipe vivaCIDADE, 2017. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

Este tipo de projeto é uma das formas mais eficazes de ensino-aprendizagem no curso de Arquitetura e 
Urbanismo, de forma a permitir que os estudantes apliquem e verifiquem na prática os conhecimentos 
adquiridos nas disciplinas curriculares. Acredita-se na contribuição para a formação profissional ao propor a 
interação do meio acadêmico com a sociedade através de uma experiência de troca, na qual os estudantes 
levam às comunidades os conhecimentos de arquitetura e urbanismo, e retornam à universidade o 
conhecimento adquirido em suas atividades. A proposta visa contribuir não somente como complemento na 
aprendizagem, mas também para o compromisso com a realidade sociocultural brasileira, ao ampliar a 
participação de estudantes universitários e cidadãos na transformação da realidade e do espaço em que 
vivemos.  

No que tange a contribuição da proposta para a comunidade local, impactou-se positivamente através do 
fomento de ações coletivas e intervenções urbanas que incentivem a participação propositiva dos cidadãos 
e que conscientizem os participantes do evento quanto à importância de sentir-se parte integrante, 
dependente e agente transformador das cidades. A partir daí, espera-se adquirir o conhecimento necessário 
para a elaboração de um projeto de maior envergadura, que consideraria aprofundar a intervenção na praça 
pública em questão, com a sua apropriação efetiva pela comunidade e sua requalificação. 

Realizar um evento de alcance em nível municipal com ações e intervenções urbanas em uma praça pública 
com a participação da comunidade vêm ao encontro da questão do direito à cidade, bem como para reforçar 
o sentimento de responsabilidade, partindo-se do pressuposto da utilização das ações de vivência coletiva 
como meio para a conscientização, a valorização e para gerar impacto positivo na comunidade local, 
mostrando-se eficaz para a construção de uma abordagem mais ampla sobre a temática e contribuindo para 
a formação de cidadãos críticos e atuantes no cenário da construção das cidades.  
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PRÁTICAS COLETIVAS URBANAS DE APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 
- O ESTUDO DE CASO DA PRAÇA RADIAL SUL 

URBAN COLLECTIVE PRACTICES OF PUBLIC SPACE APPROPRIATION - THE CASE STUDY OF THE 
RADIAL SUL SQUARE  

PRÁCTICAS COLECTIVAS URBANAS DE APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO - EL ESTUDIO DE CASO 
DE LA PLAYA RADIAL SUL 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DE ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O artigo aborda a temática das práticas coletivas urbanas de apropriação (temporária) do espaço público, trazendo o 
estudo de caso da Praça Radial Sul, localizada no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro. Inicialmente, abarcamos alguns 
diálogos teóricos sobre o tema, discorrendo sobre terminologias e abordagens utilizadas nos estudos do fenômeno. A 
seguir, exploramos o conceito de (des/re)territorialização, acreditando que este auxiliará na leitura e análise das práticas 
coletivas por ângulos múltiplos. Por último, apresentamos a experiência da praça em questão, visando discutir algumas 
situações de uso e de apropriação do espaço, a partir de uma abordagem perceptiva fundamentada no registro e na 
interpretação do cotidiano. O estudo nos possibilitou perceber que tais práticas, cada vez mais presentes nas cidades 
contemporâneas, descortinam novas paisagens culturais e evidenciam um cotidiano urbano diverso, repleto de 
vivências, afetividades e significados. 
PALAVRAS-CHAVE: práticas coletivas urbanas, espaço público, apropriações temporárias, (des/re)territorialização 
 
ABSTRACT: 
The article introduces the urban collective practices of public space (temporary) appropriation theme, bringing the case 
study of Radial Sul Square, located in Botafogo, Rio de Janeiro. Initially, we present some theoretical dialogues on the 
subject, discussing terminologies and different approaches to the phenomenon. Then, we explore the concept of (de/re) 
territorialization, believing that this concept will contribute to the analysis of the social practices from multiple angles. 
Finally, we present the Radial Sul square experience, discussing some situations of use and appropriation of space, based 
on a perceptive approach and interpretation of daily life. The study enabled us to perceive that such practices, 
increasingly present in contemporary cities, reveal new cultural landscapes and show a diverse urban everyday life, full 
of experiences, affectivities and meanings. 
KEYWORDS: urban collective practices, public space, temporary appropriations, (de/ re) territorialization. 
 
RESUMEN: 

El artículo aborda la temática de las prácticas colectivas urbanas de apropiación (temporal) del espacio público, trayendo 
el estudio de caso de la Plaza Radial Sur, ubicada en el barrio de Botafogo, Río de Janeiro. Inicialmente, abarcamos 
algunos diálogos teóricos sobre el tema, discurriendo sobre terminologías y enfoques utilizados en los estudios del 
fenómeno. A continuación, exploramos lo concepto de (des / re) territorialización, creyendo que ésto ayudará en la 
lectura y análisis de las prácticas colectivas por ángulos múltiples. Por último, presentamos la experiencia de la plaza en 
cuestión, buscando discutir algunas situaciones de uso y de apropiación del espacio, a partir de un abordaje perceptivo 
fundamentado en el registro y en la interpretación de lo cotidiano. El estudio nos posibilitó percibir que tales prácticas, 
cada vez más presentes en las ciudades contemporáneas, descortinan nuevos paisajes culturales y evidencian un 
cotidiano urbano diverso, repleto de vivencias, afectividades y significados. 
PALABRAS-CLAVE: prácticas colectivas urbanas, espacio público, apropiaciones temporales, (des / re)territorialización 
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INTRODUÇÃO 

Quando numa manhã de domingo, alguns moradores do bairro de Botafogo no Rio de Janeiro, acordam cedo 
e se dirigem a uma praça local para um "bate-papo" sobre patrimônio cultural, carregando uma garrafa de 
café para compartilhar com os vizinhos (figura 4), pensamos nas possíveis novas paisagens culturais 
presentes nos cotidianos urbanos que sugerem formas criativas de apropriação afetiva do espaço público. 
Tais práticas sociais possuem uma dimensão política? As intervenções temporárias nesses espaços através 
de apropriações coletivas podem auxiliar no resgate da função social e política do espaço público, como 
espaço de troca, convívio, interação e encontro? Lefebvre (2001) nos leva a perceber que há motivações 
humanas criadoras expressas na necessidade dos símbolos, do imaginário, do desejo e que estas precisam 
ser investigadas em seus espaços de trocas, e, ainda, que o direito à cidade é uma necessidade urgente.  

Os “coletivos urbanos”1 como prática social de apropriação do espaço urbano é um fenômeno global e 
relativamente recente na paisagem da cidade contemporânea. Tais movimentos invadem os cenários da 
cidade por meio de intervenções imaginativas que despertam significados à vida cotidiana. Esses grupos 
realizam ações concretas reunindo pessoas que dedicam parte de seu tempo para defender propostas 
diversas como, por exemplo, a ocupação de uma praça pública. Essas novas experiências urbanas sugerem a 
recuperação da condição pública dos espaços, ganhando, assim, relevância como objeto de estudo e 
pesquisa. 

O objetivo desse artigo é refletir acerca das práticas sociais coletivas de apropriação (temporária) do espaço 
público.  Assim, inicialmente, serão explorados alguns diálogos teóricos sobre o tema, além do estudo do 
conceito de (des/re) territorialização, acreditando que este auxiliará na compreensão, leitura e analise do 
fenômeno. A seguir, será apresentado o estudo de caso da Praça Radial Sul, visando discutir algumas 
situações de uso e de apropriação do espaço público, a partir de uma abordagem perceptiva fundamentada 
no registro e na interpretação do cotidiano e de suas necessidades. O estudo almeja, ainda, revelar novos 
sentidos e potenciais contribuições para se pensar o projeto urbano. 

O trabalho parte de algumas premissas, primeiramente, não se pode tratar da cidade ou da experiência 
urbana de forma unidimensional; a riqueza e a complexidade da vida urbana pressupõem múltiplas 
dimensões (HARVEY, 2015). Ademais, ao olhar as práticas sociais coletivas de apropriação do espaço público, 
estamos mirando à cidade, seus espaços, públicos e coletivos, muitas vezes coletivos, mas não públicos e 
vice-versa. Estamos também, e, especialmente, tratando das pessoas, das práticas sociais que se refletem 
nos espaços, de seus espaços de vida - não só físicos e geográficos, mas políticos, sociais, culturais e 
simbólicos - onde se configuram e se materializam nossas ações, desejos, necessidades e motivações. 
(COSGROVE, 2008; LEFEBVRE, 2001).  

                                                           
1.Tratam-se, na maioria das vezes, de movimentos sociais de intervenção(criativa) em espaços públicos que utilizam a comunicação 
e a arte como formas de apropriação da vida urbana.  
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Sabemos que a cidade contemporânea está em constante transformação, ela é complexa, dinâmica, possui 
diversas possibilidades, não se revelando somente por uma face, mas por uma infinidade de formas, histórias 
e símbolos. Sabemos, ainda, que os espaços públicos são fundamentais na identidade das cidades e na 
formação do sujeito contemporâneo. Sennet (2006) reflete sobre as alterações dos valores culturais urbanos 
no terceiro capitalismo, e aponta a flexibilidade e a indiferença como características emblemáticas nas 
relações sociais urbanas. O autor defende que os relacionamentos entre indivíduos são marcadas pelo curto 
prazo e pela superficialidade. Como reflexo dessa dinâmica, os espaços públicos significativos existentes, 
gradualmente, diminuem e tornam-se, cada vez mais, controlados e marcados por significados e valores 
privados. 

Há uma extensa produção teórica que reflete sobre a apropriação dos espaços públicos pelos mecanismos 
articulados em torno do consumismo urbano e sobre a mercantilização das cidades, da arquitetura, da 
cultura e da arte2. A função social dos espaços públicos, como espaços de encontro e cidadania, dissolve-se 
a uma dimensão privada do consumo, não mais abrangente a todos, mas específico a alguns. Segundo 
Acselrad (2013, p.237), “[...] a cidade é o lugar preferencial da realização do consumismo de bens”. Configura-
se, assim, que as relações de produção se refletem nos espaços urbanos e que o capitalismo tardio 
transforma, não só, os espaços públicos, em mercadorias, como também as cidades e a cultura, para citar 
alguns.  

Destaca-se que os espaços do consumo não fomentam interação, diversidade ou pluralidade de funções, 
pessoas e atividades, mas segregam e dividem. De acordo com Bauman (2007, p. 97), "De um lugar 
relativamente seguro [...] a cidade passou a ser relacionada, principalmente nos últimos cem anos, mais ou 
menos, mais ao perigo do que à segurança". Ainda, segundo Fabiano Junior (2007, p.13), “[...] o espaço 
aberto, apto para tal função [pública], margeia-se e incorpora somente características de circulação de 
pessoas e de mercadorias, perdendo, inclusive, seu papel de troca e circulação de informações.” Os espaços 
livres públicos são criadores de identidade, demarcadores de formas - lugares históricos, em oposição aos 
“não-lugares”, que se definem como não identitários, não relacionais, espaços de ninguém, não geradores 
de ação e permeados de pessoas em trânsito (AUGÉ, 1994). Através dos “não-lugares” se descortina um 
mundo provisório e efêmero - comprometido com o transitório.  

Diante desse cenário de emergência de uma nova relação identitária entre os sujeitos e os conjuntos 
espaciais que lhe dão ancoragem (ABREU, 1998), o estudo pretende lançar um olhar sobre os novos lugares 
onde se produzam intercâmbios, novos saberes e estares, visando contribuir para o resgate da condição 
pública dos espaços. As reflexões do artigo estariam inseridas na ideia de valorização do ser humano e dos 
seus espaços. Cosgrove (2008) discorre sobre a importância das expressões do ambiente e das motivações 
humanas nos estudos das espacialidades das atividades humanas e defende que “[...] the very goals we seek: 
the making of a better human wolrd [...] 3” (2008, p.178). 

                                                           
 
2ACSERLRAD, Henri. “Cidade – espaço público? “A economia política do consumismo nas e das cidades.” Revista da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte: UFMG, 2013, Vol. 20, N. 1, pp. 234-247.  
MAHFUZ, E. Reflexões sobre a construção da forma pertinente. In: Marques S.; Lara, F. (Org.). Projetar: desafios e conquistas da 
pesquisa e do ensino de projeto. Rio de Janeiro, 2003, v. 1, p. 138-156. 

3 “[...] os objetivos que almejamos: a criação de um mundo humano melhor [...]” – Tradução da autora. 
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DIÁLOGOS TEÓRICOS SOBRE AS PRÁTICAS COLETIVAS URBANAS DE APROPRIAÇÃO 
(TEMPORÁRIA) DO ESPAÇO PÚBLICO 

As terminologias utilizadas para descrever o fenômeno das práticas coletivas urbanas são diversas: práticas 
urbanas criativas (ROSA, 2011); intervenções temporárias (Fontes, 2013); microintervenções temporárias 
(BALEN, 2017); re-apropriação do território (CARERI, 2013); movimentos locais de comunidades (ESTEVES, 
2016), para citar alguns. Balen (2017) afirma que “Essas práticas recentemente vêm recebendo atenção na 
academia em diferentes partes do mundo através de pesquisas e também como temática em congressos 
sobre espaço público e cidades.” (p.3). 

Rosa (2011) documenta as práticas sociais de apropriações coletivas em São Paulo, destacando as iniciativas 
bottom-up4. Engloba, também, os ensaios de microplanejamento tendo como base as micropráticas 
apresentadas. O estudo objetiva dar visibilidade às práticas criativas de intervenção urbana e às formas de 
organização espaciais inovadoras que priorizam as pessoas e as comunidades em ações culturais, esportivas 
e sociais. O estudo de caso abaixo apresentado é uma prática social de apropriação coletiva, de iniciativa da 
comunidade. 

Balen (2017) desenvolve uma investigação teórica sobre as microintervenções temporárias e sobre efêmero 
na cidade, sendo esse um dos caminhos que percorre para explorar o urbanismo efêmero. Assim, o autor 
pesquisa ações táticas5 e temporárias no espaço urbano como forma de visualizar possibilidades imaginativas 
e processos de projeto mais flexíveis e adaptáveis à cidade contemporânea, que incluam a dimensão 
temporal. Balen(2017) define as microintervenções temporárias como “[...] iniciativas coletivas de cidadania, 
política ou arte, comumente com temáticas e programas com vínculo a determinado contexto, causa ou 
interesse específico do grupo promotor.” (p.3) 

Seldin e Vaz (2017) abordam a temática das intervenções temporárias do espaço urbano através do uso 
cultural e de lazer na cidade do Rio de Janeiro, focando nas áreas marginalizadas. As autoras utilizam o 
conceito de “espaços soltos”6 para descrever os territórios ocupados por um uso diverso do inicialmente 
projetado, o qual produz vitalidade ao local e atende a alguma necessidade da comunidade local. Tais 
apropriações caracterizam-se por serem iniciativas da comunidade local. O ensaio traça uma reflexão acerca 
dos vazios urbanos e dos espaços residuais, apresentando, então, os “espaços soltos” como lugares abertos 
que fazem um contraponto aos megaeventos. O estudo aborda as intervenções temporárias em áreas 
residuais, porém tais práticas ocorrem também em áreas formais, que, em geral, encontram-se sem uso pela 
comunidade, refletindo em abandono e gerando insegurança aos moradores como é o caso da Praça Radial 
Sul. 

                                                           
4 De baixo para cima - Tradução da autora 

5 “Estratégias e táticas compreendem um processo no interior de outro processo. Àquilo que é (im)posto - no caso do espaço urbano, 
intervenções implementadas pelo Estado, pelo capital, ou pela conjunção de ambos – resultam formas de apropriação, que podem 
ou não corresponder às finalidades definidas pelo urbanismo. Assim, essa apropriação pode apresentar uma natureza passiva, que 
atende ou corresponde às determinações do projeto, ou um caráter ativo, que se apropria à sua maneira, transgredindo a 
funcionalidade original de um objeto. Para De Certeau, os “modos de fazer” correspondem de maneira geral ao consumo 
transformador daquilo que é estabelecido pela ordem corrente. Tratam-se então as táticas, de uma maneira de fazer que é por 
essência, um consumo subversivo do produto estratégico [...]” (SANT’ANNA, 2009, p.10) 

6 Seldin e Vaz (2017) utilizam o conceito de “espaços soltos” ou “frouxos” (loose spaces, no original) de Franck e Stevens (2007) - 
lugares normalmente sem uso pré-determinado que abrigam atividades espontâneas e geralmente não planejadas.  
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Nogueira (2016) discorre sobre o urbanismo tático, defende que as ações coletivas surgem naturalmente, 
envolvendo um grupo de pessoas para dar solução a um problema, em geral, relacionadas à apropriação de 
um espaço público subutilizado ou terrenos abandonados. Frisa que o urbanismo tático foca nos espaços 
destinados ao lazer e à sociabilidade, como as praças. Aponta, ainda, que as ações possibilitam a participação 
da população. No entanto, afirma que os mediadores ou condutores das ações, no caso do urbanismo tático, 
são “pessoas da “classe criativa”, ou seja, arquitetos, designers e artistas” (NOGUEIRA, 2016, P.180).  

O autor, então, aponta alguns discursos contraditórios, pois ao mesmo tempo em que as ações coletivas 
possibilitam o empoderamento das comunidades, considerando a horizontalidade das decisões, afirma que 
não são todos os integrantes do bairro que participam ativamente. Logo, a decisão é de poucos. Um segundo 
ponto crítico abordado, refere-se à gentrificação das áreas, pois as ações, em geral, expulsam a população 
local.  Nogueira (2016) questiona, ainda, o discurso das práticas “faça-você-mesmo”, considerando que tal 
abordagem está vinculada ao discurso do Estado “mínimo” neoliberal e à mercantilização das cidades. Assim, 
as ações do neocomunitarismo legitimariam o Estado neoliberal e as privatizações.  

Alguns teóricos investigam os efeitos permanentes7 que as intervenções temporárias em espaços públicos 
podem produzir. Algumas pesquisas exploram a morfologia e a paisagem das festas populares,8 abordadas 
como formas lúdicas e interativas de apropriação do espaço. Ainda, alguns grupos de pesquisa tratam de 
temas como a qualidade do “Lugar e Paisagem”, “Paisagens Híbridas” e os “Sistemas de Espaços Livres” 9. 
Tais pesquisas refletem sobre as dinâmicas culturais urbanas que atuam em oposição às da mercantilização 
das cidades globalizadas através dos grandes eventos, onde o sujeito é um mero espectador passivo.  

Fontes (2013) investiga as intervenções temporárias como forma de resistência à cidade espetáculo onde 
tudo está à venda, inclusive a cultura.  Em sua tese a autora explora três tipos de intervenções: a apropriação 
espontânea do espaço público, que produz vitalidade nas ruas, associando criatividade à liberdade; as 
intervenções de arte pública, que requalificam os espaços através do fomento de novos campos inventivos; 
e, as festas locais, que lançam singularidade e congruência aos espaços públicos.  

Careri (2013) reflete sobre os meios lúdicos de re-apropriação do território urbano, como se dá o ato criativo 
- a leitura e a escrita do território. O autor aborda o Internacional Situacionista, movimento de 
cunho político e artístico ocorrido na década de 1960. Os situacionistas projetavam ações estéticas e 
revolucionárias para agirem contra o controle social, buscando no cotidiano os desejos latentes em 
substituição aos impostos. Um meio lúdico de (re)apropriação do território. Dessa forma, o uso do tempo e 
do espaço, construiria os “espaços de liberdade” - lugares na cidade (re)apropriados através de experiências 
coletivas criativas.  

                                                           
 

 

7 FONTES, Adriana Sansão. Intervenções temporárias, marcas permanentes: apropriações, arte e festa na cidade contemporânea. Rio 
de Janeiro: Casa da Palavra - FAPERJ, 2013. 

8Apresentadas no Simpósio Alegorias Urbanas, UFRJ, 2016. 

9Grupo de Pesquisa Paisagens Híbridas (EBA/UFRJ); Grupo de Pesquisa Qualidade do Lugar e Paisagem (Pro Lugar 
PROARQ/FAU/UFRJ); Grupo de Pesquisa Sistemas de Espaços Livres no Rio de Janeiro (SEL-PROARQ/FAU/UFRJ). 
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O CONCEITO DE (DES/RE) TERRITORIALIZAÇÃO  

O conceito de desterritorialização foi criado por Deleuze e Guattari. O termo foi construído e pensado pelos 
autores através da filosofia. Assim, o sentido é bastante amplo e possibilita múltiplas construções e 
caminhos, nesse sentido, será aqui abordado, por possibilitar a leitura e análise das práticas coletivas urbanas 
por ângulos diversos.   

[...] Deleuze e Guattari, autores que sempre tiveram no conceito de território e nos 
processos de desterritorialização e reterritorialização importantes ferramentas para o 
entendimento não apenas das questões filosóficas, mas também das práticas sociais e na 
construção de um efetivo projeto político de libertação dos desejos, dos corpos, da arte, da 
criação e da produção de subjetividade. (HAESBAERT e BRUCE, 2002, p.3) 

O conceito envolve processos, movimentos, relações e coexistências múltiplas, dessa forma para Deleuze e 
Guattari a desterritorialização e a reterritorialização são acontecimentos dinâmicos e complementares. São 
processos que marcam a ação, desdobrando-se em possibilidades diversas e múltiplas. Segundo Haesbaert 
(2007), “O que existe, de fato, é um movimento complexo de territorialização, que inclui a vivência 
concomitante de diversos territórios [...] configurando a construção de uma territorialização no e pelo 
movimento” (p.20).  

[...] a desterritorialização é o movimento pelo qual se abandona o território [...] e a 
reterritorialização é o movimento de construção do território [...] no primeiro movimento, 
os agenciamentos se desterritorializam e no segundo eles se reterritorializam como novos 
agenciamentos maquínicos de corpos e coletivos de enunciação. Deleuze e Guattari 
afirmam que a desterritorialização e a reterritorialização são processos indissociáveis. Se há 
um movimento de desterritorialização, teremos também um movimento de 
reterritorialização. (HAESBAERT e BRUCE, 2002, p.8) 

Quanto ao conceito de território, de acordo com Deleuze e Guattari o território configura-se através dos 
significados simbólicos conferidos a ele por uma coletividade, sendo construído através de agenciamentos, 
“O território é de fato um ato [...]” (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p.105). Dessa forma, trata-se de um conceito 
abrangente, considerando que tudo pode ser agenciado e, consequentemente, tudo pode ser (re/des) 
territorializado.  

Para Haesbaert e Bruce (2002), o conceito de território em Deleuze e Guattari diz respeito ao pensamento e 
ao desejo e possui quatro componentes. Os dois primeiros seriam os agenciamentos maquínicos de corpos 
(ou de desejo), isto é, “as relações entre os corpos humanos, corpos animais, corpos cósmicos [...] relações 
entre os corpos em uma sociedade” (p.7); e, os agenciamentos coletivos de enunciação, entendendo-se que 
estes “não dizem respeito a um sujeito”, mas “a um regime de signos compartilhados, à linguagem, a um 
estado de palavras e símbolos [...]” (p.7). Os autores ainda afirmam que há uma relação entre os dois 
agenciamentos e que “Pensar esses agenciamentos é sem dúvida pensar em uma Geografia, uma Geografia 
das multiplicidades e das simultaneidades como condição para a própria História”. (HAESBAERT e BRUCE, 
2002, p.5). Quanto aos dois últimos componentes, seriam a desterritorialização e a reterritorialização– “[...] 
os territórios sempre comportam dentro de si vetores de desterritorialização e dereterritorialização” 
(HAESBAERT e BRUCE, 2002, p.8). 
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Para Deleuze e Guattari o território delimita o espaço de dentro e o de fora, estabelece 
propriedade, apropriação, identidade além de possuir um valor existencial. Territorializar é 
delimitar o lugar seguro da casa que nos protege do caos. Por outro lado, desterritorializar 
é sair de um espaço delimitado, romper as barreiras da identidade, e consequentemente 
do domínio e da casa. (BALEM, 2017, p.12) 

O conceito de território possui duas linhas de construção, segundo Haesbaert (2007). De um lado o conceito 
expressa um sentido materialista e funcional, significando espaço material, recurso material, espaço de 
dominação política, tratando-se, nesse ângulo, a desterritorialização em fim das distancias.  Por outro lado, 
o conceito revela uma acepção Idealista e simbólica - território como valor indenitário. Nessa interpretação, 
a desterritorialização remeteria ao (des)identitário.  

Destaca-se, ainda, dentre as dicotomias/oposições desveladas pelo conceito, a de fixação e de movimento. 
Segundo o autor, pode-se construir um território no movimento, pela repetição do movimento, pois o termo 
evidencia um processo dinâmico, assim não há desterritorialização sem a reterritorialização. Logo, a 
territorialização engloba tanto o movimento como a fixação no território. Haesbaert (2007) afirma que 
sempre houve o território descontinuo, exemplificando com os territórios das peregrinações. A fixação e o 
movimento são características das intervenções temporárias – essas fixam e criam territórios simbólicos 
através das apropriações e usos efêmeros do espaço público urbano.  

O autor aponta, ainda, que hoje no mundo globalizado, há um retorno às ideologias territorialistas, no 
sentido simbólico, de construção de identidades - território cultural. Segundo ele, a territorialidade não é 
apenas abstrata, mas há também a dimensão imaterial, existindo enquanto imagem ou símbolo de um 
território; e, ademais, “como "espaço vivido" (frente aos espaços - neste caso, “territórios”, formais-
institucionais), conjugando materialidade e imaterialidade” [HAESBAERT, 2007, p. 25]. Supomos, assim, que 
as práticas coletivas urbanas geram/possibilitam, não só a reterritorialização física e material do espaço em 
abandono, como também a reterritorialização simbólica, cultural, social e política do espaço, a partir da 
ressignificação do território pelos novos usos e apropriações temporárias. 

A EXPERIÊNCIA DA PRAÇA RADIAL SUL  

A Praça Radial Sul, localiza-se no bairro de Botafogo, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de um 
bairro de uso residencial, no entanto, concentram-se nele também diversos serviços. Caracteriza-se, 
ademais, como bairro de passagem para outras localidades, possuindo acesso através de metrô e ônibus. O 
entorno imediato da praça possui uso, basicamente, residencial, destacando-se, ainda, a presença de creches 
e escolas - trata-se de uma praça de bairro rodeada por edifícios multifamiliares. 

Nas últimas décadas a praça tem sido marcada no bairro como lugar de abandono, espaço de ninguém, “não-
lugar” (AUGÉ, 1994). “Na Rua Eduardo Guinle há um cantinho, a Praça Radial Sul, lugar propício para assaltos, 
sempre vazio.”10 No passado, segundo o relato de alguns moradores mais antigos no bairro, havia um amplo 
espaço verde na praça onde as crianças brincavam e jogavam bola. Com o tempo, e como reflexo da dinâmica 
global de esvaziamento dos espaços públicos significativos e, ainda, no caso específico do Rio de Janeiro, pela 
questão da falta de segurança, houve um movimento de abandono do território da praça - uma 
desterritorialização. O espaço físico e simbólico da praça passou a ser percebido, então, como território de 

                                                           
10 http://urbecarioca.com.br/2012/07/vendo-o-rio-no-estado-estudo-de-caso-botafogo.html - acesso em 20/01/2018. 
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ninguém, não seguro, e assim, sendo apropriado por atividades “marginalizadas” pela sociedade, como o uso 
e tráfico de drogas. 

Tal significado do espaço/território começou a ser alterado gradualmente, quando em meados da década 
passada foi implantado um quiosque de flores na praça. O dono do quiosque, Sr. Chagas, começou a cuidar 
das plantas e de todo o espaço da praça junto a um ou outro morador e/ou amigo do florista. Desde então 
alguns eventos pontuais ocorreram na praça como, por exemplo, em 2012, o movimento “Rio Eu Amo Eu 
Cuido”11, onde moradores se encontraram na praça para plantio nos canteiros. Logo após, surgiu a ideia de 
instalar uma biblioteca atrás do quiosque. O projeto foi executado pelo Sr. Chagas e pelo morador e cientista 
social, Álvaro Salmito12. Aos poucos essa iniciativa foi abraçada por um grupo maior de moradores e amigos 
do entorno da praça, dessa forma, iniciou-se um movimento de reterritorialização do espaço da praça.  

Esse grupo começou a atuar de forma mais sistemática e contínua a partir de 2015, objetivando a 
revitalização da praça e visando, principalmente, o uso cotidiano do espaço pelos moradores: crianças, 
adolescentes, adultos e idosos. Dentro desse quadro, a questão da segurança sempre foi um ponto crucial 
na mobilização do grupo, considerando a ocorrência de inúmeros assaltos nas redondezas, além do 
abandono do território da praça, o que gera insegurança.  

Como fruto desse movimento comunitário, em meados de 2016, a praça recebeu novos equipamentos 
públicos e de lazer, pavimentação e iluminação pública. Hoje o grupo “Amigos da Praça Radial Sul” possui 
uma coordenação com cerca de dez pessoas e um grupo maior que apoia o movimento, através da divulgação 
e participação nas atividades da praça. A comunicação, tanto da coordenação, como do grupo maior se dá, 
principalmente, através das redes sociais virtuais: facebook13 e whatsapp, mas também há reuniões 
presencias da coordenação. A divulgação ocorre também através de sites de eventos do bairro e da cidade 
como o “Curtabotafogo”14. Destaca-se, nesse ponto, o papel articulador das redes virtuais na comunicação 
do grupo. 

O grupo da coordenação atua organizando uma agenda mensal de atividades temporárias; ora musicais, de 
pintura e arte; ora de literatura, como contador de histórias, entre outras. Constam, também, na agenda, 
atividades diárias ou semanais, como a abertura da biblioteca, aula de yoga e de crochê. Toda a organização 
e as intervenções artísticas e culturais são realizadas através de voluntariado e com o apoio de alguns 
parceiros como o Instituto Véras15 – entidade vizinha que atende crianças, jovens e adultos com distúrbios 
neurológicos.  

A alteração da dinâmica do espaço reflete em seu crescente uso espontâneo pela comunidade. Hoje há 
cotidianamente crianças no parquinho, principalmente pelas manhãs; percebe-se, também, que os 
trabalhadores do entorno utilizam a praça no horário de almoço como espaço de lazer. Recorrendo à 

                                                           
11 https://oglobo.globo.com/rio/mais-do-que-meros-frequentadores-5837029 - acesso em 20/01/2018. 

12https://www.curtabotafogo.com/single-post/2017/06/29/Livros-m%C3%BAsica-e-brincadeiras-na-Pra%C3%A7a-Radial-Sul - 
acesso em 20/01/2018. 

13 https://www.facebook.com/amigosdapracaradialsul/- acesso em 20/01/2018. 

14 www.curtabotafogo.com; http://roteirinhocarioca.com.br/- acesso em 20/01/2018. 

15 http://www.veras.org.br - acesso em 29/04/2018. 
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classificação das intervenções temporárias pesquisadas por Fontes (2013), acima descritas, estas seriam 
qualificadas como apropriações espontâneas do espaço (figura 1). Quanto às intervenções de arte pública, 
podem-se citar as oficinas de arte reciclada, que distribuiu recipientes customizados para o armazenamento 
de sacolas plásticas para a coleta de resíduos dos cães, ou ainda, os mosaicos instalados nos bancos da praça 
pela artista plástica e vizinha Luciana Palma (figura 2).  E, por último, as festas locais, citam-se os exemplos 
dos piqueniques e festas comunitárias (figura 3) como a do dia das crianças, de Natal, Carnaval, festa junina, 
entre outras.  

 
Figura 1: Apropriações espontâneas do espaço da praça 

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 
 

 
Figura 2: Intervenção de arte pública  

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

Pode-se entender que a partir dessas intervenções temporárias coletivas, o espaço público da Praça Radial 
Sul foi (re)apropriado de forma lúdica, possibilitando a construção de “espaços de liberdade” (CARERI, 2013). 
Ainda, traçando uma análise do movimento comunitário através do conceito de reterritorialização de 
Deleuze e Guattari, pode-se considerar que a partir das ações de um grupo de vizinhos busca-se a 
reterritorialização do espaço coletivo da praça, a comunidade apropria-se desse território e busca identidade.  
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Figura 3: Festa local 

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

Ademais, a instalação de uma biblioteca na praça (figura 4) pode ser interpretada como uma ação tática, pois 
contribui para transgredir a funcionalidade original da praça. Lefebvre (1972)16 defende que o funcionalismo 
separa os espaços e se esquece da função lúdica e simbólica. O filósofo acredita que o espaço urbano é obra 
de atividades humanas essenciais e tão importantes como o riso, o amor, o jogo e o trabalho; e que o 
funcionalismo constrói espaços especializados, enquanto a vida é construída com a polifuncionalidade. As 
ações táticas, de alguma forma recuperam esse espaço vivido os momentos humanos da vida cotidiana. [O 
urbano] “É uma forma mental e social, a forma da simultaneidade, da reunião, da convergência, do encontro 
[...]” (LEFEBVRE, 2001, p.86). 
 

 
Figura 4: Biblioteca na Praça Radial Sul- "bate papo" sobre patrimônio cultural e apropriação espontânea da biblioteca pelas crianças 

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

 

Vale mencionar que a praça, hoje, está dividida em duas partes: o parque das crianças e o parque dos 
cachorros – o “parcão”, como é conhecido. A comunidade que utiliza o “parcão”, com os seus cães, é assídua, 
possuindo também uma rede virtual de comunicação entre os usuários. No grupo há moradores de todo 
bairro de Botafogo e até mesmo de bairros vizinhos, diferenciando-se dos “Amigos da Praça Radial Sul”, que 
residem no entorno imediato. O grupo possui mais de cem pessoas e é bastante unido e organizado em torno 
do uso espontâneo do espaço para o passeio dos cães.  

                                                           
16 Entrevista com HENRI LEFEBVRE em 1972. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z4klH4Hz3yg. Acesso em: 20 e 
fev/2018. 

 

9663



 

O movimento é local e específico da praça em questão, porém alguns autores como Esteves (2016) defendem 
que, hoje, há diversos movimentos locais de comunidades que buscam as soluções de seus problemas 
urbanos, com um enfoque na ação coletiva, como por exemplo, a requalificação de espaços públicos: 
utilização de praças, ciclovias, jardins e confecção de mobiliário urbano, para citar alguns. O autor afirma que 
o movimento é global, apesar da ação ser local e tem como uma das características o dinamismo e a 
capacidade de envolver pessoas. Assim, podemos entender que tais movimentos/práticas são globais e de 
reterritorialização. 

Lefebvre (1999) aborda a vida cotidiana como palco da atividade criadora e defende que ao desvelar as 
virtudes do cotidiano reconquista-se o direito à apropriação – característica marcante da atividade criadora. 
O autor aponta a homogeneidade da cidade moderna e destaca que “[...] é inútil procurar racionalmente a 
diversidade: uma impressão de monotonia recobre [...] e predomina [...] o espaço urbano perdeu os traços 
e as características da obra, da apropriação.” (2001, p.83). E constata, assim, “... a miséria mental e social, a 
pobreza da vida cotidiana a partir do momento que nada tomou o lugar dos símbolos, das apropriações dos 
espaços qualificados e diferentes da cidade tradicional” (2001, p.83). Imaginamos, assim, que as práticas 
coletivas de apropriação temporária do espaço urbano, como a do nosso estudo de caso, atuam em um 
movimento oposto ao da homogeneidade e monotonia da cidade moderna, trazendo criatividade e 
qualidade à vida cotidiana. Lefebvre (2001) destaca que “a forma do urbano, sua razão suprema, a saber, a 
simultaneidade e o encontro, não podem desaparecer” (p.84).   
 
Lefebvre (1972)17 acredita que a vida urbana deve ser inventada, e os espaços devem ser inventados, assim 
como a praça foi inventada no século XIII, seguindo as aspirações e necessidades da sociedade da época e a 
cidade grega inventou a ágora – espaço político, o templo – espaço religioso, o estádio – espaço do corpo. 
Assim, nossa vida urbana deve reinventar seus espaços. As apropriações dos espaços públicos pelas 
intervenções temporárias urbanas poderiam ser vistas como formas de habitar diversificadas18? Logo, seriam 
tais espaços “inventados” para abrigar as aspirações, necessidades de nossa vida urbana?  

Corrêa (1993) apresenta o espaço urbano como um conjunto de símbolos, pois é o lugar onde as pessoas 
vivem o cotidiano e onde as suas aspirações, necessidades e desejos são projetados no espaço. O espaço, 
portanto, representa não só as atividades que nele desenvolvemos, mas também carrega os significados 
durante nossa interação com ele. Nesse sentido, destaca-se a importância de estudar o espaço vivido como 
forma de compreender os valores, motivações e atitudes que as pessoas comuns elaboram a respeito do 
espaço e do ambiente em que vivem.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Lefebvre (2001) fala que o urbanista, o filósofo, o sociólogo ou outros profissionais, não tem o poder de criar 
uma “nova vida na cidade” com a “nova cidade”, pois eles não criam relações sociais. “Apenas a vida social 
(a práxis) na sua capacidade global possui tais poderes” (p.109). O pensador acredita que tais profissionais 

                                                           
17 Entrevista com Henri Lefebvre em 1972. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z4klH4Hz3yg. Acesso em: 20 e 
fev./2018. 

 18 Lefebvre defende como “[...] características elementares da vida urbana, constatadas pela ecologia mais sumária: a diversidade 
das maneiras de viver, dos tipos urbanos[...] modelos culturais e valores vinculados as modalidades ou modulações da vida cotidiana.” 
(1999, p.78 e 79)  
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apenas podem inventariar experiências, propor e/ou auxiliar tendências a se formularem, em “certas 
condições favoráveis” [...] (p.109). Assim, dentro dessa perspectiva, o artigo se propôs a olhar as práticas 
sociais coletivas urbanas e, especialmente, a da Praça Radial Sul. 

O uso dos espaços públicos, na atualidade, pelas apropriações coletivas temporárias vem, de forma cada vez 
mais frequente, seja no cenário internacional ou nacional, tentar satisfazer as necessidades e desejos de uma 
coletividade carente de encontros, de criação, de afeto e de transformação. A partir de valores que orientam 
as ações, vemos a transformação de estruturas físicas em face à necessidade de construção de ambiências 
mais flexíveis e que atendam às demandas de movimentos coletivos. Independente das fragmentações que 
tais práticas sociais possam vir a estabelecer no cenário de contemporaneidade da cidade, representações 
distintas tomam forma, a partir de novas reterritorialidades e dos significados a estas atribuídos. 

Atividades espontâneas e temporárias, inspiradoras de encontros e sociabilidades, ganham expressão, 
fortalecendo o sentido público do espaço. Com possibilidades de tramas no tecido urbano, as formas criativas 
de apropriação afetiva dos espaços urbanos tendem a provocar percursos e a instaurar desejos que 
explicitem transformação, pertencimento e, sobretudo, a convivência - fatores que contribuem para a 
integração cidadã. Segundo Borja & Muxi (2003) a cidade é a representação do seu espaço público. Este 
apresenta a qualidade da cidade, pois indica a qualidade de vida de sua população.  

Formas criativas de apropriação de espaços, idealizadas de forma afetiva, pressupõem pactos definidos e 
territorializados com a finalidade de promover espaços públicos mais harmoniosos, não discriminados e, 
portanto, potencialmente transformadores de valores. Estes espaços podem, certamente, qualificar o 
ambiente urbano e a coletividade, cabendo, assim, ao poder público, respeitar tais lógicas, fomentar o 
diálogo social e a confiança nos agentes sociais.  

Nesse sentido, estudos como este não pretendem esgotar o tema, mas sim descortinar oportunidades ao 
descrever, como bem define Careri (2013) os “espaços de liberdade”. Assim, podemos supor que qualquer 
caminho que se apresente, tendo como característica marcante a atividade criadora, poderá ser investigado 
por um viés prospectivo, e, ainda, direcionado a identificar iniciativas que venham a se materializar como 
coletivas, com cunho pedagógico e participativo, fomentando o debate sobre mecanismos de cooperação 
coletiva. Logo, podemos afirmar que os territórios dessas práticas sociais - de natureza efêmera - são abertos, 
não acabados, e, consequentemente, abertos à dimensão política?19 Muito ainda precisa ser investigado a 
esse respeito. O que podemos perceber, no entanto, é que tais práticas, cada vez mais presentes nas cidades 
contemporâneas, descortinam novas paisagens culturais e evidenciam um cotidiano urbano diverso, repleto 
de vivências, afetividades e significados. 
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PRIVATIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA HABITACIÓN DE INTERÉS SOCIAL PRODUÇÃO DO  

ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O presente artigo aborda a Habitação de Interesse Social (HIS) no Brasil. Tem como objeto de análise as intervenções 
realizadas por moradores nos empreendimentos habitacionais e que se consolidam por meio da privatização de espaços 
públicos. Busca-se compreender essa problemática por meio da análise de empreendimentos de HIS produzidos no 
percurso histórico da transição entre os séculos XX e XXI. Os estudos orientam-se pelo entendimento do “habitar” por 
meio da articulação das dimensões prática e simbólica, compreendendo-se que não se limita à moradia, mas abarca o 
espaço da vizinhança e se estende para o bairro e para a cidade, que se insere no ambiente natural. A análise evidencia 
que o atendimento de necessidades dos residentes de empreendimentos de HIS se materializa na configuração dos 
espaços por meio de intervenções físicas que comprometem a realização plena da vida das famílias. Um cenário que 
aponta para o desafio de se produzir a HIS orientada para a realização plena do habitar.    
PALAVRAS-CHAVE: Habitação de Interesse Social; Modos de Habitar; Privatização de espaços públicos.  

ABSTRACT: 
This article addresses Social Housing in Brazil. Its purpose is to analyze interventions carried out by dwellers in housing 
development, which are consolidated through the privatization of public spaces. This context is investigated through the 
analysis of Social Housing enterprises produced in the historical course of the transition between the XX and XXI 
centuries. The studies are guided by the understanding of "dwelling" through the articulation of practical and symbolic 
dimensions, including the housing unit, the neighbourhood spaces and the city, which is inserted in the natural 
environment.  The analysis shows that meeting the needs of residents of Social Housing ventures materializes in the 
configuration of spaces through physical interventions that compromise the full realization of the families' lives. A 
scenario that points to the challenge of producing housing units oriented to the full realization of life. 
KEYWORDS: Social Housing; Ways of Living; Privatization of public spaces.   

RESUMEN: 
 
El presente artículo aborda la Vivienda de Interés Social (HIS) en Brasil. Tiene como objeto de análisis las intervenciones 
realizadas por moradores en los emprendimientos habitacionales y que se consolidan por medio de la privatización de 
espacios públicos. Se busca comprender esta problemática por medio del análisis de emprendimientos de HIS producidos 
en el recorrido histórico de la transición entre los siglos XX y XXI. Los estudios se orientan por el entendimiento del 
"habitar" por medio de la articulación de las dimensiones práctica y simbólica, comprendiéndose que no se limita a la 
vivienda, sino que abarca el espacio de la vecindad y se extiende hacia el barrio y hacia la ciudad, que se se inserta en el 
ambiente natural. El análisis evidencia que la atención de necesidades de los residentes de emprendimientos de HIS se 
materializa en la configuración de los espacios por medio de intervenciones físicas que comprometen la realización plena 
de la vida de las familias. Un escenario que apunta al desafío de producir la HIS orientada a la realización plena del 
habitar.  
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo aborda a Habitação de Interesse Social (HIS) no Brasil, objeto de estudos e reflexões por 
parte de pesquisadores, entidades públicas e privadas, organizações sociais e profissionais de diferentes 
áreas. Tem como objeto de análise as intervenções realizadas por moradores em empreendimentos de HIS 
que resultam na privatização de espaços públicos. 

Ao longo do século XX, diferentes formas de atendimento à habitação foram implementadas por iniciativas 
institucionais ou pela autogestão, voltadas para faixas de renda distintas. Os programas públicos para as HIS 
promoveram o acesso a unidades habitacionais ou, em momentos específicos, a oferta de lotes urbanizados, 
muitas vezes exigindo reassentamentos ou regularização fundiária, quando implicava a ocupação irregular 
do solo urbano. Realizaram-se soluções quantitativamente significativas, embora com alcance limitado em 
face das proporções da demanda. 

Em anos recentes as ações caracterizaram-se, predominantemente, pela produção de empreendimentos em 
grande escala construídos na periferia das cidades.  As soluções pautaram-se pela repetição de padrões 
urbanísticos e arquitetônicos comprovadamente falhos, que desconsideram as particularidades regionais e 
locais. O público-alvo é composto pelos excluídos do mercado formal da habitação, e a forma de atendimento 
adotada resulta no afastamento de famílias de seus núcleos sociais prévios e de vínculos de trabalho, sem a 
oferta de uma estrutura urbana e de serviços adequada às necessidades básicas.  

Na busca por adaptação à nova realidade das moradias ocorrem situações passíveis de análise, entre as quais 
se destacam: as novas formas de inserção social estabelecidas pelos moradores; a preservação de emprego 
e fontes de geração de renda vinculadas a grandes deslocamentos, visto que a residência anterior se 
estabelecia em função da proximidade com o trabalho; no tocante à estrutura física, observam-se 
intervenções físicas que alteram a forma de utilização prevista nas concepções de projeto, quer da habitação, 
quer do espaço urbano.  

Nesse contexto, o presente artigo observa as transformações ocorridas em empreendimentos habitacionais 
resultantes de intervenções físicas realizadas pelos moradores, apontando-se as correlações com a realização 
da vida das famílias.  Os estudos orientam-se pelo entendimento do “habitar” por meio da articulação das 
dimensões prática e simbólica, a partir de diferentes âmbitos espaciais (Figura 1), compreendendo-se que 
não se limita à moradia, mas abarca o espaço da vizinhança e se estende para o bairro e para a cidade, que 
se insere no ambiente natural. Para os objetivos da presente análise será focalizado o âmbito da vizinhança 
e suas interfaces com os âmbitos adjacentes. 
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Figura 1 - Âmbitos do Habitar: representação simplificada. 

Fonte: Sistematização baseada em Reis Cabrita (1995), Andrade (2008), Coelho (2012), Silva (2012), Elali e Pinheiro (2013) e Gouvea (2016).   

 

A análise apoia-se em abordagem conceitual, contemplando-se suas apropriações na configuração dos 
espaços. Adota-se o pressuposto de que a habitação deve ser concebida como processo, permitindo a 
contínua adequação às necessidades das famílias (BLUMENSCHEIN; PEIXOTO; GUINANCIO, 2015). No âmbito 
do espaço público, compreende-se que a vida das famílias se realiza por interações sociais e envolve a 
satisfação da vivência coletiva complementar à vida familiar e individual. A vizinhança e o bairro atuam como 
extensão da habitação.  

Considerando-se a realização da vida das famílias no âmbito da vizinhança, a análise aborda a concepção 
urbanística e arquitetônica da solução habitacional. Procura-se compreender as intervenções físicas 
realizadas nos espaços públicos dos empreendimentos habitacionais resultantes do processo de apropriação 
pelos residentes e avaliar se, na produção recente da HIS, as conformações resultantes têm permitido a 
realização da vida das famílias.  

Busca-se compreender esse cenário inicialmente por meio da consulta a autores que contemplam a análise 
de empreendimentos produzidos no século XX, sob forte influência do Movimento Moderno (MONTEIRO, 
2000; MELLO, 2013) assim como na observação de empreendimentos produzidos no século XXI. Na 
sequência, a análise de um estudo de caso permitirá um aprofundamento na compreensão da dinâmica do 
cotidiano das famílias e seu rebatimento na conformação dos espaços. A seleção dos exemplares para análise 
procurou contemplar empreendimentos produzidos para o atendimento às faixas de renda inerentes à HIS.  

Sem pretender generalizar os resultados encontrados, para os exemplares analisados evidencia-se que o 
atendimento de necessidades dos residentes de empreendimentos de HIS se materializa na configuração dos 
espaços por meio de intervenções físicas que comprometem a realização plena da vida das famílias. Um 
cenário que aponta para o desafio de se produzir a HIS orientada para a realização plena do habitar.    

 

MORADIA 

VIZINHANÇA 

BAIRRO 

CIDADE 

AMBIENTE NATURAL 
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O ENTENDIMENTO DO “HABITAR” 

A riqueza de estudos e reflexões desenvolvidos sobre a temática da habitação oferece sólidos referenciais 
conceituais em diferentes âmbitos de investigação. No que concerne ao acolhimento da vida das famílias 
atendidas em programas habitacionais, a presente pesquisa parte do entendimento do “habitar” por meio 
da articulação de implicações sociais, culturais, psicológicas, técnicas e econômicas. Um conceito que se 
estabelece no nível pessoal e da sociedade e suas instituições (REIS CABRITA, 1995).  

A aproximação à vida das famílias nos remete a esse entendimento no nível pessoal, envolvendo os aspectos 
sociais, culturais e psicológicos. Assim, compreende-se o “habitar” por meio da articulação de duas 
dimensões indissociáveis: a prática, relacionada ao uso dos espaços, e a simbólica, relativa aos valores da 
domesticidade, da promoção social, da definição identitária e emocional (PEREIRA, 2012).  

O “habitar” realiza-se pela satisfação de necessidades individuais e coletivas, nos âmbitos privado e público, 
em graus diferenciados. O conceito não se limita à moradia, visto que abarca o espaço da vizinhança e 
estende-se para o bairro e para a cidade, que, por sua vez, se insere no ambiente natural (REIS CABRITA, 
1995; ANDRADE, 2008; COELHO, 2012; SILVA, 2012; ELALI; PINHEIRO, 2013; GOUVEA, 2016).   

O espaço da moradia relaciona-se à expressão da individualidade, segurança, comodidade, conforto, 
privacidade e intimidade, que se realizam pela satisfação de necessidades humanas cotidianas e pelas 
experiências do habitar (REIS CABRITA, 1995; RYBCZYNSKI, 1986; LEITÃO, 2007; PALERMO, 2013). A vida 
familiar e individual é complementada no espaço exterior pela dinâmica social e coletiva. A noção de 
interioridade necessária ao “habitar” no âmbito da moradia estende-se ao espaço envolvente e completa-se 
no acesso às atividades da vida pública no bairro.  

As relações amparam-se por meio de contratos sociais.  As pessoas contribuem para a vida coletiva e 
esperam, em contrapartida, o acolhimento ou reconhecimento por parte de seus pares. Laços de vizinhança 
são estabelecidos e fortalecem a dinâmica do cotidiano, condicionados à oferta de espaços capazes de 
acolher expressões de afirmação e territorialidade.  A escolha de lugares e trajetos e as relações com a 
economia local contribuem para a apropriação dos espaços. As relações se realizam no âmbito da cidade 
envolvendo vínculos de trabalho, opções de lazer e serviços em maior escala e interações sociais menos 
frequentes. 

Os modos de habitar consolidam modos de vida por meio da dinâmica de realização da vida nos diversos 
âmbitos espaciais e na articulação entre eles. As variáveis que estabelecem a correlação dos modos de 
habitar com os modos de vida se sobrepõem (PEREIRA, 2012): a categoria social e as decorrentes relações 
estabelecidas nos âmbitos da moradia, na envolvente imediata e em escala mais ampla; as diferentes 
composições familiares; as formas de estruturação do cotidiano na articulação das atividades; o ambiente 
em que se insere; aspectos sociais e culturais estabelecidos ao longo do tempo no domínio dos valores, estilos 
de vida e visões de mundo.  A variável identitária perpassa todas as demais remetendo à representação que 
o indivíduo tem de si e o que pretende ser.  

A identidade se estabelece nos espaços domésticos e por meio deles a afirmação individual confronta-se com 
o coletivo, permitindo ocupar um lugar na rede de relações sociais. Na esfera da vida pública, a identidade 
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de um grupo se define por meio de comportamentos realizados no dia a dia, passados por tradição familiar 
ou social (CERTEAU; GIARD; MAYOL, 1996). Assim, as estratégias de posicionamento social são legitimadas, 
aspecto determinante na estruturação do cotidiano. 

A apreensão dessa complexidade nos remete à observação da forma como as particularidades da vida das 
famílias materializam-se no espaço, com a compreensão de que a solução habitacional deve responder ao 
modo de vida dos moradores (MIGUEL, 2002). Os modos de vida, por sua vez, materializam-se por meio da 
estruturação dos espaços, o que remete à apreensão das dinâmicas cotidianas na moradia e no ambiente em 
que se insere.  

No espaço da casa a geometria se estabelece pela maneira como as divisões se relacionam e se hierarquizam, 
configurando padrões que respondem às visões de quem as habita ou concebe (PEREIRA, 2012; ELALI; 
PINHEIRO, 2013). Na escala urbana as composições mostram organizações espaciais que traduzem estatutos 
e lógicas de interação de quem os concebeu (HILLIER; HANSON, 1989). Os espaços são resultado do arranjo 
entre os edifícios e podem ser analisados a partir de sua configuração, tendo por parâmetro o jogo entre 
espaços, edifícios e estruturas externas à área em que se inserem. A maneira como se organizam estabelece 
condições para padrões de movimento e encontros, promovendo relações sociais e particularidades na 
forma de apropriação dos espaços.  

Entretanto, a orientação da conformação espacial por meio de padrões estabelecidos iniciada na transição 
entre os séculos XIX e XX e posteriormente enfatizada com o Movimento Moderno alterou essa correlação 
da conformação dos espaços em resposta aos modos de vida. A adoção de modelos de habitação aliada ao 
controle crescente sobre os processos urbanos interferiu de forma significativa nas estruturas de vida da 
população, mostrando uma estratégia distinta: os modos de vida sendo determinados pela conformação 
espacial.  Apesar do questionamento da produção da moradia por meio da reprodução de modelos, essa 
orientação perdurou como referência ao longo dos tempos, alcançando os dias atuais. 

 No âmbito da HIS, as soluções promovidas pelo poder público estabeleceram-se nessa conjuntura de 
transição das formas de produção da moradia – soluções espaciais que corresponderam aos modos de 
habitar foram gradativamente esvaziadas, dando lugar à proposição de modelos preestabelecidos. Por meio 
da análise de estratégias e resultados alcançados na produção da HIS no Brasil será observada a forma como 
se estabeleceu a articulação entre as estruturas de vida das famílias atendidas e as soluções habitacionais 
realizadas, resultando em intervenções físicas consolidadas por meio da privatização de espaços públicos.  

 

A APROPRIAÇÃO E USO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS EM EMPREENDIMENTOS DE HIS 

As transformações ocorridas nos empreendimentos habitacionais produzidos ao longo do século XX indicam 
particularidades dos modos de vida traduzidas pelas adaptações realizadas.  No que concerne à solução 
arquitetônica e urbanística, observam-se intervenções que procuram responder a necessidades e 
expectativas não contempladas pela solução habitacional. Estas alterações têm sido objeto de análise e 
reflexão por agentes institucionais e órgãos de estudos e pesquisas.  

Monteiro (2000) analisou empreendimentos construídos em municípios pernambucanos, abordando as 
concepções habitacionais produzidas na década de 1970, no âmbito da atuação do BNH. Por meio da 
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observação das modificações realizadas pelos moradores nos espaços privados e públicos e da natureza 
dessas realizações, buscou compreender a lógica sociocultural das alterações. Os empreendimentos 
apresentam características comuns, como o grande número de unidades produzidas com base na reprodução 
de modelos arquitetônicos e a implantação em área periférica e distante de opções de trabalho e serviços.  

No Conjunto Habitacional Curado III, em Jaboatão dos Guararapes, os espaços públicos foram privatizados 
para usos diversificados, incluindo acréscimos à moradia.  Consolidou-se uma inversão na forma de utilização 
prevista pela concepção original dos projetos com a incorporação de valores culturais, favorecendo relações 
locais e gerando um sentido de identidade. O monitoramento mostrou que a morfologia resultante procurou 
restituir propriedades ausentes na configuração baseada em princípios modernistas, assemelhando-se aos 
tecidos urbanos tradicionais.  A sistematização em imagens 3D permitiu visualizar as transformações 
morfológicas e funcionais (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Conjunto Habitacional Curado III. Configuração original e a resultante das intervenções efetuadas pelos moradores. 

Fonte: MONTEIRO, 2000. 

O monitoramento das intervenções evidenciou que as primeiras transformações ocorreram distantes das 
unidades habitacionais pela ocupação de áreas públicas. Foram construídos abrigos para automóveis que 

9676



 

posteriormente foram fechados e na sequência transformados em comércio. Num segundo momento 
moradores dos andares térreos construíram cercas e muros, privatizando espaços de uso comum, 
observando-se igualmente acréscimos às moradias nos pavimentos térreos (Figura 3). Num último estágio 
espaços livres e públicos são apropriados para fins de geração de renda, em face das dificuldades decorrentes 
da distância a centros urbanos. Um pacto coletivo se estabeleceu pela prática de ocupação de espaços. A 
distinção se fez entre espaços com funções e os vazios, independentemente da condição de público, 
semipúblico ou privado (MONTEIRO, 2000). 

 

 
 

Figura 3: Conjunto Habitacional Curado III.  
Acréscimos realizados pelos moradores ao lado dos edifícios (ao fundo). 

Fonte: MONTEIRO, 2000. 

Situação similar foi observada no Conjunto Habitacional Guabiroba, em Pelotas, RS, concluído em 1984 
(MELLO, 2013). Intervenções realizadas por meio da ocupação irregular de espaços públicos para ampliação 
da moradia e implantação de comércio e serviços transformaram a configuração espacial inicial. Concebido 
por meio dos princípios modernistas, estabeleceu-se inicialmente com 2.624 habitações distribuídas em 
blocos em fita de dois pavimentos, com unidades superpostas e geminadas, ou em blocos em forma “H” de 
quatro pavimentos, isolados em grandes áreas públicas.  

As intervenções realizadas transformaram a homogeneidade da concepção (Figura 4).  Atividades de 
comércio, indústria e serviços, de caráter doméstico ou autônomo, iniciadas imediatamente após a ocupação 
das moradias, consolidaram uma microeconomia local. A ocupação espontânea estabeleceu ruas principais 
multifuncionais e alterou as relações socioespaciais do bairro (Figura 5). A apropriação por parte dos 
residentes respondeu às necessidades e expectativas da população local, promovendo a transformação das 
características morfológicas e funcionais do conjunto. O acolhimento de individualidades resultou na 
identificação dos moradores com o local refletida no “orgulho de viver ali” (ibid, p. 91). 

9677



 

 

 

 
 

Figura 4: Conjunto Habitacional Guabiroba.  
Configuração original e a resultante das intervenções efetuadas pelos moradores em uma rua principal. 

Fonte: MELLO, 2013.   
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Figura 5: Conjunto Habitacional Guabiroba.  
Simulação da configuração original de uma rua principal do bairro e situação após as intervenções da população. 

Fonte: MELLO, 2013. 
 
 
 
 
 

O Conjunto Residencial Viver Melhor foi construído na zona norte de Manaus, AM, em área periférica da 

cidade. Em 2012 foram atendidas 3.511 famílias. Na segunda etapa, realizada em 2014, foram entregues 

5.384 casas (Figura 6). Em lotes individuais e edifícios multifamiliares, habitações de dois dormitórios foram 

destinadas a famílias da Faixa 1 do PMCMV, com oferta de unidades para portadores de necessidades 

especiais.  Escolas de ensino infantil, fundamental e médio, posto de saúde e instituição de segurança foram 

construídos posteriormente à transferência das famílias.  A implantação de edifícios em alta densidade 

ocupacional aponta para a lógica da produção habitacional em grande escala. Distintos setores do 

empreendimento foram implantados em descontinuidade interna. Ressaltam-se os impactos ambientais 

resultantes do desmatamento realizado. 
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Figura 6: Conjunto Residencial Viver Melhor, Manaus, AM: vista aérea parcial. 
Fonte: <http://amazonasatual.com.br/estado-usa-200t-de-asfalto-em-heliponto-para-dilma-nao-enfrentar-transito/>. Acesso em: 28 set. 2014. 

 
 

A concepção de parcelamento em malha ortogonal articula setores homogêneos com tipologias 

arquitetônicas distintas: habitações unifamiliares e edifícios multifamiliares com implantação isolada no 

terreno (Figura 7). Os equipamentos comunitários concentram-se num setor central do empreendimento, 

fazendo com que as demais áreas se caracterizem por grandes frações monofuncionais, o que é agravado 

pela ausência de opções de comércio e serviços. A apropriação dos moradores por meio de intervenções 

apresenta-se igualmente como situação recorrente com a privatização de área pública para implantação de 

comércio (Figura 8). 

 

 

 
 

Figura 7: Conjunto Residencial Viver Melhor, Manaus, AM. Habitações unifamiliares e edifícios multifamiliares. 
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Figura 8: Conjunto Residencial Viver Melhor, Manaus, AM: privatização do espaço público para implementação de comércio. 

 

As situações acima descritas ilustram os desdobramentos da produção da HIS orientada por modelos 

arquitetônicos e urbanísticos e padrões de necessidades em que a configuração espacial determinou 

alterações nos modos de vida num primeiro momento. Entretanto, a apropriação e uso das habitações 

originaram as intervenções espaciais, traduzindo valores e necessidades reprimidos. 

Considerando-se os processos de produção da HIS, procedeu-se ao aprofundamento da reflexão por meio da 

avaliação de um estudo de caso. Adotou-se a análise de satisfação do usuário, visando a conhecer as 

manifestações das famílias atendidas e a observação do grau de acolhimento às suas respectivas 

necessidades. 

ANÁLISE DA REALIZAÇÃO DA VIDA DAS FAMÍLIAS 

Para a observação das transformações ocorridas em empreendimentos habitacionais e as correlações com a 
realização da vida das famílias optou-se pela análise de estudo de caso, visto que permite observar a relação 
“entre o estudo da espacialidade produzida e o da espacialidade vivida, apropriada e representada” 
(PEREIRA, 2012, p. 5). Os procedimentos metodológicos adotados envolveram: (i) inquérito por questionário 
à população residente; (ii) entrevistas semiestruturadas com moradores selecionados; (iii) observação de 
campo. 

Visando a alcançar as particularidades da realização do habitar, a investigação foi realizada pela avaliação do 
ponto de vista do usuário (JURAN; GODFREY, 1998; BITTENCOURT, 2007). Para isso foram pesquisadas 
avaliações de empreendimentos habitacionais que se apropriaram da consulta aos beneficiários e que se 
fundamentaram na compreensão dos modos de habitar (MARQUES, 2012; PEREIRA, 2012; BRASIL, 2014). 

Com apoio nessas pesquisas a análise consolidou-se em duas etapas específicas e complementares: a 
observação de campo e as entrevistas. A observação permitiu o conhecimento da apropriação dos espaços 
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por parte dos moradores e de comportamentos ligados à realização do habitar.  As entrevistas alcançaram 
subjetividades e percepções. Iniciaram-se por intermédio da técnica de entrevista estruturada ou 
questionário, em função da abrangência que pode ser alcançada pela aplicação indireta. Na sequência os 
resultados foram complementados com a entrevista aberta, considerando-se que questões de conteúdo e 
valores têm como meio de acesso preferencial a transmissão verbal (REIS CABRITA, 1995).  

Os questionários aplicados nos estudos de caso foram organizados com base nos seguintes grupos temáticos: 
(i) a caracterização socioeconômica da população atendida; (ii) a adequação da moradia às necessidades das 
famílias, relacionada tanto à existência de ambientes quanto a particularidades de hábitos e modos de vida; 
(iii) as interfaces da vida doméstica com o meio em que se insere; (iv) intervenções físicas realizadas nas UHs; 
(v) expectativas futuras relacionadas ao “habitar”.   

Os critérios adotados para a seleção do estudo de caso consideraram: (i) empreendimentos com mais de cem 
unidades habitacionais ocupadas há pelo menos dois anos, possibilitando a avaliação da solução habitacional 
do ponto de vista do usuário, com base em sua utilização; (ii) empreendimentos que contemplam as faixas 
de renda atendidas no âmbito da HIS. O empreendimento selecionado localiza-se na Cidade Estrutural/DF, e 
contempla a faixa de renda familiar de até três salários mínimos.   

A cidade localiza-se a 13 km do Plano Piloto de Brasília e está inserida na Região Administrativa do Setor 
Complementar de Indústria e Abastecimento – RA XXV. O objeto de análise corresponde a unidades 
habitacionais construídas nas quadras 7 e 8 do Setor Oeste da Cidade Estrutural para reassentamento de 
famílias oriundas de ocupação irregular na própria cidade (Figura 9). Essa nova área criada corresponde a um 
padrão de parcelamento em que as quadras se distribuem em malha ortogonal, prevendo-se duas praças de 
vizinhança e um equipamento de assistência social. Os lotes unifamiliares possuem área variável entre 50 e 
60 m². Foram projetadas 1.360 unidades habitacionais geminadas (Figura 10), sendo construídas 903 
unidades.  As famílias foram transferidas para suas residências em 2009. 
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Figura 9: Nova área criada no Setor Oeste da “Cidade Estrutural”:  Quadras 7 e 8. 
Desenho: Lucas Abreu, a partir do projeto urbanístico. 

 

 

Figura 10: Unidades Habitacionais entregues no Setor Oeste da Cidade Estrutural.  
Foto: Joana França, 15 jun. 2009. 
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A pesquisa de satisfação dos usuários1 iniciou-se pela aplicação de questionário, e teve seguimento mediante 

entrevistas presenciais com os moradores que aceitaram colaborar. A população da Cidade Estrutural é 

reconhecidamente de baixa escolaridade, o que demandou estratégias específicas para a comunicação e 

abordagem às famílias. A vulnerabilidade à violência urbana2 existente restringiu a abrangência das ações, 

visto que o acesso aos moradores esteve permanentemente vinculado ao acompanhamento pela líder 

comunitária.  Foram entregues duzentos questionários, sendo trinta e quatro respondidos. 

As respostas evidenciaram que, no momento da entrevista, um número expressivo de entrevistados residia 

há mais de cinco anos (61,8%) nas residências, sendo a maior parte de origem da própria Cidade Estrutural 

(73,5%). Identificou-se o predomínio da faixa de renda familiar de até um salário mínimo (73,3%), sendo o 

universo de famílias entrevistadas inserido na faixa de até dois salários mínimos. É expressivo o número de 

entrevistados que se declararam chefes de família (72,7%) do gênero feminino (85,3%), e com forte 

ocorrência de composição familiar monoparental (55,9%). O número de filhos que vive com os entrevistados 

varia de um a quatro, com maior incidência para dois filhos (51,5%). O total de residentes por casa varia de 

forma equilibrada entre três e sete pessoas.  

São significativas as manifestações de insatisfação com o número de cômodos da residência (64,7%) para a 

realização das funções básicas do habitar, assim como com as dimensões dos compartimentos. A maior 

incidência de ampliações destinou-se a garagens (47,1%) na ocupação do afastamento frontal da residência. 

É significativo o número de entrevistados que não puderam ampliar suas residências (38,2%), embora 

declarem essas expectativas.  

A dinâmica da vida doméstica rebate-se na vivência pública, traduzida pelo uso do espaço da praça do bairro 

seja por adultos (32,4%) ou crianças (44,1%), ou pela utilização da rua (73,5%), o que se acentua com as 

declarações de laços de amizade com os vizinhos (97% dos entrevistados). Observa-se igualmente a busca de 

opções de lazer fora do bairro (61,8%). O sentimento de pertencimento exprime-se pela preferência em 

permanecer na Cidade Estrutural (97,1%). Essas dinâmicas e particularidades evidenciadas pelos 

questionários puderam ser mais bem compreendidas com a observação de campo e aplicação das entrevistas 

presenciais. 

A observação de campo restringiu-se à vizinhança dos conjuntos 1, 2 e 3, em face das limitações decorrentes 

da vulnerabilidade à violência urbana. Foram observadas intervenções nas unidades habitacionais que 

alteram significativamente a conformação espacial prevista em projeto (Figuras 11 e 12). É frequente a 

ocupação dos limites frontais dos lotes, seja pela ocupação edilícia, seja pela construção de muros, 

estabelecendo um isolamento em relação ao espaço público (Figura 13). 

                                                           
1 A pesquisa de satisfação dos usuários foi realizada com a participação de Mariana Borges, no âmbito do Programa de Iniciação Cie
ntífica – ProIC/UnB –, e Amanda Rodrigues, na articulação com a Disciplina de Diplomação da Faculdade de Arquitetura e Urbanism
o da UnB. 
2 Residentes que estão inseridos no crime organizado promovem insegurança e restrições a moradores e visitantes nos períodos di
urno e noturno (informação verbal da líder comunitária). 
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Figura 11: Recorte da observação em campo no Setor Oeste da Cidade Estrutural. 
Autores: Amanda Rodrigues e Lucas Loureiro. 

 

 

 

 
Figura 12: Setor Oeste, Quadra 8, conjunto 01: intervenções nas moradias – planta e elevações. 

Autores: Amanda Rodrigues e Lucas Loureiro. 
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Figura 13: Setor Oeste, Quadra 8, conjunto 01: intervenções nas moradias. 
Foto: Amanda Rodrigues. 

 
 

As entrevistas presenciais permitiram observar a frequência e diversidade de atividades de geração de renda 

realizadas na habitação. Dificuldades para realização de serviços domésticos também foram assinalas. Há 

relações entre vizinhos, incluindo convivência e ajuda mútua. O desejo de utilização da rua ou praça do bairro 

por adultos e crianças é frequente, inibido por questões de segurança pública.  

Destacam-se os impactos das intervenções realizadas pelas famílias. Há comprometimento de fluxos e 

condições de iluminação e ventilação de ambientes. São graves as interferências no entorno resultantes das 

ampliações realizadas à frente da habitação, seja pela severa limitação da relação do espaço doméstico com 

o público, seja pelo comprometimento dos espaços de convivência pública com a ocupação dos passeios das 

vias (Figura 14). 

 

Figura 14 - Setor Oeste da Cidade Estrutural: intervenções/acréscimos nas unidades habitacionais avançam sobre o passeio público. 
 

A análise de satisfação dos usuários, envolvendo a aplicação de questionários e posterior observação de 

campo com realização de entrevistas presenciais, promoveu o conhecimento da dinâmica da vida no âmbito 

das residências e sua continuidade para o espaço urbano: a rotina doméstica se integra à vida pública. A 

concepção habitacional acolhe de forma insatisfatória necessidades e expectativas das famílias. Diante 

dessas limitações espaciais, ampliações são realizadas no afastamento frontal do lote e, por suas 

características arquitetônicas, comprometem a continuidade entre o espaço doméstico e o público, 
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necessária à realização do habitar. No caso específico desse Setor Habitacional, a ênfase na integração visual 

e física do espaço da residência com o espaço público estabeleceria condições de conexão entre esses 

âmbitos, intensificando a vivência pública, o que resultaria em benefícios diante da vulnerabilidade à 

violência urbana enfrentada pelos moradores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise realizada buscou contribuir criticamente para a identificação de problemas característicos da 

produção da HIS no Brasil. Para tal, centrou esforços em apontar a falta de consideração aos modos de vida 

das famílias na formulação das soluções habitacionais.  Considerou-se o potencial de contribuição do campo 

de conhecimento da arquitetura e urbanismo, ampliando-se a discussão para abordagens fomentadoras de 

diferentes reflexões. Essas orientaram-se pelo entendimento do “habitar” nas dimensões prática e simbólica, 

implicando as atividades do cotidiano no espaço em que se insere, compreendendo-se que pressupõe a 

interface entre a vida doméstica e a vida social. 

Foram adotados procedimentos metodológicos complementares para analisar a adequação das soluções 

habitacionais para o acolhimento das estruturas de vida da população atendida. A realização da pesquisa de 

satisfação do usuário e da observação de campo apontaram a relevância dessas estratégias para a 

compreensão dos modos de habitar.  

A análise de exemplos representativos da produção da HIS no Brasil do século XX demonstrou que a adoção 

de padrões de necessidades, modelos espaciais e dimensões ideais consolidou uma ruptura no processo 

histórico de incorporação dos modos de vida na concepção da habitação. A simplificação de parâmetros de 

projeto resultou em impactos que são observados até os dias atuais, como a deficiência de estruturas 

urbanas de equipamentos e serviços para o acolhimento de necessidades cotidianas. São interferências que 

comprometem a realização do “habitar” e, consequentemente, o acolhimento das estruturas de vida das 

famílias.  

No século XXI, com a produção em massa da HIS por meio da reprodução de modelos simplificados, os 

processos de apropriação e uso continuam a traduzir a materialização de valores individuais e familiares por 

meio de adequações e intervenções realizadas nos espaços. 

Portanto, nas concepções da HIS orientadas pela definição de modelos habitacionais evidenciam-se 

deficiências no acolhimento das estruturas de vida das famílias independentemente de inserção regional ou 

de concepção morfológica. As famílias apropriam-se de suas moradias e as modificam em função da 

necessidade de adequação às suas expectativas, resultando em comprometimento no desempenho dos 

ambientes públicos. A constatação dessas modificações permitiu confirmar os modos de vida como 

determinantes dos modos de habitar por meio da materialização no espaço de desejos e necessidades.  

Um caminho possível para um cenário distinto do aqui abordado será a formulação de parâmetros projetuais 

capazes de consolidar, na concepção habitacional, soluções viabilizadoras da realização do habitar e, por 

consequência, da vida das famílias. 
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PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO SEGURO EM CURITIBA: 
UMA APROXIMAÇÃO A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE 
INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS E TECNOLÓGICOS 

 

PRODUCTION OF THE SAFE URBAN SPACE IN CURITIBA: AN APPROACH ABOUT THE USE OF URBAN 
AND TECHNOLOGICAL INSTRUMENTS 

PRODUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO SEGURO EN CURITIBA: UNA APROXIMACIÓN AL USO DE 
INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 

Este artigo faz uma aproximação crítica aos instrumentos urbanísticos e tecnológicos como modelo de intervenção na 
produção do espaço urbano e que visam a redução dos problemas de segurança pública em Curitiba. Esta aproximação 
se faz a partir da problemática da “cidade de muros”, com a solução direcionada a uma “cidade para pessoas” e 
“arquitetura contra o crime”, utilizando para isso as ferramentas oferecidas pela legislação urbana brasileira, bem como 
alguns conceitos de “cidade inteligente”. O texto se divide em três partes: a primeira aborda o conceito de “cidade de 
muros” como provedora de exclusão socioespacial; a segunda faz uma aproximação quanto ao papel do poder público 
e da sociedade em geral na construção de uma “cidade para pessoas” e de uma “arquitetura contra o crime”; e a terceira 
faz uma série de considerações acerca das possibilidades de utilização dos instrumentos urbanísticos (“cota de 
solidariedade”, fachada ativa, PEUC, IPTU progressivo, desapropriação, outorga onerosa) e tecnológicos (aplicativos de 
celular, zonas wi-fi, monitoramento eletrônico, experiência do usuário) como realce de uma reforma urbana. Conclui-
se que a legislação atual, acompanhada do exercício da função pública de ordenamento do território com vistas à 
diversidade socioeconômica, aliada à tecnologia da “cidade inteligente”, podem mudar a imagem da cidade, fazendo-a 
integrada e mais segura contra crimes e acidentes. 

PALAVRAS-CHAVE: Segurança Pública; Cidade de Muros; Planejamento Urbano; Instrumentos Urbanísticos; Cidades 
Inteligentes. 

ABSTRACT: 
This article aims to develop a critical approach to urban and technological instruments as a model of intervention in the 
production of urban space and they aimed at reducing the problems of public safety in Curitiba. This approach is based 
on the "city of walls" problems, with the solution directed to a "city for people" and "urban design against crime", using 
for this the tools offered by the Brazilian urban legislation, as well as some concepts of "Smart city". The text is divided 
into three parts: the first deals with the concept of "city of walls" as a provider of socio-spatial exclusion; the second 
makes an approximation of the role of public power and of society in general in the construction of a "city for people" 
and of "urban design against crime"; and the third makes a series of considerations about the possibilities of using the 
urban instruments ("solidarity quota", active façade, compulsory land parceling and use, progressive taxes, 
expropriation, onerous grant) and technological (mobile applications, Wi-Fi zones, electronic monitoring, user 
experience) as the underling of an urban reform. It is concluded that the current legislation, accompanied by the exercise 
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of the public function of land planning with a view to socioeconomic diversity, allied with the technology of the "smart 
cities", it can change the image of the city, making it integrated and safer against crimes and accidents. 
KEYWORDS: Public Security; City of Walls; Urban Planning; Urban Instruments; Smart Cities. 

RESUMEN: 
Este artículo hace una aproximación crítica a los instrumentos urbanísticos y tecnológicos como modelo de intervención 
en la producción del espacio urbano y que apunta a la reducción de los problemas de seguridad pública en Curitiba. Esta 
aproximación se hace a partir de la problemática de la "ciudad de muros", con la solución dirigida a una "ciudad para 
personas" y "arquitectura contra el crimen", utilizando para ello las herramientas ofrecidas por la legislación urbana 
brasileña, así como algunos conceptos de "ciudad inteligente". El texto se divide en tres partes: la primera aborda el 
concepto de "ciudad de muros" como proveedor de exclusión socioespacial; la segunda hace una aproximación en cuanto 
al papel del poder público y de la sociedad en general en la construcción de una "ciudad para personas" y de la 
"arquitectura contra el crimen"; y la tercera hace una serie de consideraciones acerca de las posibilidades de utilización 
de los instrumentos urbanísticos ("cuota de solidaridad", fachada activa, parcelamiento y uso obligatorios, impuesto 
progresivo, desapropiación, otorgamiento oneroso) y tecnológicos (aplicaciones de celular, zonas wi-fi, monitoreo 
electrónico , experiencia del usuario) como realce de una reforma urbana. Se concluye que la legislación actual, 
acompañada del ejercicio de la función pública de ordenación del territorio con vistas a la diversidad socioeconómica, 
aliada a la tecnología de la "ciudad inteligente", pueden cambiar la imagen de la ciudad, haciéndola integrada y más 
segura contra crímenes y accidentes. 
PALABRAS-CLAVE: Seguridad Pública; Ciudad de Muros; Planificación Urbana; Instrumentos Urbanísticos; Ciudades 
Inteligentes. 
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INTRODUÇÃO 

A cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, Brasil, está localizada na Região Metropolitana homônima 

e é conhecida como a capital de maior qualidade de vida do país1. A cidade preocupou-se com o seu 

planejamento urbano desde o século XIX e, no século XX, entre 1941 e 1943, foi elaborado um plano de 

desenvolvimento urbano pelo engenheiro francês Alfred Agache, que propunha uma configuração viária 

radial. Em 1965, a administração municipal realizou um concurso público para a elaboração do Plano Diretor, 

cuja proposta vencedora foi resultado do consórcio entre as empresas SERETE e Jorge Wilheim Arquitetos 

Associados, estabelecendo-se o Plano Preliminar de Urbanismo (PPU). Foi esse plano que deu origem ao 

primeiro Plano Diretor de Curitiba, aprovado em 1966 (CURITIBA, 2016). 

A partir de então, o planejamento urbano passou a se organizar levando em conta três determinantes: 
transporte público, sistema viário e uso do solo. Dessa forma, as estruturas física e funcional da cidade 
começaram a integrar-se, direcionando seu crescimento para uma forma linearizada. Ainda na década de 
1960, foi criado o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), cujo propósito era de 
monitorar e coordenar a execução daquele Plano Diretor, conhecido também como Plano Willheim-IPPUC. 
No entanto, resistências de outros órgãos municipais, que também queriam tomar a frente nas obras, 
levaram à ascensão da então recém-criada URBS (Urbanização de Curitiba S/A), sob influência do prefeito e 
engenheiro Ivo Arzua, na execução do plano. Esse xadrez político fez com que a real implantação dos eixos 
estruturais – corredores de transporte público e de vias expressas para veículos com zoneamento que 
permite alta densidade populacional – só ocorresse no início dos anos 1970, quando o ex-diretor do IPPUC, 
Jaime Lerner2, assumiu a prefeitura por designação do então governador Haroldo Leon Peres. Ao 
Departamento de Urbanismo, Lerner delegou a aplicação e fiscalização do zoneamento e de novas 
construções. Assim a URBS permaneceu como empresa construtora, incorporando atribuições viárias 
somente nos anos 1980 (DUDEQUE, 2010). 

A ocupação desses eixos estruturais criou, ao longo do tempo, longos corredores com alta verticalização, 
cujo uso comercial encontra-se no térreo e acima estão as torres, geralmente altas e abrigando condomínios 
de alto padrão, como por exemplo o que acontece no eixo destinado às residências dos trabalhadores da 
Cidade Industrial de Curitiba (1975), a chamada Conectora 5. A diferença deste com os outros é que, neste 
caso, o uso não residencial do térreo foi abolido. 

Essa estrutura viária, criada sobre uma antiga região rural, fez com que a especulação imobiliária ganhasse 
espaço e originou o que se conhece hoje comercialmente por Ecoville, que será utilizado neste artigo para 
exemplificar a falta de segurança pública. Trata-se de uma ocupação baseada no conceito de Ville Radieuse 
de Corbusier, com altas torres de alto padrão sobre uma cidade-jardim, cuja circulação é baseada em grandes 
vias para o fluxo rápido de veículos e uma via central para o transporte público, por vezes subutilizada. No 
entanto, o uso quase exclusivo residencial, o espaçamento maior entre as torres e a indiferença às moradias 

                                                           
1 Segundo estudo feito pela Consultoria Macroplan (2017) e divulgado pela revista Época Negócios em 24/04/2017, com o título 

“As melhores (e piores) capitais para se viver no Brasil”. 

2 Após a conclusão do seu curso de Engenharia na UFPR, Jaime Lerner estagiou na França, junto ao projeto Toulouse Le Mirail, feito 

por integrantes do Team X. Tratava-se de uma infraestrutura composta por uma zona de grande concentração de atividades e de 

elevada densidade populacional, valorizando “a rua” como função primordial da ocupação da cidade. Assim os eixos estruturais 

guardam certa semelhança com esse projeto (GNOATO, 2006).  
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de menor renda ao longo do trecho, acabou por gerar condomínios de alto padrão, fechados e muitas vezes 
distantes da via, tornando a rua um local obscuro e desencorajador para as pessoas. 

Esse cenário encaixa-se no que preconiza o termo “cidade de muros”, onde há violência e medo gerados, 
dentre outros fatores, pela segregação espacial e pela discriminação social nos novos subúrbios. Segundo 
Caldeira (2011, p.9), a “cidade de muros” seria construída em locais com sensação de insegurança e como 
forma de proteção: “grupos que se sentem ameaçados com a ordem social que toma corpo nessas cidades, 
constroem enclaves fortificados para a sua residência, trabalho, lazer e consumo”. Além disso, esse 
fenômeno contribui para o aparecimento das “não cidades”, ou seja, lugares residuais esquecidos pelas 
pessoas ou intransponíveis, portanto sem identidade, geralmente aqueles fora dos muros e “ilhados” por 
vias de trânsito rápido e intenso.  

Convidar o cidadão para novamente utilizar o espaço público e trazer a vida cotidiana aos olhares dos 
próprios pedestres é fundamental para uma cidade mais convidativa e segura (GEHL, 2013). Assim, o 
planejamento urbano tem a função de garantir o suprimento da demanda de segurança da região e promover 
o convívio democrático, impedindo que a cidade real difira de seus princípios e recrie as fortalezas medievais 
que tornam a rua propícia à criminalidade e aos acidentes. 

Deve-se refletir sobre conceitos, definições e ferramentas necessárias à mudança visando os seus usuários, 
com equilíbrio entre pedestres e veículos, sem distinção de classe social, a permitir a construção de uma 
cidade diversa e democrática. Assim, mostram-se eficientes os instrumentos urbanísticos da legislação 
brasileira, tais como a Outorga Onerosa do Direito de Construir associada à “cota de solidariedade” e as 
fachadas ativas obrigatórias, a exemplo do que já vem sendo aplicado pelo Plano Diretor da Cidade de São 
Paulo (2014). Quando correta e oportunamente aplicados, os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade 
(Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001) funcionam como realce do desenvolvimento e da constituição 
de uma imagem da cidade que, para o caso da Segurança Pública queremos que seja viva e diversa. No 
entanto deve-se evitar que sejam “leis facultativas” (VILLAÇA, 2005) aquelas que devem ser compulsórias, 
com o fim de reparar a inércia dos proprietários ou desvio da função social da cidade. 

Não se pode esquecer também da contribuição dos instrumentos tecnológicos na melhoria do planejamento 
urbano. A popularização dos processadores3 permite a sua implantação em quase tudo - relógios, roupas, 
calçados, lixeiras, carros, celulares e casas - coletando e criando um fluxo de dados constante do qual, muitas 
vezes, sequer temos conhecimento, como disse Priscila Pacheco (2017). Essa rede de dados e o poder de 
processamento podem ser aplicados ao planejamento urbano e permitir que as cidades monitorem os 
espaços públicos e descubram as relações que mantêm com os seus usuários, como no termo em inglês User 
Experience (UX).  

Isso se faz necessário em Curitiba, uma cidade onde, segundo o Relatório Estatístico Criminal da Secretaria 
Estadual de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná, relativo ao 1˚ trimestre de 2016, o 
número de crimes de homicídio, por exemplo, cresceu 11,5% com relação ao mesmo período de 2015. Foram 

                                                           
3 Os processadores nada mais são do que um pedaço de silício com inúmeros condutores, começando do famoso ENIAC, computador 
formado por válvulas e que ocupava uma sala inteira, nos anos 1940, até os processadores mais avançados atualmente, como o Intel 
Core i9 e os novos AMD Ryzen, que possuem apenas alguns milímetros. Também conhecido como CPU, o processador é peça 
fundamental para computadores, celulares, videogames, smartphones, tablets, etc. Todos esses dispositivos precisam de 
processadores para funcionar. Esse componente vital é responsável por carregar e realizar as operações aritméticas e lógicas de que 
os programas de computador ou aplicativos fazem uso (Adaptado de ARRUDA, 2011). 
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145 mortes, sendo o bairro Cidade Industrial o que mais registrou ocorrências no período (19), o mesmo que 
abriga parte do Ecoville. Mais especificamente a respeito dessa região, no recorte estabelecido pelo Autor 
(2017), que engloba uma área de aproximadamente 1,5 km da Avenida Heitor Alencar Furtado e seu entorno, 
à nordeste da Cidade Industrial de Curitiba - incluindo as localidades Jardim Gabineto e Moradias Atenas - 
foram registrados de 2011 à 2016, 3 homicídios, 4 roubos, 1 furto à residência, 6 ocorrências de porte de 
drogas, além da presença de um “cinturão de mortes” no trânsito, formado pelas vias de maior velocidade.   

Em comparação às cidades onde os pedestres estão presentes nas ruas para vigiá-las, de acordo com os 
conceitos de Jacobs (2011), o exemplo de Paris mostra que foram registrados 187 homicídios em todo o 
período de 2012 a 2015, segundo o jornal Le Monde (2016). Uma taxa quase dez vezes menor em uma cidade 
bem maior (8 milhões de habitantes em toda área urbana em 2016) do que Curitiba. Sabendo-se que existem 
outros fatores que não os urbanísticos a influenciar na segurança pública, a solução dos problemas urbanos 
vêm para se somar às iniciativas de proteção às pessoas. Porém se Karl Marx (1973) já dizia que a 
desigualdade social nas cidades gera o embate de classes e alimenta a violência, então por que não seria 
possível minimizar a falta de segurança pública – prevenção de crimes e acidentes – diminuindo a 
desigualdade socioespacial, levando as pessoas novamente ao convívio das ruas por intervenção urbanística, 
tornando-as lugares democráticos e integrados? 

METODOLOGIA 

A problemática da “cidade de muros” em Curitiba 

A formação de uma “cidade de muros” (CALDEIRA, 2011), somada a um processo de segregação entre classes 
alta e de menor renda (Figura 2), tornaram-se causas do isolamento socioespacial ocorrido em algumas 
regiões da cidade, em especial aquela conhecida como Ecoville (Figura 1), marcando-as pelo medo da 
violência. Grades, muros e cercas elétricas tornam a rua uma terra de ninguém (Figuras 3 e 4), diferindo da 
cidade anteriormente planejada, cujo transporte público, os passeios e as áreas verdes deveriam promover 
a sua ocupação democrática por parte das pessoas. “Quando permitimos a abertura das janelas das nossas 
casas à rua – os ‘olhos da cidade’ – estamos compartilhando o espaço com toda a sociedade, deixando o 
isolamento e enfrentando em parceria os bons e maus momentos” (PARUCKER, 2007). 

   
Figuras 1 e 2: Localização do trecho final da Av. Dep. Heitor Alencar Furtado, na região Ecoville (esquerda) e localização das habitações de menor 

renda ao longo da região estudada (direita)              
Fonte: Autoria própria (2017) 
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Figuras 3 e 4: Condomínio de alto padrão na Av. Dep. Heitor Alencar Furtado, na região Ecoville (esquerda); cercas elétricas e grades, além de 
grandes vazios urbanos, são marcas da região (direita)              

Fonte: Autoria própria (2017) 

Segundo Marc Augé (2005), a supermodernidade gera um mundo condenado à individualidade, ambientes 
assépticos nos quais não é possível se relacionar, um mundo onde se multiplicam modalidades luxuosas, 
como condomínios fechados, redes de hotéis e clubes de campo. Outros tornam-se apenas lugares de 
passagem, como aeroportos, estações de trem ou metrô, shoppings centers, supermercados, redes de fast 
food etc, padronizados no mundo todo. Além dos “bolsões de riqueza”, por outro lado formam-se também 
os “bolsões de pobreza”, ocupações desumanas como favelas, acampamentos de refugiados e periferias 
pobres, espaços ambientalmente segregados e degradados. Quando ocorrem lado a lado então, as duas 
modalidades de “bolsões” criam muros ainda mais altos, geralmente financiados pelos que têm mais poder 
aquisitivo. Assim, a rua se esvazia e passa a ser um “não lugar”. 

Também são “não lugares” (AUGÉ, 2005) as complexas redes viárias que ocupam grandes superfícies de 
passagem, garantindo velocidade aos deslocamentos. Elas criam barreiras intransponíveis gerando, por sua 
vez, espaços residuais desertos. Durante a Expo 2017, promovida pelo Museu de Municipal de Arte de 
Curitiba – Interfaces – o escritório de arquitetura curitibano Grifo apresentou uma lista de seis “não lugares”, 
propícios às intervenções urbanas, com o fim de torná-los ocupados. Para o viaduto da Avenida Brasília, a 
proposta foi uma galeria de arte urbana; para os viadutos do Capanema e do Colorado, um novo parque 
urbano; para o viaduto sobre a Avenida Affonso Camargo, a requalificação da via férrea e da via do BRT; para 
a Praça das Nações, um mirante com área de estar; para o trecho da BR 277, um grande parque linear; para 
o viaduto da Avenida Marechal Floriano Peixoto, um lugar de encontro e permanência. 

“Não lugares” acabam sendo a consequência de uma cidade segregada, mas quando isso se torna ainda mais 
evidente, tem-se a ideia de uma “cidade de muros”. Razões estéticas e de status também são determinantes 
na constituição dos espaços fortificados, pois até mesmo o projeto desses locais expressa uma arquitetura 
defensiva (CALDEIRA, 2011).  

Voltando ao exemplo do Ecoville, vê-se o quão forte é essa segregação ao se analisar como amostra um de 
seus empreendimentos, o Palazzo Lumini (Figura 5). Esse tipo de habitação guarda fortes características de 
heterogeneidade social. Seu slogan é a “integração com a natureza”, fato explicado pelo marketing urbano 
feito a partir da região Ecoville, vendida como um refúgio em meio à vegetação das antigas chácaras que 
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ocupavam o bairro até os anos 1980. Além de separar-se da rua por sistemas de segurança sofisticados de 
infravermelho, dentro da própria planta do edifício há o local designado apenas para os “funcionários”. É um 
resquício social de separação, como explicado no filme brasileiro “Que horas ela volta?” (2015), de Anna 
Muylaert. Nessa obra, a protagonista (Regina Casé) mora integralmente na casa de seus patrões, seguindo 
protocolos de comportamento por não estar inserida na mesma “classe” de seus contratantes. 

 
Figura 5: Anúncios comerciais de venda do Condomínio Palazzo Lumini: luxo, forte esquema de segurança e apartamentos com dependências 

para os empregados (grifo nosso, em vermelho, na planta) 
Fonte: Adaptado de Palazzolumini.com.br (2017) 

Dentro e fora dos muros, a segregação continua.  No entorno da região do Ecoville, delimitada pelo Autor 
(2017), como visto na Figura 2, observa-se a adjacência de pelo menos três outros espaços urbanos 
completamente diferentes da “cidade-jardim vertical”: Jardim Gabineto, Moradias Atenas e Vila Nova 
Esperança. O primeiro e o segundo são moradias populares, cujos terrenos foram comprados pela 
Companhia de Habitação (COHAB) do município, nos limites da Ecoville, por causa da rápida valorização dos 
lotes da Conectora 5 (Av. Dep. Heitor Alencar Furtado – em vermelho, nas Figuras 1 e 2). Nesse caso, 
frustraram-se as previsões do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de que se construíssem 
habitações sociais ao longo daquele corredor de transporte público. O terceiro é uma ocupação irregular, 
que surgiu praticamente à mesma época do que a própria Ecoville, sobre um terreno pertencente à chácara 
de um instituto público. 
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Os casos de homicídio, crime contra a vida e que geralmente está relacionado a outros crimes que ocorrem 
com maior frequência (tráfico de drogas, por exemplo), foram registrados nos espaços urbanos adjacentes 
menos estruturados. Portanto, constatou-se que o extremo da violência acontece nas periferias da “cidade 
de muros”, enquanto que os crimes contra o patrimônio (furto e roubo, por exemplo), além de posse de 
drogas, ocorrem na via principal, mais próximos aos condomínios de luxo (Figura 7). Quanto às mortes no 
trânsito, o estudo do Autor (2017) apontou que os acidentes fatais ocorrem nas principais vias de trânsito 
rápido da “cidade de muros”, porém em maior quantidade também nas periferias. O mapeamento mostrou 
que há uma espécie de “cinturão de mortes no trânsito” (Figura 6) em volta da “cidade de muros”, em duas 
rodovias e duas vias setoriais que cortam a região. O fato das rodovias destacarem-se nas estatísticas pode 
ser explicado pela própria localização da Ecoville que, como todas as novas periferias das grandes cidades, 
afastam-se do centro e avançam sobre rodovias de fluxo intenso e intransponível, que antes ficavam 
distantes da área urbanizada. Já as vias setoriais, que são importantes ligações entre bairros, têm mais 
acidentes porque acabam sendo menos fiscalizadas quando passam pela “cidade de muros”, gerando um 
cenário propício à ocorrência de acidentes graves. 

 
Figura 6: Acidentes fatais entre 2010 e 2015 nas regiões adjacentes à Ecoville, cuja via principal 

está em vermelho 
Fonte: Autoria própria (2017) 
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Figura 7: Crimes ocorridos na região de estudo (Ecoville, com via principal em vermelho), no período compreendido entre 2011 e 2016 
Fonte: Autoria própria (2017) 

Sabe-se que a segurança pública é um problema social, mas uma prevenção situacional pode ser feita a partir 
da arquitetura e do urbanismo. A ocorrência de delitos, por exemplo, depende da trilogia vítima/alvo, agente 
motivador e ambiente favorável (BONDARUK, 2009). Em contraposição, moradores de todas as classes 
sociais afirmam que mudam seu cotidiano e erguem muros a fim de se protegerem do crime (CALDEIRA, 
2011). Ao mudar a paisagem urbana, contudo, afeta-se a mobilidade, o uso da rua e, enfim, a constituição 
de todos os espaços públicos. Como poderia ser diferente, se agora tem-se muros altos, ruas fechadas e 
câmeras de vigilância no lugar de praças, vizinhos conversando e janelas para a rua? 

Construindo uma “cidade para pessoas” e uma “arquitetura contra crimes” 

Jane Jacobs (2011) discursou sobre o modo de planejamento monofuncional das cidades. Segundo a autora, 
para que essas “maravilhas” ocorressem, houve de início a estigmatização, a expropriação, o 
desenraizamento e a intimidação das pessoas por parte dos planejadores. Assim, foram destruídos os 
pequenos negócios, os seus proprietários foram arruinados e comunidades inteiras foram arrasadas (JACOBS, 
2011). O resultado disso, em várias cidades pelo mundo, foram ruas cada vez mais vazias, monótonas e 
ameaçadoras. “Quando as pessoas dizem que uma cidade, ou parte dela, é perigosa ou selvagem, querem 
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dizer basicamente é que não se sentem seguras nas calçadas (...) e manter a segurança urbana é uma função 
fundamental das ruas das cidades e suas calçadas” (JACOBS, 2011, p. 29 e 30). 

Bondaruk (2009, p. 25) citou os “bolsões de pobreza” como sendo um “problema complexo, resultante da 
urbanização não resolvida ou inadequadamente administrada”, inclusive sugerindo algumas soluções a esse 
cenário, como infraestrutura, assistência social (principalmente às crianças), iluminação, paisagismo e 
combate aos vazios urbanos. Já os “bolsões de riqueza” (grifo nosso) acumulam estrutura e bem-estar dentro 
dos muros, sem especialização dos usos para fora dos “enclaves fortificados” (CALDEIRA, 2011). 

Para Jacobs (2011), a diversidade de usos faz parte da vida humana. A autora concluiu que as maiores 
aglomerações urbanas geram a mistura de usos por excelência, visto que mais pessoas criam mais 
necessidades e, por consequência, mais usos aparecem. Ela ainda estabeleceu quatro condições para a 
diversidade das ruas. A primeira delas, que um distrito deve atender a mais de uma função, quiçá mais de 
duas, garantindo pessoas nas ruas na maioria dos horários. A segunda, que as quadras devem ser curtas a 
fim de dinamizar a circulação. A terceira, que deve haver mistura de edifícios de diferentes épocas. Por fim, 
a quarta, que deve haver sempre alta densidade de pessoas, principalmente daquelas que moram no local. 

O comércio também é assunto em destaque para Bondaruk (2009) que, segundo este autor, é fundamental 
para a segurança das cidades, pois promove a melhor utilização do espaço urbano, sendo também uma 
atividade altamente sensível a impactos urbanos causados por obras de grande envergadura. Para isso, 
segundo Bondaruk (2009), deve-se prever esses impactos com grandes estudos de antecedência. 

Uma cidade segura é uma cidade viva, e o viver é feito de pessoas. Assim Jan Gehl (2013) estabeleceu uma 
linha de pesquisa baseada no ser humano como principal agente construtor e transformador do espaço 
urbano. No entanto, com a compartimentação da cidade feita pelo movimento modernista, perdeu-se muito 
da escala humana nos projetos urbanos, e até mesmo “rejeitaram a cidade e o espaço da cidade, mudando 
seu foco para construções individuais” (GEHL, 2013, p. 4). Essa ideologia que consolidou-se nos anos 1960 
continua influenciando o planejamento de áreas urbanas atuais. 

Oferecido um melhor espaço urbano, mais as pessoas vão querer usá-lo, principalmente em grandes cidades, 
sejam quais forem as suas culturas. Para serem atraídas ao caminhar e permanecerem no espaço urbano, as 
pessoas precisam se sentir confortáveis quanto a sua dimensão. Não importa quais serão as atividade sociais 
realizadas, mas sim todo tipo de contato entre as pessoas, em qualquer lugar dos espaços da urbe, para que 
haja cidades vivas, seguras e sustentáveis, apenas oferecendo boas oportunidades de caminhar. Por 
conseguinte, convites para atividades, além do simples andar, incluem proteção, segurança, um espaço 
razoável, mobiliário e qualidade visual (GEHL, 2013). 

O espaço público não é somente um local de passagem e permanência, mas também um importante 
ambiente de significado social, ou seja, como um fórum para a troca de ideias e opiniões (GEHL, 2013). Desse 
modo, como foi estudado pelo Observatório de Conflitos Urbanos de Curitiba (2013), a cidade “fala” através 
de conflitos urbanos, confrontos expressos por manifestações públicas coletivas que têm a cidade como 
espaço e objeto de suas reivindicações, analisadas de acordo com a sua distribuição e relação com os espaços 
livres urbanos. De 2010 a 2014, por exemplo, conforme o mesmo estudo, foram registrados quase 200 
conflitos na cidade de Curitiba e Região Metropolitana, o que mostra a força das manifestações nos espaços 
públicos.   
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A melhor solução para a cidade é composta de rotas diretas, lógicas e compactas, adicionadas de uma clara 
hierarquia, com marcações de espaços importantes e de qualidade que nela podem ser inseridos, 
acrescentando-se uma estrutura urbana reduzida, uma densidade populacional razoável e distâncias 
aceitáveis para pedestres e ciclistas. É assim que Gehl (2013) traz os componentes de uma cidade viva e 
eficiente. Outro importante aspecto levantado pelo autor é a fachada como espaço de transição entre o 
privado e a rua. Ter ritmo de 5 km/h, transparência, apelo aos sentidos, texturas e detalhes, diversidade de 
funções e sentido vertical. São atributos estabelecidos às fachadas como maneira de trazê-las à vida, para 
comporem com a rua e com os pedestres uma harmonia orgânica. Convocou ainda os urbanistas para que 
elaborem políticas focadas em uma área térrea ativa, garantindo o interesse ao espaço térreo em novos 
empreendimentos. Dessa maneira, aos poucos, esse autor acreditou que se poderia corrigir os problemas da 
massa edificada existente, sobretudo ao longo das principais rotas pedestres. Não somente a fachada, mas 
também os espaços externos devem ser tratados com cuidado, segundo o ele. 

Proteger os mais vulneráveis é talvez uma das mais nobres características de uma sociedade igualitária, e 
assim Gehl (2013) exigiu especial atenção aos jovens, aos idosos e às pessoas com necessidades especiais nas 
soluções de tráfego adotadas nas cidades. Baseando-se em pesquisas, o autor disse que espaços 
compartilhados reduzem o risco de acidentes, pois todos se tornam muito mais vigilantes, ainda que não seja 
o modelo perfeito para crianças e idosos, cuja atenção deve ser redobrada no compartilhamento da 
caminhada com diversos modais. 

Outra importante característica da cidade segura são as demarcações dos espaços, e não somente a sua 
abertura ou fechamento total, a fim de que haja certa sensação de segurança (BONDARUK, 2009). Demarcar 
é fundamental para criar o senso de pertencimento ao lugar, e assim explicou Newman (1966, apud SABOYA, 
2009), a partir de seu estudo de “espaços defensáveis”, baseado no condomínio Pruitt-Igoe, em Saint Louis, 
EUA. A demolição de suas torres habitacionais, que eram imponentes sobre superfícies verdes, é considerada 
o fim do Modernismo e de um “bolsão de pobreza” (BONDARUK, 2009) marcado pelo vandalismo e pela 
insegurança. Nesse condomínio, grandes áreas coletivas haviam sido totalmente abandonadas, enquanto 
aquelas delimitadas para a utilização máxima de duas famílias, ainda eram conservadas. 

Saboya (2009) explica que os conceitos newmanianos são criticados por marcarem o domínio dos moradores 
sobre os espaços públicos, muitas vezes recusando o princípio de Jacobs (2011) sobre a livre presença de 
estranhos no lugar público, dando margem ainda à produção de uma espécie de “medo do outro”. Como 
preconiza Bondaruk (2009), vale a pena pensar que se trata de uma vigilância mútua, mas sem proibições de 
acesso ao espaço público. Assim todos os autores acabam por defenderem o princípio dos “olhos para a rua” 
(JACOBS, 2011) como o maior provedor da vitalidade urbana. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O papel dos instrumentos urbanísticos e tecnológicos na segurança urbana 
 
A teoria dos autores citados mostra que a ocupação das ruas pelas pessoas, independente de classe social, e 
a maior conexão entre as áreas públicas e privadas, consolidadas com a requalificação do espaço urbano, 
podem inibir a ocorrência de sinistros, aumentando-se assim a segurança efetiva e, por conseguinte, a 
sensação de segurança, além de promover a integração socioespacial do lugar. Portanto a prática disso 
poderia ser ensaiada a partir do momento em que o urbanismo passaria a ser usado para a diminuição dos 
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problemas de segurança pública, nesse caso a partir dos instrumentos urbanísticos contidos no Estatuto da 
Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e dos instrumentos tecnológicos conectados à internet. 

À respeito da legislação de uso do solo em Curitiba, a densificação dos eixos de transporte público criou 
corredores de edifícios, geralmente de médio e alto padrão, onde vigora no térreo o Plano Massa4. Esse uso 
diversificado, ao menos nesses eixos, trouxe vitalidade ao espaço urbano, especialmente no horário 
comercial, com exceção do caso Ecoville. Nesse último, as regras foram constantemente modificadas desde 
a implantação da Conectora 5, devido a uma “coalizão de interesses” (POLUCHA, 2010) entre investidores e 
poder público. A principal mudança foi, além da distorção de finalidade da área de interesse social para alta 
renda, o Decreto Municipal nº 279, de 1987, que permitiu a altura livre dos edifícios com um coeficiente de 
aproveitamento do lote igual a 2 – terrenos esses geralmente maiores do que 5 mil m². Apesar da limitação 
para os edifícios maiores de 2 pavimentos, cujo afastamento deveria ser de 1m para cada acréscimo de andar, 
o decreto foi contra a legislação urbana vigente para permitir maior adensamento da área, além do que 
eliminava a necessidade do Plano Massa, minando assim a diversidade de usos no térreo. 

Por outro lado, fora dos eixos, a cidade continuou sendo produzida de maneira espraiada, expulsando os 
mais pobres para cada vez mais longe do transporte público e das demais infraestruturas urbanas, como por 
exemplo os novos loteamentos dos bairros Ganchinho, Tatuquara e Campo de Santana. No entanto, a lógica 
da falta de diversidade dos usos continuou a se propagar nas periferias, com bairros quase exclusivamente 
residenciais, salvo em poucos eixos de integração setorial onde há atividades comerciais. Isso vem sendo 
revisto pelo PDDU de Curitiba desde 2016, quando da sua revisão para que haja a inserção de mais eixos 
setoriais de atividades diversas para a cidade ao longo dos próximos anos. 

Em 2001, a propósito, o Estatuto da Cidade (Lei federal nº 10.257/2001) criou uma série de instrumentos 
urbanísticos que têm no combate à especulação imobiliária e na regularização fundiária dos imóveis urbanos 
seus principais objetivos. Porém ainda são poucos os municípios brasileiros que conseguem incorporá-los de 
maneira eficiente aos seus Planos Diretores, em destaque aqueles relacionados a evitar a ociosidade dos 
lotes ou o seu fechamento total para a rua, os “enclaves fortificados” (CALDEIRA, 2011). 

Assim ocorre a urgência de medidas legais compulsórias ou de incentivo que promovam o cumprimento da 
função social da propriedade e o uso misto das edificações. Isso reduz o deslocamento para que a população 
tenha acesso a diversos serviços e pode ser impulsionado pela chamada “fachada ativa”, ou seja, o uso não 
residencial no térreo, com acesso direto e abertura independente para a rua ao nível da circulação de 
pedestres. 

Começando pelo pacote de medidas que podem ser adotadas, está a previsão legal do Parcelamento, 
Edificação e Uso Compulsórios (PEUC) dos lotes remanescentes, seguido da cobrança do IPTU Progressivo no 
Tempo, em caso de descumprimento do primeiro, por sua vez seguido da Desapropriação Mediante 
Pagamento em Títulos, se houver descumprimento da segunda em 5 anos. Essas medidas têm como exemplo 
o que já preconiza o Plano Diretor da Cidade de São Paulo, desde 2014, podendo ser expandidas para outras 
cidades brasileiras na totalidade de seus lotes ociosos, inclusive Curitiba. Nesta cidade, a PEUC já acontece, 

                                                           
4 Plano Massa, segundo a Prefeitura Municipal de Curitiba (2000), em Decreto Municipal nº 90, compreende um embasamento 
comercial, constituído de 2 pavimentos, térreo e sobreloja, edificados no alinhamento predial da via central e em torno das praças e 
terminais, devendo a vedação do térreo estar recuada no mínimo de 4m desse alinhamento, para constituição de uma galeria 
comercial coberta, podendo a sobreloja ficar em balanço.   
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mas de forma pontual, como por exemplo a requalificação da Rua Riachuelo, feita em 2010, a fim de ocupar 
com uso comercial um casario histórico do início do século XX que estava abandonado e tomado pelo crime. 

Uma vez ocupados, os lotes necessitam cumprir a sua função social e não recusarem a existência da rua. Para 
isso, a previsão de “fachadas ativas”, principalmente em grandes empreendimentos, deve ser obrigatória e 
considerar a concessão de benefícios, como prevê, em determinadas regiões da cidade, o PDDU de Curitiba. 
Nesse caso, o empreendimento deve apresentar 50% da área térrea no nível da rua e destinada ao uso não 
residencial, outorgando-lhe o acréscimo gratuito de um pavimento que não será considerado como área 
computável, inclusive podendo ser cumulado à compra de potencial construtivo. Esse benefício, assim como 
ocorre no instrumento da Outorga Onerosa, permite o chamado “solo criado”, mas sem a despesa do 
investidor, porque a contrapartida é do poder público. Seu objetivo é o de compensar o empreendedor pelo 
“desvio” de finalidade do térreo da sua construção que, provavelmente, sem o incentivo e a obrigatoriedade, 
seria exclusivo ao próprio empreendimento e fechado para a rua. Apesar da lucratividade da atividade 
comercial, muitos investidores ainda preferem que seus edifícios tenham o “benefício” da intimidade de seus 
frequentadores, cujo fluxo é separado da rua por forte esquema de segurança. 

Tomando novamente a legislação do PDDU de Curitiba como exemplo, a sua última revisão de 2016 permite 
que a “fachada ativa” possa ser aplicada nos eixos estruturantes da cidade, nos setores especiais de habitação 
de interesse social, nos eixos de adensamento, nas áreas de ocupação mista e nas centralidades. No entanto 
há que aplicá-la em todos os principais corredores urbanos, em todos os bairros, para que tenham mais vida. 
Não se vê outra saída, visto a influência que o mercado exerce na dinâmica urbana, senão que esse 
instrumento seja compulsório, ainda com a concessão de incentivos, e em todos os lotes remanescentes de 
trechos de via pré-selecionadas. 

Talvez a principal inspiração, nesse quesito, seja o caso colombiano, cuja legislação estabelece a chamada 
Declaratória de Perímetros de Urbanização e Edificação Prioritários, onde o particular aquisitor do terreno 
se compromete a cumprir imediatamente o definido no Programa de Execução (Projeto Urbano), sob pena 
de desapropriação se não o fizer, impedindo-se assim qualquer tipo de ganho especulativo. Também inspira-
se no caso das Unidades de Atuação Urbanística (UAU) colombianas, onde há uma gestão associada dos 
proprietários dos terrenos que compreendem a superfície da área de um projeto urbano. 

Outra prerrogativa da diversidade de uso do espaço urbano, conciliada com a sua integração socioespacial, 
é a instalação de Setores Especiais de Habitação de Interesse Social (SEHIS), de forma que possa ser 
respeitada a função social da cidade e da propriedade em áreas ociosas adquiridas por proprietários 
particulares. Afinal a concentração de habitações de caráter popular, como vem sendo feito no Brasil e no 
mundo, não deve ser condicionada apenas aos bairros periféricos e homogêneos que formam “bolsões de 
pobreza” (BONDARUK, 2009). É preciso dividir essa responsabilidade com toda a cidade, de preferência com 
aqueles lugares servidos de infraestrutura e que são de alguma forma subutilizados. Como visto nesse 
contexto, é maior a presença de habitações de médio e alto padrão nos principais corredores de transporte 
público em Curitiba, porém os principais usuários dessa estrutura são aqueles vindos das periferias mais 
distantes, justamente por não terem condições de se inserirem naquelas regiões mais valorizadas. 

Segundo os estudos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC, 2016), o incentivo 
à inserção de Habitação de Interesse Social (HIS) nos lotes particulares, conhecida por “cota de solidariedade” 
no Plano Diretor da Cidade de São Paulo (2014), atrairia o investidor a fazê-lo sem prejuízo à sua empreitada. 
Para provar isso, foram estabelecidas pelo IPPUC (2016) três hipóteses. Na primeira, sem o incentivo e sem 
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a “cota de solidariedade”, o empreendimento teria um investimento particular de 54% de capital e um lucro 
de 46%; no segundo caso, se 80% das habitações do empreendimento estivessem à disposição do 
proprietário e 20% delas fossem de Habitação de Interesse Social (HIS), então o lucro do investidor cairia 
para 38% do capital total e o investimento inicial seria de 62%; já no terceiro caso, se a proporção de 
habitações continuasse a mesma, mas se fosse concedido um benefício de 10% de unidades de habitação à 
disposição do proprietário, então o lucro aumentaria para 50% do capital total, enquanto que o investimento 
também seria de 50%. 

Assim tem-se o aumento do potencial construtivo nessas duas modalidades: “fachada ativa” e “cota de 
solidariedade”. A primeira, de forma compulsória, ainda que com benefícios a fim de garantir a sua 
viabilidade financeira e o total cumprimento da medida; e a segunda, de forma incentivada, porém não 
menos viável financeiramente ao empreendedor, com o fim de que deste surja o interesse de implantar 
habitações populares junto de seu negócio. Porém aqui neste estudo, diferente do que preconiza a legislação 
paulistana, a “cota de solidariedade” não deve ser um instrumento “facultativo” (VILLAÇA, 2005). A sua 
aplicação não deve ser flexível a ponto de que o proprietário se recuse a inseri-la no seu empreendimento e 
tenha a escolha de, em troca, comprar uma área de HIS em outra parte da cidade, geralmente bem mais 
distante da infraestrutura estabelecida. O objetivo desse instrumento é superar a urbanização segregadora 
da cidade, inspirada por políticas bem-sucedidas da França e da Espanha5, com a finalidade de tornar 
acessível o valor do imóvel urbano e ofertar moradias sociais em áreas valorizadas da cidade (TORQUATO, 
2017). 

Esses imóveis, com preços acessíveis em regiões bem-estruturadas, muito facilmente atrairiam a cobiça do 
mercado em torná-los verdadeiras “quitinetes de luxo”. Por isso é preciso que esses imóveis possuam, aos 
moldes da política de Inclusionary Housing americana (casa inclusiva, tradução nossa), “restrições” na 
Escritura (de compra e venda) e no Registro do Imóvel, estabelecendo condições e regras rígidas para a 
revenda de unidades, como defende Torquato (2017). 

Os instrumentos tecnológicos também podem ser promotores da segurança pública. Para isso, é preciso ter 
em mente alguns conceitos importantes de “cidade inteligente”, as chamadas Smart Cities, como explicou 
Bruno Ávila para o site Archdaily, em 15/05/2017. Em primeiro lugar, a Gestão Institucional Eficiente, ou seja, 
ter colaboradores multidisciplinares, qualificados e capacitados para operar Centros Integrados de Controle 
Urbano nas áreas de segurança pública, saúde e transporte urbano. Um exemplo é o Centro de Controle do 
Transmilénio S.A., em Bogotá, responsável pelo monitoramento do transporte público, ou o Centro 
Operações Rio (COR), que cuida da gestão integrada da segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. 

Em segundo nesta lista para Smart Cities, segundo Ávila (2017), temos a Tecnologia da Informação voltada 
aos Processos Urbanos, ou seja, ferramentas que possam agilizar o trabalho dos servidores, seja na obtenção 
de alvará, requisições para saneamento, geoprocessamento, dentre outros. O terceiro passo, segundo Ávila 
(2017), é a Capacidade de Coleta e Processamento de Informações, principalmente aquelas provindas da 
Gestão Participativa. Plataformas interativas, aplicativos de trânsito e de transporte público, além de redes 
sociais de compartilhamento de ideias, são ferramentas cotidianas para a maioria das pessoas que moram 

                                                           
5 Na França, a Lei de Solidariedade e Renovação Urbana (SRU) tem um princípio simples: onde déficit total de moradia não chega a 
400 mil (no Brasil são 6 milhões), a lei estabelece que todo município francês deve oferecer 20% do total das unidades habitacionais 
para a população de menor renda, qualquer que seja a modalidade de acesso à moradia (WHITAKER, 2013). Na Espanha, grandes 
empreendimentos devem construir uma porcentagem de Habitação de Interesse Social (TORQUATO, 2017). 
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nas grandes cidades. Porém é preciso utilizá-las também no diálogo com a sociedade, em tempo real, 
substituindo gradativamente as monótonas e pouco produtivas Audiências Públicas pelo conceito digital de 
Experiência do Usuário (User Experience, em inglês, UX).  

Os cidadãos são os que mais conhecem os principais problemas de sua cidade, porém isso não exclui a 
necessidade de observação técnica do ambiente físico. Chuvas, estrutura do solo, tráfego e vulnerabilidade 
a desastres precisam ser compreendidos eficientemente pela Administração Pública (ÁVILA, 2017). 
Aplicativos de celular, monitoramento eletrônico e UX podem novamente auxiliar nesses serviços de Defesa 
Civil. Esse conceito é chamado de Monitoramento Ambiental. 

Na era dos smartphones, gerindo a cidade com a sua ajuda e tendo-os conectados em redes wi-fi nas ruas, 
estará se possibilitando que as relações com o cidadão sejam cada vez mais estreitas e com regras claras do 
jogo. Os espaços urbanos adequados aos impostos pagos pega população e planos eficientes de 
ação/prevenção, somados ao respeito com o meio ambiente, farão da cidade um lugar mais democrático e 
saudável às relações sociais. 

CONCLUSÕES 

A distribuição desigual da terra, onde quem teve mais condições comprou os melhores lotes, enquanto que 
os piores ficaram aos menos favorecidos, gerou em várias cidades ao redor do mundo a ocorrência de 
espaços urbanos sem vida, com edificações que ignoram cada vez mais a rua. Assim formaram-se “bolsões 
de pobreza” (BONDARUK, 2009) e “bolsões de riqueza” (grifo nosso), e mesmo as glebas onde não foram 
construídos os “enclaves fortificados” (CALDEIRA, 2011) estão em poder de grandes proprietários à espera 
de lucro com a terra infraestruturada. 

As políticas urbanas não foram capazes de conter esse fenômeno e, pelo contrário, por vezes até o 
incentivaram. Nessas regiões sem vida, a criminalidade e os acidentes se proliferaram, pois sem a vigilância 
mútua, construiu-se um cenário de crimes e abusos de velocidade. Em estatística geral, só em 2015, mais de 
60 mil pessoas foram assassinadas no Brasil, segundo Organização Mundial da Saúde (OMS), e mais de 37 mil 
mortes no trânsito foram registradas. Uma das causas da violência é o modelo de urbanismo atual, como por 
exemplo o que acontece na “cidade de muros” (CALDEIRA, 2011). Portanto faz-se necessário uma mudança, 
alimentando-se propostas para soluções viáveis. 

Estudos de caso como os de Bogotá e Medellín, na Colômbia, ou as inovações do Plano Diretor da Cidade de 
São Paulo, ou conceitos aplicados de Smart City - centros de controle no Rio de Janeiro, portal da prefeitura 
de Fortaleza, loteamento com sinal wi-fi em Croatá - e mesmo o caso da lei norteamericana que estabelece 
as restrições à escritura de imóveis, são projetos exitosos que mostraram ser possível tornar a cidade 
adequada às necessidades humanas, com isso mais segura. Para a análise do caso da “cidade de muros” 
curitibana, foi priorizado o Ecoville: áreas bem infraestruturadas, de condomínios de luxo e universidades, 
rodeadas de comunidades carentes, com prioridade ao transporte público e também com grande fluxo de 
veículos particulares, além de lotes ociosos contribuindo ao esvaziamento e à degradação da rua. 

Assim surgem os instrumentos urbanísticos e tecnológicos como uma esperança para a mudança de um 
cenário de crimes e acidentes que assola as cidades brasileiras. Traz-se mais vida e “olhos para a rua” 
(JACOBS, 2011) ao espaço urbano para que ele não se torne obscuro e propício aos delitos. Controla-se assim 
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a dinâmica urbana com leis urbanísticas e medindo a experiência do cidadão, ao mesmo tempo que são 
garantidos os serviços com a prefeitura a partir dos instrumentos tecnológicos. 
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FAVELA-BAIRRO PROGRAM AND "RÉUNIR VÉNISSIEUX" PROJECT: REFLECTIONS ON URBANISTIC 
PROJECTS THAT WANT TO PROMOTE A SOCIO-SPACE INTEGRATION IN RIO DE JANEIRO AND LYON 

FAVELA-BAIRRO PROGRAM AND "RÉUNIR VÉNISSIEUX" PROJECT: REFLECTIONS ON URBANISTIC 
PROJECTS THAT WANT TO PROMOTE SOCIO-SPACE INTEGRATION, IN RIO DE JANEIRO AND LYON  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O artigo em questão analisa programas de intervenções urbanas promovidos pelo Estado, com objetivo de estimular a 

integração socioespacial. Nesse sentido, são abordados dois estudos de caso, no Brasil e na França, que traduzem 

experiências que, apesar de singulares, apresentam semelhanças, no que diz respeito aos objetivos das políticas 

públicas implantadas. A partir das visões de técnicos dos setores público e privado, bem como de liderança 

comunitária da área objeto de estudo – o Parque Royal – , obtidas através de entrevistas e de documentos publicados, 

pretende-se promover uma reflexão, no caso brasileiro, sobre a questão da “integração da favela à cidade oficial”, 

proposta como diretriz principal no maior dos programas de urbanização de assentamentos informais no nosso país – 

o Programa Favela-Bairro, implementado entre 1994, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. No caso francês, 

abordamos o Projeto “Réunir Vénissieux”, localizado na região metropolitana de Lyon, cuja implementação ocorrerá 

entre 2015 e 2020, analisando as intervenções de requalificação em um complexo habitacional – Les Minguettes –, 

construído segundo os parâmetros do urbanismo modernista, no final da década de 1950.  Neste trabalho, realizamos 

uma reflexão sobre o efetivo alcance das intervenções urbanísticas realizadas, no que diz respeito à pretendida 

integração de grupos sociais distintos, apresentando, ainda, algumas considerações sobre os limites e possibilidades 

desses programas públicos.  

PALAVRAS-CHAVE: integração socioespacial; Programa Favela-Bairro; Projeto “Réunir Vénissieux”; políticas públicas; 
projetos de requalificação e de urbanização. 

ABSTRACT: 
The article in question analyzes programs of urban interventions promoted by the State, with the aim of stimulating 
socio-spatial integration. In this sense, two case studies are presented in Brazil and in France, which reflect experiences 
that, although singular, present similarities, with regard to the objectives of the public policies implemented. Based on 
the views of technicians from the public and private sectors, as well as from community leadership in the study area - 
Parque Royal -, obtained through interviews and published documents, it is intended to promote a reflection, in the 
Brazilian case, on the a question of "integrating the favela into the official city", proposed as the main guideline in the 
largest informal settlements urbanization program in our country - the Favela-Bairro Program, implemented in 1994 by 
the City of Rio de Janeiro City Hall. In the French case, we are looking at the "Réunir Vénissieux" Project, located in the 
Lyon metropolitan area, whose implementation will take place between 2015 and 2020, analyzing the requalification 
interventions in a housing complex - Les Minguettes - built according to the parameters of modernist At the end of the 
1950s, we carried out a reflection on the effective reach of the urban interventions carried out in relation to the 
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intended integration of distinct social groups, also presenting some considerations about the limits and possibilities of 
these public programs. 
KEYWORDS: socio-spatial integration; Favela-Bairro Program; Project "Réunir Vénissieux"; public policy; rehabilitation 
and urbanization projects.   

RESUMEN: 
El artículo en cuestión analiza programas de intervenciones urbanas promovidas por el Estado, con el objetivo de 
estimular la integración socioespacial. En este sentido, se abordan dos estudios de caso, en Brasil y Francia, que 
traducen experiencias que, a pesar de singulares, presentan semejanzas, en lo que se refiere a los objetivos de las 
políticas públicas implantadas. A partir de las visiones de técnicos de los sectores público y privado, así como de 
liderazgo comunitario del área objeto de estudio -el Parque Royal-, obtenidas a través de entrevistas y de documentos 
publicados, se pretende promover una reflexión, en el caso brasileño, la cuestión de la "integración de la favela a la 
ciudad oficial", propuesta como directriz principal en el mayor de los programas de urbanización de asentamientos 
informales en nuestro país - el Programa Favela-Barrio, implementado entre 1994, por el Ayuntamiento de la Ciudad 
de Río de Janeiro. En el caso francés, abordamos el proyecto "Réunir Vénissieux", ubicado en la región metropolitana 
de Lyon, cuya implementación se llevará a cabo entre 2015 y 2020, analizando las intervenciones de recalificación en 
un complejo habitacional - Les Minguettes -, construido según los parámetros del urbanismo modernista, de la década 
de 1950. En este trabajo, realizamos una reflexión sobre el efectivo alcance de las intervenciones urbanísticas 
realizadas, en lo que se refiere a la pretendida integración de grupos sociales distintos, presentando, aún, algunas 
consideraciones sobre los límites y posibilidades de esos programas públicos. 
PALABRAS-CLAVE: integración socioespacial; Programa Favela-Barrio; Proyecto "Réunir Vénissieux"; políticas públicas; 
proyectos de remodelación y urbanización.
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INTRODUÇÃO 

O artigo em questão analisa projetos arquitetônicos e urbanísticos, promovidos pelo Estado, com objetivo 
de estimular a integração socioespacial, através da implantação de infraestrutura, equipamentos 
comunitários e de intervenções na malha viária, visando garantir melhores condições de acessibilidade. 
Nesse sentido, são abordados dois estudos de caso, no Brasil e na França, que traduzem experiências que, 
apesar de singulares, apresentam semelhanças, no que diz respeito aos objetivos das políticas públicas 
implantadas. Duas são as questões principais que abordamos neste estudo: 1) Qual o significado de 
“integração socioespacial”, na concepção das intervenções urbanísticas propostas? 2) Essas intervenções 
foram, efetivamente, capazes de promover a integração socioespacial pretendida?  

No caso brasileiro, são abordadas as propostas contidas no Programa Favela-Bairro (PFB), um programa 
municipal de urbanização integral de favelas, implementado entre os anos de 1994 a 2007, tendo como 
conceito básico a “ampliação do acesso à cidade para todos os cariocas”, e promover a integração social e 
espacial, com a introdução, na favela, de valores e parâmetros urbanísticos. Como estudo de caso, 
selecionamos, como estudo de caso para a análise os desdobramentos da intervenção urbanística, a favela 
do Parque Royal, localizada na Ilha do Governador, considerada, por muitos, um “projeto modelo” dos 
paradigmas da 1a etapa do PFB. 

No caso francês, na região metropolitana de Lyon, são analisadas as intervenções de requalificação em um 
complexo habitacional de interesse social – Les Minguettes –, construído segundo os parâmetros do 
urbanismo modernista.  O Projeto “Réunir Vénissieux” (PRV) foi desenvolvido para abordar três dimensões: 
a urbana, a social e a econômica, através de um plano de ações, entre 2015 e 2020.  São objetivos 
principais do projeto: criar centralidades bem definidas e consistentes, reorganizar a malha viária, 
reestruturar o transporte coletivo, e integrar os vários conjuntos habitacionais que compõem Les 
Minguettes, à cidade de Lyon.   

Abordamos, neste estudo, os diversos significados que tem a expressão “integração social”, a partir das 
visões daqueles que foram responsáveis pela concepção das intervenções urbanísticas que visavam, no 
caso do PFB, viabilizar a conexão entre a cidade informal e a cidade formal, e no do PRV, integrar os 
conjuntos habitacionais de Habitação Social, localizados em área periférica ao restante da cidade.  
Procuramos comparar essas duas políticas públicas de urbanização que, apesar de terem sido 
implementados em contextos sócio-econômico-culturais distintos, apresentam como ponto comum a 
intenção de promover a melhoria das condições de vida de uma população de menor renda e baixa 
escolaridade, buscando, ainda, através dos projetos e programas sociais implantados, viabilizar uma maior 
integração dos moradores locais aos bairros onde esses assentamentos habitacionais estão localizados.  
Procuramos refletir, portanto, neste trabalho, sobre os limites e os desafios enfrentados por programas 
habitacionais que tem como diretriz principal a busca da “integração socioespacial. 

O PROGRAMA FAVELA-BAIRRO E O PROJETO “RÉUNIR VÉNISSIEUX”: AÇÕES DO PODER PÚBLICO 
VOLTADAS PARA PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIOESPACIAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE 
SOCIAL. 

As favelas, no Brasil, constituem um fenômeno resultante da ausência de políticas públicas que garantam o 
acesso à moradia para as camadas de menor renda da população – excluídas do mercado imobiliário formal 
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da habitação –, e particularmente na cidade do Rio de Janeiro, possuem papel expressivo na paisagem 
urbana. 

Vistas, até a década de 1960 como um fenômeno que seria erradicado com o processo “natural” de 
desenvolvimento da cidade, as favelas passaram a ser compreendidas como assentamentos “subnormais”, 
com sua erradicação sendo promovida diretamente pelo Estado através de políticas de remoção, com a 
transferência de sua população para conjuntos habitacionais situados em áreas periféricas. 

Na primeira metade da década de 1980, com o processo de redemocratização do país (VALLADARES, 1980), 
observa-se uma mudança de postura do poder público frente às favelas, mais significativamente a partir de 
1992, quando o Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro (PDCRJ) estabelece a necessidade de 
implementar um programa global de urbanização de favelas, visando sua integração à cidade (PASTERNAK 
TASCHNER, 1998). 

A partir das diretrizes contidas no PDCRJ, foi criado, em 1994, o PFB, que pretendia promover, através de 
intervenções urbanísticas, a integração das favelas aos bairros onde estavam inseridas. O PFB surge a partir 
de princípios básicos: reconhecimento da moradia como um direito do cidadão, com o entendimento de 
que a habitação não é somente a casa, mas também a integração à estrutura urbana. Iniciado com a 
realização de um concurso público de metodologias para intervenção em comunidades faveladas, 
promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB RJ), as principais ações destinadas a promover essa 
integração deveriam: 

complementar ou construir a estrutura urbana principal; oferecer condições ambientais 
para a leitura da favela como um bairro da cidade; introduzir os valores urbanísticos da 
cidade formal como signo de sua identificação como bairro: ruas, praças, mobiliário e 
serviços públicos; consolidar a inserção da favela no processo de planejamento da cidade; 
implementar ações de caráter social, implantando creches, programas de geração de 
renda e capacitação profissional e atividades esportivas, culturais e de lazer; promover a 
regularização fundiária e urbanística (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 1994).  

Portanto, o PFB pretendia construir ou concluir a infraestrutura urbana básica das favelas, ficando as 
intervenções restritas aos espaços públicos e melhoria de serviços de infraestrutura nas favelas, além da 
construção de equipamentos comunitários, procurando alterar o mínimo possível a estrutura espacial da 
favela.  O programa – que contemplou 147 comunidades faveladas, com a execução de 138 intervenções – 
contou, segundo dados da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ), com 600 milhões de dólares, 
resultantes de dois contratos assinados com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com 
investimentos de 180 milhões do Banco e outros 120 milhões, que constituíram a contrapartida municipal.  
Estava prevista ainda – com investimentos de 300 milhões de dólares –, uma terceira etapa do programa 
com a proposta de contemplar 30 mil domicílios e de implantar um sistema de monitoramento da 
expansão horizontal e vertical das favelas1.  Porém, em 2010, com as mudanças no cenário econômico e a 
perspectiva de realização da Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, a PCRJ apresentou um 
novo programa — o “Morar Carioca” —, com metas mais ambiciosas e com o objetivo de urbanizar todas 
as favelas cariocas até o ano de 2020.  Esse programa, que representou o fim do PFB, contudo, não seria 
implementado pela prefeitura carioca (LEITÃO; DELECAVE, 2013). 

                                                           
1
 Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro (DOM-RJ) de 27 de Julho de 2009, p.96. Disponível em: 

<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/85104805/dom-rj-normal-27-07-2009-pg-96> 
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A favela do Parque Royal2, integrante da relação de comunidades urbanizadas na primeira etapa do PFB 
(setembro 1994 – janeiro 1998) está localizada no bairro da Portuguesa, na Ilha do Governador (Figura 1-3), 
ocupando uma área de 7,1 hectares, com 1.063 domicílios e uma população de 3.304 moradores. O bairro 
da Portuguesa é local de moradia dos segmentos populacionais de classe média e média alta, que ocupam, 
predominantemente, residências unifamiliares e condomínios de edificações multi-familiares, sendo 
observada, ainda, a ausência de atividade comercial expressiva. Essa comunidade foi escolhida como 
estudo de caso em nossa pesquisa, por ser um projeto “modelo” das diretrizes propostas pelo programa 
municipal de urbanização de assentamentos informais, elaborado pelo escritório Archi 5 Arquitetos 
Associados. Na execução das obras de urbanização foram investidos 3,4 milhões de reais (1995/1996). 

 

 
Figura 1: Mapa de localização do estudo de caso, o Parque Royal (PR), em relação à Ilha do Governador e a cidade do Rio de Janeiro. 

Fonte: KROFF, 2017. 
Figura 2: Mapa de localização do PR em relação ao bairro da Portuguesa e os bairros vizinhos. Em vermelho, o bairro da Portuguesa, e em 

amarelo, o estudo de caso, Parque Royal. As linhas em branco são os limites entre os bairros vizinhos.  
Fonte: Google Maps, em 03/02/2017; Edição da imagem: KROFF, 2017.  

 

                                                           
2
 “O Parque Royal surgiu em 1973, com a invasão de um terreno público, destinado a construção de alojamentos para os operários 

de uma obra próxima. Novos barracos foram sendo construídos rapidamente em direção à praia, criando-se sucessivos aterros e 
palafitas erguidas sobre o espelho d’água da baía de Guanabara.” (RIO DE JANEIRO (Cidade), Obra sem ano de publicação, p. 15) 
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Figura 3: Mapa de localização do PR. O PR está caracterizado pelo polígono em vermelho. Seus limites são: a Estrada do Governador Chagas 
Freitas (antiga Tubiacanga – Canárias (linha em amarelo); no limite oeste está um terreno vazio da Infraero (mancha laranja) e o DETRAN da Ilha 
do Governador (mancha em rosa); no limite leste está o Centro Esportivo Municipal Parque Royal, construído pelo PFB e o Corredor Esportivo do 

Moneró (mancha em verde); e por fim, a baía de Guanabara. 

Pedro da Luz, um dos arquitetos responsáveis pelo projeto de urbanização do Parque Royal, elenca alguns 
motivos pelos quais acredita que fizeram a Prefeitura do Rio de Janeiro transformasse a intervenção 
urbanística no Parque Royal como um exemplo das possibilidades do PFB em promover a melhoria da 
qualidade de vida em assentamentos informais, pretendida pelas diretrizes desse programa (KROFF, 2017):  

Parque Royal tinha uma coisa (positiva) que preexiste ao projeto. (...) Se você for 
comparar, é Veneza! É uma qualidade ambiental muito boa. Ela tinha uma relação com a 
baía muito interessante: (...) em dia claro, você olha para a baía e você enquadra a Serra 
dos Órgãos. (...). Segundo, a favela é plana. Também tinha outras facilidades: a 
organização da comunidade não tinha um alinhamento político declarado, além das 
relações da economia informal não eram muito cristalizadas. (...) Dentre as 16 áreas que 
estavam na primeira fase, Parque Royal sempre era escolhida pela Prefeitura para a visita 
da comissão do BID. Mas antes de levar, Parque Royal era super bem tratada: a prefeitura 
retocava a pintura, etc. Então, tinha uma manutenção que durou mais tempo, porque 
havia o interesse do corpo da Prefeitura. Mas o porquê disso é por conta da preexistência 
de Parque Royal que é muito boa, é um lugar que tem uma qualidade fantástica: possui 
uma vista maravilhosa, áreas de lazer interessantes para a população. 

A partir da diretriz principal do PFB de integrar a favela ao bairro do entorno, o projeto de urbanização do 
Parque Royal previa a implantação de “pontos de contato” (Figura 4), que levassem os moradores de 
ambas as áreas a compartilharem os mesmos equipamentos públicos, localizados junto à Estrada 
Governador Chagas Freitas (KROFF, 2017).  

Baía de Guanabara 

Infraero 

Corredor Esp. 

 Moneró 

Bairro da Portuguesa 

Parque Royal 

Detran 
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Figura 4: Planta geral do projeto de urbanização do escritório Archi 5 Arquitetos Associados. 

Fonte: Disponível em: <http://pt.slideshare.net/Instituto_Arquitetos/apresentao-todos-os-mundos1-pedro-da-luz>., Acesso em: 04 dez. 2015. 
Legenda: (1) Centro profissionalizante; (2) Edifício de relocação habitacional com comércio; (3) Praça do antigo campo de futebol; (4) Associação 

de Moradores; (5) Mirante Beira-Mar; (6) Ciclovia; (7) Edifício de relocação habitacional; (8) Creche; (9) Campo Novo. 

Os equipamentos comunitários implantados foram: uma creche (8), o centro profissionalizante (1) e 
serviços de assistência social (Figura 5), o centro esportivo (9), o centro polivalente (3). Foi também 
construído um edifício misto (residencial multifamiliar com lojas no térreo), destinado ao reassentamento 
dos moradores das palafitas (2).  Do mesmo modo, lojas comerciais e de serviços já existentes – 
borracheiro, ferro velho, cabeleireiro, manicure, venda de bebidas, de rações, de material de construção, 
farmácia, lanchonetes, igrejas, lan house, entre outros -, nessa interface da favela com o bairro vizinho, 
contribuíam para a consolidação desses “pontos de contato” (KROFF, 2017).  
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Figura 5: Área de esportes com o Centro Profissionalizante. Na imagem acima, depois das obras do PFB, e foto abaixo, antes das obras.  

Fonte: CONDE; MAGALHÃES, 2004. 

O papel desempenhado pelas intervenções urbanísticas, no processo de integração socioespacial, segundo 
Pedro da Luz, seria o de transmitir e garantir a confiança de acesso à comunidade.  Na opinião de Conde e 
Magalhães (2004), o componente mais expressivo do sistema viário projetado no Parque Royal foi a 
implantação da via às margens, incorporando, ainda, uma ciclovia (Figura 6 e 7) (KROFF, 2017): 

 
Em operação conjugada à recomposição do mangue característico da baía de Guanabara, 
a via, em parte uma ciclovia, definiu o limite da expansão das palafitas gerando um 
percurso de fruição visual do cenário da montanha e do mar. As vias internas foram 
interligadas tornando a área bastante permeável. Com o remanejamento de onze famílias 
tornou-se possível o prolongamento da avenida Canárias-Tubiacanga, via de penetração 
ao litoral norte da ilha do Governador. Este trecho definiu uma fachada para a 
comunidade. (CONDE; MAGALHÃES, 2004, p. 98) 
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Figura 6: Ciclovia na orla da baía de Guanabara. 

Fonte: CONDE; MAGALHÃES, 2004, p. 65. 

 

 
Figura 7: Ciclovia na orla da baía de Guanabara.  

Fonte: CONDE; MAGALHÃES, 2004, p. 38-39. 

A questão do acesso às favelas era um dos principais desafios pelos projetistas do PFB, pois representava o 
mais expressivo elemento identificador da integração urbana pretendida pelo PFB. Os projetos viários 
compreendiam a construção/complementação das estruturas internas, como os caminhos, vielas, ruas e 
escadarias, e suas interligações com o bairro do entorno. Foi também fundamental a avaliação do 
custo/beneficio das intervenções nos acessos e a eventual necessidade de reassentamentos resultantes 
(CONDE; MAGALHÃES, 2004). 

Sobre a importante questão da conexão do sistema viário do Parque Royal às vias existentes no bairro do 
entorno, Pedro da Luz descreve como a sua equipe trabalhou (KROFF, 2017): 

Em Parque Royal tinha um sistema de ruas que não eram ruas generosas, que não 
garantiam o acesso de carros. Além disso, elas não eram interligadas, o que acabava 
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configurando guetos. Então, nosso projeto, desde o inicio, começou com a noção de que, 
para que os serviços pudessem entrar e sair de forma eficiente, as ruas deveriam deixar de 
ser ruas sem saída, e deveriam ser conectadas umas as outras (...). Isso foi um conceito e 
um problema que foi identificado em todas essas localidades, e o nosso desenho dava 
resposta a isso de forma clara. Então, essa foi uma metodologia que deu muito certo. 

Este arquiteto acrescenta como foi importante a discussão dessa questão com os moradores em 
assembleia: “no início os moradores não tinham muita consciência, mas que acabaram ganhando, de como 
era importante conectar o sistema viário da favela, para que as ruas tivessem entrada e saída, e que isso 
representava um ganho para uma serie de agentes, que vão promover a integração de fato” (KROFF, 2017).  

Outro dos pontos críticos apontados pela equipe da Archi 5, no Parque Royal, envolvia a questão da 
precariedade das habitações: era  grande a quantidade de moradias  sobre palafitas existentes nas margens 
da baía de Guanabara. De modo a reverter esse quadro, foi construído pela Prefeitura um edifício misto 
(residencial multifamiliar com lojas no térreo) destinado à realocação dos moradores dessas palafitas 
(Figura 8). As lojas do térreo dessa edificação foram destinadas para iniciativas da própria comunidade, 
onde uma cooperativa de confecção de roupas atuou durante bastante tempo, revendendo seus produtos 
para marcas famosas do Rio de Janeiro (KROFF, 2017).  

 

 
Figura 8: O edifício de uso misto construído pela Prefeitura durante o PFB.  

Fonte: MAGALHÃES, 2010, p. 305 Apud RIO DE JANEIRO, 2005c. 

Sobre esse reassentamento, Gilson de Oliveira, presidente da Associação de Moradores local, descreve a 
famílias transferidas para os novos apartamentos, apontando a preferência destas  casas por unidades 
habitacionais unifamilares e não por apartamentos, por considerarem que a primeira alternativa ofereceria 
“maior privacidade” e a possibilidade de realização de acréscimos (KROFF, 2017): 

Na época, pelo menos 90% dos moradores concordavam pelo fato de sair das palafitas 
que tinha aqui. Então, quem morava nas palafitas ganhou casa, ganhou apartamento 
construído aqui mesmo (...). Tudo bem que hoje não moram as mesmas pessoas. Tem 
gente que vendeu. Vendeu o apartamento e comprou uma casa aqui dentro mesmo. Eles 
fazem isso mesmo. Eu se ganho um apartamento, eu mesmo vendia. Eu quero saber de 
apartamento! Eu vendia e comprava uma casa ou trocava uma casa com um vizinho: olha, 
fica no meu apartamento que eu fico na sua casa! 
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A intenção dos autores do projeto, ao proporem essa solução, era estimular os moradores do entorno a 
acessarem e frequentarem a favela, em busca de opções comerciais e de serviços. Na opinião de Pedro da 
Luz, a presença do comércio e de serviços prestados no interior da favela é o que permitiria que a 
integração socioespacial de fato acontecesse: “se você começa a sentir que pode acessar esse território 
sem perigo, você começa a ver que tem uma cabeleireira lá, que faz o cabelo tão bem quanto a do outro 
bairro, e que te cobra mais barato. Essa integração via comércio tem um potencial muito grande, porque 
efetivamente, essa atividade econômica empreendedorística da favela é impressionante”. O arquiteto, 
contudo, alerta para os impactos gerados pela integração socioespacial, através da formalização desses 
comércios e serviços: “o perigo da integração é você tentar uma formalização que seja muito radical e que 
você mate essa ‘galinha dos ovos de ouro’” (KROFF, 2017). 

As considerações de Pedro da Luz vão ao encontro do que afirma Gilson Almeida de Oliveira: 

A real integração aproxima mais as pessoas. O PFB aproximou mais a comunidade com os 
bairros do entorno. (Com) o comércio, as pessoas do outro lado (conjunto habitacional 
Aerobitas e os bairros do entorno) passaram a frequentar melhor a comunidade. Então 
começaram a ver a comunidade com outros olhos, a ver a comunidade dessa maneira. (...) 
Eles entram na comunidade, buscam o comércio. E as pessoas que moram fora da 
comunidade também passaram a abrir comércio aqui na comunidade. E expandem o 
comércio de lá pra cá também. 

Ainda sobre o papel da atividade comercial no processo de integração da favela à cidade formal, o 
presidente da Associação de Moradores do Parque Royal destaca o aspecto da localização da comunidade 
como um fator relevante (KROFF, 2017): 

 O mercado mais próximo (...) é dez minutos andando, eles preferem fazer compra aqui 
(Parque Royal). (...) Em três minutos eles estão aqui. E o preço daqui é menor que no 
mercado lá em cima (...) como eles (os comerciantes no Parque Royal) não pagam o 
imposto que é pago do outro lado. (...) Alguns que tem CNPJ e tem isenção, porque eles 
pegam uma carta na associação, aí eles levam e criam um CNPJ e eles não pagam 
(impostos). 

Após essa breve análise sobre as intervenções urbanísticas promovidas pelo Programa Favela Bairro, 
abordaremos a experiência francesa na implementação de projetos destinados a promover a integração 
socioespacial. 

Na França, a habitação de interesse social3 é associada ao termo “HLM” - Habitations à Moyer Modéré 
(Habitações de Locação Moderada), sendo que cerca de metade desses projetos habitacionais HLM são 
desenvolvidos por empresas públicas – os chamados Offices Publics de l’Habitat ou OPH. Em 2008, 
aproximadamente 2,1 milhões de moradias haviam sido construídas, graças às ações de OPHs. A outra 
metade dos projetos habitacionais de interesse social era produto das intervenções realizadas por 

                                                           
3
 Desde 1990, pessoas desfavorecidas tem o direito à moradia na França.  O artigo I da loi Besson, n º 90-449 de 29 maio 1990, 

afirma que  toda pessoa ou família em condições de dificuldades particulares, em virtude de insuficiência de recursos financeiros 
ou sua condição de existência, tem o direito de uma ajuda do governo. Essas garantias legais foram reforçadas, em 2007, pela loi 
instituant le droit au logement opposable, permitindo que alguns grupos desfavorecidos possam promover ações judiciais contra o 
Estado, em tribunais administrativos, de modo a obter o acesso à habitação social (BALL, 2008). 
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corporações sem fins lucrativos (Entreprises Sociales pour l'Habitat – ESH), ou por grupos financeiros ou 
instituições de caridade.  

De acordo com Scanlon e Whitehead (2011), em 2009, o segmento de locação de habitação social possuía 
4,5 milhões de unidades, representando 17% do estoque de moradias francesas.  Desse estoque, 55% das 
unidades foram construídas antes de 1966, sendo que 1,12 milhão de unidades foram construídas entre 
1966 e 1975, quando grandes conjuntos habitacionais passam a compor, de modo expressivo, a periferia 
das cidades francesas. 

Em 2000, uma nova lei foi introduzida para alcançar uma distribuição mais uniforme de habitação social 
entre as áreas urbanas e municípios conurbados: segundo o artigo 55 da Lei SRU (Lei de Renovação Urbana 
e Solidariedade), ao menos 20% do estoque habitacional dos municípios urbanos com mais de 3.500 
habitantes, deveria ser de interesse social. Aqueles municípios que possuem uma percentagem menor 
deveriam elaborar um plano para aumentar o número de moradias dessa categoria. Pretendia-se, desse 
modo, equilibrar a distribuição geográfica desigual dentro da própria França, devido às elevadas parcelas 
de habitação social alocada, em áreas anteriormente industrializadas, como Nordeste de Paris e a 
conurbação de Lyon. Neste momento, no que diz respeito à distribuição da habitação social nas áreas 
metropolitanas do país, observa-se uma grande concentração no entorno de grandes cidades, como Paris e 
Lyon – os chamados banlieues. Contudo, após as manifestações e confrontos, que ocorreram entre 2005 e 
2007, demandando ações que promovessem a melhoria das condições de vida e trabalho daqueles que 
viviam nesses conjuntos habitacionais, as políticas públicas de habitação tiveram de reconhecer que as 
questões sociais não poderiam ser ignoradas.  

De acordo com os novos rumos da política habitacional em França, os planos para executar a renovação 
dos bairros construídos no pós-guerra, na região da Grande Lyon, foram bastante ambiciosos. Novas leis 
foram criadas com o objetivo de estimular a recuperação de bairros que antes eram caracterizados 
negativamente pela sua localização periférica e pela configuração espacial, que lhes conferia uma condição 
de isolamento. Nesse sentido, as estratégias de intervenção nessas áreas foram voltadas para a resolução 
dos problemas associados à exclusão social e para promover a melhora da conectividade desses conjuntos 
com as áreas centrais da Grande Lyon.  

O PRV segue as diretrizes do plano nacional para a renovação urbana, que inclui a demolição e/ou a 
requalificação de conjuntos habitacionais, com o objetivo de ampliar a mescla social e atrair famílias de 
classe média.  Contudo, é necessário reconhecer que, em alguns casos, as unidades de habitação social que 
são demolidas, muitas vezes são substituídas por moradias construídas pelo mercado imobiliário, o que 
leva os moradores antigos a se mudarem, apontando, assim, para um processo de gentrificação dessa área 
(STOUTEN; ROSENBOOM, 2013). 

Promover a diversificação funcional de Les Minguettes – conjunto de habitação social integrante do PRV –, 
tornando-o um “bairro como outro qualquer” é um dos objetivos principais da intervenção urbanística 
realizada: mesclar grupos de renda distinta, garantir a qualidade das condições do ambiente construído e 
das moradias, reduzir a distância para acessar comércios e serviços, lazer, através de intervenções nas 
redes de transporte.  

Até a década de 1950, a área onde está implantado esse conjunto era ocupada por um planalto de 
ocupação agrícola, entretanto, em 1958, o Estado anunciou a criação de grandes conjuntos habitacionais 
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de interesse social na região. De 1965 a 1973, foi criada a ZUP (Zone à Urbaniser en Priorité) de Minguettes. 
Foram implantadas 9.200 unidades habitacionais, um centro comercial e equipamentos comunitários. Entre 
1975 e 1989, o cenário de crise da economia francesa provocou o fechamento de indústrias e a ampliação 
do desemprego – particularmente entre os jovens e os imigrantes. O quadro de tensão social gerado por 
essa situação fez com que, no verão de 1981, a ZUP fosse palco de confrontos entre jovens e policiais, com 
a destruição de mais de 200 veículos, conflitos nas ruas e a prisão de diversos manifestantes. 

Não é tão somente uma questão econômica que move os que estão nas ruas: os conflitos revelam, também 
– e, sobretudo –, o sentimento de exclusão de jovens, que, filhos de imigrantes, não se sentem membros 
plenos da sociedade francesa. Traduzindo esse sentimento, em 1983, ocorre a marcha pela igualdade e 
contra o racismo – conhecida como "A Marcha dos Beurs" –, iniciada por um reduzido grupo de 
manifestantes, mas, que, ao chegar em Paris, reúne 60.000 pessoas. Essas expressivas manifestações 
chamam a atenção das autoridades públicas para a necessidade de promover intervenções urbanísticas e 
sociais destinadas a garantir a interação social e cultural, assim como uma melhor qualidade de vida para os 
moradores de Minguettes: tem início a transformação urbana do bairro, que se estende até hoje – 2016. 

Abordamos, neste trabalho, a etapa mais recente desse programa – o Grand Project de Ville / Mission 
Réunir Vénissieux – a ser implementado em seis anos, entre 2015 e 2020, com o custo operacional de 160 
milhões € – vai envolver as diferentes esferas da administração pública, representações comunitárias e o 
setor privado, na busca da resolução de questões econômicas, sociais e urbanas, caracterizando-se por uma 
abordagem global e transversal de desenvolvimento, a fim de reduzir as desigualdades entre territórios. O 
projeto prevê, como prioridade, uma ampla participação dos moradores no desenvolvimento das ações a 
serem desenvolvidas, através da criação de mecanismos de consulta, na forma de realização de oficinas, 
que visam à integração efetiva das demandas e necessidades dos moradores locais.  

Inicialmente, o caráter monofuncional da estrutura urbana existente em Minguettes foi considerado um 
dos problemas principais a serem enfrentados, o que fez com que as intervenções urbanísticas propostas 
pretendessem promover a diversificação do uso do solo e das tipologias habitacionais. O plano proposto 
tem, ainda, por objetivo: reestruturar o Planalto Minguettes; criar centralidades claras e consistentes; 
reorganizar circulações; renovar o sistema TRAM de transporte público; promover a integração de 
Minguettes à cidade; e, finalmente, mudar a imagem desse bairro. Nesse sentido, o projeto visa promover 
o reposicionamento de equipamentos municipais no Planalto Minguettes; a reconstrução, logo após 
demolições, de construções existentes, com a diversificação da oferta de moradias; e a promoção do 
desenvolvimento econômico, através da implantação de instalações comerciais.  

Além de promover uma melhor conexão de Minguettes à cidade de Lyon, a implantação da linha Tramway 
(veículo leve sobre trilhos), em 2009, também, visava estimular a vinda de promotores privados, para que 
surgissem empreendimentos capazes de gerar renda e oportunidades de trabalho. Desta forma, as 
intervenções pretendem alcançar o que se denominou “Fazer a cidade” (Faire La Ville), com a recuperação 
das formas urbanas tradicionais (ruas, praças, malha viária hierarquizada, arborização dos logradouros 
públicos) e a criação de conexões com os distritos vizinhos.  

No que diz respeito aos equipamentos comunitários previstos pelo projeto, destacam-se: o BIOFORCE, um 
polo de desenvolvimento local, visando promover o apoio operacional e metodológico às associações de 
moradores, a realização de sessões que discutem os princípios de solidariedade e de cidadania nas escolas 
locais; a escola de formação generalista e tecnológica, e a Maison des Associations, que assegura apoio às 
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associações de voluntários para atuação em áreas consideradas prioritárias, bem como a gestão de 
projetos e o treinamento desses voluntários.  

Combater, portanto, a imagem negativa do bairro, através de um forte trabalho de promoção social; 
modificar os padrões habitacionais existentes até então; criar uma área de investimento e inovação 
(cultura, educação e ciência); e colocar o morador "no coração do processo de mudança" eram – e são – os 
objetivos centrais do Projeto “Réunir Vénissieux”. 

UMA REFLEXÃO SOBRE O SIGNIFICADO DE “INTEGRAÇÃO”: OS DEPOIMENTOS DE TÉCNICOS (DO 
SETOR PÚBLICO E PRIVADO) QUE ATUARAM NO PROGRAMA FAVELA-BAIRRO E NO PROJETO 
“RÉUNIR VÉNISSIEUX”. 

Para realizar uma análise sobre os resultados alcançados pelo PFB e pelo PRV, no que diz respeito às suas 
diretrizes principais, foram abordados os depoimentos de diferentes profissionais envolvidos nesses 
programas urbanísticos. No que diz respeito ao PFB, foram coletados depoimentos e entrevistados 
técnicos4, vinculados à administração pública municipal, responsáveis pela implementação do programa, e 
um arquiteto5, membro de um dos escritórios responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos 
urbanísticos. No caso do PRV, foi entrevistado Damien Chenel, Diretor do Escritório Sudeste da Grand Lyon 
Habitat, responsável pela gestão de Darnaise, que reúne 1.200 unidades habitacionais. Os depoimentos 
abordam a questão considerada fundamental nessas duas iniciativas do poder público, no Brasil e na 
França: o significado da “integração” socioespacial e a possibilidade das intervenções realizadas alcançarem 
esse objetivo. 

Iniciamos com o PFB: ao analisa-lo, Fernando Cavallieri afirma que o poder público passou a reconhecer a 
favela como parte integrante da cidade e, portanto, objeto de intervenções urbanísticas que irão promover 
melhorias para a qualidade de vida da população local:  

O Rio de Janeiro não está mais fugindo do problema, temos condições de urbanizar, 
melhorar as favelas (FREIRE; OLIVEIRA, 2008, p. 252). (...) Justamente porque o poder 
público não entrou, é que eles fizeram as ruas com aquelas características, colocaram 
casas em casas e teve aquela grande população. (IBIDEM, 2008, p. 259-260) 

Confirmando, por sua vez, essa guinada no posicionamento do Estado frente às favelas, Lucia Petersen 
(PETERSEN, 2013) destaca que as intervenções urbanísticas previstas pelo PFB têm suas origens em outras 
ações, promovidas pelo poder público, a partir do início da década de 1980.  Segundo o arquiteto Pedro da 
Luz Moreira, o PFB tinha premissas claras, no sentido de prover as comunidades faveladas da infraestrutura 
e serviços presentes no restante da cidade:  

A população tem condição de produzir sua própria moradia, essa produção da 
autoconstrução é positiva, porque ela, customiza sua própria unidade habitacional (...) 

                                                           
4
 Maria Lúcia Petersen, arquiteta-urbanista. Participou do Programa Mutirão, e como Gerente do Programa Favela-Bairro entre 

1994-2001. 
Fernando Cavalieri, cientista social. Funcionário do IPLAN-IPP, liderou o desenvolvimento da Matriz de Classificação das Favelas, 
participou ativamente do desenvolvimento do PDDRJ de 1992 e do GEAP. Assessor especial do Secretário na SMH 1994 – 2001. 
5
 Pedro da Luz Moreira, arquiteto. Sócio-gerente da Archi5 Arquitetos Associados Ltda, desenvolveu projetos para o Favela-Bairro. 

Foi coordenador-geral do programa Morar Carioca. Atualmente, é professor adjunto (UFF/EAU), diretor do IAB e presidente do IAB-
RJ.
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respeitando essas circunstâncias, a gente garantir o direito à Cidade à essa população. E o 
que é “à Cidade”? Coleta de lixo, coleta de esgoto, ruas, acesso à segurança, enfim, todos 
os serviços que existem no bairro adjacente, estivessem também presentes na favela, 
fazendo com que ela tenha a mesma urbanidade, os mesmos serviços urbanos. 

Das diretrizes apresentadas pelo PFB, a integração da favela à cidade oficial é tida como uma das principais, 
como afirma Cavallieri:  

As favelas consolidadas, sem área de risco muito grandes etc. são favelas que já fazem 
parte da vida da cidade, seus moradores já construíram um patrimônio individual – e 
público também, porque ajudaram a construir – muito importante, com muito valor. 
Houve muito investimento público (...) naquelas áreas e não se trata mais de reformular, 
modificar e transformar aquilo tudo. (FREIRE; OLIVEIRA, 2008, p. 252)   

Para esse sociólogo, trata-se, portanto, de:  

Aproveitar a cidade como ela é, com suas dinâmicas próprias, e melhorá-la, mas não jogar 
abaixo e reconstruir. Esse é o principal pressuposto, a possibilidade de se fazer uma 
integração que tem como elementos urbanísticos a construção de um sistema viário 
mínimo que seja carroçável (...); a construção de espaços de integração que são 
geralmente praças, áreas de esporte, áreas de lazer, criando espaços urbanos que podem 
ser utilizados não só pelos moradores da favela como pelos moradores dos bairros 
adjacentes; implantação de um equipamento público que é extremamente necessário, o 
equipamento de esporte. (FREIRE; OLIVEIRA, 2008, p. 252-253) 

Há um aspecto do PFB, para o qual Lucia Petersen chama particularmente a atenção: a de que os 
moradores da favela não seriam os únicos beneficiários dessas intervenções promovidas pela prefeitura 
carioca.  Para essa arquiteta,  

Os moradores da cidade formal aderiram ao Favela-Bairro porque atendemos aos seus 
interesses, na medida em que o programa, nas intervenções realizadas, elimina impactos 
importante de enchentes, lixo e outros. O morador da cidade que paga seu IPTU deu o “de 
acordo” para que parte do que ele paga fosse usado em áreas de pobreza. Mais do que 
consenso, eu chamaria de uma confluência de interesses. (PETERSEN, 2013, p. 2) 

Na opinião de Pedro da Luz Moreira, contudo, haveria uma resistência dos moradores da favela a essa 
proposta de “integração”, uma vez que “formalização” do assentamento informal traria algumas 
desvantagens para os que vivem nessas comunidades: “você (o morador da favela) vai começar a pagar 
imposto, vai começar a pagar luz, vai começar a ter uma série de responsabilidades”. 

A implementação do PFB envolveu algumas dificuldades, devido a um despreparo / resistência dos diversos 
órgãos públicos envolvidos, quando se trata de atuar nas comunidades faveladas – algo que foi 
reconhecido em todos os depoimentos –, como afirma Cavallieri:  

 “entender a favela como um novo bairro que mantém especificidades, mas que deve ser tratado como tal, 
é uma tarefa difícil para a mentalidade tecno-burocrática que sempre a viu como um “corpo estranho” aos 
regulamentos e leis municipais”. (CAVALLIERI, 2003, p. 292) 
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Outro problema enfrentado na implementação do PFB dizia respeito à atuação do narcotráfico nas favelas 
onde seriam realizadas as intervenções urbanísticas e o quadro de insegurança existente nessas 
comunidades. Sobre o papel desempenhado por essas facções criminosas, no cotidiano da população que 
vive nessas favelas, Lucia Petersen destaca que, muitas vezes:  

os chamados chefes servem de referência até para a solução de conflitos internos entre 
moradores. (...) é evidente que não caberia ao Favela-Bairro resolver questões de ordem 
urbana. Mas a polícia tampouco resolveu a garantia da liberdade de ida e vinda nos 
espaços construídos. (...) Na realidade, questões jurídicas que regulam a vida urbana, 
ainda não chegaram à favela. (PETERSEN, 2013, p. 2)  

Ainda analisando o impacto gerado pela ação do narcotráfico no desenvolvimento dos projetos 
urbanísticos, durante a implantação do PFB, Pedro da Luz Moreira relata um exemplo vivenciado por sua 
equipe na primeira comunidade em que atuou – a favela Parque Royal:  

O tráfico era concreto, principalmente nas áreas mais pobres. Houve um embate com o 
projeto que era muito claro da região do tráfico: a rua da Praia precisa ter quebra-molas. 
Aí eu perguntei: “Mas porque precisa ter quebra-molas? Não é uma rua de alta 
velocidade, ninguém vai entrar correndo aqui não”. E os traficantes: “a gente quer 
quebra-molas”. O tráfico pediu os quebra-molas. Era claramente uma coisa para regular a 
entrada das patrulhas da polícia. Só na rua da Praia, porque era perto da central da boca  

No que diz respeito à regularização fundiária dos imóveis existentes, esta era considerada uma das 
diretrizes fundamentais para promover a integração da favela à cidade oficial, com a extensão dos direitos 
legais de propriedade imobiliária aos seus moradores. No entanto, das várias ações promovidas pelo PFB, a 
regularização fundiária foi aquela que alcançou os resultados menos satisfatórios – Cavallieri aponta as 
razões:  

Arriscamos a dizer que foi porque os moradores nunca a priorizaram e talvez mesmo não 
a desejassem. (...) A integração urbana, com todos os seus benefícios, gera também 
obrigações que, nesse caso, acabariam por restringir liberdades de construir e de ocupar o 
solo de que os favelados desfrutam de forma muito mais ampla do que os moradores das 
páreas formais. Outro aspecto é que na esmagadora maioria das situações, os moradores 
das favelas beneficiadas se sentiam há bastante tempo com segurança na posse da terra 
que ocupavam. Cessadas as ameaças de remoção e de despejo de épocas passadas, as 
favelas se consolidaram, se auto-regularam, estruturaram mercados de compra, venda e 
aluguel de imóveis sem que fossem necessários títulos legais de propriedade. (CAVALLIERI, 
2003, p. 294) 

Por último, abordamos um dos aspectos que, na visão dos técnicos envolvidos na implementação do 
PFB, teria um papel relevante na integração da favela à cidade "oficial": a implantação de uma legislação de 
ordenamento do uso e ocupação do solo – com características particulares –, à semelhança do 
que ocorre nos demais bairros do município do Rio de Janeiro.  De acordo com o PFB, concluídas as obras 
de urbanização, uma legislação pactuada com as representações comunitárias deveria estabelecer critérios 
simplificados de uso do solo e gabarito, cabendo aos Postos de Orientação Urbanística e Social – POUSOs –  
a tarefa de fiscalizar e fazer cumprir essas normas. Criados em 1996, os POUSOs tinham como objetivos 
principais “orientar a execução de novas construções ou ampliações das existentes, bem como o uso dos 
equipamentos públicos implantados” e “exercer fiscalização urbanística e edilícia” (art. 1º do Decreto N° 
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15.259 de 14 de novembro de 2006). O POUSO foi, nesse sentido, pensado como um instrumento para 
promover a transição entre a “condição de favela” e “a condição de um novo bairro popular”, sendo, assim, 
justificada a sua existência enquanto ainda está em curso o processo de “integração à cidade”. (FREIRE; 
OLIVEIRA, 2008) Porém, particularmente no caso da comunidade Parque Royal, a possibilidade de atuação 
do POUSO foi comprometida pela ação do narcotráfico, que promoveu ocupações irregulares, que iam de 
encontro às normas estabelecidas pela legislação proposta para área. 

Passando à discussão do PRV: de acordo com Damien Chenel, gestor de Darnaise, políticas públicas 
específicas foram aplicadas ao distrito Minguette: "O Estado francês definiu o distrito como área prioritária, 
em consequência disso, projetos foram desenvolvidos, com mais subsídios. Mais de 40% das moradias 
estavam desocupadas. O primeiro programa de renovação direcionado para aumentar a atratividade do 
Darnaise tornou-se uma realidade, porque os diferentes atores (locador social, agentes locais, estaduais, 
setor privado, moradores) tinham interesse fazer uma intervenção urbana no distrito". 

Ao ser questionado sobre o processo de integração de Venissieux (distrito de Darnaise), ao tecido urbano 
do entorno, Chenel afirma que os conjuntos de habitação social são separados do bairro vizinho por uma 
cerca. De modo a promover uma melhor conexão do distrito de Darnaise ao resto da cidade, foi implantado 
um sistema de transporte Tramway, com a criação de uma estação nesse conjunto. De modo a permitir o 
acesso dos moradores da vizinhança a esse meio de transporte, foi proposta a retirada da cerca, o que não 
foi aceito, pelo temor de que isso pudesse contribuir para agravar o quadro de insegurança – entretanto, 
afirma Chenel, “como o serviço prestado pela infraestrutura de transporte público é atraente, uma 
abertura na cerca foi criada informalmente”. Segundo Chenel, os moradores do bairro de habitação 
residencial de Minguettes, no geral, permanecem relativamente indiferentes aos seus vizinhos, do setor de 
habitação social.  

Ao abordar os resultados alcançados, até o momento, quando comparados com as proposições originais do 
projeto, Chenel afirma:  

Para eliminar o problema das moradias vagas, foi tomada a decisão de melhorar as 
condições de vida em Darnaise. Nesse sentido, dois edifícios com 16 pavimentos foram 
demolidos – as torres 42 e 44 – e trabalhos de reabilitação foram realizados nos outros 
blocos. Nos espaços livres, edificações habitacionais de menor porte foram construídas. 
Hoje não há mais imóveis vagos. O programa de renovação contribuiu para mudar essa 
situação, mas ao mesmo tempo, um déficit habitacional era observado em Lyon, com mais 
de 30.000 pessoas à espera de uma solução de habitação social. Pode se afirmar, 
entretanto, que esta parte do projeto foi um sucesso completo.  

Quanto aos aspectos sociais, foi planejado criar um jardim coletivo em parceria com BIOFORCE. Um acordo 
entre BIOFORCE e a Grand Lyon Habitat oferece aos estudantes a oportunidade de acessar unidades 
habitacionais em Darnaise, o que contribui para trazer diversidade social ao bairro. A parceria não se limita 
a garantir uma solução de moradia para os estudantes, mas, também, possibilitar a participação do 
BIOFORCE na implantação do projeto desse jardim coletivo – um espaço comum que visa contribuir para 
um maior intercâmbio social e uma melhor apropriação dos espaços públicos por parte dos moradores, 
desempenhando, ainda, um papel educativo para a escola existente na comunidade. Desde a sua criação, 
essa experiência é considerada muito bem sucedida, afirma Chenel. 
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Ao analisar o papel desempenhado pelas intervenções físicas nesse assentamento urbano, com o objetivo 
de promover o processo de integração das unidades de habitação social com o entorno, Chenel destaca a 
redução da densidade habitacional no distrito de Darnaise, com a adoção de tipologias semelhantes às 
existentes na vizinhança, como um ponto positivo, mesmo que as barreiras físicas – a cerca que delimita o 
conjunto – não tenham sido retiradas. Quanto ao papel dos programas sociais no processo de integração – 
uma das políticas sociais da Grand Lyon Habitat é promover uma relação de proximidade com os seus 
arrendatários: há uma agência no distrito de Darnaise, empregando 50 pessoas, que trabalham e vivem no 
bairro, voltadas para a realização de ações para a conservação dos edifícios, fazendo, ainda, a conexão com 
a agência estatal, quando problemas ocorrem. 

A participação popular, no processo de planejamento e implementação dessas intervenções urbanísticas, 
foi fundamental para viabilizar o desenvolvimento dos projetos dos espaços externos de uso comum. Essa 
participação, declara Chenel, permitiu que demandas dos moradores fossem atendidas, como a ampliação 
de vagas para estacionamento e a criação de novas áreas de recreação e lazer para as crianças – hoje, cada 
bloco habitacional tem seu próprio parque infantil. 

Sobre como os aspectos relacionados à violência, que prejudicam a questão da integração, Chenel 
reconhece que o distrito de Minguettes é conhecido pelos seus problemas de insegurança, violência e 
tráfico de drogas – "o distrito", afirma, "alcançou a triste distinção de ter o maior número de carros 
queimados, na França, em um ano". 

No projeto de Darnaise, alguns elementos foram incluídos para trazer maior segurança aos cidadãos, com 
maior ou menor sucesso, segundo Chenel: entradas de edifícios são fechadas e sistemas de controle de 
vídeo também foram instalados. Mesmo que os problemas de segurança não tenham desaparecido em 
Darnaise, esta situação nunca teve consequências sobre as obras de reabilitação, destaca Chenel: "os 
moradores organizaram uma auto regulação, no que se refere ao uso dos espaços públicos, e a perspectiva 
de alcançarem a melhoria das condições de vida, tornou essa mobilização possível". 

Ao analisar se a proposta de integração socioespacial foi plenamente alcançada, ou parcialmente atingida 
pelo projeto em curso, Chenel considera que a criação da linha de transporte Tramway permitiu uma 
melhor conexão do distrito de Darnaise com a cidade, com a metrópole de Lyon – o que permitiu "quebrar 
algumas barreiras".  Outros componentes do projeto têm contribuído para promover a melhoria das 
condições de vida do bairro, sem, contudo, reconhece Chenel, ter consequências efetivas na alteração do 
quadro de insegurança e de violência: "Darnaise continua a ser estigmatizada. A grade de separação que 
circunda o bairro social é uma prova visível disso". Sobre o novo projeto de renovação que vai ser 
desenvolvido, a meta é continuar a aumentar a qualidade de vida, para atrair mais negócios para Darnaise 
– gerando renda e emprego –, diversificar mais o quadro da oferta de habitação, assegurando, assim, uma 
maior diversidade social de seus moradores, e, por último, o adensamento da ocupação habitacional da 
área. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A melhoria da qualidade de vida da comunidade do PR após o PFB foi reconhecida pelos moradores locais: 
não há mais palafitas, as vias foram pavimentadas e foi regularizado o abastecimento de água, bem como o 
esgotamento sanitário. Porém, a ausência de manutenção regular, pelo poder público municipal, das obras 
implantadas durante o PFB é objeto de críticas pelas representações comunitárias locais. Outro impacto 
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observado após as intervenções urbanísticas foi o crescimento do número de moradores, com a chegada 
de famílias atraídas, não apenas pelas melhorias na qualidade do ambiente construído, como, também pelo 
valor dos aluguéis de imóveis – mais baixos do que os praticados na cidade oficial –, além da possibilidade, 
também observada em outras favelas, do não pagamento de tarifas públicas – o que ocorre em função de 
ligações irregulares nas redes. As obras de urbanização, bem como os programas sociais implantados, não 
foram capazes de impedir a atuação ostensiva do narcotráfico na comunidade. 

Os vários relatos sobre o Programa Favela-Bairro destacam o quadro de violência gerado pela ação do 
narcotráfico – e, mais recentemente, das chamadas “milícias” – como sendo um dos entraves à perspectiva 
de “integração” da favela à cidade formal. Ao exercerem um efetivo controle do território, interferindo 
diretamente nas práticas cotidianas dos moradores e dificultando a ação regular de concessionárias de 
serviço público, esses grupos criminosos se apresentam como um entrave para a possibilidade de maiores 
trocas entre os moradores da favela e dos bairros vizinhos. Observa-se, desse modo, a restrição de um 
direito constitucional fundamental – “a liberdade de ir e vir” –, não apenas para os próprios moradores da 
comunidade, mas, também, para os que vivem nos bairros vizinhos.  

No que diz respeito à extensão dos serviços públicos às comunidades faveladas, a incapacidade, dos órgãos 
públicos estaduais e municipais, de adequarem suas estruturas de atendimento às características 
particulares dos assentamentos informais, contribui para a precarização dos serviços, colocando-os em um 
patamar inferior. Embora avanços tenham ocorrido, sobretudo, no sistema de coleta de resíduos sólidos e 
na execução de obras de geotécnica, observa-se, ainda, um caráter desigual nas ações de manutenção e 
conservação. Há um desafio, portanto, a enfrentar: como estruturar esses órgãos de modo a promover, na 
favela, um atendimento de padrão equivalente ao que é realizado na cidade “formal”, reconhecendo, 
contudo, as particularidades dos chamados assentamentos informais.  

Por vezes, a integração se dá por motivos imprevistos pela política de urbanização proposta: a atividade 
comercial existente na favela cumpre o papel de agente integrador, pelo fato de oferecer produtos e 
serviços mais baratos do que aqueles ofertados nos bairros formais vizinhos. 

Outra das intenções do PFB era promover a regulação do uso e ocupação do solo nas favelas urbanizadas 
pelo poder público municipal. Contudo, essa regulação – que deveria ser objeto de fiscalização pelos Postos 
de Orientação Urbanística e Social (POUSO) – não alcançou resultados satisfatórios. Esse quadro ocorre por 
diversas razões: seja, mais uma vez, pela ação do narcotráfico/milícias – beneficiários, muitas vezes, de um 
quadro de total ausência de um mínimo ordenamento do uso e ocupação do solo –, seja pela própria 
resistência dos moradores às possíveis restrições à chamada “liberdade urbanística” (ABRAMO, 2005). 

A “integração da favela à cidade oficial” seria, ainda, alcançada através da regularização da posse da terra.  
Esta foi, contudo, a ação que alcançou os resultados mais insatisfatórios. Persiste, portanto, um cenário de 
posse não regularizada da terra, o que, contudo, não é considerado exatamente um problema relevante 
pelos próprios moradores, uma vez que a intervenção do poder público legitima a permanência da 
comunidade, eliminando os temores quanto à  uma possível remoção. 

Há que ressaltar, ainda, um aspecto que, ao lado do quadro da violência, contribui, significativamente, para 
dificultar esse processo de “integração da favela ao bairro”: o estigma, ainda, associado à favela. Esse 
estigma reconhece a favela como um local “problemático”, “sujo”, “violento”.  Nessa visão estigmatizada, 
favela será sempre favela, não importa se urbanizada ou não. Até mesmo porque, ao considerarmos os 
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aspectos morfológicos, mesmo tendo recebido obras de infraestrutura, pavimentação, drenagem, etc., a 
imagem – à distância – do ambiente construído se assemelha muito ao de outra que não recebeu qualquer 
investimento público. Portanto, há – é o que acreditamos – um expressivo caráter simbólico nessa recusa a 
reconhecer a favela como parte da cidade. Uma parte que possui características singulares e uma 
morfologia particular. – características que não impedem, entretanto, que a Favela seja Cidade, na nossa 
visão.  

Consideramos, ainda, que políticas públicas, como o PFB, que promovem intervenções urbanísticas, não 
são suficientes para viabilizar efetivamente a integração da favela à cidade formal, exceto se 
acompanhadas de expressivos projetos de promoção social, que contribuam para a elevação da renda dos 
moradores das comunidades atendidas por esse programa. 

Por sua vez, no que diz respeito ao Projeto “Réunir Vénissieux”, proposto para Les Minguette, as 
intervenções realizadas – “desconstruindo” a solução urbanística original, de caráter modernista e 
recuperando a diversidade funcional, tornando, ainda,  a rua como um lugar de trocas e de vivência social – 
fizeram com que o bairro experimentasse um quadro de reabilitação e revalorização, reconhecido pelos 
seus moradores.  Contribuiu, também, para esse cenário, a construção de equipamentos de uso 
comunitário e a implementação de programas sociais que contam com a efetiva participação dos 
habitantes locais.  

Contudo, essas ações , ainda, não foram capazes de eliminar o estigma que associa Darnaise à violência e 
ao tráfico de drogas. Para Chenel, a saída para a superação desse quadro está na continuidade do 
programa, com a ampliação dos já implementados e a criação de novos, visando promover o acesso à 
educação e a melhores oportunidades de trabalho – tão relevantes como as intervenções no campo da 
moradia e na estrutura urbana. Os passos vêm sendo dados, mas, há um longo caminho a percorrer até que 
os jovens locais possam se considerar “plenamente cidadãos franceses”.  

Apesar das diferenças sociais, econômicas e culturais, existentes entre Brasil e França, os Programas Favela-
Bairro e o Projeto “Réunir Vénissieux” – intervenções urbanísticas que também possuem características 
bem distintas – possuem, entretanto, em comum um aspecto fundamental e que constitui o objetivo maior 
de ambos: superar as barreiras que impedem a construção de uma cidade onde a diferença não signifique 
exclusão. 
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RESUMO:
Este artio pretende descrever a  implementação e os desdobramentos do proirama Ruas Abertas, implantado em
2015  pela  Prefeitura  Municipal  de  São  Paulo  sob  iestão  do  ex-prefeito  Fernando  Haddad.  Para  isso,  traz  uma
descrição da proposta e aliuns de seus resultados alcançados, procurando inserir a ação dentro de um contexto ilobal
de tendência à pedestrianização que vem transformando os espaços urbanos. Ainda, procura defnir e compreender
os coletvos atvistas, partcipantes do Proirama, como importantes aientes na produção da cidade contemporâsnea,
questonando as prátcas partcipatvas que são constantemente empreiadas e difundidas por estes aientes.
PALAVRAS-CHAVE: proirama Ruas Abertas; ocupação das ruas; coletvos atvistas; partcipação.

ABSTRACT:
This articl intlnds to dlsiribl thl impclmlntaton and unfocding of thl Opln Strllts program, impclmlntld in 2015
by thl Muniiipacity of São Pauco undlr thl managlmlnt of formlr mayor Flrnando Haddad. To do so, it providls a
dlsiripton of  proposac  and soml of  its  aihilvld rlsucts,  sllking  to  inslrt  thl  aiton within  a  gcobac  iontlxt  of
pldlstrianizaton tlndlniy  that  has  blln transforming urban spails.  It  acso sllks  to  dlfnl and undlrstand thl
iocclitvl aitvists,  partiipatng in thl  Program,  as important aglnts  in thl produiton of  thl  iontlmporary  iity,
qulstoning thl partiipatory praitils that arl ionstantcy lmpcoyld and disslminatld by thlsl aglnts.
KEYWORDS: Opln Strllts program; oiiupaton of thl strllts; aitvist iocclitvls; partiipaton.

RESUMEN:
Estl artiuco prltlndl dlsiribir ca impclmlntaiinn y cos dlsdobcamilntos dlc programa Caccls Abilrtas, impcantado ln
2015 por lc Ayuntamilnto Muniiipac dl São Pauco bajo glstnn dlc lx aciacdl Flrnando Haddad. Para lcco, tral una
dlsiripiinn dl ca propulsta y acgunos dl sus rlsuctados acianzados, busiando inslrtar ca aiiinn dlntro dl un iontlxto
gcobac  dl tlndlniia a ca pldlstrianizaiinn qul vilnl transformando cos lspaiios urbanos.  Asimismo, sl prltlndl
dlfnir y iomprlndlr cos aitvistas dl ioclitvos, cos partiipantls  dlc programa, iomo aglntls importantls  ln ca
produiiinn dl ca iiudad iontlmporánla, iulstonando práitias dl partiipaiinn qul sl utcizan ionstantlmlntl y
difundidos por lstos aglntls.
PALABRAS-CLAVE: programa Caccls Abilrtas; dl cas iaccls; aitvistas iocclitvls; ca partiipaiinn.
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INTRODUÇÃO

Este artio faz parte de uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento pela autora no Proirama de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia,
junto  ao  irupo  de  pesquisa  Laboratório  Urbano.  Por  se  encontrar  ainda  em  desenvolvimento,  as
inquietações  aqui  trazidas  são  aproximações  iniciais,  que  não  almejam,  portanto,  apontar  resultados
alcançados, mas contribuir para refexões acerca da produção contemporâsnea do espaço urbano.

A partr de um exemplo, a saber o Proirama Ruas Abertas, implantado na cidade de São Paulo em 2015,
durante  a  iestão  do  ex-prefeito  Fernando  Haddad,  que  procura  bloquear  o  trâsnsito  de  veículos  aos
dominios e  feriados em determinadas  vias  da  cidade,  a  fm de  possibilitar  o  uso  destes  espaços  por
pedestres e ciclistas, procuramos desmistfcar um aparente consenso de “sucesso” da iniciatva pública,
que tende a considerar o Proirama como uma ação única que haveria se espraiado de forma homoiênea e
alcançado os mesmos resultados por toda a cidade, enfatzando, desse modo, as contradições observadas
durante a sua implantação e os seus desdobramentos posteriores.

Ainda, mobilizando exemplos outros, pretendemos discutr acerca de recentes intervenções urbanas que
vêm  sendo  realizadas  na  capital  paulista  e  que  poderiam  estar  inseridas  em  um  contexto  ilobal  de
tendência à pedestrianização das cidades e exaltação da ocupação do espaço público. São exemplos que
nos mostram as complexidades e os imbricamentos de interesses que permeiam as ações sobre a cidade
contemporâsnea,  envolvendo distntos aientes e lóiicas díspares.  Ações que,  por  muitas vezes,  deixam
turvas ou nos fazem enxeriar limitações nas atuações do poder público, transferindo responsabilidades
para a sociedade civil e permitndo uma partcipação atva da iniciatva privada.

É neste contexto, por vezes sobreposto por interesses distntos,  em que a intencional  ausência estatal
acaba por possibilitar a emeriência de fiuras atuantes sobre a produção de cidade. Parte destas fiuras
são denominadas neste ensaio como coletvos atvistas e representam uma iama de aientes que vêm
trabalhando sobre o espaço urbano, difundindo formas de atuação e orianização específcas que permitem
relacioná-los a movimentos outros, consttuindo assim uma rede nacional e internacional, fsica e virtual,
que discute e aie conjuntamente e constantemente sobre a cidade, propaiando noções que induzem,
sobretudo, aos modos de fazer autônomos e voluntários, desvinculados da iniciatva pública e privada.

Neste sentdo, é também objetvo deste artio, questonar estas formas de partcipação que vêm sendo
propaiadas através de fiuras como a dos coletvos, e que acabam por disseminar o voluntariado como
prátcas  partcipatvas possíveis.  A  partr  do entendimento  de  um deslocamento discursivo  (DAGNINO,
2004) em que a partcipação assume formas outras, atreladas ao avanço polítco neoliberal e ao período
democratzante brasileiro da década de 1990, procuramos refetr acerca das noções que a compreendem e
a disseminam como uma “mera caridade” de classe média.
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PROGRAMA RUAS ABERTAS: UMA SOBREPOSIÇÃO DE CAMADAS

Implantado em 2015 durante a iestão do ex-prefeito  Fernando Haddad,  por  uma ação conjunta entre
coletvos atvistas e poder público, o proirama municipal que fcou conhecido como Ruas Abertas, tnha
como principal  objetvo:  “abrir  para pedestres e ciclistas ruas e avenidas de irande relevâsncia (...)  aos
dominios e  feriados,  das  10 às  17 horas,  como forma de promover uma melhor ocupação do espaço
público” (SÃO PAULO, 2015).

Ainda, intencionava com bastante otmismo “a inclusão cultural, ieração de renda e a recuperação urbana
de espaços deiradados” a  partr  do  incentvo ao uso  dos espaços públicos  com atvidades esportvas,
iastronômicas e culturais. Cabe ressaltar que a proposta teve como início o bloqueio pontual da Avenida
Paulista  após  insistdas  tentatvas  do  coletvo  atvista  Sampapé,  que  inspirado  em  ações  semelhantes
realizadas na Cidade do México, vinha, desde 2014, buscando interlocução com a prefeitura a fm de trazer
o mesmo modelo para São Paulo. Aliumas ferramentas diiitais possibilitaram esta artculação, como por
exemplo  o  site  “Panela  de  Pressão”1 utlizado  pela  sociedade  civil  para  fazer  denúncias  e  suiestões
diretamente aos polítcos responsáveis através dos seus contatos cadastrados.

Com isso, o primeiro teste do Ruas Abertas, que permitu a interrupção da circulação de veículos de fato, foi
realizado somente em junho de 2015, justfcado pela necessidade de seiurança à irande quantdade de
ciclistas e usuários que estariam presentes no momento de inauiuração das faixas de ciclovia da Avenida
Paulista.  Neste momento, aliuns coletvos atvistas se uniram e propuseram atvidades diversas na rua.
Desde  picnics,  exposições  de  painéis,  brincadeiras  ou  mesmo  a  elaboração  de  pesquisas 2,  buscando
identfcar quem eram os usuários do espaço naquele dia, de que reiião da cidade vinham e o que achavam
da proposta de abertura da via aos pedestres e ciclistas. 

Tais atvidades não se limitaram a este período de teste, mas se estenderam por outros momentos, mesmo
que ocupando somente a calçada enquanto a circulação dos carros ainda era permitda, procurando assim
atrair a atenção para a possibilidade de usos outros daquele espaço. Ainda, estes mesmos coletvos, foram
responsáveis por pesquisas posteriores de medições de ruído e de nível de poluição nos dias com e sem
carros na avenida, servindo para rebater crítcas do Ministério Público e de parte da sociedade civil sobre os
impactos causados pela iniciatva. 

Foram tais questonamentos acerca dos transtornos que a abertura da via poderia causar que fzeram com
que a efetva implantação do proirama demorasse a acontecer. Entre as posições contrárias, moradores e
comerciantes locais destacavam a preocupação com o trâsnsito de veículos,  o prejuízo ao comércio e a
difculdade de acesso aos hospitais  da reiião.  Uma audiência pública foi  convocada para setembro do
mesmo  ano,  reunindo  cerca  de  200  pessoas  sob  o  vão  do  Masp,  seiundo  a  iuarda-civil  municipal.
Conforme informações divuliadas no portal da CET (Companhia de Enienharia de Tráfeio), o encontro foi
promovido  pelas  “Secretarias  Municipais  de  Coordenação  das  Subprefeituras,  Transportes,
Desenvolvimento,  Trabalho e Empreendedorismo,  Cultura,  Seiurança Urbana,  Esportes,  além da CET e

1 Site <http://paneladepressao.nossascidades.oris Acesso em 09 de jan. 2017.

2 Pesquisa Paulista Aberta elaborada pelo coletvo Cidade Atva. Disponível em 
<https://issuu.com/cidadeatva/docs/150821_cca_crelatorio_cpaulistaabertas Acesso em 05 de jan. 2018.
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Aiência  São  Paulo  de  Desenvolvimento”3.  Também  partciparam  dos  debates  orianizações  não
iovernamentais como Paulista Aberta, Minha Sampa, Sampapé, Cidade Atva, entre outros.

Apesar  das  crítcas,  em meados de outubro de 2015  a  Avenida  Paulista  passou  a  ser  defnitvamente
fechada  para  os  carros  aos  dominios  e  feriados.  Não  demorou  para  que  o  Ministério  Público  se
manifestasse e,  persistndo o embate,  emitsse uma multa4 à  prefeitura a cada dia em que o “evento”
ocorresse.  Ainda,  questonada  pelo  próprio  MP  sobre  a  necessidade  de  oferta  de  ações  semelhantes
também nas demais  reiiões  da  cidade,  que  teoricamente  eram carentes  de  equipamentos  de lazer,  a
prefeitura passou a expandir a ação pelos bairros da capital paulista. Outras audiências públicas foram
realizadas nestes bairros, de forma apressada e, ao que parece, com pouca adesão da população e com
pouco espaço de discussão. Sendo assim, de maneira ieral e por decisão da CET, foram selecionadas as
demais  ruas para receber o Proirama, sobretudo pelo critério dos menores impactos na circulação de
veículos.

A proposta objetvava a abertura de vias aos pedestres e ciclistas em todas as subprefeituras do município.
Ao todo, foram escolhidas 29 vias pela cidade, entretanto aliumas nem sequer cheiaram a receber tal
iniciatva, de fato. Ainda, nem mesmo as informações sobre quais ruas faziam parte do Proirama foram
disponibilizadas para a sociedade de maneira clara, difcultando o entendimento das ações como um todo.
Os  poucos  reiistros  e  mapeamentos  encontrados  foram  elaborados  pelos  coletvos  e  orianizações
partcipantes, como um mapa5 disponibilizado pelo Minha Sampa em site próprio.

Diante das fraiilidades da iniciatva e da possível mudança de iestão, passado um ano do primeiro teste, o
Proirama foi reiulamentado através do Decreto n. 57.086, publicado no Diário Ofcial da Cidade em 24 de
junho de 2016.  Junto a ele,  e no mesmo dia,  foi  lançada a Portaria n.  226/2016, que “considerando a
necessidade  de  fortalecimento  local  do  Proirama  Ruas  Abertas”  consttuía  um  “comitê  de
acompanhamento” formado pelos coletvos Minha Sampa, Sampapé, Bike Anjo e Cidade Atva, a fm de
“apoiar a prefeitura no aprimoramento do Proirama”. Ainda, em 29 de dezembro de 2016, pouco antes da
passaiem da  administração  municipal,  o  projeto  foi  insttuído  sob  a  Lei  n.16.607  de  redação  dos  ex-
vereadores Nabil Bonduki e Juliana Cardoso.

Analisando o processo de implantação da iniciatva e seus desdobramentos, o que coube ao Proirama, de
maneira ieral, resumiu-se a uma simples restrição da circulação de automóveis pela CET (Companhia de
Enienharia  de  Tráfeio)  nas  vias  selecionadas  para  tal,  esperando que  os  usuários  e  moradores  locais
ocupassem o espaço e iarantssem a tão almejada “vivacidade” da rua. Como resultado, pudemos observar
uma  irande  exaltação  da  Avenida  Paulista,  recheada  de  atvidades  proiramadas  semanalmente,  em
contraposição a um nítdo esvaziamento da maior parte das demais ruas pertencentes ao Proirama.

3 Disponível em <http://www.cetsp.com.br/notcias/2015/09/19/audiencia-publica-no-vao-livre-do-masp-debate-abertura-da-
avenida-paulista-para-pedestres-e-ciclistas.aspxs Acesso em 05 de jan. 2018.

4 Disponível em <http://i1.ilobo.com/sao-paulo/notcia/2015/10/ministerio-publico-multa-prefeitura-em-r-50-mil-por-
fechamento-da-paulista.htmls Acesso em 05 de jan. 2018.

5 Disponível em <https://www.ruasabertas.minhasampa.ori.br/bblock-5275s Acesso em 03 de dez. 2017.
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Em vista deste esvaziamento, os coletvos atvistas fcaram encarreiados em reproduzir a mesma dinâsmica
de  “sucesso”  que  vinha  sendo  alcançada  na  Avenida  às  demais  ruas  partcipantes,  mobilizando  os
moradores locais e mediando os confitos. Até então, uma proposta inttulada “Seja um Zelador” circulava
pela internet para que pessoas interessadas pudessem se inscrever e enviar notfcações e atualizações da
condição das ruas às orianizações. É importante pontuar aqui que esta proposta, apesar de estar vinculada
ao Proirama, foi  totalmente idealizada e implementada por estes coletvos,  o que apontaria para uma
abstenção  da  manutenção  do  projeto  pelo  poder  público  e  uma  possível  transferência  das  suas
responsabilidades para a sociedade civil.

Esta transferência das responsabilidades estatais, que vieram se acumulando em diversas medidas desde a
implantação do Proirama até  o seu acompanhando,  foram determinantes  para  que a  Avenida Paulista
tenha alcançado o tal almejado “sucesso”. Os esforços e a atenção dedicados quase que exclusivamente
sobre a via desde a idealização da proposta, além, claro, do contexto urbano em que ela está inserida,
foram fundamentais para, iarantr a sua visibilização e, a partr do interesse da administração municipal em
aproveitar do seu simbolismo, inseri-la em um contexto ilobal de tendência à pedestrianização das cidades,
atraindo olhares e investmentos privados. 

Tal visibilização em torno da Avenida, fca ainda mais explícita quando nos atemos aos usos que vêm dando
o ritmo da rua durante o Proirama semanal (Fiiura 01).  São diversos os eventos,  como apresentações
musicais e artstcas, apresentações de dança patrocinadas por academias de iinástca do entorno, ofcinas
de bambolê, de bolha de sabão, de artesanato, irupos de oração ou irupos pedindo intervenção militar,
entre  inúmeros  outros,  que  acabam,  muitas  vezes,  por  setorizar  a  via  e  atrair  os  seus  espectadores
preferenciais para as suas ações preestabelecidas. Situação semelhante se dá também na Rua Medeiros de
Albuquerque,  na  subprefeitura  de  Pinheiros  (Fiiura  02),  outra  via  partcipante  do  Proirama,  que  tem
irande  parte  do  uso  da  rua  atrelado  às  atvidades  comerciais  e  às  apresentações  musicais  de  dois
estabelecimentos privados próximos.

Figura 01: Avenida Paulista, subprefeitura Sé, em 10/09/2017. 
Fonte: Acervo pessoal, 2017

Figura 02: Rua Medeiros de Albuquerque, subprefeitura Pinheiros, em
10/09/2017. Fonte: Acervo pessoal, 2017
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Ainda, é claro um aumento crescente de adesão à ação pelas insttuições localizadas no entorno da Avenida
Paulista,  na  medida  em  que  esta  ocupação  começou  a  mostrar  possibilidades  atratvas  de  novos
“consumidores”.  Hoje,  é  celebrada a ampliação do número de frequentadores  de centros como o Itaú
Cultural  e  a  Casa  das  Rosas,  além de fazer  parte  da  proiramação dos dominios as  atrações musicais
promovidas pela Fiesp6, inttulada Dominio na Paulista. Ademais, como exemplo que também evidencia a
inserção do Proirama em uma tendência ilobal, a promoção do recente evento Paulista Cultural, inspirado
no  Muslum Micl7 de  Nova  York,  ofereceu  aos  visitantes  atvidades  iratuitas,  como  ofcinas,  shows  e
exposições nos Museus e espaços de cultura ao lonio da via.

São exemplos  como estes,  que mostram a complexidade de interesses que se somam às  intervenções
urbanas contemporâsneas.  O Proirama Ruas Abertas faz  parte de uma lóiica  de produção urbana que
sobrepõe distntas camadas e múltplas facetas, difcultando a compreensão das forças atuantes. Em um
contexto em que, a responsabilização do poder público sobre os proiramas municipais se mostra diversas
vezes intencionalmente ausente, releiando a administração a coletvos e orianizações representantes da
sociedade  civil,  os  interesses  privados  se  espraiam,  resultando  em  um  evento  semanal  fortemente
proiramado e celebrado todos dominios.

Noções como estas relatadas nas ocupações da rua em São Paulo têm se espalhado por diversos luiares e
contribuído para mudanças siinifcatvas nos espaços urbanos contemporâsneos. São exemplos exportados
mundo afora,  muitas vezes carreiando nomes emblemátcos da arquitetura, que acabam por se tornar
modelos de ações e intervenções urbanas.  É  justamente neste  trâsnsito que estão outros dois  projetos
importantes de serem trazidos, como forma de elucidar estas transformações da capital paulista, as quais o
Ruas Abertas faz parte: o projeto para o Vale do Anhaniabaú e o Parque Minhocão.

Polêmico, o projeto para o Vale do Anhaniabaú no centro da capital paulista, apresentado também pela
iestão Haddad, procurava se justfcar pela necessidade de “promover espaços com qualidade e atraentes
para  permanência  dos  usuários”,  aleiando ainda  a  não  utlização  do  Vale  atualmente.  Por  trás  deste
discurso se escondia um projeto com alto custo para o município, sem efetva partcipação da população e
em um espaço que já havia sido transformado inúmeras vezes anos atrás (VANNUCHI, 2016). Ainda, trazia
como mote a fiura do arquiteto dinamarquês Jan Gehl, autor do livro “Citls for Plopcl” e defensor das
cidades pensadas para a escala do pedestre. 

Arquiteto também de reformas recentes da Timls Squarl em Nova York, as intervenções de Jan Gehl são
constantemente adotadas como modelo a ser seiuido e frequentemente se espalham sem considerar as
inúmeras diferenças de contextos em que se inserem. Seu discurso e suas ideias fzeram parte de outras
ações municipais na capital paulista, como o projeto-piloto que fcou denominado como Centro Aberto,
implantado no Lario São Francisco e no Lario Paissandu, ambos em áreas centrais da cidade. O projeto
consista em um irande dlik de madeira, com mobiliários fxos e portáteis como cadeiras de praia, iuarda-
sóis e mesas de joios, além de contar com atvidades artstcas e exibição de flmes (SÃO PAULO, 2016).

6 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/02/1741137-polemico-fechamento-da-paulista-para-carros-
conquista-apoio-de-moradores.shtmls Acesso em 02 de mar. 2018.

7 Muslum Micl é um festval que acontece na Quinta Avenida de Nova York anualmente, em que os museus e casas culturais 
oferecem proiramações iratuitas aos visitantes, além de promoverem atvidades musicais e artstcas ao lonio da rua.
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Ações e atvidades semelhantes ocorrem no espaço do Minhocão, também na reiião central de São Paulo.
O  viaduto  destnado  a  circulação  exclusiva  de  automóveis  inicialmente,  teve  o  trâsnsito  de  veículos
interditado no período noturno em 1989, pela ex-prefeita Luiza Erundina, como uma medida para reduzir a
quantdade de acidentes no local e diminuir o ruído causado aos moradores do entorno. Posteriormente,
passou a ser bloqueado também aos dominios e aos sábados.  Mais recentemente foi  aprovado como
Parque Minhocão, pela lei n. 16.833, de 7 de fevereiro de 2018 pelo atual prefeito da cidade de São Paulo,
João Dória.

A transformação deste espaço em Parque tem levantado controvérsias e soma interesses distntos. Por um
lado, é proveniente, em parte, de mobilizações de coletvos atvistas e orianizações não iovernamentais,
em especial o movimento de mesmo nome, Parque Minhocão, que em sua páiina nas redes sociais diz
priorizar a qualidade de vida dos moradores e vizinhos ao Elevado, com o intuito de incentvar e ofcializar a
implementação  do  Parque.  Por  outro  lado,  também  é  foco  de  atenção  de  novos  empreendimentos
imobiliários8 que  suriem  nos  bairros  próximos  ao  viaduto,  aproveitando  da  especulação  sobre  a
implantação do Parque para atrair moradores e investdores outros. Importante pontuar que, esta simples
especulação sobre a possibilidade de intervenção no Minhocão já foi responsável por elevar em pouco
tempo os aluiuéis do seu entorno (ROLNIK, 2014) e provocar mudanças perceptveis no comércio e nos
usuários da reiião.

Ainda, se observarmos as intenções do poder público para tal área, os interesses e as forças atuantes que
se  acumulam  sobre  o  espaço,  sobressaltam.  A  aprovação  do  Parque  pela  atual  administração  está
diretamente relacionada ao proirama da prefeitura da cidade de São Paulo denominado “Cidade Linda”,
em que o Arquiteto Jaime Lerner, ex-prefeito da cidade de Curitba, foi contratado para intervir sobre o
centro de São Paulo e transformar o espaço do Minhocão aos moldes do projeto do  High Linl de Nova
York9.

Considerado  como  um  exemplo  bem-sucedido  quando  analisado  pela  dimensão  da  intervenção  na
paisaiem,  o  “êxito”  do  projeto  nova-iorquino  costuma  ser  difundido  sem  que  os  impactos  sociais  e
econômicos consequentes de sua implantação sejam de fato levados em consideração. O que se pode
notar hoje ao seu redor é uma proliferação de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão e
o fechamento dos estabelecimentos e comércios populares, expulsando os antios moradores (ROLNIK,
2015).

O que se torna importante ressaltar, é que neste contexto, em que diversos outros exemplos poderiam ser
mobilizados, uma mudança discursiva assume o protaionismo. Ações anteriores, como a implantação dos
calçadões do centro na década de 1970, ou mesmo o Proirama “Ruas de Lazer” 10 da Secretaria de Esportes

8 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/morar/2017/09/1921062-novos-empreendimentos-fazem-as-pazes-
com-o-minhocao.shtmls Acesso em 24 de fev. 2018.

9 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/cotdiano/2017/06/1894980-doria-estuda-minhocao-com-parque-e-praia-como-
pilar-para-revitalizacao.shtmls Acesso em 09 de dez. 2017.

10 Proirama Municipal de São Paulo, implantado na década de 1970, em que aliumas vias eram abertas aos fnais de semana para
prátcas esportvas, em atvidades orianizadas pelos moradores com materiais fornecidos pela prefeitura. O projeto cheiou a ter
adesão e cadastramento de mais  de 1000 ruas pela cidade,  porém constatou-se que na maioria das  vias cadastradas sequer
ocorriam atvidades.
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do Município, que persiste ainda hoje, muito se pautavam por intervenções públicas com a tentatva de
reorianização do trâsnsito ou de incentvo exclusivo a atvidades fsicas apenas. Hoje, de maneira ieral, tais
medidas estão permeadas de lóiicas distntas, de noções públicas imbricadas de interesses privados, em
que a sociedade civil acaba, por vezes, assumindo a construção e administração dos espaços públicos.

COLETIVOS ATIVISTAS: UMA REDE ATUANTE

Neste contexto, a fiura dos coletvos atvistas emerie como importantes aientes da produção do espaço
urbano  contemporâsneo.  Por  diversas  vezes  citados  nas  artculações  sobre  o  Ruas  Abertas,  torna-se
necessário pontualmente defni-los e ressaltar as suas formas de atuação. Apresentam um exponencial
crescimento  no  início  do  século  XXI,  trazendo  como  principal  característca  a  complexidade  nas  suas
formações  e  nas  relações  que  estabelecem,  e,  por  isso,  tornando-se  difcil  uma  defnição  que  os
compreenda de forma totalizante. Gohn irá ressaltar: 

Novos movimentos sociais  foram criados em um leque de frentes de difcil  separação
entre o que é movimento social, o que é ONG, o que é uma insttuição formal que apenas
se artcula com uma rede de movimento social e, ainda, o que é ação do poder público
estatal,  iovernamental,  ieradora  de  redes  de  sociabilidade  que  se  autodenominam
movimento social (GOHN, 2008).

Entretanto, sabe-se que tais coletvos se diferenciam dos movimentos sociais das décadas de 1970 e 80.
Estes  se  caracterizaram  sobretudo  como  movimentos  de  irandes  mobilizações  e  protestos,  frente  ao
período de ditadura militar que se havia estabelecido, e de luta pela partcipação democrátca e pelos
direitos sociais e humanos quando da elaboração da Consttuição de 88. No entanto, as mudanças polítcas
e  econômicas  que  pautaram  os  anos  1990,  alteraram  a  orianização  e  as  dinâsmicas  destes  aientes,
trazendo importantes pontos para entendermos a conjuntura atual da partcipação dos chamados coletvos
atvistas. 

A volta das eleições diretas e a ampliação dos processos de democratzação colocaram a necessidade dos
movimentos sociais em ocupar carios no plano insttucional e iovernamental. Ainda, a polítca neoliberal
implementada e  as  crises  econômicas  fzeram com que tais  movimentos precisassem se  reorianizar  e
reartcular interna e externamente, associando-se ao mercado e deixando o foco das mobilizações, o que
possibilitou a emeriência de novos atores como as ONGs e as entdades do Terceiro Setor (GOHN, 2008).

A palavra de ordem destes projetos e proiramas passaram a ser: ser propositvo e não
apenas  reivindicatvo,  ser  atvo  e  não  apenas  um  passivo  reivindicante.  Muitos
movimentos sociais se transformaram em ONGs ou se incorporaram às ONGs que já os
apoiavam.  A atuação  por  projetos  exiie  resultados  e  tem  prazos.  Criou-se  uma nova
iramátca  onde  mobilizar  deixou  de  ser  para  o  desenvolvimento  de  uma  consciência
crítca ou para protestar  nas ruas.  Mobilizar  passou a ser sinônimo de arreiimentar e
orianizar a população para partcipar de proiramas e projetos sociais. O militante foi se
transformando no atvista orianizador das clientelas usuárias dos serviços sociais (GOHN,
2013).
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O suriimento dessas outras “redes associatvas” e as mudanças nas polítcas sociais a favor de um Estado
mínimo,  levaram  a  uma  transferência  da  responsabilidade  e  atuação  estatal  para  o  setor  privado
representado pelas ONGs de Terceiro Setor, tornando-se assim orianizações sem fns lucratvos a serviço
do  poder  público.  Tais  entdades  se  caracterizaram  por  não  possuírem  um  perfl  ideolóiico  defnido,
defendendo as polítcas de parceria entre setor público e privado e incorporando dinâsmicas de mercado
em benefcio, sobretudo, da sua efciência e produtvidade (GOHN, 2013).

No  entanto,  é  necessário  pontuar  aqui  a  complexidade  e  heteroieneidade  destas  orianizações,  que
aliumas vezes foram iinoradas. Não podemos deixar de considerar que a atuação, a natureza e a proposta
polítca  das  ONGs  são  diversas  e  implicam  em  modos  de  ação  e  resultados  também  diferenciados
(GORDILHO, 98). Esta diversidade é característca fundamental dos muitos coletvos atvistas atuantes hoje,
frutos deste cenário heteroiêneo em que os meios de orianização em redes e o uso do atvismo diiital
contribuem para os mais distntos alcances e resultados. Para Scherer-Warren (2013), são estas redes que
defnem o caráter  horizontal  sem liderança formal,  pluriorianizacional,  mult-identtários  e  de prátcas
mobilizatórias mais amplas destes aientes. 

Ainda, Castells (2013) irá enfatzar a atuação destes novos movimentos em um híbrido de espaço oncinl e
offlinl, entre cibernétca e espaço urbano, o que ele denomina de espaço de autonomia. Para o socióloio
espanhol,  a  contnuidade  das  mobilizações  no  espaço  da  internet  elimina  as  fronteiras  estritamente
defnidas, aumentando as chances de partcipação nos movimentos e descentralizando as estruturas de
orianização.  Porém, sabe-se que o próprio meio diiital,  sobretudo as redes sociais  pelas quais  muitos
coletvos  se  apoiam e usam como ferramenta  de  divuliação  e  atuação,  possuem diversos  dispositvos
capazes  de limitar  o  alcance destas  mobilizações,  o  que nos faz  questonar se  a partcipação ampla  e
democrátca é de fato iarantda.

Para tal, é necessário percebermos que esta noção de partcipação assume diversas formas e que, a partr
de um possível “deslocamento de sentdo” (DAGNINO, 2004), que vêm sendo delineado desde os anos
1990, pode se desdobrar em um sintomátco esvaziamento polítco.  Evelina Dainino (2004),  trará uma
análise dessa dimensão da partcipação no momento de passaiem dos movimentos de disputa e lutas
sociais para as prátcas associadas ao mercado e de ação conjunta com o Estado, em um contexto de
mudanças polítcas e econômicas nacionais. 

A autora utliza o termo “confuência perversa” para caracterizar um período em que, por um lado, vivencia
um  processo  de  alariamento  da  democracia  e  da  “partcipação  da  sociedade  civil  nos  processos  de
discussão e de tomada de decisão relacionados com as questões e polítcas públicas” (TEIXEIRA; DAGNINO
e SILVA, 2002 apud DAGNINO, 2004, p.95) quando da elaboração da Consttuição de 88 após a queda da
ditadura  militar;  e  por  outro,  aposta  na  implementação  de  uma  polítca  neoliberal  com  a  eleição  de
Fernando  Collor  em  1989,  com  a  proposta  de  um  Estado  mínimo  transferindo  para  a  sociedade  as
responsabilidades estatais.

Para a autora, a perversidade comum a estes dois projetos polítcos antaiônicos estaria justamente em,
assumindo direções opostas,  terem como fundamental  propulsor  uma “sociedade atva e  propositva”.
Entretanto,  Dainino  irá  ressaltar  que  “essa  identdade  de  propósitos,  no  que  toca  a  partcipação  da
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sociedade civil, é evidentemente aparente”, e relacionar esta aparência solidamente construída com uma
crise discursiva em que estes distntos projetos homoienizam termos como partcipação, sociedade civil,
cidadania e democracia, obscurecendo as suas diferenças. É justamente nestes deslocamentos semâsntcos
que se avançam as lóiicas neoliberais, e a partcipação democrátca no país nos anos 1990 é tensionada.

Desdobrando  tais  deslocamentos  produzidos  pelo  projeto  neoliberal,  Dainino  irá  discorrer  sobre  a
redefnição destes termos. Sem nos estender, mas com o intuito de compreender e problematzar aqui um
possível achatamento polítco da partcipação, torna-se importante ao menos pontuar essas três dimensões
construídas  pela  autora.  No  caso  do  termo  “sociedade  civil”,  para  Dainino  a  sua  redefnição  está
relacionada ao crescimento acelerado das ONGs, a emeriência do Terceiro Setor e a mariinalização dos
movimentos sociais.  A  relação entre  Estado e ONGs é um exemplo claro do que é  considerado como
“confuência perversa”,  em que, vistas como fortes interlocutoras e construtoras de representatvidade
local em diversos setores sociais, o Estado transfere suas responsabilidades para estes novos parceiros,
contratando-os como prestadores de serviço.

No âsmbito do deslocamento do termo “partcipação”, sua ressiinifcação emerie do que a autora chama
de “partcipação  solidária”  com ênfase  no  trabalho  voluntário,  passando-se  a  adotar  uma perspectva
individualista que se apoia na dimensão privada da moral, sem o seu devido siinifcado polítco.

Além  disso,  este  princípio  tem  demonstrado  sua  efetvidade  em  redefnir  um  outro
elemento crucial no projeto partcipatvo, promovendo a despolitzação da partcipação:
na medida em que essas novas defnições dispensam os espaços públicos onde o debate
dos próprios objetvos da partcipação pode ter luiar, o seu siinifcado polítco e potencial
democratzante é substtuído por formas estritamente individualizadas de tratar questões
tais como a desiiualdade social e a pobreza (DAGNINO, 2004, p.102).

Por  fm,  a  redefnição  da  noção  de  “cidadania”  reduz  o  siinifcado  anteriormente  empreendido  pelos
movimentos sociais, de consttuição de um sujeito social atvo partcipante na construção e luta pelos seus
direitos, a uma noção individualista e relacionada ao mercado, em que “tornar-se cidadão passa a siinifcar
a  inteiração  individual  ao  mercado,  como  consumidor  e  como  produtor”.  Assim,  ser  cidadão  está
relacionado cada vez mais com uma “mera caridade”, o que para Dainino acaba por tornar-se o “hobby
favorito da classe média brasileira”.

São tais apontamentos que nos fazem questonar a autonomia da atuação desses coletvos atvistas sobre a
produção urbana e refetr sobre quais interesses estariam atrelados a estas prátcas partcipatvas. Muitos
destes  coletvos  são  patrocinados,  ou  contam  com  apoio  de  insttuições  privadas  das  mais  diversas,
contribuindo na promoção de eventos, ofcinas, na mobilização da população, na promoção de concursos e
divuliação das suas prátcas. Itaú, Bradesco, Redbull, Rede Globo, entre outras dezenas de empresas, estão
entre os “parceiros” frequentemente citados por estes aientes.

Ainda,  como  já  apontado  anteriormente,  estes  coletvos  operam  por  redes  e  estabelecem  relações,
nacionais e internacionais, com demais orianizações com interesses próximos. Em uma simples tateada
pela internet é possível ver associações dos coletvos paulistas, presentes nos delineamentos do Proirama
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Ruas Abertas,  com diversas orianizações latno-americanas,  estadunidenses e europeias,  que por vezes
estão atreladas a outras inúmeras empresas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste  sentdo,  a  partr  desta  compreensão  de  parte  dos  aientes  envolvidos  na  produção  urbana
contemporâsnea  e,  mais  especifcamente,  na  implementação  do  Ruas  Abertas,  objeto  deste  ensaio,
questonamos quais interesses de fato estariam envolvidos nas ações sobre o espaço da cidade. De modo
ieral, pela complexidade apontada nos exemplos mobilizados,  percebe-se a difculdade em defnir com
clareza as forças e as intenções atuantes.

Compreendemos que a implantação do Proirama trouxe importantes discussões acerca da dimensão de
uso do espaço público, permitndo vislumbrar formas outras de ocupação da rua e demonstrando, ainda,
potentes  prátcas  partcipatvas  na  cidade.  Entretanto,  o  que  procuramos  ressaltar  é  que  estas  lóiicas
precisam sempre ser melhor compreendidas, para assim conseiuirmos enxeriar as suas possibilidades e
limitações. De fato, a abstenção do poder público sobre a manutenção do Proirama e a transferência da
responsabilidade aos coletvos representantes da sociedade civil, mostraram contradições que culminaram
em distntas formas de apropriação do espaço da rua.

A  crescente  visibilização  sobre  a  Avenida  Paulista,  em  contraponto  ao  esvaziamento  das  demais  ruas
partcipantes do Proirama, não estaria por fm, aumentando a valorização de uma área já extremamente
concentrada em investmentoss Quais os interesses, de fato, destas insttuições privadas que estampam
constantemente suas  marcas  nas  ruas  aos  dominios  e  feriados,  em busca de  consumidoress  E  o  que
estariam produzindo, estes coletvos atvistas, que representam uma possibilidade de artculação entre o
poder público e a sociedade civil, mas muita vezes são apoiadas pelas mesmas empresass
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PROGRAMAS HABITACIONAIS E A OCIOSIDADE IMOBILIÁRIA NO 
CENTRO HISTÓRICO DE BELÉM  

 
HOUSING PROGRAMS AND A REAL ESTATE LEISURE IN THE HISTORIC CENTER OF BELÉM 

PROGRAMAS HABITACIONALES Y UNA OCIOSIDAD INMOBILIARIA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE 
BELÉM 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Belém do Pará possui enorme diversidade, cultural, artística e arquitetônica e é dentro do seu Centro Histórico que 
isso fica explícito. Porém, esse ambiente que abrange vários períodos da história paraense está sofrendo um intenso 
processo de degradação. Com o passar do tempo e as consequentes modificações urbanas o CHB deixa de ser a área 
mais procurada para habitação e com isso, diversos edifícios ficaram desocupados tendo uso inapropriado ou, até 
mesmo, ficaram sem uso algum. O artigo exposto a seguir traz informações concretas embasadas em teorias e 
pesquisas sobre os programas habitacionais existentes atualmente em todas as esferas governamentais e busca 
entender o motivo desses programas não estarem funcionando de forma eficiente, já que a ociosidade ainda é 
bastante presente dentro de um Centro Histórico que possui infraestrutura capaz de dar suporte a várias unidades 
habitacionais. 
PALAVRAS-CHAVE: ociosidade; programas habitacionais; centro histórico.  

ABSTRACT: 
Belém do Pará has enormous diversity cultural, artistic and architectural and it is within its Historic Center that this is 
explicit. However, this environment that covers several periods of Paraense history is undergoing an intense process of 
degradation. With the passage of time and the consequent urban modifications CHB ceases to be the most sought 
after area for housing and with this, several buildings were left unoccupied with inappropriate use or, even, they were 
left without any use.  The following article presents concrete information based on theories and research on housing 
programs that currently exist in all spheres of government and seeks to understand why these programs are not 
functioning efficiently, since idleness is still very present within a Center History that has infrastructure capable of 
supporting several housing units. 
KEYWORDS: idleness; housing programs; historic center.   

RESUMEN: 
Belém do Pará posee enorme diversidad,  cultural, artística y arquitectónica y es dentro de su Centro Histórico que eso 
queda explícito. Sin embargo, este ambiente que abarca varios períodos de la historia paraense está sufriendo un 
intenso proceso de degradación. Con el paso del tiempo y las consiguientes modificaciones urbanas el CHB deja de ser 
el área más buscada para vivienda y con ello, diversos edificios quedaron desocupados teniendo uso inapropiado o, 
incluso, quedaron sin uso alguno. El artículo expuesto a continuación trae informaciones concretas basadas en teorías 
e investigaciones sobre los programas habitacionales existentes actualmente en todas las esferas gubernamentales y 
busca entender el motivo de que esos programas no funcionen de forma eficiente ya que la ociosidad todavía es 
bastante presente dentro de un Centro Historia que posee infraestructura capaz de dar soporte a varias unidades 
habitacionales. 
PALABRAS-CLAVE: el ocio; programas de vivienda; centro histórico. 
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INTRODUÇÃO 

O Centro Histórico de Belém é repleto de riquezas culturais, artísticas e ainda possui uma infraestrutura 

eficaz e capaz de dar suporte para várias unidades habitacionais. No entanto, apesar de todas essas 

amenidades é comum andar pelo Centro Histórico e se deparar com áreas sem o uso residencial e com uma 

grande quantidade de edifícios desocupados, muitas vezes degradados, sem uso ou que estão sendo 

apenas subutilizados. 

Mercês, Tourinho e Lôbo (2015, p.306) com base em informações do Informações do banco de dados da 

pesquisa nacional Mercado Imobiliário em Centros Históricos, mostram que: 

[...] em 1997, havia 1.652 lotes com uso exclusivo habitacional. Em 2013, essa quantidade 

já era de 1.518 unidades. Essas mesmas fontes mostram o crescimento bastante 

expressivo na quantidade de imóveis desocupados e em ruínas. Ao se considerar que 

alguns imóveis se acham apenas parcialmente ocupados, a taxa de ociosidade dos imóveis 

no CHB é ainda maior. 

O grau de ociosidade imobiliária também pode ser avaliado a partir dos dados do Censo 

Demográfico de 2010, que registra 982 domicílios não ocupados no conjunto formado 

pelos bairros da Campina e Cidade Velha, sendo 580 no primeiro e 402 no segundo. Em 

termos percentuais, esses valores correspondem, respectivamente, a 19%, 13% e 27,9% 

do total de domicílios dessas unidades territoriais. Destaca-se, portanto, o elevado 

quantitativo de moradias ociosas, especialmente no bairro da Campina. 

No mesmo estudo, os autores identificaram um expressivo déficit de moradias no CHB (Figura 1) e a 

potencialidade para abrigar cerca de 2700 unidades habitacionais utilizando os imóveis totalmente ou 

parcialmente desocupados, assim como os vazios urbanos lá existentes (Figura 2). 

 
 

Figura 1: Área de Ponderação Centro Histórico: déficit habitacional por componentes, 2010. 
Fonte: Mercês, Tourinho e Lobo (2015, p. 308) 
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Figura 2: Área de Ponderação Centro Histórico: oferta potencial por componentes, 2013. 

Fonte: Mercês, Tourinho e Lobo (2015, p. 308) 

 

Com esses quadros surgem as perguntas:  

a) As políticas habitacionais brasileiras consideram a possibilidade de ocupar imóveis dos centros 
históricos?  

b) Será que tais políticas não se adaptam a realidade do CHB?  
c) Por que, havendo um déficit habitacional em Belém e no próprio CHB, as políticas públicas 

destinadas à provisão de moradias não são aplicadas no CHB ou, se são, não têm sucesso? 

Responder essas questões se torna de grande importância, pois: 

a) a ociosidade significa o desperdício da infraestrutura, aumento dos custos que o poder público tem 
que gastar para dotar outras áreas com os equipamentos e serviços urbanos necessários para a 
moradia digna; 

b) pode contribuir para entender porque as políticas públicas voltadas para ocupação do CHB por 
moradias não têm sido bem sucedidas e ajudar a corrigi-las . 

Este artigo tem como objetivo geral identificar por que, mesmo as políticas habitacionais voltadas para o 

centro histórico não tem diminuído a ociosidade no CHB. 

Como objetivos específicos a pesquisa deverá: 

a) Definir centro histórico e caracterizar o problema habitacional nesses espaços. 
b) Caracterizar o CHB e a ociosidade imobiliária existente nesse centro. 
c) Identificar as políticas e os programas habitacionais existentes em todas as esferas 

governamentais, apontando aqueles que foram pensados para Centros Históricos em geral e do 
CHB.  

d) Avaliar os pontos positivos e negativos das políticas e programas habitacionais aplicados no CHB. 
e) Relacionar os aspectos que dificultam a implementação dessas políticas e programas no CHB. 
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Para atingir o objetivo geral de identificar por que, mesmo havendo políticas habitacionais voltadas para o 
centro histórico, não tem diminuído a ociosidade no CHB, foram realizadas pesquisa bibliográfica e 
entrevistas semiestruturadas. 

Para a definição de centro histórico e a caracterização do problema habitacional nesses espaços foram 
feitas pesquisas bibliográficas. 

A caracterização do CHB contemplou a localização, a formação e a situação atual da organização do espaço, 
com ênfase na questão da habitação e da ociosidade imobiliária lá existente. 

A apresentação da localização e o histórico da formação do CHB foram realizados por meio de pesquisa 

bibliográfica, usando, dentre outros Penteado (1968), Corrêa (1995) e Lima (2015). 

Para a caracterização da organização espacial atual do CHB foram usados, além dos levantamentos 
bibliográficos, dados e mapas do IBGE e da Pesquisa Mercado Imobiliário em Centros Históricos das 
Cidades Brasileiras, relacionados com: a renda; a densidade populacional; uso do solo; imóveis 
desocupados e déficit habitacional. 

Estabelecido o quadro da situação habitacional no CHB, o próximo passo foi identificar as políticas e os 

programas habitacionais existentes em todas as esferas governamentais (federal, estadual e municipal) que 

foram pensados para Centros Históricos, em geral, e para o CHB, em particular.  

A identificação dos programas habitacionais, inicialmente, foi feita mediante pesquisa bibliográfica e nos 
sítios da internet de agentes que atuam na provisão de moradias e/ou de melhorias habitacionais, como: 
Caixa Econômica Federal (CEF); Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB/PA) e Secretaria de 
Habitação do Município de Belém (SEHAB). A essas informações foram agregadas outras obtidas por meio 
de levantamento realizado nos órgãos que atuam na oferta de programas destinados à provisão e à 
melhoria da habitação. Identificaram-se também as demandas realizadas e atendidas em Belém por 
financiamento e ações dos programas. 

Os pontos positivos e negativos das políticas e programas habitacionais aplicados no CHB foram avaliados 
com base em análise quantitativa e qualitativa. 

Em termos quantitativos comparou-se os dados do desempenho desses programas, obtidos no 
levantamento feito nos agentes promotores e financiadores, como os de ociosidade imobiliária, 
identificados na pesquisa de uso e ocupação do solo realizada em 2013 pela UNAMA, no âmbito da 
Pesquisa Mercado Imobiliário em Centros Históricos, citada anteriormente. 

Em termos qualitativos, foram relatadas as dificuldades que os principais agentes que atuam na oferta 
(financeiros, incorporadores, construtores) e a demanda de moradias para ter acesso aos recursos dos 
programas destinados ao CHB, obtidos por meio de entrevistas. 
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Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com representantes: 

a) dos órgãos governamentais que operam os programas, em especial a CEF, a COHAB/PA e a SEHAB; 
b) das construtoras; 
c) dos moradores e movimentos sociais. 

Os roteiros das entrevistas, em linhas gerais, perguntaram se os agentes: 

a) Tinham conhecimento de programas habitacionais para o CHB; 
b) Conheciam as regras dos planos/programas que já foram disponibilizados; 
c) Já acessaram esses planos. 

 

 Se afirmativamente, fazer uma avaliação do desempenho, apontando os aspectos positivos e 
negativos. 

 Se negativamente, explicar os motivos de não ter acessado. 

Os resultados da pesquisa são apresentados em três partes, além dessa introdução (Capítulo 1).  

A primeira parte consiste no quadro teórico e em seguida, disserta sobre o conceito de CH, a sua formação 
e as transformações ao longo do tempo. Discute também sobre o problema habitacional, como ele se 
manifesta nos centros históricos brasileiros, além de discorrer sobre os agentes que atuam na produção da 
habitação e apresenta os programas habitacionais existentes no Brasil, destacando aqueles que são 
voltados para os centros históricos. 

A segunda parte trata do estudo empírico, ou seja, do caso do CHB. Traz a localização do CHB e sua 
configuração socioespacial atual, considerando indicadores como distribuição espacial da renda, das 
densidades, o uso do solo. Além disso, mostra a distribuição espacial do uso habitacional e dos imóveis 
desocupados e sub-ocupados, destacando o problema da ociosidade existente. Relata também as políticas 
habitacionais específicas que foram utilizadas nessa área.  

Por fim se apresentam as Conclusões comentando os principais resultados da pesquisa e relacionando 

algumas recomendações. 

PARTE 1. QUADRO TEÓRICO 

O quadro teórico busca embasamento em teorias que são condizentes com a temática do projeto e procura 

exemplos em pesquisas que já foram feitas por alguns autores sobre o tema. 

Nessa parte do artigo, o conceito e as transformações do CH são apresentados, além dos programas 

habitacionais, específicas ou não, para essa área. 

CENTRO HISTÓRICO: CONCEITO, FORMAÇÃO E ESVAZIAMENTO. 

O Centro Histórico é a área da cidade onde se evidenciaram as primeiras expressões urbanas e se 

concentram as atividades mais importantes para o desenvolvimento da sociedade. O centro histórico de 
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uma cidade é regra geral, a área mais antiga que se tornou progressivamente o centro da cidade moderna, 

e que coincide normalmente, de acordo com a Direção Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano:  

Com o núcleo de origem do aglomerado, de onde irradiaram outras áreas urbanas 

sedimentadas pelo tempo, conferindo assim a esta zona uma característica própria cuja 

delimitação deve implicar todo um conjunto de regras tendentes à sua conservação e 

valorização (DGOTDU; 2005, p. 128). 

Eles carregam as peculiaridades das sociedades em que estão inseridos. Cada traçado urbano, modelo 
arquitetônico, disposição de ambientes nos edifícios e até mesmo a disposição de elementos públicos 
mostram a forma como as antigas civilizações se portavam e os seus respectivos costumes. Além disso, essa 
área polariza as atividades necessárias para o desenvolvimento da cidade, como as funções sociais, 
econômicas, patrimoniais e cívicas. Dessa forma, a ligação entre o passado e o atual momento faz do CH 
um ambiente importante. Segundo Salgueiro (2005, p. 259):  

“*...+ os centros históricos, além de serem as partes mais antigas da cidade, constituem-se 

como uma sucessão de testemunhos de várias épocas, monumento que nos traz vivo o 

passado, nos dá a dimensão temporal com a sequência dos fatos que estruturam as 

identidades.” 

Durante muitos anos o Centro Histórico exerceu uma notável função na cidade. Nessa região, por se 
concentrar os principais investimentos, também era a área mais procurada para habitação, já que fornecia 
uma excelente infraestrutura com capacidade de dar suporte para todos que moravam ali, além de haver 
acesso rápido à serviços e comércio que supriam as necessidades de consumo dos habitantes, e ainda 
possuía fácil acesso, com diversidade de transportes coletivos. Todos esses atributos atraiam a elite e, 
desse modo, o Centro Histórico era tido como a área nobre da cidade. 

No final da década de 1970 e início da década de 1980, houve várias mudanças socioespaciais nas cidades e 
nos seus centros. Ficou perceptível o processo de descentralização, tanto das atividades econômicas, como 
também da habitacional. A busca por terrenos mais baratos - já que o preço da terra se elevou 
consideravelmente, na área central, devido à procura - afetou diretamente determinadas atividades que 
perdem a capacidade de se manter na área central. Os autores Morhy, Tourinho e Lobo afirmam que: 

Desde os anos 1970 os centros das cidades vêm sofrendo profundos processos de 

transformação, provocados, dentre outros, pelo deslocamento, para outras áreas da 

cidade, das residências das camadas de maior renda e das atividades de comércios e 

serviços mais sofisticadas, além da própria expansão demográfica e da malha urbana, que 

estimulam a descentralização de algumas atividades econômicas. (MORHY; TOURINHO e 

LOBO, p. 03, 2015). 

A excessiva concentração de empregos e atividades econômicas no centro causava congestionamentos de 
tráfego constantes - já que todas as linhas de transportes iam até essa área da cidade - e isso passou a ser 
considerado um problema para a população habitante, especialmente aquela de maior renda, que sentiu 
bem mais esse transtorno quando o uso do automóvel particular se intensificou. Para isso, os autores 
deixam claro que: 
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A partir de 1970, com o crescimento populacional e da malha urbana, o centro passou a 

enfrentar problemas de congestionamentos e degradação do patrimônio arquitetônico e 

urbanístico, provocados pelo uso do automóvel; deslocamento das moradias de alta renda 

para outras áreas; descentralização das atividades (privadas e públicas); demandas de 

novas tipologias de espaços comerciais, etc. (MORHY; TOURINHO e LOBO, p. 01, 2015). 

Muitas indústrias e lojas precisaram expandir os seus negócios, porém no CH isso não foi possível, já que a 
disponibilidade de lotes e imóveis era restrita e a demanda por espaço ali era muito grande, o que onerava 
o preço da terra. A solução encontrada por essas empresas então, foi se afastar do centro.  

Posteriormente, com o crescimento da população para áreas mais periféricas da cidade, 

surgiram os subcentros de Icoaraci, Cidade Nova e Entroncamento. (MORHY; TOURINHO e 

LOBO, p. 01, 2015). 

Além disso, por se tratar de uma área histórica e ter sido tombada, não era mais possível fazer grandes 
alterações nas edificações do CH. Assim, os empresários que procuravam inovar em seus empreendimentos 
começaram a buscar por edifícios comerciais e de serviços contemporâneos, com arquitetura inovadora e 
gabarito diferenciado para chamar a atenção. Desse modo, a solução encontrada por eles também foi sair 
da área central. Lima comenta que:  

Uma vez o bem tombado, dependendo do grau de significância dos elementos e do valor 

representativo, estará sujeito a sérias restrições quanto a alterações, descaracterizações, 

adaptações e mesmo a proibição de demolição. (LIMA, 2015, p.15) 

Enquanto no Centro havia todos esses empecilhos, as áreas periféricas ofereciam vários atributos 

favoráveis ao processo de descentralização. Assim, segundo Corrêa (2004, p. 7): 

A descentralização verifica-se quando há ou são criadas atrações em áreas não centrais, 

como as seguintes: 

 Terras não ocupadas, a baixos preços e impostos; 

 Infraestrutura implantada; 

 Facilidade de transporte; 

 Qualidades atrativas do sítio, como topografia e drenagem; 

 Possibilidades de controle do uso da terra; 

 Amenidades. 

Por esses motivos, vários subcentros foram formados e as camadas de maior renda da população 

começaram a deslocar suas moradias para outras áreas da cidade.  

A partir do final dos anos 1980, no Brasil, a procura por condomínios afastados do centro aumentou 
consideravelmente. Shoppings centers, supermercados, hipermercados, conjuntos habitacionais, dentre 
outros usos se instalaram em outras localidades fora do centro tradicional. Como consequência, a cidade se 
reestruturou, apresentando novas centralidades terciárias e padrões de ocupação habitacional.  

Isso causou o processo de abandono e degradação de muitos centros históricos e afetou diretamente a 

conservação do patrimônio cultural. Destacado por Tourinho e Villaça:  
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O avanço do processo de descentralização das atividades econômicas, a formação de 

novas centralidades urbanas em outras áreas da cidade (por exemplo: instalação de 

shopping centers fora do centro tradicional), o deslocamento das residências das camadas 

de maiores rendas para outras áreas da cidade, inclusive para condomínios localizados em 

áreas periféricas, promoveram o rompimento da estrutura intraurbana mononucleada, do 

tipo centro-periferia, e afetaram sobremaneira as funções e a ocupação do centro, 

sobretudo na sua área mais antiga denominada “centro histórico”. Nesta se desencadeou 

um processo de degradação do ambiente construído com profundas repercussões para a 

preservação do patrimônio cultural. (TOURINHO, 2007; VILLAÇA, 2001). 

Os conjuntos habitacionais construídos pelo poder público para atender as camadas médias e baixas da 
população, em virtude da disponibilidade e dos preços da terra, também acabaram se afastando do centro. 
As áreas destinadas a eles são áreas isoladas e, na maioria das vezes, a população precisa se deslocar por 
quilômetros para chegar ao trabalho. O Instituto Pólis afirma que: 

De um lado, houve perda de população nos bairros das áreas centrais, providas de 

infraestrutura, e, de outro, crescimento significativo nos bairros e municípios periféricos, 

áreas precárias e ambientalmente frágeis. Enquanto as áreas centrais perderam 

população, bairros afastados dos centros e municípios periféricos cresceram a taxas que 

superaram 10% ao ano. O poder público contribuiu para esse processo, principalmente 

através da construção de grandes conjuntos habitacionais em áreas com carência de 

infraestrutura, de onde a população tem que se deslocar por quilômetros diariamente 

para chegar ao trabalho. (INSTITUTO PÓLIS, 2009, p. 4) 

Todos esses fatores, dentre outros, contribuíram para a saída de parte significativa de moradores e 
atividades do centro histórico gerando um processo de degradação do ambiente construído e de 
ociosidade imobiliária, mesmo havendo um quadro de carências habitacionais em todas as cidades 
brasileiras.  

O PROBLEMA HABITACIONAL E OS CENTROS HISTÓRICOS  

A questão habitacional depende diretamente de agentes sociais que movimentam esse mercado. A 
estrutura da cidade é definida conforme os investimentos desses agentes, cada um movido pelo seu 
respectivo interesse. Por isso, a questão habitacional no centro histórico – principalmente da inclusão da 
população de baixa renda – não é implementada da maneira que deveria ser. 

 

Vários agentes atuam na produção da habitação e do espaço urbano. De acordo com Corrêa os principais 

são: 

a) Os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais;  

b) Os proprietários fundiários;  

c) Os promotores imobiliários;  
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d) O Estado;  

e) Os grupos sociais excluídos. (CORRÊA, 1989, p.12) 

As peculiaridades de investimento variam por motivos financeiros. Os proprietários industriais e as grandes 
empresas comerciais, por exemplo, precisam de espaço para ampliar os seus negócios e, para isso, 
dependem que o preço da terra seja acessível.  

Como destaca Corrêa (1995), os grandes proprietários industriais e as grandes empresas comerciais são 

grandes consumidores de espaço, necessitando de terrenos amplos e baratos que satisfaçam requisitos 

locacionais pertinentes às atividades de suas empresas – junto a portos, a vias férreas ou em locais de 

ampla acessibilidade à população. Além disso, as leis de preservação do patrimônio histórico impedem ou 

limitam a atuação desse segmento nos centros históricos onde a possibilidade de produção de novas 

moradias tem restrições.   

Os proprietários de terra também são atingidos já que o importante para eles é o valor de troca, então a 

forma mais lucrativa é investir em áreas onde as grandes empresas de comerciais e industriais estejam 

concentradas e onde as construtoras invistam em área residencial para as classes mais altas. Como Corrêa 

demonstra:  

Os proprietários de terras atuam no sentido de obterem a maior renda fundiária de suas 

propriedades, interessando-se em que estas tenham o uso mais remunerador possível, 

especialmente uso comercial ou residencial de status. Estão interessados no valor de troca 

da terra e não no seu valor de uso. Alguns dos proprietários fundiários, os mais poderosos, 

poderão até mesmo ter suas terras valorizadas através do investimento público em 

infraestrutura, especialmente viária. (CORRÊA, 1995, p.15)  

Já os promotores imobiliários, têm como estratégia principal investir na construção de habitações 

contemporâneas, onde as novidades são sempre atrativas para um público específico e garantido, 

satisfazendo assim a demanda solvável. Isso não é possível no CHB em função do seu tombamento. 

Quando se trata de atender à população mais baixa, esses agentes sociais procuram o Estado com o intuito 

de conseguir financiamento para tornar possível a construção de residências populares. No entanto, para 

eles, só é rentável a produção de habitação para grupo de baixa renda quando: 

*…+ são super-ocupadas por várias famílias ou por várias pessoas solteiras que alugam um 

cômodo;  

*…+ a qualidade da construção for péssima, com seu custo reduzido ao mínimo;  

*…+ o se verifica enorme escassez de habitações, elevando os preços a níveis. (CORRÊA, 

1995, p.15) 

Por esses motivos, Corrêa afirma que:  
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A atuação espacial dos promotores se faz de modo desigual criando e reforçando a 

segregação residencial que caracteriza a cidade capitalista. E, na medida em que os outros 

setores do espaço produzem conjuntos habitacionais populares, a segregação é ratificada. 

(CORRÊA, 1995, p.16) 

O Estado pode atuar de diversas formas na estruturação habitacional da cidade. A atuação desse agente 

tem sido complexa e variável, tanto no tempo como no espaço. 

Os instrumentos que o Estado utiliza para interferir na questão habitacional são: 

 direito de desapropriação e precedência na compra de terras;  

 regulamentação do uso do solo;  

 controle de limitação dos preços das terras;  

 limitação da superfície da terra de que cada um pode se apropriar;  

 impostos fundiários e imobiliários que podem variar segundo a dimensão do imóvel, uso 
da terra e localização;  

 taxação de terrenos livres, levando a uma utilização mais completa do espaço urbano;  

 mobilização de reservas fundiárias públicas, afetando o preço da terra e orientando 
espacialmente a ocupação do espaço;  

 investimento público na produção do espaço, através de obras de drenagem, 
desmontes, aterros, e implantação de infra-estrutura;  

 organização de mecanismos de créditos à habitação; e  

 pesquisas, operações-testes como materiais e procedimento de construção, bem como o 
controle de produção e do mercado deste material. (CORRÊA, 1995. p.24)  

Atualmente, vários grupos propõem a retomada do CH para uso de habitação social. Segundo o Instituto 

Pólis (2009): 

[...] movimentos sociais ligados à temática da reforma urbana e da moradia, técnicos e 

estudiosos que historicamente centraram-se na luta por demandas mais relacionadas aos 

problemas das periferias — urbanização e regularização de favelas e loteamentos, 

implantação de redes de serviços e equipamentos públicos, produção de habitação em 

mutirão com autogestão — hoje têm como bandeira a defesa da moradia em áreas 

centrais. Reivindicam a implementação de uma política habitacional que reverta a lógica 

histórica de assentamento da população de baixa renda nas periferias e contribua para 

que as cidades caminhem rumo a uma configuração socioespacial mais justa e 

sustentável. (INSTITUTO PÓLIS, 2009, p. 4) 
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Tais demandas têm resultado em alguns programas governamentais voltados para a provisão ou adaptação 

de imóveis centrais com fins de moradia. 

OS PROGRAMAS HABITACIONAIS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

Existem diversos programas habitacionais no Brasil, muitos promovem a construção, outros incentivam a 

reforma e poucos são específicos para a ocupação do centro histórico.  

O levantamento a seguir, mostra os principais programas habitacionais de todas as esferas governamentais 

e que estão relacionados, direta ou indiretamente com os centros históricos. 

Os programas federais   

Dentre os programas habitacionais federais, destacaram-se o Monumenta, o PAR (Programa de 

Arrendamento Residencial), o cartão reforma e o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).  

Apenas o Monumenta trata exclusivamente dos centros históricos, buscando restaurar, preservar e 

integrar as edificações que se encontram ociosas ou mal conservadas. 

Os demais programas visam à construção de conjuntos habitacionais e a instalação de infraestrutura básica, 

assim como a aquisição de unidades habitacionais e de materiais para reforma. Apesar de não serem 

específicos, esses programas podem se adequar para os centros históricos, como a aquisição de unidades 

habitacionais ou até mesmo a aquisição de materiais de construção. 

Monumenta 

O Monumenta é um programa habitacional do Ministério da Cultura que atua especificamente em centros 

históricos. Ele tem o objetivo de recuperar e preservar o patrimônio histórico, sem deixar de lado o 

desenvolvimento econômico e social. Sua área de atuação engloba cidades protegidas pelo IPHAN – 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico.  

Em Belém, a área de atuação do Programa é o centro histórico e o seu entorno. 

O programa não visa somente à restauração individual de edificações, mas também busca: a interação 

entre as obras restauradas/recuperadas; a capacitação de mão de obra específica para o restauro; e 

estimular a formação de agentes locais de cultura e turismo. Assim, além de educar a população, também 

aquece a economia.  

Com o financiamento do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento e apoio da Unesco, o 

Monumenta: 
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Procura garantir condições de sustentabilidade do Patrimônio. Objetivo a ser alcançado 

com a geração de recursos para o equilíbrio financeiro das atividades desenvolvidas e que 

mantenham conservados os imóveis da área do projeto. Com isto, facilita a manutenção 

das características originais dos bens, sem que sejam necessários futuros aportes de 

recursos públicos. Uma das estratégias para atingir essa meta é estabelecer novos usos 

para os imóveis e monumentos recuperados.  

(SITE DO MONUMENTA, 2011, p.1)  

Os convênios firmados entre o Ministério da Cultura e as prefeituras e/ou estados estabelecem: as 

atribuições de cada uma das partes; os valores a serem repassados; e, os prazos de execução das obras. 

Desse modo, o programa pode ser implementado a partir da assinatura do convênio. 

Para o acompanhamento e a condução das ações do Programa são formadas equipes de técnicos do 

município ou do estado, juntamente com o IPHAN. Elas compõem a Unidade Executora de Projeto – UEP e 

recebem orientações da Unidade Central de Gerenciamento - UCG. 

Outra característica do Monumenta é o fato dele atuar em duas linhas de ação: em investimentos 

integrados à monumentos e logradouros; e em investimentos integrados em imóveis privados. 

Com relação aos investimentos em imóveis privados, o programa viabiliza a recuperação dos que se 

encontram na sua área de atuação, atingindo unidades nas quais não se pode investir recurso público a 

fundo perdido. Portanto, os investimentos, nesses casos, se tornam empréstimos, porém, sem juros e com 

parcelas acessíveis para os beneficiários. 

Para a participação no programa é necessário que se comprove, de alguma forma, que a pessoa que vai 

receber o subsídio do Monumenta more de fato no local há pelo menos cinco anos. Contas de luz, água ou 

até mesmo de cartão de crédito com o nome do morador podem ser comprovantes. 

No processo de inscrição, a Caixa Econômica é responsável pela análise da documentação, assim como pela 

avaliação de endividamento e, por fim, a liberação do financiamento. Portanto, para que houvesse essa 

liberação final, era necessário que o beneficiário não tivesse qualquer tipo de pendência de pagamento. 

O Programa de Arrendamento Residencial - PAR 

O Programa de Arrendamento Residencial – PAR é um programa de aquisição de unidades habitacionais 

que ainda vão ser construídas, que estão em processo de construção ou que já estão concluídas, mas 

precisam ser recuperadas ou reformadas.  
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Tabela 3: Modalidade e submodalidades do PAR. 
Fonte: União Nacional por Moradia Popular, 2009 

As informações a seguir foram encontradas no “site” da organização não governamental União Nacional 

por Moradia Popular. 

Após o processo de construção/recuperação/reforma, as unidades habitacionais ficam disponíveis à 

população de baixa renda, prioritariamente concentrada nos centros urbanos, em forma de compra.  

Segundo o sítio da União Nacional por Moradia Popular, o objetivo do programa é “propiciar moradia à 

população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra” ou seja, o PAR 

atua como uma operação de aquisição de unidades habitacionais, que se tornam empreendimentos a 

serem construídos ou recuperados/reformados e, após isso, em opção de compra para as pessoas físicas 

que se enquadram às suas normas. 

O programa é destinado às famílias com renda mensal de até R$ 1.700,00, nos casos de empreendimentos 

com especificação técnica mínima, localizados em São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ, e de até R$ 1.500,00 

nos demais municípios. Já para empreendimentos com especificação padrão, localizados em São Paulo e 

Rio de Janeiro as famílias precisam ter renda mensal de até R$ 2.200,00 e de até R$ 1.500,00 nos demais 

municípios. No caso de militares das forças armadas e profissionais da área de segurança pública – policiais 

militares e civis – em qualquer localidade, a renda mensal precisa ser de R$ 2.800,00, e em casos de 

empreendimentos que estejam em programas habitacionais de requalificação de centros urbanos ou 

recuperação de sítios históricos a renda mensal é de R$ 2.220,00.  

Esse programa abrange capitais e suas respectivas regiões metropolitanas e também municípios com 

população urbana com mais de 100 mil habitantes, conforme especificado na tabela que segue, juntamente 

com o valor máximo de aquisição das unidades habitacionais. 
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Figura 4: PAR – Valores de aquisição por unidade da federação e localização do imóvel 
Fonte: União Nacional por Moradia Popular, 2009. 

O Cartão Reforma 

As informações sobre o Cartão Reforma foram obtidas no site do Ministério das Cidades. 

Com iniciativa do Governo Federal, o programa Cartão Reforma foi criado para: 

Melhorar as condições de moradia das famílias de baixa renda por meio de concessão de 

subsídio para compra de materiais de construção e assistência técnica de profissionais da 

área da construção civil. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 201-, p.1). 

Possibilitando assim reformas, ampliações ou conclusões de unidades habitacionais. 

Segundo o Ministério das Cidades, o benefício é gratuito, sem que haja a necessidade de financiamento ou 

prestação. No entanto, o beneficiário fica responsável por custear a mão de obra e os equipamentos as 

ferramentas necessárias para a execução do serviço. 

Com o objetivo de: 

Reduzir o déficit habitacional qualitativo que atinge pelo menos oito milhões de domicílios 

brasileiros em condições inadequadas (Censo 2010). O programa ainda visa a reduzir a 
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carência de esgotamento sanitário, ausência de banheiro exclusivo, cobertura inadequada 

e adensamento excessivo. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 201-, p.1). 

Ofertando às famílias qualidade de vida por meio da qualificação de moradias. 

Os serviços ofertados pelo programa são: lução de esgoto, construção do banheiro, construção do quarto, 

reforma do telhado, conclusão de unidade habitacional. 

Os pré-requisitos para participar do programa são:  

Renda familiar bruta de até R$ 2.811,00, possuir um único imóvel em todo o território 

nacional e esse deve ser regularizado, ser maior de dezoito anos ou ser emancipado, 

morar no imóvel a ser beneficiado e estar na área indicada pelo município para receber o 

benefício. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 201-, p.1). 

Não podem participar do programa “imóveis alugados, imóveis exclusivamente comerciais, imóveis com 

precariedade extrema (taipa não revestida, madeira aproveitada, palha) imóvel em conflito fundiário, 

imóveis em áreas não passíveis de regularização, como áreas de risco”.  

O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 

O PAC – Programa de Aceleração do Crescimento foi lançado em 2007 pelo Governo Federal como: 

Instrumento de planejamento de médio e longo prazo, composto por um conjunto de 

políticas destinadas a superar problemas críticos na infraestrutura de diversos setores, 

como por exemplo: energia, habitação, Saneamento ambiental, Mobilidade urbana e 

Recursos hídricos. (Ferreira, 2010, p. 8) 

O setor habitacional está considerado no bloco de medidas de infraestrutura, uma das vertentes do 

programa, porém os estados e municípios precisam estar estruturados com relação ao planejamento 

urbano de médio e longo prazo, já que esse é um dos requisitos para a participação do programa: 

se exige, para efeito de enquadramento no Programa, que os municípios e estados 

possuam uma prática de planejamento e gestão urbana de médio e longo prazo, o que 

pressupõe, por sua vez, a existência de projetos estruturantes e de equipe técnica 

habilitada para executar o PAC. (Ferreira, 2010, p. 8-9) 

Além disso, para participação do programa é necessária a “Carta Consulta”: um documento que descreve a 

proposta apresentada, mostrando as ações e os custos para a execução do projeto a ser contratado. Após 

análise, a CAIXA solicita dos projetos aprovados a documentação para a análise do risco de crédito perante.  
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Avaliação dos programas federais analisados 

Em resumo, esses programas habitacionais federais podem ser utilizados a favor da ocupação do Centro 

Histórico.  

No entanto, percebe-se claramente que o Monumenta atua de forma bem mais articulada e busca a 

solução para os problemas específicos de áreas históricas, que requerem um tratamento especial por se 

tratar de restauração e até mesmo de reestruturação econômica para essa área.  

As oportunidades de trabalho para mão de obra específica para a área de restauro e revitalização também 

é uma vantagem que o programa traz. Já que, segundo as imobiliárias, atualmente o mercado 

contemporâneo é muito mais atrativo que o mercado histórico, tanto para profissionais do ramo, quanto 

para o público alvo, pela liberdade para inova em projetos sem precisar seguir as normas de restauro. 

Os profissionais culturais e turísticos também são valorizados, garantindo ainda mais o desenvolvimento da 

economia local. Com um centro histórico integrado, revitalizado e com usos adequados, a cidade se torna 

atrativo para agencias de turismo, privilegiando até mesmo os comerciantes locais. 

Outro fator positivo em relação ao Monumenta é o fato dele buscar a interação das obras que estão em 

sua área de atuação, sendo elas privadas ou públicas.  

Os demais programas – PAR, Cartão Reforma e PAC – mesmo não sendo específicos para o centro histórico, 

podem atuar de maneira pontual para diminuir a ociosidade presente. A aquisição de unidades 

habitacionais que estejam desocupadas para reforma e posterior venda, o fornecimento de crédito para 

compra de materiais necessários para intervenção nos edifícios degradados e até mesmo investimentos em 

infraestrutura ajudam a combater a ociosidade. 

Os programas estaduais  

A esfera estadual tem atuado, sobretudo, como operadora dos programas e recursos federais destinados à 

habitação. Em termos específicos, foi identificado apenas o Programa Cheque Moradia.  

Conforme informações disponíveis no site da COHAB-PA, o cheque moradia foi instituído pelo Decreto 

Estadual nº 432 de 23 de setembro de 2003, passando por algumas mudanças, mas mantendo o seu nome 

original de acordo com o Decreto Estadual nº 169, em 2011. 

O programa foi criado para a construção, ampliação ou reforma de unidades habitacionais de famílias com 

renda de até três salários mínimos, porém a contratação e o pagamento da mão de obra fica sob 

responsabilidade das mesmas. Sua instituição: 

Teve por finalidade responder ao grave problema do déficit e da inadequação habitacional 

em que se encontrava o estado nesse período, tendo sido, portanto, o instrumento 
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utilizado exclusivamente para a aquisição de materiais de construção, em fornecedores 

legalmente estabelecidos no Estado, como forma de saldar o ICMS (COHAB, 201-, p.1). 

O cheque moradia é um programa de transferência direta de renda, que tem como objetivo: 

Combater a pobreza e as desigualdades sociais no atendimento da parcela excluída da 

sociedade, que dificilmente teria acesso à moradia”, além disso, ele também contribui 

para movimentar a economia do Estado com o aumento das vendas de materiais de 

construção e possibilita a criação de novos empregos e ocupações através da construção. 

(COHAB, 201-, p.1). 

Inicialmente foi aberto apenas para funcionários públicos estaduais, efetivos e aposentados, que se 

encaixassem na faixa de renda de até três salários mínimos, e se restringia apenas à Região Metropolitana 

de Belém. Após algumas modificações, o programa passou a atender às doze mesorregiões que fazem 

parte do estado do Pará e a contemplar, também, os funcionários públicos estaduais inativos.  

A partir de 2011, seguindo o Decreto Estadual nº 173, de 29 de agosto de 2011, o atendimento às pessoas 

com deficiência passou a ser priorizado e atendimentos especiais, com pessoas vivendo notadamente em 

situação de risco ou miséria, também.  

Para se inscrever, o candidato precisa ter família constituída, estar enquadrado na faixa de baixa renda, ter 

terreno para construir ou imóvel em condições precárias de habitação.  

Avaliação dos programas estaduais analisados 

O cheque moradia assemelha-se ao cartão-reforma, porém voltado apenas para funcionários públicos do 

estado. O programa em questão não atua diretamente no centro histórico e, notadamente, há ausência de 

programas estaduais voltados para a ocupação dele. 

Os órgãos responsáveis pela habitação no estado têm focado na coordenação dos programas habitacionais 

federais, porém deixam a desejar quanto ao CHB. 

Os programas que estão a vigor pelo Estado são de cunho construtivo e em áreas muito distantes do centro 

histórico, na maioria das vezes os conjuntos habitacionais construídos estão nas cidades perto de Belém, 

dentro de sua região metropolitana. 

Os programas municipais  

Da mesma forma que o governo do Estado, a esfera municipal vem atuando, sobretudo, como operadora 

dos programas e recursos federais destinados à habitação. Assim sendo, foram identificados dois 

programas: O Viver Belém – Servidores; e o Viver Belém – Minha Casa Minha Vida. 
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O Programa VIVER BELÉM - SERVIDORES 

Conforme divulgado no site da Prefeitura Municipal de Belém, o Programa VIVER BELÉM – SERVIDORES 

destina-se, exclusivamente, à servidores públicos municipais ou servidores de órgãos vinculados, além de 

aposentados e pensionistas. Objetiva facilitar a aquisição da casa própria para esses funcionários, com 

preços diferenciados em relação ao mercado imobiliário. 

Os servidores podem comprar o imóvel na planta durante a fase de construção desde que o 

empreendimento esteja cadastrado no site da Prefeitura Municipal de Belém. Esse deve ter se submetido à 

aprovação das condições de financiamento do Sistema Financeiro de Habitação, através dos agentes 

financeiros CAIXA ou Banco do Brasil. 

Os imóveis podem variar entre casa ou apartamentos em condomínios fechados, com área de lazer, vaga 

para garagem, ruas internas asfaltadas e iluminação pública, com um valor estimado de R$ 104.000,00 a 

R$140.000,00. 

A prefeitura seleciona os empreendimentos observando a localização e o preço diferenciado em relação ao 

mercado e, juntamente com o agente financeiro, analisa o empreendimento para aprovação de linha de 

financiamento. Após esse procedimento são abertas as inscrições pelo site com os preços divulgados, assim 

os servidores interessados são orientados a apresentar a documentação necessária ao Agente Financeiro, 

que assina os contratos. 

O Programa VIVER BELÉM – MINHA CASA MINHA VIDA 

Esse programa de construção de conjuntos habitacionais procura atender famílias com renda total de até 

R$ 1.800,00, que não tenham moradia própria e que não recebam qualquer benefício habitacional. 

As famílias são selecionadas de acordo com critérios nacionais que são instituídos pelo Ministério das 

Cidades e também por critérios municipais que são aprovados pelo Conselho Municipal de Habitação de 

Interesse Social. Nos critérios nacionais, para as famílias conseguirem o benefício é necessário atender 

alguns dos seguintes critérios: residir em área de risco ou insalubres ou ter sido desabrigada; ter mulheres 

como responsáveis pela unidade familiar; ter integrando a família pessoa com algum tipo de deficiência, 

comprovada por atestado médico. 

Os critérios municipais selecionam as famílias que habitam ou trabalham em, no máximo, cinco 

quilômetros de distância do empreendimento, que residam a, pelo menos, três anos no município e 

famílias que estejam em situação de coabitação involuntária.  

Avaliação dos programas municipais analisados 

Assim como que a administração estadual, a municipal também trabalha na coordenação dos programas de 

esfera federal e não possuem projetos específicos para o centro histórico. 
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Outra semelhança com o Estado é o fato do município está focado na construção de novas unidades 

habitacionais e não atender a necessidade de ocupação no centro histórico para eliminar a ociosidade 

presente atualmente. 

Considerações gerais sobre os Programas 

 Como se pode constatar a grande maioria dos programas habitacionais vigentes no país, estado e 

no município não apesentam condições ou linhas específicas para financiamento, produção e melhorias 

habitacionais em centros históricos.  

A falta de atenção específica para a ocupação do CHB intensifica sérios problemas sociais e pode ser 

justificada por interesses diversos. 

Para entender a ociosidade presente nos dias atuais, foi feito um estudo sobre o CHB e suas peculiaridades, 

além de observações de como esses programas estão sendo aplicados e também avaliações sobre eles, 

levando em consideração a opinião de servidores públicos de todas as esferas governamentais, 

incorporadores imobiliários e dos próprios morados do centro histórico. 

PARTE 2 – O CENTRO HISTÓRICO DE BELÉM  

Nessa parte, o artigo busca trazer informações específicas sobre o CHB como, a sua localização, um breve 

histórico, as características do CHB e das classes e/ou grupos sociais inseridos nele. Diserta também sobre a 

ociosidade presente e sobre os motivos das políticas habitacionais não conseguirem ser implementadas em 

larga escala. 

CARACTERIZAÇÃO SOCIOESPACIAL DO CHB 

Localização 

Belém, a capital paraense, localiza-se na região norte do país e ocupa parte da região nordeste do estado 

(Figuras 5 e 6) e seu centro histórico está localizado em parte do Bairro da Cidade Velha e integralmente no 

Bairro da Campina. (Figuras 7 e 8).  
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Figura 5: Localização de Belém e do seu Centro Histórico. 
Fonte: Lobo e Guimarães. (2013, p.1) 

 
 

 
Figura 6: Localização do CHB. 

Fonte: Lima (2015, p. 62) 
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  Figura 7: Mapa do CHB                                                                        Figura 8: Delimitação do CHB 
 Fonte: Lima (2015, p. 101)                                                                        Fonte: Lima (2015, p. 24)                                                                         

Breve histórico  

Fundada como ponto estratégico para a defesa militar, por Francisco Caldeira Castelo Branco, em 12 de 

janeiro de 1616, a cidade, inicialmente, cresceu na direção do Rio Guamá. Afirma Arruda (2003, p. 24) que 

“o rio Guamá e a baía do Guajará protegiam o sítio elevado, a norte e oeste, o Piri, reforçava a defesa do 

ponto de vista militar”. Porém, no mesmo passo que essa área era atrativa para a defesa da cidade, a 

ocupação militar “dificultava a urbanização do povoamento, pelos obstáculos da transposição do alagado 

entre o sítio militar e as terras firmes das proximidades.” (ARRUDA, 2003, p.24) 

O CHB ainda possui características de diversas épocas da história da cidade, desde a arquitetura militar, 

passando pela eclética, neoclássica e até mesmo a contemporânea, que estão presente tanto nas 

edificações, quanto no traçado urbano e imobiliário. Por essa razão, foi tombado pela Lei Orgânica de 

Belém de 1990 (BELÉM, 1990) e regulamentado na Lei 7.709 de maio de 1994 (BELÉM, 1994).  

Devido à localização, os Bairros da Campina e da Cidade Velha são os que mais guardam vestígios da cultura 

e dos costumes dos habitantes iniciais de Belém. A evolução da cidade, no decorrer do tempo, pode ser 

estudada através desses bairros, que são tombados, porém, atualmente, mal conservados e sofrem com a 

degradação de seus edifícios.  

Com relação ao patrimônio imobiliário, a descaracterização e poluição visual dos edifícios são evidentes. O 

uso de letreiros e/ou painéis de propaganda, além de reformas indevidas que alteram o estilo 

arquitetônico, são facilmente encontrados no CHB. É notável, também, a grande quantidade de edificações 

históricas abandonadas, podendo ser encontradas até mesmo prédios em ruínas. 

9765



 

Na maioria dos casos no CHB, os pavimentos superiores, quando não estão sem uso, são transformados em 

depósitos das lojas que funcionam no pavimento térreo, e se encontram, em um péssimo estado de 

conservação, comprometendo assim a integridade física dos imóveis. 

A Figura 9 a seguir, elaborada pela pesquisa Mercado Imobiliário em Centros Históricos, realizada na 

Unama mostra o estado de conservação dos imóveis do CHB conforme levantamento realizado em 2013. 

 

 

 

 

Figura 9: Estado de Conservação dos Imóveis do CHB 
Fonte: CODEM 
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O uso do solo no CHB é predominante de comércios e serviços. No bairro da Campina concentra-se o uso 

comercial, enquanto que no da Cidade Velha o uso de serviço é mais evidente, devido às instituições 

públicas e religiosas que ali existem. Já o uso habitacional é presente em ambos, porém é mais intenso no 

bairro da Cidade Velha Figura 10. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Centro Histórico de Belém: Uso geral do solo, 2013. 
Fonte: CODEM 
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Conforme Lobo e Guimarães (2013 p.1), a renda média salarial mensal por domicílio estimada em 2010 

demonstrou que o bairro da Campina possui um valor de R$ 3.062 enquanto que na Cidade Velha de R$ 

2.770. O município totalizou uma média de R$1.300; por isso os valores de ambos os bairros estão acima da 

mediana municipal e são considerados bairros de classe média. 

O percentual de domicílios particulares permanentes sem rendimentos ou com renda 

média mensal per capita igual ou inferior a 1/8 de salário-mínimo (SM), indicador 

importante para verificar o grau de presença de famílias de rendas muito baixas, também 

registrou, nos dois bairros, números bem mais favoráveis do que o conjunto do município 

em 2010: 5,5% na Campina e 6,3% na Cidade Velha, contra 14,3% de Belém. Ambos 

podem ser considerados, então, bairros com predominância de famílias de classe média. 

(LOBO; GUIMARÃES, 2013, p. 1) 

 

 
Figura 11: Renda média mensal do CHB em 2010. 

Fonte: IBGE (2011). 
 Elaborado por Tourinho (2013). 
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OCIOSIDADE IMOBILIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS NO CHB 

Ociosidade imobiliária no CHB 

Como visto no item anterior, a maioria das edificações do CHB está descaracterizada. Muito disso tem 

relação com o processo de descentralização que correu por volta dos anos 80, pois a área deixou de ser tão 

procurada para o uso habitacional, comercial e de serviço, e isso acarretou o abandono de edificações 

históricas.  

O CHB ainda possui a maior concentração de comércios e serviços, que apesar de ter sido popularizado, 

ainda é bastante procurado pelos habitantes da região Metropolitana de Belém. 

Mesmo diante desse quadro de deterioração ambiental, o comércio local continua a atrair 

um grande número de consumidores de rendas baixas e médias, mantendo-se como a 

maior aglomeração de comércio e serviços da Região Metropolitana de Belém. (LOBO; 

GUIMARÃES, 2013, p. 1).  

No CHB há um número enorme de imóveis subocupados ou desocupados, no mesmo passo que o déficit 

habitacional em Belém também é considerável como mostram Mercês, Tourinho e Lôbo (2014, p. 300): 

Em Belém, o déficit habitacional acumulado corresponde a mais de 20% dos domicílios 

existentes (FJP, 2013), sendo 54,7% na faixa de renda mensal de até 3 salários mínimos, 

inclusive os sem rendimentos. Concomitantemente, há um grande volume de imóveis 

desocupados ou subutilizados (Belém, 2008). De acordo com o Censo Demográfico do 

IBGE, havia 55,6 mil domicílios não ocupados em 2010, na capital paraense, o que 

correspondia a 13,1% do total de domicílios particulares. (MERCÊS, TOURINHO E LOBO. 

2014. p.300) 

O abandono dos casarões no bairro da Campina, muitos em ruínas, contrastam com os edifícios históricos 

reabilitados, museus, a feira do Ver-o-Peso, a estação das Docas e várias outras intervenções públicas. Já a 

Cidade Velha, guarda um significativo acervo arquitetônico vazio, que precisa de reabilitação. 

Como ocorre em muitos centros metropolitanos, a área central possui número expressivo 

de domicílios vagos, mais de 4 mil, o que representa 9,3% de seus domicílios totais, acima 

da média 7,8% de domicílios vagos existentes em todo o município, segundo dados do 

IBGE de 2000. Justamente os bairros que configuram o Centro Histórico de Belém (CHB), 

Campina e Cidade Velha, eram os que mais tinham vacância em 2000 — o primeiro com 

24,7% dos domicílio totais do bairro e o segundo com 11,9%. (INSTITUTO PÓLIS, 2009, 

P.11) 
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A Figura 12 e a Figura 13 mostram os imóveis vagos na área central  

  .  
Figura 12: Mapa — Concentração de domicílios vazios na Região Metropolitana de Belém. 

Fonte: IBGE, 2000 

 
Figura 13: Domicílios Vagos nos Bairros da Região Central de Belém. 

Fonte: IBGE, 2000 

Vale destacar que o IBGE faz a contagem dos domicílios particulares permanentes – casas, apartamentos 

ou cômodos – com uso habitacional e que estavam vagos no momento da pesquisa, sendo assim, foram 

levados em consideração prédios inteiramente ou parcialmente vazios. Em contrapartida, não foram 

levadas em consideração as edificações de uso comercial que estavam vazias, como antigos hotéis ou 

galpões abandonados. Tais imóveis também podem voltar a ser funcionais, se passarem por processo de 

restauro ou reforma, servindo para a habitação social.  
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Mais recentemente, estudo realizado por Mercês, Tourinho e Lobo (2015), com base na quantidade de 

vazios urbanos e imóveis desocupados e subutilizados, estimou que o CHB teria o potencial de absorver 

cerca de 1.457 unidades habitacionais no CHB. 

Esses dados indicam que há ociosidade imobiliária no CHB o que significa potencialidade para ocupar esse 

centro como moradias.  Por outro lado, como visto na Parte 1 do artigo, existem alguns programas 

habitacionais, que incentivem a produção e a melhoria habitacional com subsídios e apoio do poder 

público, para famílias de baixa renda. Cabe analisar agora se esses programas foram implantados no CHB e 

porque não tiveram sucesso.  

Resultados da implementação de programas habitacionais no CHB 

A Prefeitura Municipal de Belém, em 2006, possibilitou por meio do PAR, e com subsídios da Caixa 

Econômica Federal, a reforma do Edifício Justo Chermont, que se localiza na Travessa Campos Sales, no 

bairro da Campina.  

 
Figura 14: Foto do Edifício Justo Chermont 

Fonte: site OLX, 2017 

Devido a um rigoroso processo seletivo para a ocupação dessas unidades habitacionais, muitos 

funcionários públicos – aos quais eram destinadas as vagas inicialmente – não conseguiram ficar com os 

apartamentos, daí então, as unidades que não foram preenchidas passaram a ser oferecidas para 

mutuários que não eram funcionários públicos, o que resultou na ocupação do prédio. O Instituto Pólis 

(2009) enuncia que: 

(...) a Prefeitura Municipal viabilizou em 2006, através do PAR (Programa de 

Arrendamento Residencial), com recursos operados pela Caixa Econômica Federal, a 

reforma do Edifício Justo Chermont — localizado na Travessa Campos Sales, em Campina. 

O imóvel, originalmente comercial, resultou na produção de 66 apartamentos, sendo 55 
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de 1 dormitório e 11 de 2 dormitórios, sem disponibilidade de vagas para garagem. 

Destinado inicialmente para funcionários públicos, houve um expressivo interesse na 

aquisição das unidades oferecidas, mas poucos conseguiam atender ao rigoroso cadastro 

aplicado pela Caixa Econômica, além do fato de que as unidades de um dormitório não 

eram compatíveis com o perfil da demanda. As unidades que não foram preenchidas pela 

demanda original foram oferecidas para mutuários que não eram funcionários públicos, o 

que possibilitou a ocupação de quase todas as produzidas. (INSTITUTO PÓLIS, 2009, p. 16) 

A partir de 2003, a coordenação nacional do programa Monumenta focou na recuperação dos imóveis 
privados localizados em áreas de preservação, porque houve o entendimento de que este é o modo que 
tem a capacidade para contribuir para a questão de ocupação do Centro Histórico.  

O enfoque dado ao financiamento para a recuperação dos imóveis privados localizados 

em áreas protegidas deveu-se ao entendimento de que este é um instrumento capaz de 

contribuir para a questão da moradia como eixo estrutural das estratégias de recuperação 

dos centros históricos, tanto nas grandes como nas pequenas cidades, pelo seu potencial 

de manter os usos tradicionais nos centros (INSTITUTO PÓLIS, 2009, p. 19). 

Apesar de adequado para a cidade, o Programa Monumenta em Belém obteve um número baixo de 
projetos contratados. O primeiro edital do programa foi executado em 2005. Na época, tiveram treze 
interessados inscritos e onze selecionados, porém apenas um teve acesso ao empréstimo, porque foi o 
único que conseguiu comprovar que era dono da edificação, além disso, conseguiu a liberação da Caixa 
Econômica para receber o investimento, pois ficou constatado que seria capaz de manter as prestações do 
programa, daí então, e a obra foi concluída.  

No mesmo passo, o segundo edital foi realizado em 2005 e foram doze inscritos, onze selecionados e três 

proponentes tiveram acesso ao investimento, com as obras totalmente concluídas. 

O terceiro, em 2007, contou com dezessete inscritos, dezesseis selecionados e apenas três com acesso ao 

empréstimo. 

O quarto, em 2008, teve um número bem maior de inscritos: cinquenta. Sendo que apenas quarenta e nove 

foram selecionados e, até o momento da pesquisa, a Caixa Econômica ainda fazia a avaliação documental, 

para ver quais desses poderiam ser aprovados para receber o investimento. As figuras 17, 18, 19, 20, 21, 22 

e 23 mostram alguns dos imóveis que foram atendidos pelo programa. 
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Imóveis privados atendidos pelo Programa Monumenta 

 

Figura 15: Edifício da Travessa Padre Prudêncio 
Fonte: Longo (201-) 

 

 

 

 

Figura16: Tv. Frutuoso Guimarães, 611 
Fonte: Longo (201-) 
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Figura 17: Edifício da Travessa Frutuoso Guimarães, 615 
Fonte: Longo (201-) 

 

 

  

Figura 18: Tv. 1ª de Março, nº 670 
Fonte: Longo (201-) 
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Figura 19: Rua Dr. Assis, nº 323 
Fonte: Longo (201-) 

 

 

 
Figura 20: Rua Siqueira Mendes, nº 23 

Fonte: Longo (201-) 
 

9775



 

 
Figura 21: Sobrado da Tv. Campos Sales, nº 276/290 

Fonte: Longo (201-) 

Como se pode constatar o alcance do Programa Monumenta foi muito limitado em termos quantitativos, 
embora em relação à qualidade das edificações recuperadas seja inegável o seu bom desempenho. Cabe 
então identificar as causas da pequena quantidade de edifícios que participaram dele. 

Avaliação dos programas habitacionais CHB 

A falta de informação sobre os programas habitacionais para o CHB é algo comum nos órgãos 
governamentais e no âmbito das Associações de Moradores e população em geral.  

Servidores da Caixa Econômica, COHAB e SEHAB deixaram claro o desconhecimento de programas voltados 
para os centros históricos e para o CHB. Nos últimos anos, segundo os técnicos entrevistados, os 
investimentos em construção de unidades habitacionais têm se dado fora do CHB. Quando questionados 
sobre os demais programas que, embora não específicos para o centro histórico, poderiam ser lá aplicados, 
os técnicos não souberam explicar o motivo dessas ações não serem realizadas no CHB. 

Segundo a ex-coordenadora do Monumenta, a desinformação causava a sensação de que o dinheiro que 
era investido não precisava ser devolvido, já que muitas pessoas pensavam que, por o imóvel ser tombado, 
o governo tinha a obrigação de fazer a sua revitalização. Com isso, vários financiamentos ficaram 
pendentes. A falta de informação foi um fator que contribuiu bastante para a não ocupação do CBH, mas 
não é o único. Segundo ela, no início do Monumenta foram feitas várias audiências públicas para a 
divulgação do programa, esclarecimento de como funcionaria e para sanar dúvidas, porém sempre com um 
número baixíssimo de pessoas. O baixo interesse, por parte dos moradores ou proprietários de imóveis é 
considerado como elemento importante que limitou a abrangência do atendimento por esses programas. 

Além disso, a burocracia também não contribuiu no desenvolvimento dos programas.  
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O programa Monumenta, apesar de não exigir documentação complexa (contas de energia e água, por 

exemplo, eram aceitas como comprovantes de residência), estabelecia que apenas o verdadeiro 

proprietário-morador poderia receber o investimento. Herdeiros, por exemplo, ficavam impossibilitados, 

assim como aqueles imóveis em estado precário que estavam desocupados. Além disso, também não 

puderam acessar os recursos do Monumenta os proprietários cujos imóveis que estavam hipotecados.  

Esse mesmo problema também foi relatado pela moradora e presidente da associação de moradores da 
Cidade Velha. Ela contou que teve conhecimento de sete casos de moradores que tentaram participar do 
programa, porém apenas um conseguiu o investimento, justamente por ter o imóvel regularizado em seu 
nome. Os cincos restantes são herdeiros e ainda não possuíam escritura em seus próprios nomes. 

A má administração das Prefeituras também foi apontada como entrave relevante. Para receber os valores 
requisitados era necessário que todos os órgãos do município não constassem no CADIN – Cadastro 
Informativo de créditos não quitados do setor público federal, ou seja, os órgãos municipais deveriam ter 
questões técnicas, documentais e administrativas em dias com o Governo Federal, caso contrário, os 
investimentos não eram liberados. Por isso, não adiantava tanta pesquisa e levantamento de dados se o 
financiamento não conseguia entrar.  

Para a ex-coordenadora do Programa Monumenta, assim como para técnico da Secretaria de Planejamento 
e Gestão da Prefeitura de Belém, esse foi o fator determinante, que acabou resultando na suspensão do 
Programa pelo Governo Federal.  

Cabe destacar que, de acordo com a ex-coordenadora todo Monumenta, ainda os casos de inadimplência. 
Para exemplificar, citou um caso de empréstimo de dois milhões de reais, para ser pago ao longo de vinte 
anos, em que os beneficiários eram pessoas com o poder aquisitivo elevado, que firmaram um acordo de 
que a edificação seria restaurada, com parte dela sendo destinada para uso público. Porém, essa edificação 
além de ter sido alugada para um órgão público, o proprietário não está pagando as prestações do 
financiamento realizado. 

No que diz respeito aos programas de melhorias habitacionais, em especial ao Cartão Reforma e Cheque 
Moradia, contatou-se que a renda média da população que habita o CHB é maior que a prevista nas normas 
de participação desses programas, isso explica o porquê desses programas não se estabelecerem no CHB. 

Quanto aos programas que ofertam financiamento para construção de novas moradias, como o PAR, 
Cartão-Reforma, PAC, etc. os empresários do ramo de construção civil dizem que não têm interesse em 
investir no CHB por se tratar de uma área que requer altos investimentos e oferece pouca liberdade para 
projetar edificações mais modernas ou adequar as edificações existentes às novidades do mercado. Isso 
porque as edificações precisam seguir as normas de restauro e conservação do patrimônio histórico. Assim 
sendo, o retorno de lucro é pequeno e bastante incerto, porque o público alvo prefere os edifícios 
contemporâneos, com inovações e comodidades não presentes em edificações antigas. 

Acresce-se a isso, o elevado preço da terra, o que torna essa área inacessível para a atuação dos poderes 

públicos, estadual e municipal, voltada para a habitação de interesse social. 
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CONCLUSÃO 

O artigo exposto buscou informações concretas, com embasamento em teorias e pesquisas e identificou 

uma grande quantidade de edifícios ociosos no Centro Histórico de Belém e constatou que há um déficit 

habitacional tão grande quanto. 

Além disso, pesquisou sobre as políticas habitacionais existentes e observou que os investimentos feitos 

são, na maioria das vezes, para fora da área do centro histórico.  

Analisando as características desses programas e do próprio CHB, concluiu-se que os motivos para a falta 

de investimento na área ociosa são diversos. Dentre eles: 

A falta de informação dos atuais servidores públicos que desconhecem os programas habitacionais 

existentes específicos e, no caso dos programas que possam se adequar para o centro histórico não sabem 

informar o motivo de não estarem sendo implantados lá.  

A burocracia, já que a maioria dos programas exige que os edifícios estejam regularizados, sendo que 

grande parte deles está em nome de herdeiros, ou estão hipotecados. Outro fator que dificulta é o fato da 

legislação de alguns programas atender somente aos donos e moradores do edifício, sendo que há 

centenas de imóveis desocupados e degradados.  

Da mesma forma, os programas voltados para melhorias habitacionais, como aquisição de material de 

construção, são voltados para uma classe social que não se encontra no CHB, por isso não são 

implementados nele. 

O alto preço da terra somado com a pouca liberdade para projetos inovadores também dificulta os 
investimentos nessa área, já que as empresas privadas da construção civil lucram com novidades 
imobiliárias. O mesmo motivo afeta o poder público, já que o preço da terra se torna inacessível. 

Sendo assim, para que haja a ocupação dos imóveis ociosos é necessária readequação das regras dos 
programas habitacionais existentes, assim como aumentar a oferta de programas habitacionais específicos 
para o CHB. 
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PROPOSTAS	DE	POLÍTICAS	HABITACIONAIS	DE	LOCAÇÃO	SOCIAL	DE	
MERCADO	EM	SÃO	PAULO:	O	DESAFIO	DE	ATENDER	A	QUEM	PRECISA	

RENTAL HOUSING MARKET POLICIES IN SÃO PAULO: THE CHALLENGES OF MEETING THOSE WHO NEED 

POLÍTICAS DE ALQUILER SOCIAL DE MERCADO: LOS RETOS DE ATENDER A QUIEN NECESITA 

EIXO	TEMÁTICO:	PRODUÇÃO	DO	ESPAÇO,	OCUPAÇÃO,	GESTÃO	E	CIDADANIA 

RESUMO: 
Nos	 últimos	 anos,	 a	 políticas	 de	 locação	 social	 tem	 alcançado	 importante	 espaço	 no	 debate	 público,	 tanto	
internacionalmente,	como	nacionalmente.	Este	texto	pretende	apresentar	aspectos	relevantes	da	política	de	aluguel	
social	 do	município	 de	 São	 Paulo	 tratados	 na	 proposta	 de	 Locação	 Social	 Residencial	 (LAR)	 do	 Secovi-SP,	 no	 Plano	
Municipal	 de	 Habitação	 (PMH)	 e	 pela	 política	 vigente	 de	 locação	 social	 e	 de	 Auxílio	 Aluguel	 em	 São	 Paulo,	 que	
permitem	aferir	os	desafios	para	que	esta	política	venha	a	atender	as	famílias	que	compõem	grande	parte	do	quadro	
de	necessidades	habitacionais	paulistano,	enquadradas	com	renda	entre	0	e	3	salários	mínimos,	sem	retroalimentar	o	
mercado	de	aluguel	de	moradias	precárias.	
PALAVRAS-CHAVE:	Locação	Social	de	Mercado;	Bolsa	Aluguel;	Auxílio	Aluguel;	São	Paulo-município. 

ABSTRACT:	
In	recent	years,	the	rental	housing	policies	has	achieved	important	space	in	public	debate,	both	internationally	and	
nationally.	This	paper	intends	to	show	the	relevants	aspects	of	the	social	rental	policy	in	the	city	of	São	Paulo	treated	
on	the	proposal	of	Locação	Social	Residencial	(LAR)	from	Secovi-SP,	on	the	Plano	Municipal	de	Habitação	(PMH)	and	by	
the	actual	policy	of	social	rental	and	Rental	Aid	in	São	Paulo,	which	bring	the	challenges	for	this	policy	to	help	the	
families	in	need	of	housing,	families	with	an	income	of	up	to	3	minimum	wages,	without	feeding	the	poor	housing	
rental	market.	
KEYWORDS:	Rental	Housing	Market	Program;	Rental	Housing	Policies;	Rent	Aid;	Sao	Paulo-City.			

RESUMEN:	
En	los	últimos	años,	la	política	de	alquiler	social	ha	alcanzado	un	importante	espacio	en	el	debate	público,	tanto	
internacionalmente,	como	a	nivel	nacional.	Este	texto	pretende	presentar	aspectos	relevantes	de	la	política	de	alquiler	
social	del	municipio	de	São	Paulo	tratados	en	la	propuesta	de	Locação	Social	Residencial	(LAR)	del	Secovi-SP,	en	el	
Plano	Municipal	de	Habitação	(PMH)	y	por	la	política	vigente	de	alquiler	social	y	de	Auxilio	Alquiler	en	São	Paulo,	que	
permiten	aferir	los	desafíos	para	que	esta	política	venga	a	atender	a	las	familias	que	componen	gran	parte	del	cuadro	
de	necesidades	habitacionales	paulistanas,	encuadradas	con	renta	entre	0	y	3	salarios	mínimos,	sin	retroalimentar	el	
mercado	de	alquiler	de	viviendas	precarias.		
PALABRAS-CLAVE:	Alquiler	Social	de	Mercado,	Bolsa	Alquiler;	Auxilio	Alquiler;	Sao	Paulo-cidade. 
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INTRODUÇÃO	

O	 contexto	 das	 políticas	 habitacionais	 no	 mundo	 e	 no	 país	 sinalizam	 para	 uma	 alteração	 nas	 políticas	
habitacionais	de	moradia,	apontando	para	um	papel	preponderante	e	crescente	do	aluguel	nestas	políticas.		

Nos	Estados	Unidos	e	Europa,	a	 locação	social	 se	mantém	como	um	programa	estruturador	das	políticas	
habitacionais,	 mas	 tem	 perdido	 unidades	 e	 recursos,	 em	 programas	 de	 desestatização	 e	 diminuição	 de	
subsídios,	 configurando	 um	 desmonte	 paulatino	 dos	 parques	 habitacionais	 públicos	 (Patitucci,	 2017).	
Também	nestes	países	o	aluguel	tem	se	fortalecido	enquanto	um	campo	de	investimento	de	empresários	
do	 setor	 imobiliário,	 de	 fundos	 imobiliários	e	 também	de	bancos.	Após	a	 crise	econômica	de	2008,	 seus	
efeitos	 sobre	 alguns	 países	 foi	 que,	 muitos	 imóveis	 que	 haviam	 sido	 produzidos	 no	 boom	 imobiliário	
ficaram	 vazios	 face	 às	 inúmeras	 execuções	 hipotecárias	 –	 as	 famílias	 não	 estavam	 conseguindo	 pagar	 o	
financiamento	–	e	em	alguns,	a	oferta	de	 imóveis	 se	demonstrou	superior	à	demanda	que	poderia	arcar	
com	 os	 financiamentos	 exigidos.	 Os	 agentes	 do	 setor	 imobiliário	 começaram	 a	 comprar	 essas	 unidades	
habitacionais	e,	ao	invés	de	vendê-las,	estão	alugando	à	população,	criando	um	forte	setor	corporativo	de	
aluguel.	 Isso	está	acontecendo	principalmente	em	países	como	Espanha	e	Portugal,	onde	 já	se	começa	a	
perceber	o	aumento	nos	preços	dos	alugueis	e	do	número	de	despejos	(Rolnik,	2018).	

No	 Brasil,	 o	 atual	 contexto	 de	 crise	 política	 econômica,	 o	 corte	 de	 recursos	 federais	 para	 habitação	
sinalizando	 incerteza	 em	 relação	 à	 continuidade	 do	 principal	 programa	 federal	 habitacional,	 o	 Programa	
Minha	Casa	Minha	Vida,	abriram	frente	para	propostas,	trazidas	pelo	mercado	imobiliário,	serem	colocadas	
em	pauta	no	governo	federal1.	O	contexto	é	semelhante	ao	 internacional,	a	crise	dificulta	que	as	famílias	
queiram	arcar	com	financiamentos	imobiliários	e	o	estoque	de	unidades	produzidas	no	período	recente	de	
boom	 imobiliário	 não	 tem	 tido	 a	 liquidez	 esperada	 pelo	 mercado.	 É	 neste	 contexto	 que	 o	 mercado	
imobiliário,	através	do	SECOVI-SP2,	propôs	o	Locação	Acessível	Residencial	(LAR)	que	consiste	no	desenho	
de	 um	 programa	 habitacional	 de	 locação	 social	 de	 mercado,	 com	 subsídios	 federais	 e	 municipais	 à	
produção	e	à	demanda3.		

A	Prefeitura	Municipal	de	São	Paulo,	por	 sua	vez,	em	2016,	propôs	um	programa	de	 locação	 social	mais	
diversificado,	prevendo	estratégias	em	termos	de	destinação	de	imóveis,	subsídios,	e	critérios	de	demanda	
para	 diferentes	 públicos	 que	 compõem	o	 quadro	 de	 necessidades	 habitacionais.	 Estas	 estratégias	 foram	
organizadas	em	uma	proposta	de	Plano	Municipal	de	Habitação	(PMH),	cujo	projeto	de	lei	foi	encaminhado	
à	Câmara	de	Vereadores	e	ainda	não	foi	votado.	O	Plano	também	procura	ampliar	a	escala	das	experiências	
em	 curso,	 consideradas	 poucas	 e	 pontuais,	 e	 ainda	 com	 uma	 gestão	 desafiadora	 já	 demonstrada	 por	
Patitucci	(2017).	Mesmo	com	este	debate	aquecido,	permanece	vigente	e	é	crescente	o	gasto	e	número	de	

																																																								
1	 BONFANTI,	 C.;	 JUBÉ,	 A.	 Governo	 estuda	 lançar	 projeto	 de	 aluguel	 social	 para	 baixa	 renda.	 Valor	 Econômico,	 02/06/2017.	
Disponível	 em	 <http://www.valor.com.br/politica/4990762/governo-estuda-lancar-projeto-de-aluguel-social-para-baixa-renda>,	
acesso	30/05/2018.	
2	 SECOVI-SP.	 Locação	 Acessível	 Residencial	 é	 alternativa	 para	 falta	 de	 moradia.	 Site	 Secovi-SP,	 23/05/2018.	 Disponível	 em	
<http://www.secovi.com.br/noticias/locacao-acessivel-residencial-e-alternativa-para-a-falta-de-moradia/13591>,	 acesso	
24/05/2018.	
3	 LORES,	 R.	 J.	 Com	 programa	 ‘Minha	 Casa’	 em	 crises,	 gestão	 Doria	 aposta	 em	 aluguel	 social.	 Folha	 de	 S.	 Paulo,	 13/07/2017.	
Disponível	 em	 <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/07/1900863-com-programa-minha-casa-em-crise-gestao-doria-
aposta-em-aluguel-social.shtml>,	acesso	em	25/07/2017.	
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famílias	atendidas	pelo	Auxílio	Aluguel,	política	habitacional	temporária	ofertada	desde	2005,	e	ainda	está	
em	curso	o	Programa	de	Locação	Social	cujas	experiências	foram	implementadas	na	década	de	2000.		

Tanto	a	experiência	 internacional,	 quando	as	propostas	e	o	debate	nacional	 e	municipal	mostram	que	o	
desafio	apresentado	é	 fortemente	 influenciado	pelo	contexto	neoliberal	que	 transfere	para	o	mercado	a	
produção	 e	 oferta	 de	 imóveis	 para	 as	 políticas	 habitacionais,	 submetendo-as	 às	 lógicas	 de	 rentabilidade	
esperadas	 pelo	 mesmo,	 enquanto	 que	 os	 governos	 ganham	 um	 papel	 de	 regulador	 e	 financiador	 de	
políticas	 que	 movem	 o	 mercado,	 principalmente	 através	 de	 instrumentos	 de	 estímulo	 ao	 mercado	 e	
exigências	 em	 troca	 de	 contrapartidas	 habitacionais,	 conhecidas	 como	 políticas	 habitacionais	 inclusivas	
(Santoro,	2015).		

Neste	 cenário	 de	 ampliação	 do	 debate	 sobre	 as	 políticas	 habitacionais	 de	 aluguel,	 este	 texto	 pretende	
apresentar	aspectos	da	política	de	aluguel	social	tratados	na	proposta	do	Locação	Acessível	Residencial	do	
Secovi	 (LAR),	 do	 Plano	Municipal	 de	 Habitação	 (PMH)	 e	 da	 política	 de	 Locação	 Social	 e	 Auxílio	 Aluguel	
vigente,	que	permitem	aferir	os	desafios	para	que	esta	política	venha	a	atender	as	famílias	que	compõem	
grande	parte	do	quadro	de	necessidades	habitacionais	paulistano,	enquadradas	como	com	renda	entre	0	e	
3	salários	mínimos4	sem	retroalimentar	o	mercado	de	aluguel	de	moradias	precárias.	

Introduz	demonstrando	que,	a	moradia	em	aluguel	 já	foi	preponderante	sobre	o	modelo	da	casa	própria,	
no	 início	 do	 século	 XX,	 embora	 tenha	 sido	 paulatinamente	 substituída	 pelo	 modelo	 da	 casa	 própria.	
Apresenta	a	experiência	de	locação	em	São	Paulo	e	os	autores	que	trataram	do	tema,	bem	como	a	política	
de	Auxílio	Aluguel,	mostrando	que	há	 políticas	 em	 curso.	Aponta	 que	 já	 existe	 um	 contexto	 de	 políticas	
públicas	 de	 locação	 social	 de	mercado	 internacionais	 que	mesclam	 subsídios	 à	 produção	 e	 à	 demanda,	
importantes	para	compreender	o	debate	atual	em	curso	em	São	Paulo,	nas	propostas	descritas	do	LAR	e	da	
Política	Municipal	de	Habitação	de	2016.	E	reúne,	ao	final,	aspectos	relevantes	apontados	pelas	propostas	
na	direção	de	desenhar	uma	política	de	subsídios	à	produção	e	à	demanda	que	efetivamente	incida	sobre	
as	famílias	que	efetivamente	precisam	de	políticas	públicas	de	habitação.	

	

A	INVERSÃO	DA	MORADIA	DE	ALUGUEL	PARA	A	CASA	PRÓPRIA	EM	SÃO	PAULO	DO	SÉC.	XX	

A	moradia	de	aluguel	foi	a	solução	para	a	grande	maioria	da	população	até	as	primeiras	décadas	do	século	
XX,	 em	 São	 Paulo,	 assim	 como	 em	 outras	 cidades	 brasileiras.	 A	 atividade	 de	 locação	 era	 algo	 bastante	
comum	como	forma	de	obtenção	de	renda	(Bonduki,	1988). 

A	 valorização	 imobiliária	 decorrente	 dos	 investimentos	 ligados	 à	 economia	 cafeeira	 e	 o	 crescimento	 da	
população	nos	anos	1930	colaboraram	para	o	aumento	do	preço	dos	aluguéis,	provocando	também	uma	
reação	contrária	a	esta	alta.	Neste	contexto,	políticas	de	controle	dos	aluguéis	são	lançadas	pelo	governo	
federal	–	o	congelamento	destes	ficou	conhecido	como	Lei	do	Inquilinato,	de	1942,	posteriormente	seguida	
por	 outras	 normas,	 somente	 revogadas	 após	 o	 golpe	militar	 de	 1964	 –	 e	 utilizadas	 “como	 elemento	 de	

																																																								
4	Aqui	é	possível	reconhecer	os	limites	deste	recorte,	uma	vez	que	o	quadro	de	necessidades	habitacionais	merece	uma	leitura	para	
além	dos	recortes	de	renda,	mas	considerando	aspectos	interseccionais	–	como	gênero,	raça,	nacionalidade,	entre	outros	–	que,	
pelo	limite	deste	artigo,	não	serão	tratadas.	
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estabilidade	política	(paz	social)	e	na	tentativa	de	redução	dos	custos	de	reprodução	da	força	de	trabalho”	
(Silva,	2007,	p.	2),	provocando	o	desestímulo	ao	investimento	na	atividade	de	locação.	 

De	todo	modo,	dentro	de	um	quadro	de	valorização	imobiliária	e	baixos	salários,	a	oferta	privada	não	seria	
capaz	de	atender	à	maioria	da	população	 trabalhadora	cativa	do	aluguel.	 Isso	 só	 seria	possível	 com	uma	
oferta	 pública,	 subsidiada	 (Silva,	 2007)5,	 o	 que	 não	 se	 deu,	 dando	 início	 a	 uma	 dinâmica	 de	 ocupação	
periférica	que	resultaria	na	formação	da	vasta	periferia	metropolitana.	 

Paralelamente	 à	 crise	 dos	 aluguéis,	 em	 São	 Paulo,	 ocorre	 a	 ampliação	 da	 oferta	 de	 lotes	 e	 a	 criação	 de	
condições	de	acesso	por	 transporte	público	para	áreas	distantes	do	 Centro.	Cria-se	uma	engrenagem	na	
qual	 o	 trabalhador	 adquire	 um	 terreno	 (sem	 infraestrutura)	 com	 valores	 compatíveis	 com	 os	 baixos	
salários,	 constrói	 sua	 própria	 moradia	 (autoconstrução)	 com	 o	 dinheiro	 que	 sobra	 de	 sua	 renda	 e,	
posteriormente,	reivindica	a	urbanização	e	regularização	de	sua	moradia.	 

Em	que	pese	os	sacrifícios	iniciais,	esse	sistema	trouxe,	a	priori,	vantagens	individuais	para	os	trabalhadores	
no	 que	 se	 refere	 ao	 custo	 de	moradia	 e,	 uma	 vez	 regular,	 da	 segurança	 em	 caso	 de	 desemprego	 ou	 na	
velhice,	ajudando	a	consolidar	a	“ideologia	da	casa-própria”	como	sonho	de	todo	brasileiro.	Esse	processo,	
já	 descrito	 e	 analisado	 por	 vários	 autores,	 faz	 parte	 do	 conjunto	 de	 condições	 que	 estruturaram	 a	
transferência	do	custo	da	moradia	para	o	salário	 (Oliveira,	1972;	Maricato,	1979;	Bolaffi,	1979;	Kowarick,	
1980;	etc.)	e,	assim,	consolidou	o	histórico	modelo	de	produção	de	habitação	social	no	país,	baseado	no	
tripé	produção	massiva,	localização	periférica	e	propriedade	privada	(Bonduki,	1988). 

A	política	habitacional	vigente	durante	a	ditadura	militar,	nos	anos	1960	e	1970,	reforçou	a	disseminação	
da	 casa	 própria.	 A	 partir	 de	 1966,	 o	 modelo	 de	 financiamento	 constitui-se	 da	 captação	 de	 poupanças	
privadas	 –	 voluntárias,	 através	 do	 Sistema	Brasileiro	 de	 Poupança	 e	 Empréstimo	 (SBPE),	 e	 compulsórias,	
através	 do	 Fundo	 de	 Garantia	 de	 Tempo	 de	 Serviço	 (FGTS),	 remuneradas	 a	 baixas	 taxas	 de	 juro,	 mas	
garantidas	pelo	governo	federal	(Cardoso	&	Aragão,	2013).	Ainda	hoje,	esse	sistema	é	a	principal	fonte	de	
financiamento	para	a	habitação	e	o	saneamento	do	país. 

Este	 modelo,	 em	 tese,	 viabiliza	 o	 financiamento	 de	 produtos	 acessíveis	 para	 as	 famílias	 de	 renda	 mais	
baixa.	No	 entanto,	muito	 do	 recurso	 disponível	 foi	 utilizado	 em	produtos	 para	 famílias	 de	 classe	média,	
capaz	de	retornar	os	recursos	de	empréstimo	com	maior	facilidade.	Desse	modo,	a	política	habitacional	do	
Banco	 Nacional	 de	 Habitação	 (BNH)	 beneficiou	 amplamente	 as	 classes	médias,	 subsidiando	 com	menos	
recursos	as	políticas	para	garantir	o	direito	à	moradia	às	famílias	que	compõem	historicamente	o	quadro	de	
necessidades	habitacionais.	 

No	 período	 do	 BNH,	 seriam	 as	 companhias	 estaduais	 e	 municipais	 as	 responsáveis	 pela	 produção	 de	
moradia	 social,	 geralmente	 em	 conjuntos	 habitacionais	 populares	 em	áreas	 periféricas	 e	 em	quantidade	

																																																								
5	Para	Villaça	(1986),	o	problema	da	habitação	popular	urbana	começa	a	se	constituir	no	Brasil	na	segunda	metade	do	século	XIX	
com	a	penetração	do	capitalismo	e	o	surgimento	da	figura	do	“homem	livre”.	Segundo	o	autor,	o	sistema	econômico	privado	não	
consegue	 oferecer	 habitações	 a	 todos	 –	 e	 há	 razões	 estruturais	 que	 impedem	 o	 modo	 capitalista	 de	 produção	 de	 oferecer	
habitação	decente	a	todos	os	membros	da	sociedade	–	e	a	obrigação	de	oferecê-la	àqueles	que	não	têm	condições	de	pagar	por	
uma	passa	a	ser	progressivamente	do	Estado.	Ao	mesmo	tempo	em	que	reconhece	esta	obrigação,	o	Estado	dá	provas	concretas	
de	que	é	incapaz	de	fazê-lo	e	utiliza-se	do	conceito	ideológico	da	classe	burguesa	de	que	esse	problema	“sempre	existiu	e	sempre	
existirá”.	
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insuficiente	para	a	demanda	existente.	Assim,	simultaneamente,	ampliava-se	a	população	em	favelas	e	em	
loteamentos	precários.		

Os	dados	mostram	que	a	relação	entre	domicílios	próprios	e	alugados	no	Município	de	São	Paulo	entre	os	
anos	 1920	 e	 2000	 praticamente	 se	 inverteu,	 sendo	 que	 os	 primeiros	 representam	praticamente	 70%	do	
estoque	residencial	mais	recente	(Silva,	2007,	p.	6),	conforme	Gráfico	1.	

	
Gráfico	1:	Evolução	dos	percentuais	de	domicílios	alugados	e	próprios	no	MSP,	entre	1920	e	2010	

Fonte:	IBGE,	nos	anos	1920,	1940,	1950,	1960,	1970,	1980,	1990,	2000	e	2010	

A	 crise	 econômica	 no	 fim	 do	 regime	 militar	 desenhou	 uma	 década	 de	 1990	 conhecida	 como	 “a	 era	
perdida”,	pelo	fato	de	ter	tido	uma	brusca	diminuição	dos	financiamentos	para	habitação	com	recursos	do	
FGTS	e	do	SBPE,	poucos	subsídios	para	programas	públicos	de	habitação,	bem	como	aumento	da	taxa	de	
juros	para	quem	pegava	empréstimos,	diminuindo	a	produção,	em	um	desmonte	da	política	anterior.	 

O	saneamento	do	FGTS	nos	anos	1990,	os	avanços	institucionais	ocorridos	e	regulatórios	dos	anos	2000	–	
dentre	outros,	com	a	criação	do	Ministério	das	Cidades	em	2003	–	foram	a	base	para	a	criação	do	Programa	
Federal	Minha	 Casa	Minha	Vida	 (PMCMV)	 em	2009,	 como	uma	política	 econômica	 anticíclica	 –	 resposta	
que	 pretendeu	mitigar	 os	 efeitos	 da	 crise	 internacional	 de	 2008.	 O	 PMCMV	 viria	 rapidamente	 construir	
uma	 política	 de	 expansão	 do	 crédito	 habitacional	 para	 famílias	 com	 renda	 de	 até	 10	 salários	 mínimos	
(Cardoso	&	Aragão,	2013).	Segundo	o	balanço	do	PMCMV,	o	país	possuía	um	déficit	habitacional	de	cerca	
de	5,24	milhões	de	domicílios	em	2012,	e	entre	2007	e	2012	sofreu	redução	de	apenas	cerca	de	350	mil	
moradias,	 o	 que	 corresponde	 a	 quase	 10%	 do	 que	 entregou	 e	 contratou	 de	moradias,	 que	 somou	 3,22	
milhões	de	novas	moradias	no	mesmo	período	(PNAD	2007-2012	apud	Lima	Neto	et	al.,	2013).	 

Mesmo	produzindo	tantas	moradias,	houve	pouca	diminuição	do	quadro	de	necessidades	habitacionais.	O	
que	explica	são	os	próprios	efeitos	da	própria	política	habitacional:	nem	todas	construções	que	estão	sendo	
feitas	têm	sido	adquiridas	por	quem	precisa	de	moradia,	são	voltadas	para	famílias	com	rendas	mais	altas	
e,	num	efeito	contrário,	estas	construções	colaboraram	para	inflar	os	preços	da	terra,	dificultando	o	acesso	
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à	moradia.	Isso	se	agrava	ainda	mais	em	grandes	cidades	ou	regiões	metropolitanas,	onde	a	terra	já	é	cara	
e	escassa	(Santoro,	2014).	 

O	 atual	 contexto	 de	 crise	 política	 econômica	 brasileira	 traz	 incerteza	 em	 relação	 à	 continuidade	 do	
Programa.	 Com	 as	 recentes	 alterações	 no	 programa,	 a	 paralisação	 da	 produção	 de	 unidades	 para	 as	
famílias	com	menor	renda	(Faixa	1)	e	o	panorama	de	congelamento	dos	gastos	públicos,	é	de	se	esperar	
uma	perspectiva	de	piora	no	cenário	da	habitação,	principalmente	no	tocante	à	disponibilidade	de	recursos	
públicos	transferidos	a	fundo	perdido,	fundamentais	para	o	atendimento	de	famílias	com	renda	mais	baixa.	

É	neste	contexto	que	o	mercado	imobiliário,	o	município	de	São	Paulo	e	o	governo	federal	têm	sinalizado	
para	a	possibilidade	de	um	programa	de	locação	social.	

 

A	POLÍTICA	DE	LOCAÇÃO	SOCIAL	DE	MERCADO	NA	EUROPA	E	ESTADOS	UNIDOS	

Diferentemente	 do	 Brasil,	 na	 Europa	 e	 nos	 Estados	 Unidos	 a	 política	 da	 locação	 social	 já	 possui	 lastro	
suficiente	para	uma	análise	mais	abrangente	de	seus	efeitos,	avanços	e	impasses.	 

Nos	países	europeus,	as	políticas	massivas	de	habitação	se	deram	no	pós-guerra,	com	forte	intervenção	do	
Estado	no	mercado	de	terras	para	 favorecer	a	 indústria	da	construção	e	o	capital	em	geral	 (Lipietz,	1974	
apud	 Silva,	 2007),	 além	 de	 objetivarem	 a	 reconstrução	 das	 cidades	 destruídas,	 estando	 geralmente	
associadas	 a	 programas	 de	 locação	 social,	 como	 na	 França,	 na	 Alemanha,	 na	 Inglaterra	 e	 na	 Itália.	 As	
políticas	encontradas	podem	incluir	parques	de	locação	públicos	(ou	pertencentes	a	agentes	credenciados,	
em	 geral,	 sem	 fins	 lucrativos)	 e	 sistemas	 de	 subsídios	 para	 acesso	 ao	 parque	 privado	 de	 aluguel,	
distinguindo-se,	 de	modo	 geral,	 dois	 tipos	 de	 locação	 residencial:	 o	 “setor	 livre”,	 ao	 qual	 se	 aplicam	 as	
regras	 do	 mercado,	 especialmente	 a	 livre	 fixação	 do	 aluguel	 e	 escolha	 do	 locatário	 e	 o	 “setor	 fora	 do	
mercado”,	 ao	 qual	 se	 aplicam	 regras	 específicas	 fixadas	 pelo	 poder	 público	 para	 reservar	 seu	 acesso	 a	
certas	 categorias	 sociais.	 Já	 a	 operacionalização	 da	 política	 se	 estrutura,	 por	 um	 lado,	 nos	 incentivos	 à	
produção	e	subsídios	oferecidos	às	famílias,	com	objetivo	de	cobrir	a	distância	entre	um	aluguel	admissível	
para	os	locatários	(na	ordem	de	30%	do	salário	líquido)	e	o	aluguel	oferecido	no	mercado. 

Nos	Estados	Unidos	da	América	(EUA),	a	política	de	habitação	também	opera	fornecendo	estímulos	tanto	
para	 a	 oferta	 quanto	 para	 a	 demanda,	 a	 partir	 de	 quatro	 componentes	 principais	 (Shepard,	 2003	 apud	
Silva,	2007):	(i)	construção	de	moradias	públicas	que	são	oferecidas	para	as	famílias	com	base	na	renda	e	
outras	 considerações	 de	 necessidade;	 (ii)	 subsídios	 para	 a	 construção	 ou	 reabilitação	 de	 moradias	 de	
aluguel	 de	 propriedade	 privada	 para	 famílias	 de	 renda	 baixa	 ou	 moderada;	 (iii)	 vouchers	 de	 moradia	
fornecidos	para	famílias	de	baixa	renda,	que	consistem	em	subsídios	para	o	pagamento	do	aluguel	até	um	
valor	teto,	podendo	o	morador	cobrir	uma	parte	do	custo	da	moradia	de	aluguel	com	seus	recursos;	e	(iv)	
créditos	 fiscais	para	 construtoras	de	habitações	para	 faixas	de	 renda	moderada	ou	baixa	que	podem	ser	
transferidos	para	outros	se	a	construtora	for	uma	empresa	sem	fins	lucrativos. 

É,	 portanto,	 no	 fomento	 à	 produção	 de	 moradias	 a	 preços	 acessíveis	 pelo	 mercado	 imobiliário	 e	 no	
fomento	à	política	dos	vouchers	para	que	o	inquilino	consiga	aceder	ao	imóvel	onde	está	inserido	o	modelo	
norte-americano,	alguns	aspectos	destas	políticas	abordaremos	na	descrição	do	caso	paulistano.	
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A	POLÍTICA	DE	LOCAÇÃO	SOCIAL	EM	SÃO	PAULO 

Diversos	autores	nacionais	têm	discutido	o	tema	da	locação	social	como	uma	forma	alternativa	de	política	
habitacional	 para	 atender	 as	 necessidades	 habitacionais	 da	 população	mais	 pobre,	 que	 compõe	 a	maior	
parte	do	déficit	habitacional	brasileiro6,	de	maneira	complementar	à	modalidade	dominante	de	aquisição	
da	 moradia	 via	 financiamento	 habitacional,	 seja	 de	 promoção	 privada	 ou	 pública	 (Gatti,	 2015;	 Balbim,	
2015;	Baltrusis	&	Mourad,	2014;	D’Ottaviano,	2014;	Kohara	et	al.,	2015,	2014;	Moreira,	2014;	Pasternak	&	
D’Ottaviano,	 2014;	 Silva,	 1997;	 Silva	&	 Sigolo,	 2007;	 entre	 outros).	 O	 debate	 também	 se	 dá	 na	 América	
Latina,	 provocado	 por	 estudos	 do	 Banco	 Interamericano	 de	 Desenvolvimento	 (Blanco	 &	 Cibils,	 2014;	
Jaramillo	&	Ibañez,	2002;	Reese	et	al.,	2012;	etc.).		

Muita	 literatura	 já	 se	 produziu	 acerca	 do	 programa	 de	 Locação	 Social	 paulistano	 (Patitucci,	 2017;	 Gatti,	
2015;	 D’Ottaviano,	 2012	 e	 2014;	 Kohara	 et	 al.,	 2014;	 Silva,	 2007;	 entre	 outros).	 Dentre	 os	 argumentos	
utilizados	 em	 favor	 da	 importância	 da	 implementação	 do	 programa	 (e	 sua	 atual	 continuidade)	 estão:	 (i)	
oferta	 de	 uma	 política	 complementar	 às	 baseadas	 na	 casa	 própria;	 (ii)	 regular	 o	 mercado	 habitacional,	
inclusive	 preços	 praticados	 informalmente	 nos	 imóveis	 encortiçados;	 (iii)	 servir	 famílias	 sem	 condições	
financeiras	 para	 a	 aquisição	 ou	manutenção	dos	 sistemas	 de	 financiamento;	 e	 (iv)	 atender	 às	 diferentes	
necessidades	e	perfis	familiares,	criando	a	possibilidade	de	escolha	da	solução	mais	adequada7. 

Muitos	 dos	 estudos	 para	 São	 Paulo	 se	 debruçaram	 sobre	 as	 áreas	 centrais,	 considerando	 que	 a	 locação	
social	seria	 ideal	face	ao	alto	percentual	de	domicílios	alugados	(bem	superior	ao	de	outros	bairros),	pela	
concentração	de	moradia	precária	encortiçada,	aos	elevados	valores	de	 financiamento	para	aquisição	de	
imóveis	nesta	 região,	onde	o	valor	do	metro	quadrado	é	maior	em	 relação	às	áreas	periféricas,	 e	 face	à	
reivindicação	de	alguns	movimentos	sociais	para	que	se	estude	ou	implante	programa	de	aluguel	na	região. 

Algumas	experiências	foram	testadas	a	partir	da	 implantação	do	Programa	de	Locação	Social,	oficializado	
em	 2002	 com	 a	 Resolução	 no	 23	 do	 Conselho	 Municipal	 de	 Habitação	 (PMSP,	 2002).	 	Combinando	
financiamento	federal	do	Programa	de	Arrendamento	Residencial	(PAR),	via	Caixa	Econômica	Federal	(CEF),	
recursos	 do	 Banco	 Interamericano	 de	 Desenvolvimento	 (BID),	 do	 Ministério	 das	 Cidades,	 através	 do	
Programa	 Especial	 de	 Habitação	 Popular	 (PEHP),	 e	 do	 Fundo	 Municipal	 de	 Habitação,	 viabilizou-se	 a	
construção	dos	 três	primeiros	 empreendimentos	do	programa:	 Parque	do	Gato	 (486	unidades)	 e	Olarias	
(137	 unidades),	 entregues	 em	 2004,	 e	 Vila	 dos	 Idosos	 (145	 unidades),	 entregue	 em	 2007.	 Outros	 dois	
edifícios	foram	adquiridos,	adequados	ao	uso	habitacional	e	viabilizados	para	locação	social	em	2009,	com	
recursos	principalmente	do	PEHP:	Asdrúbal	do	Nascimento	(40	unidades)	e	Senador	Feijó	(45	unidades).	Já	
em	2014,	o	edifício	Palacete	dos	Artistas	(50	unidades)	foi	incorporado	ao	programa,	conformando	o	atual	
estoque	de	seis	edifícios	e	903	unidades	de	locação	social	em	São	Paulo. 

Mais	recentemente	houve	uma	sinalização	de	continuidade	e	aperfeiçoamento	do	programa.	Avanços	em	
relação	à	regulação	se	deram	a	partir	de	propostas	da	sociedade	civil	para	regulação	urbana,	associadas	ao	

																																																								
6	As	famílias	com	renda	inferior	a	três	salários	mínimos	mensais	correspondem	a	83,9%	do	déficit	habitacional	urbano	brasileiro	e	a	
80,2%	do	déficit	habitacional	urbano	da	Região	Metropolitana	de	São	Paulo,	segundo	dados	da	Fundação	João	Pinheiro	referentes	
ao	 ano	 de	 2014.	 Disponíveis	 em	 <http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/informativos-cei-eventuais/634-deficit-
habitacional-06-09-2016/file>,	acesso	em	26/05/17.	
7	Para	Silva	“a	casa	própria	tornou-se	sinônimo	–	para	as	famílias	e	no	discurso	oficial	–	de	direito	à	moradia.	Mas	nem	sempre	é	
sinônimo	de	moradia	digna,	segura	ou	que	possa	ser	paga	sem	sacrificar	outros	itens	do	consumo	familiar”	(Silva,	2007,	p.	1).		
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Serviço	de	Habitação	Social	proposto	no	Plano	Diretor	Estratégico	do	Município	(PDE),	de	2014;	e	quando	
da	discussão	da	política	de	locação	social	no	âmbito	do	Plano	Municipal	de	Habitação	(PMH),	em	2016.	A	
Prefeitura	 ainda	 estabeleceu	 que	 o	 programa	 atual	 deveria	 receber	 investimento	 municipal,	 de	 forma	
prioritária,	reacendendo	o	debate	sobre	o	tema. 

O	retorno	do	programa	de	locação	social	à	pauta,	tem	surgido	outras	propostas	para	o	enfrentamento	do	
déficit	 habitacional	 a	 partir	 de	 modelos	 de	 parques	 privados	 de	 imóveis	 destinados	 à	 locação	 social	
elaboradas	 pela	 iniciativa	 privada.	 Em	 uma	 das	 frentes,	 um	 grupo	 de	 especialistas	 do	 Sindicato	 de	
Habitação	de	São	Paulo	(SECOVI-SP)8	apresentou	um	estudo	propondo	um	modelo	alternativo	de	provisão	
adequada	 de	 moradias	 para	 população	 de	 baixa	 renda	 através	 do	 chamado	 LAR	 -	 Locação	 Acessível	
Residencial,	construído	com	apoio	e	forte	influência	dos	modelos	norte-americanos	e	holandeses	(ver	Leite	
Jr.	 et	 al.,	 2016),	 inclusive	 associada	 com	 formas	 de	 parceria	 público-privadas	 (PPPs)	 já	 ensaiadas	 pelo	
Governo	do	Estado	(Gatti,	2014).		

Assiste-se,	então,	a	um	crescente	 interesse	pela	apropriação	da	proposta	de	 locação	social	pelo	mercado	
imobiliário.	 Ainda	 pendente	 de	 análise	 mais	 aprofundada,	 a	 proposta	 parece	 mais	 articulada	 com	 a	
produção	de	moradia	para	 locação	para	 famílias	 com	rendas	médias	do	que,	efetivamente,	para	 famílias	
com	rendas	mais	baixas	que	compõem	o	quadro	de	necessidades	habitacionais	do	país,	a	partir	de	modelo	
habitacional	que	prevê	mistura	de	rendas.	E	seu	desenho	demanda	subsídios	federais	para	se	efetivar.	

Os	objetivos,	 forma	de	 financiamento,	público	ao	qual	está	destinado,	 localização	desejada	das	moradias	
ofertadas,	entre	outros	aspectos	tratados	nas	duas	últimas	propostas	de	2016	–	do	governo	municipal	e	do	
mercado	imobiliário	–	diferem-se	consideravelmente.	O	conceito	de	política	habitacional	de	locação	social	
parece	estar	em	disputa.	

	

O	CRESCENTE	GASTO	COM	O	AUXÍLIO	ALUGUEL	E	SEUS	DESAFIOS	

O	Auxílio	Aluguel	consiste	no	atendimento	habitacional	emergencial	e	transitório.	É	previsto	como	uma	das	
ações	 da	 política	 habitacional	 do	 município	 de	 São	 Paulo	 nos	 casos	 em	 que	 são	 necessárias	 respostas	
imediatas,	em	face	da	indisponibilidade	de	uma	solução	definitiva.		

Desde	 o	 início	 dos	 anos	 2000,	 importantes	marcos	 regulatórios	 referentes	 ao	 atendimento	 habitacional	
provisório,	principalmente	no	tocante	a	aluguel	de	moradias	para	famílias	que	apresentem	baixa	renda	ou	
alguma	situação	de	vulnerabilidade	social,	 foram	instituídos	na	política	habitacional	paulistana,	conforme	
demonstrado	na	Figura	1.	
	 	

																																																								
8	Encabeçados	pela	equipe	da	P3urb	Engenharia	Ltda.,	sob	coordenação	de	Ricardo	Pereira	Leite.	
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Figura	1:	Linha	do	tempo	da	regulação	de	políticas	de	aluguel	social	em	São	Paulo	-	2002	a	2017	

Fonte:	Diagonal,	2017.	

De	acordo	com	a	Prefeitura,	o	início	do	Auxílio	Aluguel	está	ligado	ao	Programa	Parceria	Social,	Resolução	
do	 CMH	n.	 31/2007.	 Naquele	momento,	 face	 à	 dificuldade	 do	município	 em	 oferecer	 rapidamente	 uma	
alternativa	de	moradia	a	situações	emergenciais,	passou-se	a	oferecer	uma 

(...)	 quantidade	 em	 dinheiro	 que	 permitisse,	 de	 forma	 rápida	 e	 sem	 compromisso	
obrigatório	 com	 a	 disponibilidade	 imediata	 de	 moradia,	 remediar	 a	 situação	 dessa	
população,	permitindo-lhe	o	complemento	de	renda	necessário	para	acesso	ao	aluguel	no	
mercado	 formal.	Tendo	variado	em	suas	 formas	ao	 longo	do	tempo,	hoje	 tal	modelo	de	
atendimento	é	denominado	“Auxílio	Aluguel”	(Prefeitura	de	São	Paulo,	2016,	p.	92).	

O	público	alvo	do	atendimento,	distribuído	pelas	diferentes	regiões	do	município	de	São	Paulo,	constitui-se	
de	 famílias	 removidas	 por	 obras	 e	 intervenções	 públicas,	 ou	 que	 devem	 ser	 atendidas	 em	 caráter	
emergencial	 por	 estarem	 em	 risco	 ou	 em	 decorrência	 de	 desastres,	 ou	 ainda,	 em	 casos	 de	 extrema	
vulnerabilidade	(Portaria	131/SEHAB/2015).	Os	benefícios	podem	ser	Continuados,	podendo	ser	renovados	
anualmente,	e	Temporários,	por	no	máximo	24	meses,	dependendo	do	problema	que	originou	a	demanda	
e	se	haver	ou	não	empreendimento	vinculado	às	intervenções.		

Diversas	críticas	já	foram	elaboradas	sobre	o	instrumento.	Uma	delas	é	que	os	gastos	com	o	Auxílio	Aluguel	
assumiram	 elevadas	 proporções,	 sem	 que	 as	 soluções	 efetivas	 acompanhassem	 o	 mesmo	 ritmo.	
Atualmente,	estima-se	que	cerca	de	30	mil	famílias	recebem	o	benefício	a	um	custo	anual	de	cerca	de	R$	
140	milhões.	 Com	 o	 dinheiro	 a	 ele	 destinado	 atualmente,	 seria	 possível	 produzir	 cerca	 de	mil	 unidades	
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habitacionais	por	ano.	A	consolidação	do	auxílio	como	principal	alternativa	de	atendimento	emergencial	e	
transitório	criou	desvirtuamentos,	este	passou	a	ser	entendido	como	um	benefício-fim,	uma	compensação	
a	 ser	 exigida	 quase	 que	 automaticamente,	 inclusive	 em	 situações	 de	 ocupação	 de	 imóveis	 privados	
(Prefeitura	de	São	Paulo,	2016,	p.	92).	

Mesmo	considerando	a	limitação	financeira	para	concessão	de	auxílios	em	dinheiro,	que	pressionaria	para	
uma	diminuição	dos	gastos	com	auxílios,	a	inexistência	um	fluxo	de	espera	para	o	atendimento	definitivo	e	
a	 quantidade	 de	 determinações	 judiciais	 para	 concessão	 dos	 mesmos,	 fazem	 com	 que	 o	 Poder	 Público	
tenha	dificuldades	em	substitui-los	por	uma	oferta	habitacional	definitiva.	

Outra	 crítica	 diz	 respeito	 à	 dificuldade	 de	 monitoramento	 das	 concessões.	 O	 acompanhamento	 desses	
benefícios,	desde	2015,	vem	sendo	realizado	por	diferentes	agentes	–	a	Divisão	Regional	de	Trabalho	Social	
(DTSs),	a	Coordenadoria	de	Gestão	e	Atendimento	Social	(CAS),	e	as	Gerenciadoras	Sociais	–	cada	um	com	
um	 método	 específico	 e	 instrumentos	 de	 controle	 de	 dados	 e	 armazenamento,	 comprometendo	 o	
monitoramento	da	concessão.	

Uma	 das	 críticas	 mais	 relevantes	 está	 no	 fato	 de	 não	 ser	 uma	 política	 de	 aluguel	 assistida,	
retroalimentando	situações	de	precariedade.	Da	maneira	como	ocorre	hoje,	o	beneficiado	recebe	o	auxílio	
e	 pode	 alugar	 sua	 casa	 onde	 quiser,	 saindo	 do	 controle	 da	 Prefeitura.	 Soma-se	 então	 o	 baixo	 valor	
oferecido	 no	 auxílio	 –	 R$	 400,00	 mensais,	 insuficientes	 para	 que	 famílias	 advindas	 de	 situações	
emergenciais	 superem	 a	 condição	 de	 precariedade	 habitacional,	 retroalimentando	 o	 ciclo	 de	 novas	
ocupações,	seja	em	favelas	ou	imóveis	ociosos	em	áreas	centrais,	sujeitas	a	se	tornarem	novas	“situações	
emergências”,	como	vimos	no	recente	desastre	do	Edifício	Wilton	Paes	de	Almeida,	no	Largo	do	Paiçandu,	
em	São	Paulo9.			

Em	 tese,	uma	política	 como	a	norte-americana	dos	vouchers	 difere-se	desta	porque	 funciona	 como	uma	
espécie	de	política	assistida,	na	medida	que,	envolve	uma	 lista	de	 imóveis	privados	disponibilizados	para	
receberem	 estes	 “cupons”.	 Os	 incorporadores	 devem	 disponibilizar	 parte	 das	 unidades	 habitacionais	
produzidas	para	estes	locatários,	desde	que	cumpram	três	premissas	básicas:	não	exceder	o	valor	máximo	
de	aluguel	do	programa,	 cumprir	os	padrões	de	adequação	e	qualidade	 física	das	moradias	e,	por	 fim,	a	
concordância	do	proprietário	 em	participar	do	programa.	Assiste-se,	 neste	 caso,	 uma	associação	entre	 a	
política	 federal,	 que	 dá	 os	 subsídios,	 e	 o	 município	 que	 gerencia	 localmente,	 bem	 como	 controla	 a	
qualidade	dos	 imóveis	e	 regula	os	alugueis	 localmente.	Neste	caso,	exigira	uma	estreita	 relação	entre	os	
governos	 para	 uma	melhor	 estruturação	 da	 política	 que	 desenhe	 o	 papel	 de	 cada	 um.	 No	 caso	 de	 São	
Paulo,	 a	 experiência	 de	 locação	 social	 e	 do	 auxílio	 aluguel	 mostra-se	 uma	 política	 isolada	 em	 um	 ente	
federativo.	

Dentre	 as	 premissas	 do	 Serviço	 de	 Moradia	 Social10,	 é	 proposto	 um	 fluxo	 de	 atendimento	 da	 política	
pública	 que	 permite,	 em	 médio	 prazo,	 a	 paulatina	 substituição	 do	 Auxílio	 Aluguel	 por	 uma	 oferta	 de	

																																																								
9	 Disponível	 em	 https://raquelrolnik.wordpress.com/2018/05/03/a-cada-remocao-uma-nova-ocupacao/	 e	 https://www.observatorio	
deremocoes.fau.usp.br/refugiados-urbanos-as-vitimas-do-desastre-habitacional-paulistano/.	Acesso	em	12/05/2018.	
10	O	Serviço	de	Moradia	Social	é	uma	das	 linhas	programáticas	do	PMH	2016	estruturada	através	de	quatro	modalidades,	sendo	
que	para	aquelas	 situações	de	demanda	mais	vulnerável,	o	atendimento	deve-se	dar	por	uma	ação	 integrada	de	gestão	entre	a	
Secretaria	de	Habitação	e	as	demais	secretarias	de	atendimento	social.	Os	critérios	para	a	proposição	das	diferentes	modalidades	
levaram	 em	 consideração	 a	 situação	 de	 vulnerabilidade	 da	 demanda	 e	 o	 tipo	 de	 atendimento	 almejado	 por	 essas	 famílias.	 As	
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alternativas	 que	 encaminhem	 efetivamente	 a	 população	 para	 uma	 solução	 de	moradia	 adequada	 à	 sua	
situação,	 ora	 temporária,	 ora	mais	 perene,	 e	 em	 todos	 os	 casos	 vinculada	 à	 possibilidade	 de	 acesso	 ao	
atendimento	habitacional	definitivo.	

Ainda,	 não	menos	 importante,	 os	 efeitos	 desta	 política	 terminam	por	 ampliar	 o	mercado	de	 aluguel	 em	
áreas	precárias	e,	ainda	inflar	os	preços	de	aluguel11,	uma	vez	que	o	aluguel	não	é	regulado	e	não	há	oferta	
de	um	parque	público	de	imóveis	que	atendam	aos	que	recebem	o	auxílio.	

	

A	PROPOSTA	DE	LOCAÇÃO	ACESSÍVEL	RESIDENCIAL	–	LAR	

O	pressuposto	da	 iniciativa	privada	 com	o	documento	do	 LAR	é	o	de	 apresentar	um	modelo	 alternativo	e	
sustentável	de	provisão	adequada	de	moradias	para	população	de	baixa	 renda	visando,	 juntamente	com	o	
PMCMV,	ajudar	a	reduzir	o	déficit	habitacional	do	Brasil	no	longo	prazo,	enquanto	sua	concepção	versa	sobre	
um	sistema	que	possa	 ser	 realizado	pelo	mercado	privado	e,	 somente	quando	necessário,	 com	subsídios	ou	
incentivos	públicos12.	

Dentre	 os	 argumentos	 apresentados	 para	 a	 proposta	 destaca-se	 aqui:	 (i)	 as	 políticas	 habitacionais,	 com	
dependência	de	recursos	públicos,	não	têm	produzido	com	propósito	de	locação;	(ii)	as	iniciativas	públicas	
de	aluguel	social	tem	sido	consideradas	ineficientes	devido	à	falta	de	efetividade	dos	governos	em	coletar	o	
aluguel	e	manter	as	unidades;	 (iii)	a	“confusão”	entre	política	de	habitação	social	e	política	de	bem	estar	
social:	o	caso	do	serviço	social	de	moradia	(Balbim	et	al.,	2015	apud	Leite	Jr.	et	al.,	2016).		

A	 proposta	 consiste	 em	 doar	 ao	 produtor	 potencial	 construtivo	 a	 mais	 como	 incentivo	 à	 produção	 de	
habitação	acessível	para	ser	alugada	à	população	de	baixa	renda	por	um	período	mínimo	de	10	anos,	sendo	
permitida	então	a	venda	das	unidades.	Aqui	apresenta-se	um	dos	desafios	presentes	na	experiência	norte-
americana	 que	 é	 o	 desenho	 da	 política	 de	 aluguel	 como	 uma	 transição	 para	 a	 política	 da	 propriedade	
privada.	 Estudos	 atualmente	 em	 curso	 mostram	 que	 há	 um	 vasto	 debate	 sobre	 a	 utilização	 do	 aluguel	
como	fase	de	espera	frente	ao	período	de	crise	no	mercado	de	propriedade	privada,	bem	como	sobre	qual	
seria	o	cálculo	do	valor	de	compra	destas	unidades	pelo	mercado,	uma	vez	que	invariavelmente	são	feitas	
sobre	propriedade	pública	ou	com	pesados	incentivos	urbanísticos13.		

Apresenta-se,	 ainda,	 sugestões	 em	 relação	 à	 subsídios	 públicos	 que	 envolvam	 um	 regime	 fiscal	 federal	
especial	diminuindo	de	15%	para	4%	os	impostos	com	a	atividade;	empréstimos	para	a	compra	de	terrenos	
																																																																																																																																																																																								
modalidades	 propostas	 para	 o	 SMS	 são:	 Acolhimento	 Institucional	 Intensivo;	 Abrigamento	 Transitório	 em	 Imóveis	 Alugados;	
Abrigamento	Transitório	em	Imóveis	Públicos	e	Bolsa	Aluguel	(Prefeitura	de	São	Paulo,	2016,	p.	16).	
11	Estes	dois	efeitos	são	hipóteses	de	trabalhos	coordenados	por	João	Meyer	(2015-hoje)	sob	o	guarda-chuva	da	pesquisa	“Mercado	
imobiliário	residencial	em	Paraisópolis:	o	que	mudou	nos	últimos	dez	anos?”.	A	pesquisa	amostral	de	Paraisópolis	trabalha	a	hipótese	
que	há	um	crescimento	do	número	de	imóveis	para	alugar,	bem	como	houve	significativos	aumentos	no	preço	do	aluguel	nos	últimos	
anos.	
12	Ver	o	trabalho	dos	autores	do	artigo	de	Leite	Jr.	et	al.,	2016.	Para	a	apresentação	do	modelo,	em	agosto	de	2016,	esteve	no	Brasil	o	
Sr.	Marc	Jahr,	CEO	da	New	York	City	Housing	Development	Corporation	(NYCHDC)	durante	a	gestão	do	Prefeito	Michael	Bloomberg,	
responsável	pela	estruturação	de	Parcerias	Público-Privadas	(PPPs)	para	construção	de	affordable	housing	em	Nova	York.		
13	Estas	ideias	foram	apresentadas	pela	pesquisadora	Paula	Freire	Santoro,	fruto	de	pesquisa	atualmente	em	curso,	intitulada	“Políticas	
habitacionais	inclusivas	x	processos	de	(re)estruturação	urbana	segregadores:	um	diálogo	entre	Brasil	e	EUA”.		
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com	 juros	mais	 baixos	 ou	 até	mesmo	 zero,	 em	 alguns	 casos;	 novas	 linhas	 do	 FGTS	 para	 empréstimo	 de	
construção	e	securitização	do	aluguel	para	cada	família,	entre	outros	aspectos.		

O	 valor	 referência	 para	 a	 estimativa	 do	 aluguel	 do	 sistema	 LAR,	 de	 acordo	 com	os	 documentos	 oficiais,	
seriam	 os	 pagos	 em	moradias	 subnormais	 em	 favelas,	 estimados	 em	 uma	média	 mensal	 de	 R$	 438,00	
(Kohara,	2010,	apud	Leite	Jr.	et	al.,	2016.)	e	em	valores	de	aluguel	entre	R$	378	e	R$	589,	ou	43%	a	67%	dos	
salários	mínimos	(s.m.),	aferidos	em	pesquisa	feita	em	Paraisópolis	(Haddad	&	Barbon	2009	apud	Leite	Jr.	
et	al.,	2016).	No	entanto,	os	aluguéis	 foram	fixados	no	estudo	de	viabilidade	econômica	em	R$	599	e	R$	
779,	 sendo	 o	 máximo	 de	 comprometimento	 do	 rendimento	 mensal	 de	 30%.	 Ou	 seja,	 as	 famílias	 que	
poderiam	 ser	 atendidas	deveriam	 ter	 rendimentos	mensais	de,	 pelo	menos,	R$	1.997	a	R$	2.596,	 assim,	
estariam	inseridas	na	faixa	de	2,27	e	2,95	s.m.	Ainda,	no	mesmo	documento,	afirma-se	na	sequência	que,	
no	melhor	dos	 cenários,	o	aluguel	de	uma	LAR	custaria	R$	851,60.	Ou	 seja,	estaria	 voltado	para	 famílias	
com	renda	mensal	média	de	3,2	S.M.	Observa-se	claramente	que	o	LAR	não	se	destina	às	famílias	que	hoje	
compõem	 o	 quadro	 de	 necessidades	 paulistano,	 como	 por	 exemplo	 a	 população	 encortiçada	
historicamente	estudada	por	Kohara	(2009).	

Como	vimos,	apesar	dos	argumentos	e	das	premissas	de	 independência	de	subsídios	do	poder	público,	o	
modelo	do	LAR	parece	somente	se	viabilizar	 justamente	com	auxílio	do	governo	em	relação	à	 incentivos	
diversos	 à	 construção.	 Para	 além,	 as	 famílias	 que	 poderiam	 ser	 atendidas	 pelo	 modelo	 estão	 no	 limite	
superior	ou	acima	do	que	chamamos	de	Faixa	1	(rendimento	mensal	familiar	de	0	a	3	S.M),	não	atingindo	o	
verdadeiro	déficit	habitacional	que	se	concentra	nas	camadas	de	renda	ainda	mais	baixas,	de	0	a	1,5	S.M.	

	

O	PROGRAMA	LOCAÇÃO	SOCIAL	DE	MERCADO	DO	PLANO	MUNICIPAL	DE	HABITAÇÃO	DE	2016	

O	PMH	2016	busca	identificar	o	quadro	de	necessidades	habitacionais	existente	e	apontar	caminhos	para	
as	 soluções,	 através	de	 três	 grandes	 Linhas	Programáticas:	 (i)	 Serviço	de	Moradia	 Social	 -	 transitório,	 (ii)	
Provisão	de	Moradia	 -	definitivo,	e	 (iii)	 Intervenção	 Integrada	em	Assentamentos	Precários	 -	definitivo.	O	
Programa	de	Locação	Social	está	dentro	da	Linha	Programática	de	Provisão	de	Moradia,	caracterizando-o	
assim	 como	 um	 atendimento	 habitacional	 de	 caráter	 definitivo,	 remetendo	 a	 ideia	 de	 que	 a	 posse	 da	
moradia	digna	é	mais	importante	do	que	a	propriedade	ou	mesmo	o	direto	da	venda,	além	de	corroborar	
para	outros	efeitos	desejados	como	assegurar	o	investimento	público	para	interesse	social	no	longo	prazo	e	
evitar	o	desvirtuamento	do	público	inicialmente	planejado	através	da	gentrificação,	processo	de	elitização	
ou	expulsão	branca.	

O	Projeto	de	Lei	no	619/16	encaminhado	para	a	Câmara	dos	Vereadores,	ainda	não	aprovado,	subdividiu	o	
Programa	Locação	Social	em	três	modelos:	 (i)	Locação	Social	Pública,	 (ii)	Locação	Social	por	Autogestão	e	
(ii)	Locação	Social	de	Mercado,	sendo	os	dois	primeiros	baseados	na	oferta	de	unidades	habitacionais	em	
imóveis	públicos.	

De	acordo	com	o	projeto	de	lei,	a	terceira	modalidade	do	programa	tem	como	objetivo	“ampliar	a	oferta	de	
unidades	habitacionais,	em	condições	adequadas	de	uso,	no	mercado	privado	de	aluguel	a	famílias	de	baixa	
renda”,	 promovendo	 uma	 ação	 direta	 para	 a	 regulação	 do	mercado	 de	 aluguéis,	 através	 de	 uma	 dupla	
intervenção:	 (i)	 subsídio	 à	 produção,	 através	 da	 oferta	 de	 incentivos	 tributários	 e	 urbanísticos	 aos	
proprietários	que	aceitem	disponibilizar	para	aluguel	unidades	habitacionais	a	valores	determinados	pela	
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prefeitura,	dentro	de	patamares	de	aluguel	social	definidos,	variáveis	por	região;	e	(ii)	subsídio	à	demanda,	
ao	conceder	apoio	financeiro	por	meio	do	Bolsa	Aluguel	aos	beneficiários	da	política.		

O	 Bolsa	 Aluguel	 é	 definido	 como	 a	modalidade	 de	 atendimento	 habitacional	 que	 viabiliza,	 por	meio	 de	
apoio	 financeiro,	 acesso	 a	 unidades	 habitacionais	 ofertadas	 no	 mercado	 privado	 de	 locação,	 voltado	 à	
demanda	por	atendimento	emergencial	e	transitório	que	não	necessita	de	acompanhamento	institucional	
intensivo	(Prefeitura	de	São	Paulo,	2016).	A	Bolsa	Aluguel	poderá	ser	operada	como	uma	complementação	
financeira	 para	 o	 acesso	 aos	 imóveis	 ofertados	 no	 âmbito	 do	 Programa	 Locação	 Social	 de	 Mercado,	
articulando	com	o	Serviço	de	Moradia	Social	 também	previsto	no	plano.	Em	entrevistas	com	técnicos	de	
Sehab,	 o	 detalhamento	 do	 Bolsa	 Aluguel	 seria	 desenvolvido	 em	 Decreto	 futuro	 que	 faria	 sua	
regulamentação.	 Não	 fica	 claro,	 por	 exemplo,	 se	 o	 Bolsa	 Aluguel	 consiste	 na	 destinação	 de	 recursos	
financeiros	 diretamente	 aos	 proprietários	 de	 imóveis	 ou	 à	 população	 beneficiária.	 Ainda,	 se	 esta	 seria	
destinada	somente	à	demanda	“emergencial	e	transitória”	ou	se	poderia	ser	utilizada	como	complementação	
financeira	 para	 as	 famílias	 postulantes	 às	 diferentes	 modalidades	 do	 Programa	 de	 Locação	 Social.	 Tais	
definições	são	fundamentais	para	a	compreensão	da	proposta.		

	
CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

A	descrição	e	análise	das	políticas	e	propostas	apresentadas	trazem	alguns	desafios	a	serem	superados	em	
uma	 proposta	 de	 política	 de	 locação	 social	 pública,	 que	 inclua	 uma	 política	 de	mercado,	 com	 oferta	 de	
imóveis	privados	e	subsídio	público	ao	aluguel	de	imóveis	privados.	Sem	pretender	exaurir	o	debate,	alguns	
destes	são	elencados	a	seguir.	

Ganhar	 escala.	 A	 descrição	 das	 políticas	 em	 curso	 em	 São	 Paulo	 mostra	 os	 limites	 de	 políticas	
experimentais	como	a	Locação	Social,	cujo	desafio	principal	parece	ser	ganhar	escala.		

Limitação	de	gastos	 com	política	 transitória	e	ampliação	de	 investimentos	 com	política	permanente.	A	
política	transitória	do	Auxílio	Aluguel,	cujos	gastos	e	número	de	famílias	atendidas	são	crescentes,	apontam	
para	a	limitações	financeiras	que	ameaçam	a	continuidade	de	uma	política	transitória.	A	política	de	locação	
em	 curso	 mostra	 que,	 a	 limitação	 orçamentária	 para	 este	 programa,	 a	 pouca	 quantidade	 de	
empreendimentos,	dentre	outros,	dificultam	a	gestão	dos	imóveis.		

Assim,	 é	 clara	 necessidade	 de	maior	 aporte	 do	 subsídio	 público	 para	 estas	 políticas	 e,	 certamente,	 não	
apenas	municipais,	mas	estaduais	e	federais,	a	exemplo	das	experiências	internacionais.		

Subsídio	à	demanda	ou	à	produção,	ou	ambos	combinados?	A	experiência	internacional	mostrou	que	os	
subsídios	 que	 estruturaram	 suas	 políticas	 consistem	 em	 uma	 combinação	 de	 subsídios	 à	 demanda	 e	 à	
produção.	O	subsídio	à	produção,	estruturaria	um	parque	habitacional	que	pudesse	receber	as	famílias	do	
programa,	 colaborando	 com	 a	 estruturação	 de	 uma	 política	 assistida,	 envolvendo	 este	 parque.	 A	
possibilidade	de	ampliação	de	unidades	voltadas	para	a	política	de	 locação	possibilitaria	a	elaboração	de	
uma	política	de	preços	que,	na	experiência	internacional	esteve	ligada	à	regulação	do	preço	do	aluguel.	

O	subsídio	à	demanda	permitiria	a	inserção	de	imóveis	privados	ao	programa,	não	exigindo	a	construção	de	
novas	 unidades,	 o	 que	 tem	 se	 demonstrado	 como	 lento	 e	 insuficiente	 frente	 ao	 crescente	 quadro	 de	
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necessidades	 habitacionais,	 especialmente	 alimentado	 pela	 incapacidade	 das	 famílias	 de	 pagarem	 o	
aluguel,	comprometendo	um	percentual	alto	de	sua	renda	com	a	solução	de	moradia.	

De	onde	vem	e	quais	seriam	os	incentivos?	O	LAR	expõe	uma	lista	de	incentivos	financeiros	e	em	terra	ou	
para	 aquisição	 de	 imóveis	 para	 a	 construção	 da	 política,	 como	 necessários	 para	 atingir	 a	 renda	 familiar	
esperada.	Estes	envolvem	diminuição	de	impostos	com	a	atividade	de	locação	privada,	financiamentos	com	
juros	baixos	ou	sem	juros	(que	indiretamente	significam	subsídios	à	produção	via	taxa	de	juros	que	não	dá	
retorno	 ao	 recurso	 investido),	 entre	 outros	 que	 podem	 significar	 abrir	 mão	 de	 um	 volume	 de	 recursos	
precioso	para	as	políticas,	em	prol	de	dinamizar	a	atividade	econômica.	A	experiência	internacional	mostra	
uma	composição	de	 incentivos	 financeiros	 federais,	com	 incentivos	à	atividade	 imobiliária	ofertados	pelo	
município	–	a	exemplo	da	oferta	de	direitos	de	construir	para	a	produção	destas	unidades,	como	sugere	a	
proposta	 do	 LAR;	 isenções	 em	 tributos	 fundiários,	 como	 IPTU;	 entre	 outros.	 Para	 aferir	 o	 impacto	 das	
propostas,	 deve-se	 apresentar	 o	 que	 significam	 estes	 valores	 para	 os	 cofres	 públicos,	 o	 que	 não	 está	
delineado	na	 proposta.	 Ainda,	 deve-se	 definir	 o	 peso	 e	 a	 finalidade	 de	 cada	 incentivo,	 sob	 pena	 de	 não	
estarem	destinados	efetivamente	ao	interesse	público.	

Financiar	 a	 locação	 social	 é	 mais	 “barato”	 que	 a	 habitação	 no	 modelo	 de	 propriedade	 privada?	 Esta	
pergunta	 decorre	 do	 debate	 no	 parágrafo	 anterior	 e	 será	 ainda	 necessária	 uma	 considerável	 agenda	 de	
pesquisa	 dos	modelos	 propostos	 para	 aferir	 esta	 informação	 com	 propriedade.	 Esta	 agenda	 certamente	
deve	colocar	na	conta	além	dos	recursos	financeiros	diretamente	investidos,	os	recursos	que	consistem	na	
diminuição	dos	 juros	 ao	 financiamento,	 na	doação	de	 imóveis	 públicos	para	os	 empreendimentos,	 entre	
outras	tantas	formas	de	financiamentos	e	subsídios	diretos	e	indiretos.	

Moradia	bem	localizada,	dispersa	pelo	território.	O	envolvimento	de	imóveis	privados	também	permitiria	
o	acesso	das	famílias	necessitadas	a	uma	melhor	localização	e	uma	inserção	urbana	mais	diversa,	podendo	
incluir	algumas	unidades	de	um	edifício,	algumas	unidades	dentro	de	uma	quadra,	possibilitando,	em	tese,	
a	promoção	de	mistura	de	rendas	e	usos.	Entretanto	esta	possibilidade	depende	do	desenho	desta	política	
e	da	estrutura	de	gestão	disponível	para	o	programa,	bem	como	da	adesão	de	proprietários.	

Moradia	 assistida,	 de	 qualidade.	 O	 Auxílio,	 bem	 como	 outras	 políticas	 internacionais,	 traz	 o	 desafio	 da	
política	assistida,	ou	seja,	como	administrar	para	que	o	recurso	e	a	criação	de	um	mercado	de	aluguel	para	
famílias	com	rendas	mais	baixas	não	venha	retroalimentar	um	mercado	de	moradia	precária,	que	mantem	
famílias	ameaçadas	de	remoção,	inseguras	em	relação	à	solução	de	moradia	obtida.	Para	garantir	o	acesso	
a	moradia	digna,	a	experiência	 internacional	mostra	governos	municipais	ativos	na	 seleção	das	moradias	
que	receberão	o	subsídio.	

Envolvimento	 dos	 diferentes	 entes	 federativos,	 de	 forma	 articulada.	 A	 necessidade	 de	 que	 a	 política	 de	
locação	 não	 fique	 restrita	 ao	 município,	 permitindo	 a	 ampliação	 de	 recursos	 e	 aumento	 de	 escala,	
certamente	exigiria	o	envolvimento	dos	demais	entes	federativos	na	concepção,	gestão	e	financiamento	da	
política,	a	exemplo	das	experiências	internacionais	estudadas.	

Moradia	 como	serviço:	de	políticas	 transitórias	para	permanente.	A	proposta	de	moradia	 como	 serviço	
estruturou	 a	 proposta	 de	 Plano	 Habitacional	 de	 São	 Paulo,	 mostrando	 a	 relevância	 da	 concepção	 de	
políticas	 que	 atendam	 situações	 temporárias,	 transitórias,	 com	 vistas	 à	 substituição	 destas	 por	 políticas	
permanentes.		
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Locação	social	como	“etapa”	para	a	política	de	propriedade	privada.	A	proposta	LAR	concebe	a	política	de	
locação	 social	 como	 uma	 “etapa”	 para	 a	 política	 de	 propriedade	 privada,	 na	 medida	 que	 estabelece	 a	
possibilidade	 de	 compra	 dentro	 de	 10	 anos.	 A	 experiência	 internacional	mostra	 que	 esta	 pode	 ser	 uma	
questão	relevante	para	o	debate	da	política,	pois	não	enfrenta	o	modelo	de	propriedade	privada	e	exigiria	
debater	os	valores	dos	imóveis	praticados	no	ato	da	compra	frente	ao	volume	considerável	de	subsídios	em	
recursos	 financeiros	 e	 com	 oferta	 de	 terra	 pública	 para	 a	 construção	 das	 unidades.	 Não	 seria	 esta	 uma	
política	 de	 desestatização	 das	 propriedades,	 mediada	 pela	 proposta	 de	 locação,	 parte	 de	 uma	 política	
habitacional	 inclusiva	que,	 como	outras,	 utiliza	 a	habitação	para	 viabilizar	 interesses	de	 rentabilidade	do	
mercado?		

Valores	 do	 aluguel,	 desenho	 da	 demanda	 atendida	modulado	 pela	 renda	 familiar	 e	 a	 calibragem	 dos	
“modelos	econômico-financeiros”.	O	modelo	do	LAR	mostra	o	desafio	de	atender	 famílias	sem	renda	ou	
com	renda	até	3	salários	mínimos	e	ignora	completamente	o	fato	de	que	as	famílias	que	estão	no	aluguel	
em	 áreas	 precárias	 invariavelmente	 são	 famílias	 que	 não	 conseguem	 comprovar	 renda,	 necessitando	 de	
políticas	específicas,	que	não	são	políticas	de	mercado.	Os	cenários	apresentados	consideram	famílias	com	
valores	maiores	de	3	s.m.	O	enfrentamento	desta	questão	na	proposta	do	LAR	seria	voltá-la	para	faixas	de	
renda	 maiores,	 enquanto	 que	 as	 experiências	 internacionais	 procuram,	 para	 atender	 ao	 mercado,	
complementar	 com	outros	 subsídios	 à	 demanda	 (por	 vezes	 envolvendo	mais	 de	 um	ente	 federativo)	 ou	
mesmo	 permitir	 que	 as	 famílias	 o	 façam,	 até	 30%	 do	 valor	 de	 sua	 renda.	 Todas	 estas	 propostas	 não	
mergulham	 nos	 insumos	 para	 o	 desenho	 dos	 modelos	 econômicos	 financeiros,	 conferindo	 se	 não	 há	
“engordas”	relativas	à	taxas	de	retorno	muito	altas	(comparadas	com	ativos	financeiros	mais	rentáveis	do	
mercado	de	forma	a	fazer	o	capital	migrar	para	a	atividade	imobiliária),	entre	outros	valores	que	podem	e	
devem	ser	revistos	na	construção	de	uma	política.	

	

Os	pontos	acima	elencados	apontam	para	uma	considerável	agenda	de	pesquisa	sobre	o	tema	da	locação	
social,	não	apenas	considerando	a	experiência	vivida	pelo	município	e	as	propostas	que	estão	em	pauta,	
mas	também	o	debate	internacional	que	promete	trazer	questões	relevantes	para	um	diálogo	com	quem	já	
desenhou	estas	políticas.	
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EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

 

RESUMO: 
O artigo propõe-se a refletir acerca do tema dos refugiados urbanos sob a ótica territorial. Enfoca nos refugiados 
enquanto sujeitos afetados pelas disparidades já existentes no espaço urbano, usando o caso do Rio de Janeiro como 
objeto de estudo, e também enquanto produtores desse espaço. Para tal, parte-se de uma discussão acerca da 
naturalização de soluções espaciais de caráter temporal para tais populações, e como a relação que se constrói por essa 
via tem uma relação intrínseca com a própria dimensão espacial atribuída a grupos já excluídos no contexto sócio urbano 
em questão. Adentra também nas diretrizes para integração local de refugiados em contextos urbanos, e na necessidade 
de se trazer uma outra perspectiva que some a esta equação, com um olhar a partir da realidade urbana na qual esta 
questão se insere. Por fim, a apresentação de uma proposta de mapeamentos, territorial e afetivo, como caminhos 
possíveis para desinvisibilização do tema a partir do olhar sobre espaço, apontando para a construção de vínculos de 
cidadania e direito à cidade, tendo o sujeito refugiado também como autor de seu processo.  

PALAVRAS-CHAVE: refugiados urbanos, provisoriedade, segregação, mapeamento, direito a cidade. 

ABSTRACT: 
The article proposes to reflect on the subject of urban refugees from the territorial perspective. It focuses on refugees 
as subjects affected by disparities already existing in urban space, using the case of Rio de Janeiro as the object of 
study, and also as producers of this space. To this end, we start with a discussion about the naturalization of temporal 
architectural solutions for such populations, and how the spatial relation that is constructed has an intrinsic relation 
with the spatial dimension attributed to groups already excluded in the socio-urban context in question. It also enters 
into the guidelines for local integration of refugees in urban contexts, and the need to bring another perspective that 
goes beyond this equation, with a look over the urban reality. Finally, the presentation of a proposal of territorial and 
affective mappings, as possible ways to disinvisibilize the theme from the look on space, pointing to the construction of 
links of citizenship and right to the city, by having the refugee also as an author of his process. 
KEYWORDS: urban refugees, temporariness, segregation, mapping, right to the city. 
 
RESUMEN: 
El artículo se propone reflexionar sobre el tema de los refugiados urbanos bajo la óptica territorial. Enfoca a los 
refugiados como sujetos afectados por las disparidades ya existentes en el espacio urbano, usando el caso de Río de 
Janeiro como objeto de estudio, y también como productores de ese espacio. Para ello, se parte inicialmente de una 
discusión acerca de la naturalización de soluciones arquitectónicas de carácter temporal para tales poblaciones, y cómo 
la relación espacial que se construye tiene una relación intrínseca con la propia dimensión espacial atribuida a grupos 
ya excluidos en el contexto socio urbano en cuestión. Se adentra también en las directrices para la integración local de 
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refugiados en contextos urbanos, y en la necesidad de traer otra perspectiva que somete a esta ecuación, con una mirada 
a partir de la realidad urbana en la que esta cuestión se inserta. Por último, la presentación de una propuesta de mapeos, 
territorial y afectivo, como caminos posibles para desinvisibilizar el tema a partir de la mirada sobre el espacio, 
apuntando a la construcción de vínculos de ciudadanía y derecho a la ciudad, teniendo el sujeto refugiado también como 
autor de su proceso. 
PALABRAS-CLAVE: refugiados urbanos, provisoriedad, segregación, mapeo, derecho a ciudad. 
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INTRODUÇÃO  

A reflexão aqui trazida relaciona-se a uma pesquisa1, cujo objetivo é contribuir para o 
aprofundamento do tema dos refugiados urbanos a partir do campo da arquitetura e do urbanismo, 
enfocando-os como sujeitos no espaço urbano, tanto em escala global, quanto local, na dinâmica político-
territorial do Brasil e, mais especificamente, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Compreendemos que 
este enfoque é necessário para dar visibilidade a temática, considerando as experiências dos refugiados 
dentro de uma cidade onde as populações escolhem viver e confiam e esperam poder construir uma vida 
digna. 

A pesquisa ancora-se na integração social de refugiados a partir da perspectiva territorial, e os 
impactos das políticas públicas voltadas para esta questão em países de acolhimento, como é o caso do Brasil. 
Trazemos como referência a discussão teórico-metodológica já iniciada por outros campos disciplinares 
presentes no debate e a experiência prática da sociedade civil na assistência aos refugiados e solicitantes. 
Considerando o diálogo possível de atores e saberes diversos, complementares e essenciais a esta discussão, 
entende-se como fundamental a produção de subsídios ao estudo da temática sob a ótica espacial, em 
diferentes campos de conhecimento, de forma a ampliar não só ao debate acadêmico, mas a ações políticas 
e sociais. Sob esta perspectiva, viemos trabalhando em dois caminhos: 

- A produção de mapas de distribuição territorial dos refugiados e solicitantes de refúgio na região 
metropolitana do Rio de Janeiro, tendo como base o levantamento e sistematização de dados a partir dos 
formulários de solicitação de refúgio preenchidos pelos refugiados e solicitantes e arquivados na Cáritas RJ, 
organização não-governamental que trata de seu acolhimento em escala local.  

- O mapeamento coletivo com os refugiados e solicitantes, uma ferramenta possível a ser adotada dentro de 
processos participativos no campo da arquitetura e do urbanismo, na perspectiva de ser pensar o território 
a partir da experiência de quem o vive e contribuir assim para a aprofundar a questão do direito à cidade2 e 
micropolíticas urbanas3.  

A parte dos campos de refugiados, até 2016 aproximadamente 60% dos 22.5 milhões de refugiados 
no mundo vivem em cidades4, constituindo os chamados refugiados urbanos. Apesar de as áreas urbanas 
serem consideradas locais legítimos para essas pessoas reconstruírem suas vidas e gozarem de seus direitos, 
a Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) reconhece as dificuldades que podem 
surgir em situações onde um número significativo de refugiados fixa residência em tais áreas.5  

A urgência de expansão da discussão acerca desta temática não se limita a territórios físicos, mas 
também a campos do conhecimento, e as necessidades de respostas contêm inúmeras especificidades. No 
caso da arquitetura e do urbanismo, é essencial o intercâmbio com outros campos, já em contato 
aprofundado e debruçados nos debates sobre a questão. Somente dessa forma, seremos capazes de expandir 
nossa possibilidade de ação, qualidade, eficácia e durabilidade de respostas, podendo caminhar para além 

                                                           
1 Pesquisa de mestrado em curso 
2 LEFÈBVRE. Henri. O direito à cidade.  
3 GUIZZO, Iazana. Micropolíticas urbanas: uma aposta na cidade expressiva.  
4 UNHCR. Global trends: forced displacemente in 2016. 
5 UNHCR. Policy on refugee protection and solutions in urban areas. 
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de soluções pontuais, técnicas e paliativas.   

O olhar sobre como a inserção urbana das pessoas refugiadas ocorre e os processos de 
transformação do espaço urbano, levanta algumas questões: quais são as consequências da falta de políticas 
de inserção urbana para os processos de integração de refugiados? Quais são as dinâmicas e estratégias 
encontradas por eles para lidar com um novo contexto urbano? Quais são as contribuições, trocas e 
construções sociais, culturais e espaciais feitas a partir do encontro de sujeitos e territórios?  

 

O REFUGIADO COMO SUJEITO NO ESPAÇO URBANO 

Trata-se, assim, para o Urbanismo, talvez muito menos de elaborar novas perguntas sobre 
si próprio enquanto disciplina ‘autônoma’ ou especular sobre o futuro das cidades enquanto 
forma construída, mas simplesmente de não esquecer que mais do que em outros campos 
do conhecimento, ele se ancora, com todas as perplexidades, diretamente na vida social, e 
por isso não deve descuidar os pontos mais importantes do seu próprio horizonte de ação: 
contribuir na construção da cidade como lugar do direito dos homens, em suas 
singularidades, à justiça, à beleza e ao bem estar. (PEREIRA, 2003, p. 82) 

Como aponta Hannah Arendt em relação aos refugiados e refugiadas, “[...]uma vez fora do país de 
origem, permanecem sem lar; quando deixam seus Estados, tornam-se apátridas; quando perdem os seus 
direitos humanos, perdem todos os direitos: são o refugo da terra” (ARENDT, 1989, p.300). Ou seja, nestes 
casos, perde-se o direito a ter direitos, como a própria autora indica. Para além de um reconhecimento 
jurídico dentro dos aparatos protetivos legais de uma determinada nação, o que se torna substancial é a 
origem desta condição que impacta diretamente os laços de pertencimento e, consequentemente, cidadania. 
Nesse sentido, a autora indica ainda: “A primeira perda que sofreram essas pessoas privadas de direito não 
foi a da proteção legal, mas a perda dos seus lares, o que significava a perda de toda a textura social na qual 
haviam nascido e na qual haviam criado para si um lugar peculiar no mundo”. (ARENDT, 1989, p.326) 

A lógica de construção do refugiado enquanto sujeito no espaço urbano parte de uma perspectiva 
global, de forma geral direcionada por discussões levantadas a fim de se pensar soluções que possam estar 
em diálogo com os princípios de proteção internacional. No entanto, a origem de reflexão da questão torna-
se sintomática para a forma como as soluções serão pensadas e essencial para compreendermos como a 
rede de significados inerentes ao surgimento de uma problemática mantém-se arraigado a ela. A 
interpretação da problemática do refúgio do ponto de vista temporal está no cerne, no nascimento desta 
questão como construção social no cenário global, e sua extensão à outras dimensões acaba por carregar 
também esse significado. “Acreditava-se que, assim como no passado, tratava-se de um problema pontual, 
tanto espacial quanto temporalmente” (JUBILUT, 2007, p.25). Desse modo, ao pensarmos os espaços onde 
viverão os refugiados, torna-se muito natural considerarmos ser um problema pontual, levando a respostas 
de caráter transitório. Por esta via, ao rebatermos a questão no território, as respostas serão de alocá-los 
enquanto grupo, bloco, dentro de um espaço confinado ou controlado.  

Em uma perspectiva espacial, a solução encontrada para lidar com a grande massa de pessoas vítimas 
de deslocamento forçado, em um contexto onde os Estados nacionais reforçam sua soberania, aprimorando 
as restrições de entrada em seus territórios, foi a estipulação de ‘cidades parênteses’ para alocar essas 
populações.  
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Dessa maneira, é construída a lógica de um espaço específico para um grupo específico, dentro de 
uma compreensão geral que ficou por anos enraizada nesta temática, de que esta é uma questão de caráter 
temporal, e por isso, as soluções para ela também o devem ser. No entanto, ao longo dos últimos anos o que 
se pode constatar na dinâmica dos campos de refugiados é um caráter de permanente temporalidade 
(ROLNIK, 2015, p.174). Nos camps-villes, definidos por Michel Agier, os “indivíduos alocados nesses espaços, 
lá estão unicamente por terem reconhecido o status de vítimas” (AGIER, 2002, p.322). Ou seja, a partir de 
um reconhecimento que é desvinculado a qualquer questão identitária, associado unicamente à posição de 
vítimas, se produz uma grande problemática no viés da identidade de cada indivíduo lá presente. O desejo 
individual de pertencer a uma comunidade, onde haja vitalidade e sociabilidade urbana, permanece, ao passo 
que do ponto de vista administrativo, a compreensão de conformação espacial passa por outra lógica.  

A partir desse histórico é possível perceber como a associação direta que fazermos 
convencionalmente de ‘refugiados’ a ‘campos de refugiados’ está enormemente ligada à uma abordagem do 
tema de forma geral sob uma perspectiva de provisoriedade, que se estende à lógica espacial que será 
construída nesta relação. 

Em uma perspectiva espacial, as soluções encontradas para lidar com a grande massa de pessoas 
vítimas de deslocamento forçado, são tanto de caráter de confinamento, quanto de provisoriedade. Para 
além dos campos de refugiados em áreas fora do perímetro urbano, apresentam-se soluções arquitetônicas 
e urbanísticas mais recentes: a ocupação de edifícios ociosos, o planejamento de áreas desocupadas de 
determinados perímetros urbanos para receber esse contingente populacional, a construção de habitações 
provisórias, entre outros.  

 

PLANO DE AÇÃO BRASIL E UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO LOCAL 

A ACNUR aponta dois como os principais objetivos de sua política de refugiados para áreas urbanas: 
garantir que as cidades sejam reconhecidas como locais legítimos para os refugiados residirem e gozarem 
dos direitos que lhes são assegurados, e maximizar os espaços de proteção disponíveis para os refugiados 
urbanos e as organizações humanitárias que os dêem suporte.6 Dessa forma, é importante observar que as 
medidas protetivas vão para além dos mecanismos jurídicos, estendendo-se ao espaço de acolhimento. O 
espaço de proteção não é estático, ele é intrisicamente relacionado à dinâmicas sócio-culturais, políticas e 
econômicas que dão origem à uma determinada estrutura urbana, na qual o refugiado se insere diretamente. 
No caso do Brasil, essa complexa tessitura, carrega em si enormes disparidades, por vezes camufladas em 
códigos culturais e muitas das vezes já naturalizadas por quem vive sua dinâmica.  

No Brasil foram registrados 9.552 refugiados com status reconhecido até 2016, em um total de 82 
nacionalidades, havendo um aumento de quase 250% no número de reconhecimentos em seis anos – em 
2010 o número era de 3.904 refugiados reconhecidos pelo governo brasileiro.   Em relação às solicitações de 
refúgio, o aumento é ainda mais expressivo: em 2010, o número de solicitações chegou a 966, enquanto em 
2015 chegou a 28.670. Apesar de recebermos muito menos pessoas do que poderíamos – computando cerca 
de 0,04% da população brasileira - é importante destacar o crescente contingente de refugiados que 

                                                           
6 UNHCR. Policy on refugee protection and solutions in urban areas.  
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imigraram para o Brasil nos últimos 7 anos, com um crescimento de quase 3.000% no número de 
solicitações.7  

Em 2014, em reunião dos governos da América Latina e Caribe devido ao 30º aniversário da 
Declaração de Cartagena8 sobre os refugiados, foi aprovada a Declaração e Plano de Ação do Brasil. Nele, 
todos os países envolvidos concordam em trabalhar juntos para manter os mais elevados padrões de 
proteção a nível internacional e regional, implementar soluções inovadoras para os refugiados e pessoas 
deslocadas, e acabar com a difícil situação enfrentada pelas pessoas apátridas na região.9 No contexto da 
presente discussão, é importante ressaltar o Programa Integração local como parte das Soluções Integrais,  
Complementares e Sustentáveis. De forma geral, o programa está centrado na necessidade de promoção de 
políticas públicas como fundamentais para a integração dos refugiados, e o papel central do Estado, 
alicerçado por autoridades locais a nível municipal, comunidades de acolhida dos próprios refugiados, do 
setor privado, da sociedade civil e da cooperação internacional.10 Este programa é um fortalecimento e 
atualização do Programa Cidades Solidárias, do Plano de Ação México (PAM) de 2004.  

Dos sete eixos de ação do programa11, destacamos alguns que são importante base para a 
continuidade desta reflexão:  

- Impulsionar processos inclusivos para a formulação de políticas públicas correspondentes à 
adequação da normativa interna para a integração dos refugiados 

- Fortalecer a coordenação das instituições governamentais e não governamentais relevantes para 
facilitar, dentro dos marcos jurídicos vigentes, o acesso efetivo das pessoas refugiadas a "serviços públicos 
solidários", como saúde, educação, habitação e emprego, e aprender com as boas práticas sobre o acesso 
aos direitos que têm em alguns países da região. 

- Formular políticas e programas a nível local para promover a integração intercultural das pessoas 
refugiadas e as comunidades de acolhida, que reflitam a contribuição dos refugiados ao desenvolvimento 
comunitário.  

                                                           
7 Secretaria Nacional de Justiça. Refúgio em números. 

8 Em 1951 é definido o primeiro status de refugiado pela Organização das Nações Unidas, de forma a pautar as diretrizes 
protetivas para essas pessoas. Em 1984, em Cartagena das Índias, na Colômbia, ocorre colóquio de representantes de 
governos e juristas latino-americanos para debater a proteção internacional dos refugiados na região. É assinada a 
Declaração de Cartagena, que recomendava que se considere também como refugiadas as pessoas que tenham fugido 
de seus países porque a sua vida, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a 
agressão estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham 
perturbado gravemente a ordem pública.  

9 ACNUR. Declaração e Plano de Ação Brasil. 

10 Ibidem. 

11 Ibidem. 
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Sabemos que a questão do refúgio vem se tornando a cada dia mais estrutural e estruturante nas 
dinâmicas urbanas de diversas cidades. E, consequentemente, novas cidades, culturas e modos de vida, 
também estruturantes para a vida de milhões de refugiados. Para as soluções duradouras12, é essencial 
termos diretrizes em escala macro que estejam em consonância com o Direito Internacional dos Refugiados 
e com todos os estudos, planos e tantos materiais de enorme relevância produzidos acerca da temática. Mas, 
por outro lado, também é essencial que se olhe para como a problemática se apresenta em escala local, e 
quais estratégias de sobrevivência nas cidades os refugiados adotam para se adaptarem ao ainda deficiente 
diálogo das orientações acima citadas, com as políticas públicas, principalmente as de âmbito municipal. A 
aposta aqui é que soluções duradouras mais efetivas se construam a partir deste encontro, desta relação, 
entre o macro e o micro, entre o global e local. 

Observando o panorama do contingente crescente de refugiados que imigraram para o país nos 
últimos anos, e as estatísticas também crescentes dos fluxos migratórios mundiais, torna-se cada vez mais 
evidente a necessidade de se explorar como vem se dando a inserção urbana dessas populações. No caso do 
Brasil, tanto refugiados reconhecidos quanto solicitantes vivem na dinâmica da cidade a partir do momento 
em que chegam aqui, tendo, em teoria e por direito, acesso à todas as políticas públicas.  

Sob a ótica dos processos de transformações no tecido urbano, quais são as consequências da falta 
de preparo para lidar com a inserção urbana e integração das pessoas que buscam aqui se assentar, quanto 
a contribuição que deixam e as trocas que promovem nas cidades? 

 

 

PERMANENTE TRANSITORIEDADE NO BRASIL 

O movimento de implosão metropolitana das cidades brasileiras oferece base teórica para a extração 
do conceito de território adotado nesta investigação, como uma expressão direta da divisão territorial do 
trabalho, vinculada diretamente ao que Santos define como meio técnico-científico.13 “As especializações do 
território, do ponto de vista da produção material, assim criadas, são a raiz das complementaridades 
regionais: há uma nova geografia regional que se desenha, na base da nova divisão territorial do trabalho 
que se impõe” (SANTOS, 1993, p.44)  

A metrópole recebe um altíssimo contingente populacional em situação miserável, e o sistema 
econômico vigente fortalece esse fluxo, já que invariavelmente haverá trabalho nas cidades – trabalho 
informal. Estabelece-se uma situação de trabalho e moradia informal na cidade, que é exatamente e situação 
em que a maioria dos refugiados se encontram, e por consequência a conformação da cidade informal, 
processo do qual eles também serão atores. Ou seja, ao chegarem nas cidades brasileiras, mesmo que com 
suporte legislativo, já se inserem automaticamente em realidades espaciais segregadas, consequentes dos 
próprios processos urbanos locais.  

                                                           
12 ACNUR. Declaração e Plano de Ação Brasil. 
13 O momento histórico em que a construção ou reconstrução do espaço se dará com um crescente conteúdo de ciência, 
de técnicas e de informação. SANTOS, Milton. A urbanização brasileira, p.37.  
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Diferentemente de se organizarem em guetos, conformando novas lógicas de organização e 
tessituras sócio espaciais, em muitos dos casos os refugiados que se estabelecem em cidades do Brasil, e, 
mais especificamente como objeto desta pesquisa, na cidade do Rio de Janeiro, estabelecem-se em áreas de 
moradia informal ou regiões com pouca atuação e atenção da administração pública. Tomando por base o 
conceito de Wacquant, onde o gueto pressupõe:  

 

[...] uma área urbana restrita, uma rede de instituições ligadas a grupos específicos e uma 
constelação cultural e cognitiva (valores, formas de pensar ou mentalidades) que implica 
tanto o isolamento sócio- moral de uma categoria estigmatizada quanto o truncamento 
sistemático do espaço e das oportunidades de vida de seus integrantes. (WACQUANT, 
2004, p.155) 

É importante destacar que as noções de gueto e favela, guardam diversas similaridades, tais quais 
representarem espaços de segregação e exclusão social de determinados grupos, ambas possuírem como 
importante indicador de problemas sociais, níveis visíveis de pobreza, ambas estarem em áreas consideradas 
perigosas ou marginalizadas e ambas serem apontadas como foco de crescente marginalidade e de crime. 
No entanto, conforme ainda apontado pelo autor no trecho indicado, há uma diferença expressiva que os 
diferencia: o gueto é um espaço de segregação que, dá origem e se origina a partir da raiz de um instrumento 
bifacetado de cercamento e controle etno-racial. Ou seja, o gueto se conformaria principalmente a partir da 
exclusão de um - ou diversos grupos – por sua etnia14, o que pressupõe uma estigmatização de grupos dentro 
do urbano. 

Para além da exclusão por etnia enquanto definidora, pode-se dizer que essa diferença está calcada 
também em uma rede de suporte para fazer frente a uma experiência precarizada e estigamatizada de viver 
urbano, mais do que somente a conformação de uma configuração territorial. A despeito de sua 
estigmatização, os refugiados buscam circular pela cidade, o que pode ser percebido pela forma como 
buscam redes de suporte, inclusive pelo trabalho. Existe uma desigualdade, uma estigmatização, uma 
segregação territorial, mas que não chega a estabelecer determinadas muralhas. Por características 
específicas da conformação do território brasileiro, do ponto de vista de uso e ocupação do solo e sua relação 
com toda a construção social e as disparidades arraigadas a ela, as fronteiras do amotinamento dos 
refugiados dentro de determinadas áreas, assim como a favela acontece, acabam sendo mais fluidas – 
mesmo que não mais democráticas. 

O contingente de refugiados e solicitantes ainda é baixo, além de não se alocarem em áreas 
desocupadas ou já com uma segregação sócio espacial devido a um caráter étnico. No caso dos refugiados 
urbanos que se estabelecem em cidades brasileiras a exemplo do Rio de Janeiro, a segregação se conforma 
em outro tipo de natureza, somando as disparidades territoriais devido ao caráter excludente de certos 
grupos sociais - e vice-versa, adentrando em uma relação cíclica sistemática - a uma invisibilidade e exclusão 
enquanto grupo dentro de uma perspectiva global. 

A partir desta relação de inserção espacial, é reforçado o paralelo entre os moradores de favela e os 

                                                           
14 COSTA, Fernando. Gueto ou favela?  
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refugiados, apresentado por Adriana Vianna e Ângela Facundo, onde apresentam “ambos os universos como 
inscritos em ‘territórios de margem’, marcados por práticas, sujeitos e espaços que são frequentemente 
considerados como estando nas margens do Estado” (VIANNA; FACUNDO, 2015, p.46).  O tratamento desses 
grupos por parte do Estado, principalmente no que diz respeito ao acesso às políticas públicas às quais, em 
teoria, têm direitos, é um reflexo e, consequentemente, uma condicionante direta, da leitura que a maior 
parte da sociedade têm sobre eles. Ainda segundo as autoras neste trecho “a ilegitimidade transita 
intrinsicamente entre corpos e territórios” sendo impossível destrinchar o entrelaçamento que dá origem a 
esta construção, onde espaço físico e espaço social estão constantemente se engendrando. 

A leitura social sob a ótíca da ocupação territorial dos grupos levantados, oferece campo sólido para 
constatar os “processos de categorização espacial-moral que constroem simultaneamente corpos e 
territórios” (VIANNA; FACUNDO, 2015, p.47). Seguindo por este caminho, temos processos nos quais sujeitos 
existem porque pensados e produzidos em relação a um espaço. No caso dos moradores de favela, esses 
processos, a ausência do Estado, a negação da cidade e falta de acesso aos seus direitos já foram 
naturalizados pela maior parte da população. No caso dos refugiados, por sua condição e seus direitos por 
lei serem desconhecidos pela maior parte da população, e por eles mesmos não terem clara a lógica de 
segregação e privação de direitos que determinados grupos têm nesse território, o mesmo vem acontecendo. 
Dessa forma, pode-se concluir que a maior parte dos refugiados e solicitantes que vão viver nas cidades 
brasileiras que se operam sob essas lógicas, já se inserem nas relações de segregação, privação de direitos e 
falta de acesso à cidade que são altamente potencializadas – e potencializadoras – pela relação sujeito x 
território.  

A noção da construção de uma situação de permanente transitoriedade constituída pelas “zonas de 
indeterminação entre legal/ilegal, planejado/não planejado, formal/informal, dentro/fora do mercado 
presença/ausência do estado” (ROLNIK,2015, p.174) ilumina também o engendramento sintomático desta 
temática, do refúgio, no território – a permanente transitoriedade. Essas zonas de indeterminação são o que 
leva à constante invisibilização de determinadas questões que estão diretamente atreladas às populações 
em situação de alteridade em relação às classes hegemônicas e que, consequentemente, constroem 
territórios físicos e existenciais vulneráveis, já que, infelizmente, é preciso uma boa expressividade enquanto 
grupo social para que o Estado ofereça aparatos que deem suporte a uma vida urbana de qualidade.  

 

 

MAPEAMENTO TERRITORIAL: A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS REFUGIADOS NO RIO DE JANEIRO E A 
ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ANÁLISE E AÇÃO 

 

A partir da construção teórica levantada e da observação empírica de relatos de refugiados, 
reconhecidos e solicitantes, bem como da experiência de profissionais que trabalham neste campo, surgem 
questões centrais para esta pesquisa. Como dar visibilidade ao refugiado para ele que seja objetivo de 
políticas públicas intersetoriais? Como abrir espaço à expressão dos refugiados enquanto sujeitos, a partir 
do seu reconhecimento enquanto grupo dentro de um determinado contexto urbano? Como dar suporte 
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para que a sociedade civil se aproprie da questão e tome conhecimento de causa, e assim contribuir para 
que o acesso à cidade e os direitos caminhem na mesma direção e velocidade? 

Dessa forma, esta etapa está em construção a partir da seguinte questão: de que maneira se dá a 
inserção territorial dos refugiados ao chegarem na cidade do Rio de Janeiro? Quem é esse novo sujeito no 
espaço urbano, como ele o reconfigura e é reconfigurado nessa relação? Ela traz uma hipótese, a de que há 
uma relação entre a origem étnica-racial dos refugiados e sua distribuição no espaço urbano. 

A proposta de mapeamento territorial nesta pesquisa está centrada em localizar qual é a primeira 
alternativa de moradia dos refugiados e solicitantes no contexto espacial da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro. O produto final deste processo investigativo de campo, por ser a ênfase desta pesquisa a questão 
territorial e estratégias de inserção urbana, são mapas de distribuição territorial dos solicitantes de refúgio e 
refugiados reconhecidos, no Grande Rio. 

A questão do mapa enquanto ferramenta, levanta outro ponto a fim de pensar as ferramentas que 
possibilitariam um diálogo com as estruturas urbanas para além de uma relação utilitária e definida por 
modelos e leis. A noção de técnica pela técnica (SANTOS, 2000), problematiza a maneira como novas 
temáticas chegam ao campo da arquitetura e do urbanismo, com um atraso em relação ao momento em que 
chegam a outros campos. Este é um forte indicador de um problema sintomático: a necessidade de 
entrarmos em ação e diálogo só é compreendida pelo corpo sócio-político a partir do momento em que são 
necessárias soluções técnicas. “As mesmas bases técnicas das quais o capital faz uso para fortalecer a 
globalização que fragmenta povos e saberes, podem servir a outros objetivos, se forem postas ao serviço de 
outros fundamentos sociais e políticos. ” (SANTOS, 2000, p.15) 

Para tal, é proposto aqui um caminho metodológico que se inicia no processo de produção de um 
banco de dados a partir do levantamento dos formulários de solicitação de refúgio elaborado pelo Comitê 
Nacional para os Refugiados (CONARE) e aplicado aos solicitantes que buscam dar entrada na solicitação pela 
Cáritas RJ. A Cáritas Arquediocesana do Rio de Janeiro, realiza um trabalho constante de acolhimento em 
esfera municipal e estadual aos refugiados, já que não temos políticas públicas atuantes nessa escala, 
atuando em dois eixos - suporte jurídico e assistência social.  

O campo de trabalho apontado apresenta um panorama de muitos desafios de integração já 
mencionados, e, mapear a maneira como essas dinâmicas se dão na metrópole, permite um olhar acerca da 
distribuição espacial dos refugiados, bem como as estratégias de sobrevivência adotadas por eles no 
território. De forma geral, os estudos que tem por objeto os refugiados e solicitantes de refúgio tem seus 
recortes a partir de um olhar direcionado a partir do campo do conhecimento onde originam-se. Como a 
maioria das pesquisas focadas nesta temática é ligada à campos disciplinares que tradicionalmente são 
constituintes e aprofundadores das discussões acerca do refúgio, de forma geral os recortes feitos, e que são 
substanciais para o desenvolvimento da presente pesquisa, são direcionados a determinações legislativas, 
relações político-fronteiriças, estudos etnográficos a partir da inserção de uma determinada cultura em outro 
contexto, entre outros. Todos esses olhares são indispensáveis para a construção desta pesquisa, por 
trazerem especificidades e abordagens que podem passar desapercebidas no contexto de um estudo urbano, 
sendo este estudo possível somente pela base teórico-metodológica e prática construída por demais campos 
do conhecimento. 
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No entanto, por estar falando de espaço urbano e território onde as relações e práticas se dão, a 
força que o campo do urbanismo pode trazer à essa discussão é justamente a espacialização do tema em um 
determinado recorte territorial, permitindo um olhar mais cuidadoso e preciso sobre as diferenças que se 
apresentam em um diverso e complexo contexto urbano.  

A proposta de mapeamento tem como referencial os estudos da Escola de Sociologia de Chicago, 
precursora nos estudos dos centros urbanos a partir da década de 1920 em uma perspectiva teórico-
etnográfica. A conjuntura de efervescência migratória no começo do século abriu margem para inúmeros 
estudos sobre a relação com o outro, os estranhos, estrangeiros, os processos de ‘guetificação’ e segregação 
sócio espacial (PARK, 1916, p.32). 

Apesar de tratar-se de um contexto muito diferente para este objeto de pesquisa – do ponto de vista 
histórico, territorial, social, entre outros - os mapas produzidos como espacialização etnológica das 
comunidades migrantes na cidade15 é de grande inspiração para esta pesquisa, por ajudar a emergir, dentro 
do contexto da cidade, uma realidade que, de forma geral, vinha sendo ignorada ou acometida pela 
sociedade local. A escolha de não restrição a único grupo nacional de refugiados foi feita justamente para 
que se tenha o espaço como ponto central e de ancoragem para a expressão das diferenças, e 
consequentemente da distribuição específica dos indivíduos por grupos nacionais dentro de um território 
que já apresenta fortes disparidades sócio territoriais. 

Busca-se aqui cruzar dois recortes: o primeiro, social, referente aos solicitantes de refúgio e 
refugiados que dão entrada na solicitação de refúgio pelo município do Rio de Janeiro, através da Cáritas RJ. 
O segundo recorte, territorial, é na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Grande Rio), que conta com um 
total de 21 municípios.  

A escolha pelo recorte territorial foi feita em função da primeira opção de moradia que o público em 
questão tem ao chegar no município do Rio de Janeiro. A partir de uma investigação de campo preliminar, o 
contato com funcionários da CARJ e com alguns refugiados indicou que, devido à falta de assistência do 
Estado em relação à moradia, os refugiados e solicitantes encontram, de forma geral, como primeira opção 
de estabelecimento o suporte da própria comunidade étnica. A partir dessa apuração inicial, pôde-se 
constatar que devido a especificidades principalmente relacionadas ao país de origem, raça e situação 
financeira, a hipótese que se levanta aqui é que esses fatores têm uma repercussão direta no local onde essa 
pessoas vão se alocar.  

Segundo dados da CARJ, até Dezembro de 2015 havia 2.410 solicitantes de refúgio e 4.111 refugiados 
reconhecidos na metrópole e cadastrados na instituição. Sessenta nacionalidades compõem esse grupo, 
sendo a maioria expressiva de congoleses (40%), seguidos por Angola, Colômbia e Síria. (WALDELY, 2016, 
p.9) 

                                                           
15 Hull House maps and papers. Nova York: Thomas Y. Cromwell & Co, 1895. Reimpressão: Chicago Neighborhood 
history Project. 
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Os dados da ficha considerados relevantes para essa pesquisa foram selecionados a partir de critérios 
identificados como adequados para traçar o panorama comparativo das especificidades dos grupos de 
refugiados com a localização territorial na metrópole. Por serem critérios que partem de um estudo 
investigativo, e uma metodologia construída para este contexto, estão sendo levantados pontos dentro de 
uma abrangência maior a fim de que se possa aproveitar o maior número de informações, caso necessário. 
O essencial aqui é identificar no contexto metropolitano, os grupos por país de origem por bairros; 
posteriormente, identificar a relação entre a presença de familiares solicitantes e a possível construção de 
uma rede étnica dentro do território, o que elucidaria a hipótese da vinculação do solicitante à uma rede já 
conformada, dada a ausência de suporte do Estado para abrigamento. Por fim, foram considerados 
significativos alguns dados referentes ao nível de formação do público em questão, como sendo também um 
possível indicador de inserção em determinadas áreas, a partir da hipótese de que essa distribuição não está 
relacionada unicamente ao grupo étnico, havendo uma conjuntura mais complexa.  

Os mapas surgem como um ponto de ancoragem deste debate no território brasileiro, sendo 
produzidos a partir de uma perspectiva local. Esta proposta surge como uma resposta às diretrizes das 
políticas de integração local, que ainda são muito abrangentes e, acima de tudo, desterritorializadas – por 
serem feitas dentro de um debate que trata do tema de forma global, e não local, conforme levantado acima. 

Desse modo, propõe-se aqui não necessariamente uma inversão de abordagem, mas sim uma fala a 
partir do olhar sobre o território e o que ele é capaz de oferecer, como se organiza e quais estratégias incita. 
Desse modo, acredita-se ser possível construir uma relação dialógica entre o que se propõe e o que é possível, 
entre direitos e acesso. Uma leitura cuidadosa do território e de seus atores traz a possibilidade de pensar 
estratégias e formulações de articulações institucionais e o fomento de políticas públicas, e de demais 
instituições, de forma mais estratégica. Abre-se a possibilidade de olhar tanto de forma abrangente quanto 
mais pontual, com uma clareza de onde estão as questões e quais são suas especificidades, além de uma 
base de estudos e análises pra produções acadêmicas que sigam pelo debate nesta temática.   

 

 

MAPEAMENTO AFETIVO: NARRATIVAS, DIÁLOGOS E A EXPERIÊNCIA DOS REFUGIADOS NA CIDADE 

Para além dos mapas enquanto proposta micropolítica como resposta de leitura territorial aos Planos 
e diretrizes citados, é indispensável que se construam em paralelo, caminhos de ação micropolítica, não 
somente na escala de relação dos sujeitos com a cidade analisados através de ferramentas cartográficas 
tradicionais, mas também de sua experiência – que tradicionalmente não é relatada por essas ferramentas. 
A fim de complementar os mapas levantados a partir de dados coletados nos formulários de solicitação de 
refúgio – isto é, dentro da lógica de compreensão do refugiado enquanto indivíduo pelos aparatos jurídicos 
brasileiros – é proposta também a elaboração de um mapeamento coletivo feitos pelos refugiados e 
solicitantes. Essa abordagem traz mais ferramentas de leituras dos sujeitos envolvidos, e das múltiplas 
possibilidades de leitura do território e como elas podem ser incorporadas de forma potente, articuladas 
entre si e como articuladoras de linguagens com outros campos disciplinares. 

O mapeamento coletivo é um processo de criação que subverte o lugar de enunciação para desafiar 

9810



 

os relatos dominantes sobre os territórios, a partir dos saberes e experiências cotidianas dos participantes 
(RISLER; ARES, 2013). Parte-se da  relação direito à cidade (LEFÈBVRE, 2001) x acesso à cidade, considerando 
que, a despeito de certos direitos serem garantidos por lei, uma relação urbana desigual, a falta de acesso a 
serviços e o desconhecimento por parte da sociedade civil levam ao não-acesso à cidade. Relacionando o 
direito à cidade com o direito a ter direitos (ARENDT, 1989), encadeia-se a força enorme em termos de uma 
problemática político-social do mundo globalizado, neoliberal, apresentada por Arendt e uma diretriz a partir 
da abordagem político-espacial, introduzida por Lefèbvre. A reprodução das relações de produção, realizadas 
em cada atividade social e refletidas diretamente nos espaços onde se dão, construindo uma relação cíclica 
onde os espaços produzidos, induzem a este mecanismo, resultam em forças, atividades e espaços 
fragmentados. No entanto, esse espaço não é produzido somente por forças políticas externas, por 
macropolíticas. Ele é vivido, interpretado e produzido por indivíduos, que carregam micropolíticas e que se 
estendem pelos territórios (GUIZZO, 2008). 

Ainda segundo Guizzo, a micropolítica urbana traz a possibilidade de ver as práticas urbanas através 
das forças que as povoam, e que impactam diretamente nas ações e práticas que se operarão no espaço. 
Nesse sentido, propõe-se a construção de novas démarches (LEFÉBVRE, 2001, p.107), desenvolvidas a partir 
de micropolíticas, partes de um todo que em diálogo, conscientes e em consonância com suas forças, 
oferecem terreno fértil para que outros tipos de relações se construam. 

Repensemos a noção de mapa a partir da colocação de Harvey “O mapa é, com efeito, uma 
homogeneização e reificação da rica diversidade de itinerários e histórias espaciais; ele ‘elimina pouco a 
pouco’ todos os vestígios das práticas que o produzem” (HARVEY, 1992, p.230). Sendo os mapas usados 
tradicionalmente, ferramentas de organização e síntese de informações orientadas a um controle territorial 
bem como a expressão de uma visão hegemônica acerca do território, como repensar esta ferramenta, a fim 
de que seja uma expressão da voz, desejos e questões de diversas ordens que emergem da relação dos 
refugiados e solicitantes, na (e com) a cidade? Por esta via, a população deixa de ser analisada e torna-se 
sujeito produtor e ator de sua própria realidade, e os mapas tornam-se um potente recurso de expressão 
disso para a sociedade civil, poder público e instituições.  

As oficinas de mapeamento afetivo objetivam levantar as questões e demandas que emergem da 
relação territorial dos refugiados e solicitantes de refúgio que vivem na região metropolitana do Rio de 
Janeiro, a fim de suscitar a experiência de vivência urbana cotidiana que fica omissa nos documentos 
levantados. A construção de novos relatos e narrativas territoriais requerem ferramentas que promovam a 
participação e que encorajem a reflexão a partir de narrativas dialógicas (RISLER; ARES, 2013). Nesse sentido, 
o desenho e a ativação de um arsenal de recursos visuais (iconografias, dispositivos gráficos e cartográficos) 
instauram uma plataforma de trabalho que incentiva a rememoração, a troca e a sinalização das temáticas. 
Dispositivos que potencializam a construção colaborativa e dinamizam o processo incorporando uma 
dimensão estética e simbólica, acrescentando a este universo de análise, uma via de expressão da realidade.  
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CONCLUSÃO 

Ao olharmos para as condicionantes envolvidas na inserção de pessoas em situação de refúgio nos 
territórios onde se estabelecem, nota-se um conflito nas forças operantes desta dinâmica. A lógica de 
soluções espaciais para pessoas nesta condição; o contexto urbano de cada cidade e, mais especificamente 
no Rio de Janeiro como estudo de caso, a relação de segregação sócio territorial latente; e as diretrizes 
políticas sobre como operar para que se tenha uma integração local adequada para tais populações. É 
fundamental olharmos para estas conjunturas, que se sobrepõem e tem a cidade, suas dinâmicas e lógicas, 
os cidadãos e cidadãs não como pano de fundo, mas como elementos fundamentais movedores de tais forças 
e de suas contradições. 

É necessário, antes de mais nada, reconhecer a existência de um grupo no contexto urbano brasileiro, 
enxergá-los, sabermos quem são e o que trazem. A abertura para o reconhecimento do novo é um espelho; 
uma oportunidade para, a partir do contato com as alteridades, nos enxergarmos enquanto pessoas e 
enquanto sociedade; nos repensarmos, reconfigurarmos, aceitarmos a mudança que chega e assumi-la como 
um caminho para construir junto.  

Nessa conjuntura, apresenta-se o olhar para a questão a partir do ângulo do território, e o 
cruzamento possível de atores e saberes diversos essenciais a esta discussão. Trazendo como referência a 
discussão teórico-metodológica já iniciada por outros campos disciplinares presentes no debate e a 
experiência prática da Cáritas na assistência aos refugiados e solicitantes, buscamos construir uma discussão 
que comunique o tema ao campo da arquitetura e do urbanismo. Dentro também desta pesquisa, entendo 
como fundamental a produção dos mapas de distribuição territorial da população em questão no Grande 
Rio, como ferramenta de suporte para a articulação da temática entre campos disciplinares, a fim de 
fortalecer sua comunicação, também dos atores envolvidos na questão, refugiados, administração pública, 
acadêmicos, organizações não-governamentais, organizações intergovernamentais, sociedade civil, etc. O 
processo de mapeamento coletivo se apresenta também como ferramenta possível a ser adotada dentro de 
processos participativos no campo da arquitetura e do urbanismo, na perspectiva de ser pensar o território 
a partir da experiência de quem o vive. Abrir esse canal é abrir espaço à voz, visibilidade e ação, através do 
espaço urbano, a populações que aqui escolhem viver e, confiam e esperam poder construir neste país uma 
vida digna. 

Por fim, essas ferramentas e material produzido têm por objetivo trazer um olhar para questão 
central aqui levantada: o problema da invisibilização dos refugiados no território, sua dificuldade de 
expressividade social devido a isso e naturalização de sua inserção nas disparidades provenientes da 
segregação sócio territorial já existente no contexto brasileiro e, mais especificamente, do Rio de Janeiro. 
Este é um enorme desafio não só aos arquitetos e urbanistas, mas também uma bela oportunidade para 
repensarmos, discutirmos e formularmos novas ferramentas que possam estar em um diálogo saudável, 
potente e construtivo entre campos disciplinares e atores diversos, com esta que é uma das temáticas mais 
delicadas atualmente. 
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EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Frente à retomada de uma política habitacional centralizada com o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que 
reforça as tendências de segregação espacial através da construção de grandes conjuntos periféricos; ao vazio 
institucional da gestão metropolitana e às novas perspectivas de planejamento das áreas de expansão urbanas com a 
aprovação do Estatuto da Metrópole, esta pesquisa busca analisar as dinâmicas urbanas atuantes na Frente de 
Expansão Sul de Fortaleza, na qual se verifica um processo de conurbação em curso, através (1) da discussão das 
questões relativas ao tema e da revisão das políticas habitacionais nas esferas federal e local, com foco nos seus 
impactos sobre o objeto de estudo e (2) de análises de inserção urbanas no recorte e os estudo dos impactos da 
produção do PMCMV. Os primeiros resultados dessa pesquisa em andamento confirmam o reforço das tendências de 
homogeneização e segregação, o possível avanço do processo de conurbação e a necessidade de fortalecimento 
institucional e de cooperação entre os municípios metropolitanos no desenvolvimento de mecanismos de gestão e 
controle urbano que impactem na qualidade do espaço produzido. 
PALAVRAS-CHAVE: Programa Minha Casa Minha Vida, políticas de habitação de interesse social, periferia urbana, 
Fortaleza  
 
ABSTRACT: 
Considering the resumption of a centralized housing policy through Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 
which reinforces the tendencies of spatial segregation through the construction of large peripheral groups; the 
institutional vacuum of metropolitan management and the new perspectives of planning of urban expansion areas 
with the approval of the Estatuto das Metrópoles, this paper seeks to analyze the urban dynamics in south expansion 
are in Fortaleza-CE, facing the process of conurbation, through (1) a short discussion of the theme and the review of 
housing policies at the federal and local levels, focusing on their impacts on the object of study and (2) urban insertion 
analyzes and the study of the impacts of PMCMV. The first results of this on going research confirm the reinforcement 
of the homogenization and segregation tendencies, the possible progress of the conurbation process and the need for 
institutional strengthening and cooperation among metropolitan municipalities in the development of urban 
management and control mechanisms that impact the quality of the produced space. 
KEYWORDS: Programa Minha Casa Minha Vida, Housing policies,urban periphery, Fortaleza. 
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INTRODUÇÃO 

A lógica de urbanização desigual e fragmentada verificada ao longo do século XX nas cidades brasileiras 
induziu a criação de extensas periferias segregadas de grupos sociais predominantemente homogêneos 
(CORREA, 2013) e deixaram nos tecidos urbanos as marcas da dispersão e degradação socioambiental. 
Neste processo em que a localização no território atua como mecanismo de exclusão, o modelo de 
segregação centro-periferia abrange grande parte das tendências observadas da estruturação urbana.  

Grupos sociais excluídos de acesso à habitação, melhorias urbanas e participação nos processos de 
planejamento e gestão da cidade, em geral de menor renda, possuem pouca ou nenhuma alternativa de 
localização além da informalidade ou longínquas periferias. Nelas prevalecem a carência de serviços básicos 
e equipamentos sociais, ofertas de emprego e diversidade de usos: é expressa a violação do direito à cidade 
(VILLAÇA, 1998). 

Historicamente, a construção das periferias urbanas esteve fortemente associada à articulação entre 
capital e trabalho, dentro do processo de estruturação industrial no Brasil. Segundo Oliveira (1982), essa 
relação não apenas revela como uma classe dominante detentora do capital tem maior força na 
determinação das demandas da cidade, mas também as contradições da convivência entre o moderno e o 
arcaico – a exploração da força de trabalho no moderno modelo industrial. 

Em grande parte das cidades brasileiras, a periferia se constitue pelo trinômio casa própria – loteamento 
periférico – autoconstrução na busca de redução de custos de produção (BONDUKI, 2004; RUFINO, 2016), 
levando à permanência de uma massa de assalariados sem acesso a grande parte dos benefícios da cidade 
no espaço periurbano (OLIVEIRA, 1979). 

O Estado contribuiu diretamente para a construção das cidades desiguais, configurando-se como agente de 
produção espacial não neutro nas disputas entre demandas de distintos segmentos sociais, mantendo uma 
condição de subcidadania para a sociedade urbana brasileira (RIBEIRO, 2007). Dentro da noção de 
cidadania fragililizada institucionalizada, Santos (2007) inclui o critério de localização: morar na “periferia 
da periferia” – periferia urbana em um país periférico do capitalismo global – é uma dupla condenação à 
pobreza.  

Uma extensa gama de autores – Campos Filho (1992), Maricato (2010), Villaça (2005) e Souza (2011), 
dentre outros – encontra nas limitações do planejamento tradicional e dissociação entre planos e 
realidades das cidades causas das perdas de urbanidade e qualidade ambiental, assim como no 
acirramento das desigualdades e quadro de crise urbana. A história do planejamento urbano no Brasil 
revela que o divórcio entre discurso e plano, assim como de plano e gestão, serviram ao propósito de 
beneficiar determinadas camadas aliadas ao Estado enquanto outras são excluídas. Na disputa por recursos 
para obras e melhorias urbanas, as periferias levam desvantagem frente a outras áreas mais centrais ou de 
interesse do mercado imobiliário. 

Para além das limitações do planejamento urbano, a contribuição do Estado de maior impacto na 
construção das periferias urbanas de diversas cidades se deu através da atuação na habitação de interesse 
social. A tendência de produção em massa e periférica de habitação de interesse social historicamente 
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contribuíram para os processos de segregação, degradação socioespacial, monofuncionalidade e 
homogeneização. No Brasil, a escolha política de reduzir a questão da habitação a um déficit quantitativo, 
numérico, a ser resolvido pela produção de novas moradias, ignorou o papel da especulação e 
exclusividade do bem moradia, processos que melhor explicam a questão. Essa orientação esteve associada 
com a valorização das noções de mercadoria e de reprodução do capital inerentes à moradia. A elaboração 
de políticas habitacional para sanar crises econômicas levou a reprodução de programas em moldes 
empresariais, incoerentes com as metas sociais de atendimento das demandas de camadas sociais mais 
vulneráveis e de menor renda (RIBEIRO & PECHMAN, 1985; MARICATO, 1995;2010; FERREIRA, 2012). 

A recorrente escolha pela solução da questão habitacional através da construção de grandes conjuntos 
representou um dos mais significativos modelos das políticas públicas em suas dimensões sociais, 
econômicas e simbólicas (BRAGA, 1995). Nesse sentido, foi emblemática a produção da política 
habitacional centrada no Banco Nacional de Habitação (BNH) e Sistema Financeiro de Habitação (SFH) 
desenvolvida nos anos 1960 e caracterizada pela construção de grandes conjuntos segregados, depósitos 
de gente, nas franjas urbanas. O desenho institucional da política convergia interesses políticos com 
empresariais, principalmente do setor da construção civil. Além do subproduto da fragmentação dos 
tecidos urbanos dispersos e favorecimento às práticas de especulação da terra urbana, a política do BNH 
também contribuiu para a elitização do mercado imobiliário, particularmente a partir dos anos 1980 
(FERREIRA, 2012; ROLNIK, 2015). 

O mercado imobiliário manteve por décadas uma atuação predominantemente exclusiva na produção de 
habitação para as camadas de alta renda – determinando os vetores de segregação residencial e o 
direcionamento dos recursos das melhorias urbanas – e em determinadas áreas da cidade, mais 
valorizadas. A atuação na periferia, em particular entre os anos 1980 e 1990, se reduziu a construção de 
loteamentos fechados para segunda residência e complexos turísticos. A exclusão de acesso de camadas de 
rendas baixa e média a essa produção formal de habitação, aliada ao recuo das políticas de habitação no 
período que sucedeu a extinção do BNH, contribui para o crescimento do número de assentamentos 
informais e expansão das periferias metropolitanas, assim como a intensificação de tendências de 
conurbação.  

Nos anos 1980, a atuação na periferia de concentrou em loteamentos fechados e complexos turísticos. 
Durante os anos 1990, essa exclusividade e a escassez de recursos para habitação social fez com que a 
população de baixa e média renda buscassem alternativas para habitação na autocontrução, 
principalmente em favelas mais bem inseridas ou em loteamentos periféricos. Esse período marcou o 
acirramento das desigualdades assim como adensamento de frentes de expansão, que passaram por 
intenso processo de conurbação. Das metrópoles brasileiras, que concentram a maior parte da população 
do país e são palcos das crises urbanas de desenvolvimento desigual e violência, quase nenhuma teve seu 
potencial de unidade de planejamento territorial eficientemente explorado, “órfãs de interesse político”. A 
passagem da gestão das metrópoles aos governos estaduais sem critérios de controle específicos não 
correspondeu a criação de governanças metropolitanas mais eficientes (RIBEIRO, 2012). Apesar da recente 
aprovação do Estatuto da Metrópole, em 2015, em termos de planejamento integrado, o que se observa é 
a continuação de um conjunto de arranjos institucionais esvaziados. Neste cenário, a intensificação das 
tendências de conurbação nas periferias metropolitanas representa um entrave à gestão a essas áreas. 
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O início do século XXI representou uma reestruturação na atuação do Estado e do mercado imobiliário. 
Institucionalmente, além da aprovação do Estatuto da Cidade e criação do Ministério das Cidades, a oferta 
de financiamentos e alterações no Sistema Financeiro Habitacional (SFH) favoreceram à expansão do 
consumo da produção imobiliária. Dentro de um movimento de convergência entre capital financeiro e 
imobiliário, as empresas de construção civil passaram a se incorporar e abrir o capital para o mercado 
financeiro. A facilitação de acesso a créditos imobiliários e oportunidade de aumento dos lucros na 
produção voltada ao segmento econômico levou a ampliação da atuação do mercado à população de 
menores rendas (SHIMBO, 2010; RUFINO, 2012). 

Essas tendências ganharam força frente ao cenário de crise internacional de 2008, quando no ano seguinte 
é retomada de uma política habitacional centralizada de grande porte, o Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV), reunindo interesses políticos, econômicos e empresariais sob o discurso de combate ao “déficit 
habitacional”. Passados os primeiros anos, é possível identificar como “efeitos colaterais” da retomada de 
produção de aglomerados de grandes conjuntos nas franjas periféricas a expansão dos tecidos urbanos e 
tendências de segregação e, em algumas cidades, de conurbação (ROLNIK, 2015; RUFINO, SHIMBO, 
AMORE, 2015). Rufino (2016) reforça que a reestruturação dos agentes de produção, em particular do novo 
posicionamento do mercado imobiliário e das características arquitetônicas e urbanísticas dessa produção 
amplamente padronizada e condominial, requerem uma nova compreensão dessas periferias.  

Tendo por objetivo compreender os impactos dessa produção no espaço periférico, tomamos por objeto o 
espaço metropolitano de Fortaleza. Institucionalizada em 1973, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) 
não apresentava então alto nível de interação entre seus municípios. Esta interação se intensificaria a partir 
da construção dos grandes conjuntos-bairros financiados pela BNH e executados por agências locais de 
habitação, principalmente através da Companhia de Habitação (COHAB-CE). Nos anos 1980, essa produção 
se associou ao processo de reestruturação industrial, articulando a localização de grandes conjuntos à 
localização de distritos industriais em municípios vizinhos à capital, levando a construção de frentes de 
expansão periféricas e homogêneas, que passaram por adensamento de população de um mesmo perfil 
socioeconômico intensificando o processo de segregação e conurbação. A histórica dissociação entre 
políticas habitacionais e urbanas foi central na indução do periurbano precário em seus aspectos 
arquitetônicos, urbanísticos, sociais e ambientais (PEQUENO & ROSA, 2015). 

Em particular, foi definido como recorte empírico a Frente de Expansão Sul (FES), que se destaca perante 
pela quantidade de novos empreendimentos habitacionais no âmbito do PMCMV – os quais todos foram 
contratados a partir da segunda fase do programa --  e apresentar um processo de conurbação em curso, 
mas ainda não consolidada. Localizada na porção sul do espaço metropolitano de Fortaleza, entre as 
consolidadas frentes de expansão sudoeste – no sentido de Caucaia e Maracanaú, marcadas pela 
localização de indústrias e grandes conjuntos construídos nos anos 1980 – e a sudeste, na direção de 
Pacatuba, Itaitinga e Eusébio, também caracterizada pela presença de indústrias, mas com um perfil de 
produção habitacional diferenciado – na direção de Eusébio, em particular, se verifica a influência da 
produção de loteamentos fechados na consolidação do processo de conurbação dessa frente. 

Para análise das condições de conurbação da FES, traçamos uma delimitação própria, tomando como 
critérios os conjuntos que originaram a frente, os novos conjuntos que a reestruturam a partir do PMCMV, 
a extensão do tecido urbanizado e sistema viário. Embora os limites administrativos – bairros, regionais e 
municípios – não tenham sido considerados para a delimitação da FES, compreendendo que estes 
reduziriam a dimensão dos processos inerentes ao recorte e não representam as reais dinâmicas 
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intraurbanas, eles são estruturantes na compreensão das condições de inserção do recorte. A FES reúne 4 
bairros em Fortaleza – José Walter, Jangurussu, Palmeiras e Barroso –, e engloba porção territorial de três 
municípios: Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba (Figuras 1 e 2; Tabela 1). 

Figura 1 : Delimitação e localização da Frente de Expansão Sul 

 
Fonte: Elaboração própria com imagem de satélite (Google Earth, 2017) 

Figura 2 – Delimitação dos conjuntos de habitação de interesse social na FES 

 

Fonte: Elaboração própria com imagem de satélite (Google Earth, 2017; LEHAB, 2017) 
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Tabela 1 : Empreendimentos contratados no âmbito do PMCMV até 2015 

Conjuntos PMCMV na FES Quantidade de unidades habitacionais 

Res. Cidade Jardim I 5536 

Res. Cidade Jardim II 5968 

Res. José Euclides Ferreira Gomes 2992 

Res. Luiz Gonzaga 1760 

Res. Orgulho do Ceará 2 2096 

Cd. Village Monte Prince 324 

Res. Alameda das Palmeiras 4992 

TOTAL :  7 empreendimentos 23668 

Fonte: (LEHAB, 2017) 

Este artigo está divido em duas partes: “POLÍTICAS HABITACIONAIS INCIDENTES DA RMF DO BNH AO 
PMCMV: A CONSTRUÇÃO DA FES”, no qual realizamos uma sucinta revisão das políticas habitacionais no 
Brasil e em Fortaleza entre o período do BNH e da redemocratização; e “IMPACTOS DA RETOMADA DOS 
GRANDES CONJUNTOS DO PMCMV NA FES”, que apresenta as primeiras análises de inserção da área de 
estudo e primeiros resultados da análise comparativas das condições do entorno dos moradores do 
conjunto em relação às localizações das antigas moradias, com dados do Censo/CNEFE (IBGE,2010), Plano 
Local de Habitação (PLHIS) de Fortaleza e do survey realizado no Conjunto Cidade Jardim I através de dados 
cedidos pelo Laboratório de Estudos da Habitação do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal do Ceará (LEHAB/UFC). 

A pesquisa ainda segue em andamento, mas os primeiros resultados obtidos confirmam que os impactos 
dos recentes processos de ocupação reforçam as tendências de segregação, homogeneização e 
precariedade na periferia de Fortaleza, mas com algumas diferenças: a celeridade das construções, as 
forma vertical padronizada e a atuação direta do mercado imobiliário reestruturado pela incorporação e 
abertura de capital. Ficam expressas as necessidades da revisão do programa e da atuação da agência local 
de habitação de interesse social, assim como do desenvolvimento de mecanismos de controle e gestão de 
áreas de expansão urbana que superem a fragmentação do planejamento urbano municipalizado. 

POLÍTICAS HABITACIONAIS INCIDENTES DA RMF ENTRE O BNH E O PMCMV: A CONSTRUÇÃO DA FES 

A questão habitacional tem obtido interferências do Estado desde o início do século XX com reformas de 
“embelezamento” – mais preocupadas em remoções que na oferta de alternativas de moradia formal –, 
criação de códigos urbanísticos sanitaristas, aprovação da lei de venda parcelada do solo urbano e lei do 
inquilinato, entretanto a provisão habitacional do período se concentrava na produção do setor privado, 
em um modelo rentista. A institucionalização do tema viria a acontecer na década de 1930. Frente à crise 
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habitacional e desestímulo do mercado, o problema assume maiores escalas e passa-se a demandar uma 
resposta mais forte do Estado. Durante o getulismo, a moradia é tida como condição da reprodução da 
força de trabalho, fator econômico para o projeto de industrialização do país, e elemento ideológico e 
político. (BONDUKI, 1994). 

Embora mereçam destaque a produção dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) – cuja atuação se 
mostrou fragmentada e de caráter corporativo, com foco apenas nos membros associados, a política dos 
institutos resultava formalmente na oferta de casas próprias e de produção racionalizada, respaldando o 
discurso patrimonialista e da padronização das unidades que permaneceria nas futuras políticas 
habitacionais (BONDUKI, 1999) – e da Fundação Casa Popular (FCP) – cuja ausência de respaldo político, 
presença de oposições por parte de agentes estatais e construtoras e problemas com o fundo, dada a falta 
de mecanismos de enfrentamento da inflação, inviabilizaram o alcance dos objetivos do programa 
(AZEVEDO & ANDRADE, 1992) --, estas políticas apresentaram uma produção reduzidíssima em Fortaleza, 
dada a baixa expressão industrial e informalidade do emprego em Fortaleza (MÁXIMO, 2012). 

Apenas com a atuação do BNH que a produção de grandes conjuntos periféricos ganha representatividade. 
Antes dos anos 1960, a FES sequer fazia parte da área urbana de Fortaleza, configurando-se como uma área 
predominante rural e em grande parte por fazendas de propriedade da família Montenegro – grupo 
familiar que até a atualidade é proprietária de grandes glebas da região. Esta década marcou o inıćio do 
governo militar, que realizaria polı ́ cas de desenvolvimento urbano centralizadas na esfera federal e 
setorial, principalmente nos temas da habitação, saneamento e ampliação das redes de infraestrutura. O 
regime autoritário, junto com a diminuição da autonomia na esfera municipal, estabeleceu as condições 
favoráveis para a expansão produtiva das bases do capital. Desde a elaboração, a política do BNH foi 
desenhada em um modelo “empresarial” para habitação de interesse social, afastando-se, ao menos em 
discurso, das práticas populistas e clientelistas associadas às políticas de subsídio.  

Dentro do molde administrativo-empresarial a que se propunha, a política estratificava o público-alvo de 
acordo com a renda dos mutuários, em segmentos de mercado associados ao valor do salário mínimo. A 
lógica bancária, assim como o desenho fiscal da política, a fez abandonar as metas sociais de provisão 
habitacional para população vulnerável de menores rendas em prol do equilíbrio financeiro e dinamização 
da economia acarretada pelos investimentos no desenvolvimento urbano – mobilização dos setores da 
construção civil e mercado de materiais de construção, geração de empregos, ampliação de infraestruturas 
que arrecadavam impostos.  

Em Fortaleza, na década de 1960, a questão da precariedade e provisão de moradias recaía sobre a 
Fundação de Serviço Social de Fortaleza (FSSF). A FSSF era a agência municipal que concentrava ações 
referentes à habitação popular, da assistência social à construção de conjuntos. Atuava 
predominantemente com programas de “desfavelamento”, que consistiam na liberação de porções da 
cidade para implantação de equipamentos, alargamento de vias e construção de viadutos através de 
remoções. Nesse momento, a FES passa a aparecer nos mapas do Plano Integral de Desfavelamento como 
possível área para reassentamento da população removida pelo programa. Essas áreas permaneceriam 
com essa “vocação” nas décadas seguintes (Figuras 3 e 4). 
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Figura 3 : Identificação de terrenos pela FSSF para reassentamento de núcleos favelados no PID 

 

Fonte: FORTALEZA (1973) 

Figura 4 : Localização de vazios reservados no estoque de terras BNH/AUMEF e grandes conjuntos periféricos 

 
Fonte: CEARÁ (1976) 
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A partir da parceria com a COHAB-CE em 1969, quando passa a receber recursos do BNH, a fundação 
constrói alguns conjuntos em Fortaleza e municípios vizinhos dentro das ações de “desfavelamento”, 
inclusive o Cj. Palmeiras, que inaugura a ocupação na frente de expansão FES.  

O Cj. Palmeiras teve sua construção concluída no início da década de 1970, com a primeira configuração 
constando com 732 unidades em uma gleba de 118 hectares construídas pela FSSF em parceria com a 
COHAB-CE e recursos do BNH. O terreno de implantação era à época um sítio, situado nas proximidades 
com a BR116, uma das principais rodovias de acesso ao estado do Ceará. A chegada dos primeiros 
moradores, em 1973, antecederam a implantação das infraestruturas internas de pavimentação, 
esgotamento de abastecimento de água potável, assim como dos equipamentos sociais necessários para a 
comunidade que se formava, desde escolas a postos de saúde. O conjunto apresentava uma matriz de 
loteamento com lotes entre 160m2 e 120m², para unidades habitacionais unifamiliares a receberem 
famílias retiradas de áreas mais bem localizadas na cidade. 

Nesse mesmo período, sob coordenação da COHAB-CE e com recursos do BNH, é construído o Cj. José 
Walter (Figura 5). A princípio chamado Cj. Sétima Cidade ou Conjunto Integrado do Mondubim – pela 
localização no distrito do Mondubim –, o Cj. José Walter foi inaugurado entre os anos 1970 e 1973, em 
quatro etapas de construção, à 15 quilômetros do Centro de Fortaleza. Com um montante de 4.774 
unidades habitacionais, loteadas em uma gleba de 221.724m², o conjunto contribuiu para o acelerado 
adensamento, área periférica e precária nas suas poucas infraestruturas, equipamentos sociais e serviços– 
entre os anos 1970 e 1980, a população do distrito do Mondubim passou de 66.618 habitantes à 192.945, 
quase triplicando o seu porte. À época, o conjunto José Walter foi celebrado com um dos maiores da 
América Latina (MÁXIMO, 2012).  

Figura 5 : Fotografia aérea do conjunto José Walter à época da entrega das unidades, nos anos 1970 

 

Fonte: MÁXIMO, 2012 
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Com a extinção do BNH em 1986 – tendo a CEF assumidos suas funções --, o desmonte institucional das 
políticas urbanas na esfera federal e o contexto neoliberal que permeou os anos 1990, a questão 
habitacional passa a ser tratada de uma maneira mais assistencialista e seletiva. A escassez de recursos e a 
fragmentação institucional levaram à criação de programas alternativos, de menor porte e muitas vezes 
direcionados ao atendimento de demandas bastante pontuais. Merece destaque Programa Nacional de 
Mutirões Comunitários. Em Fortaleza, a produção desse programa correspondeu a 2.627 unidades 
habitacionais construídas em mutirões assistidos, de localização predominantemente periférica. Apesar de 
já preconizar a autonomia dos governos locais nas políticas urbanas, ainda carregava um caráter 
centralizador forte que “não foi capaz de neutralizar as diferenças político-ideológicas existentes entre os 
governos estadual e municipal” (BRAGA, 1995, p.206). 

Esse período é marcado pelo crescimento da informalidade urbana e acirramento das desigualdades, uma 
vez que a produção formal de habitação não apresentavam alternativas de moradia para população de 
rendas baixa e média – O Estado recua na oferta pela ausência de recursos e fragmentação institucional e o 
mercado mantém-se excludente com a produção em áreas valorizadas na cidade para o setor da alta renda. 
No ano de 1991, o número de favelas havia subido para 314 assentamentos precários, a abrigar 108 mil 
famílias – mais que o triplo do que o Censo de favelas de 1973 havia identificado, o que revela a ineficiência 
dos programas nas últimas duas décadas em enfrentar o problema da moradia na cidade. 

A FES manteve o perfil de região da cidade vocacionada para o recebimento de grandes conjuntos, dessa 
forma, passa por uma desaceleração na produção de habitação. Embora tenha passado pelo adensamento 
construtivo e demográfico dentro dos limites dos conjuntos e nos entornos imediatos – em particular nos 
pequenos interstícios remanescentes entre conjuntos –, a maior parte do seu vazio permaneceu retido 
pelos proprietários de terra, dualmente pelas expectativa do ganho especulativo no tempo quanto pela 
percebida “inviabilidade” construtiva pelas restrições das legislações ambientais incidentes na FES. 

Merece destaque nesse período, entretanto, o Conjunto São Cristóvão, construído entre os anos 1990 e 
1992, dentro das ações do Plano de Ação Imediata para Habitação (PAIH). O programa tinha metas 
ambiciosas de produzir de maneira acelerada milhares de habitações populares para população de baixa 
renda. Financiado e gerido pela CEF, a construção do conjunto foi dividida entre cinco construtoras – Jathaí, 
Montenegro, Máster, Incosa e Colméia – e a gleba, em diferentes áreas, para burlar a limitação de 500 
unidades por empreendimento imposta pelo programa. Apesar do discurso da política relatar o objetivo de 
atendimento ao déficit habitacional da cidade e diminuição da favelização, essas metas foram 
comprometidas pela exigência da CEF de que os mutuários tivessem renda familiar de até 3 salários 
mínimos – o que provocou o atendimento de um estrato de população acima da renda que concentra a 
maior parte do déficit – e da grande procura por população advinda do interior do estado (MARQUES, 
2007). 

À 13 km do centro de Fortaleza, o conjunto se insere em uma gleba de 98 hectares, o projeto original 
contava com 3.590 lotes com unidades unifamiliares de casas-embrião geminadas, com projeto padrão, a 
serem progressivamente ampliadas no futuro com recursos dos próprios moradores. O projeto do 
conjunto, assim como os anúncios publicitários para comercialização de unidades, previa a construção de 
11 equipamentos sociais. Apesar de o preço desses equipamentos estar incluso no pagamento, segundo o 
próprio manual da CEF, eles não foram construídos até anos depois da entrega das casas. Em 1996, havia 
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três escolas, uma delegacia e um posto de saúde para atender a população do conjunto-bairro. A 
urbanização incompleta também se verificava nas ruas e passeios não pavimentados, assim como na 
ausência de sistemas de drenagem pluvial. 

O caso do Cj. São Cristóvão foi um ponto fora da curva, tomando em consideração a via de regra do período 
eram ações pontuais de pequenos conjuntos ou multirões em Fortaleza. Essas ações tiveram pouca 
expressão nas FES, que não se expandiu de maneira tão acelerada nesse período com as demais frentes de 
expansão e permaneceu sem consolidar um processo de conurbação.  

O contínuo desmonte das instituições responsáveis pelas PHIS levaria a COHAB-CE a ser extinta em 1999. 
Um novo processo de reestruturação institucional ocorreria com a criação da Comissão Especial para 
Implantação de Programas Habitacionais de Interesse Social (COMHAB) e o repasse de recursos para 
desenvolvimento dos poderes locais com o Programa Habitar Brasil/BID. Associada a implantação desse 
programa, a HABITAFOR é fundada em 2004, na busca de adaptar-se às exigências da criação de uma 
unidade executora do município. A fundação foi responsável por uma gama de programas habitacionais em 
grande parte associados a favelas em áreas de risco, mas a associação entre remoções para 
reassentamento em conjuntos habitacionais foi mantida. Na FES, o Cj. Maria Tomásia é o único exemplar 
dessa produção (Figura 6). 

Figura 6 : Fotografia aérea do conjunto Maria Tomásia, construído em 2009 

 
Fonte: MÁXIMO (2012). 
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No mesmo ano do lançamento do HBB, é lançando o Programa de Arrendamento Residencial (PAR) pelo 
Governo Federal, buscando ampliar o atendimento do programa Carta de Crédito. A CEF geria e 
operacionalizava o programa e alocava os recursos. O acesso ao programa acontecia pelo contrato de 
arrendamento com opção de compra ao fim do contrato e a CEF permanecia como proprietária fiduciária 
de unidade até a quitação do pagamento. Essa característica do PAR buscava superar o problema da 
inadimplência verificado especialmente na política do BNH/SFH, introduzindo o modelo de arrendamento à 
política habitacional de Estado. Embora o PAR já apontasse para a articulação entre Estado e mercado 
imobiliário na produção de habitação de interesse social, a localização dos empreendimentos se 
concentrou em geral em bairros pericentrais ou periferias melhor consolidadas. Na FES, o Res. Opala foi o 
único exemplar dessa política construído. Ainda assim, ele representou a inauguração de condomínio de 
baixa de estatura na frente. 

Com a virada do século XXI, passam a ser percebidas novas tendências na atuação do mercado imobiliário. 
Historicamente restrito como provedor de habitação como artigo de luxo em áreas bem valorizadas das 
cidades, a atuação nas periferias foi bastante pontual e em geral se restringiu à construção de loteamentos 
fechados e complexos turísticos, em particular na década de 1980 e 1990. A partir dos anos 2000, com a 
reformulação na SFH, da reformulação do manejo dos recursos do FGTS e direcionamento de fundos para 
habitação de interesse social, assim como da facilitação de acesso à crédito imobiliário, a população de 
rendas inferiores ascendem como “segmento econômico”. Antes excluída do mercado formal de habitação, 
historicamente tendo que recorrer à autoconstrução, essa demanda passa a ser de interesse para empresas 
de incorporação que abrem seu capital (RUFINO, 2016). 

O lançamento do PMCMV em 2009 se torna a grande fonte de recursos para esta estratégia de ganhos do 
mercado através da busca por terrenos de menor preço – investindo nas periferias, antes não consideradas 
para atuação do mercado formal – e construção em escala e padronizada. Estas são algumas das 
características mais marcantes da produção do PMCMV nas cidades brasileiras e podem ser verificadas em 
particular nos empreendimentos localizados na FES, a partir da segunda fase do programa. 

Dentro do modelo centralizado da política habitacional representada no PMCMV, o papel dos governos 
locais tem se reduzido muitas vezes à aprovação dos projetos dos empreendimentos elegíveis ao programa, 
e de fato, foi verificada facilitação e agilização dos projetos nas prefeituras, a atender as demandas dos 
setores da construção civil de celeridade e alta produtividade. Na RMF, assim como em outras cidades e 
regiões metropolitanas do país, essa lógica resultou na reprodução de grandes conjuntos periféricos e 
padronização de projetos arquitetônicos.  

No Ceará, o PMCMV teve uma atuação concentrada na RMF (Figura 7), principalmente em Fortaleza e 
municípios vizinhos, pelo ambiente institucional mais estruturado, assim como pela já presente atuação de 
grandes empresas de construção, inclusive que já haviam atuado com no PAR. Do total de 139 
empreendimentos contratados na RMF, 77 se destinam à demanda de Fortaleza, contabilizando uma 
provisão de 34.437 unidades habitacionais (65% do total de unidades contratadas na RMF). Caucaia 
recebeu a contratação de 23 empreendimentos – a corresponder a 6.999 unidades – e Maracanaú, 11 
empreendimentos com 4.352 unidades. Na RMF, a produção maior se deu na faixa 1, o que representou 
81% do total de unidades contratadas na região. A produção destinada ao segmento econômico, 
compreendida nas faixas 2 e 3, se concentraram em Fortaleza, onde o mercado local já atuava neste setor 
antes do lançamento do programa (LEHAB, 2017). 
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Figura 7 : Localização e delimitação de empreendimentos contratados no PMCMV por faixa de renda na are metropolitana de Fortaleza 

 
Fonte: LEHAB (2015) 

A primeira fase do programa trazia uma normativa que delimitava o número máximo de 500 unidades por 
empreendimento, objetivando evitar os problemas de aglomeração e homogeneização reconhecidos na 
implantação de conjuntos de políticas anteriores. Para garantir a alta produtividads, a estratégia utilizada 
pelas construtoras foi a construção de condomínios fechados em terrenos vizinhos, subdividindo o mesmo 
empreendimento em mesmos lotes. O que se percebe, a partir de 2011 quando é lançada a segunda fase 
do programa e algumas das limitações do programa, como o teto de 500 unidades habitacionais, são 
liberadas, é o atendimento às demandas do setor da construção civil pela possibilidade de produzir de 
maneira célere e em massa, sob a justificativa de esta ser a única forma de viabilizar empreendimentos 
para a faixa 1 do programa. Em Fortaleza, esses empreendimentos passam a ser contratados para 
construção na FES, a última frente de expansão que ainda concentra grandes glebas periféricas (Figura 8). 

A considerar os impactos da produção do PMCMV sobre os processos de segregação, a localização 
reforça a distribuição da população de acordo com os perfis socioespaciais, notando-se em especial a 
predominância da faixa 1 nos setores oeste, sudoeste e sul de Fortaleza. Estes setores da cidade já 
concentram, historicamente, a moradia dos agentes sociais excluídos da produção do mercado formal, 
configurando a periferia produzida pela segregação involuntária. A proximidade com antigos 
conjuntos habitacionais, produzidos em políticas habitacionais anteriores, assim como de 
assentamentos informais, indica a intensificação da homogeneização, e possível “guetificação”, de 
áreas já precárias quanto ao acesso a infraestrutura, serviços e equipamentos públicos (Figura 9). 
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Figura 8 : Localização e delimitação de empreendimentos contratados no PMCMV por fases 

 

Fonte: LEHAB (2015) 

Figura 9 : Imagem aérea dos empreendimentos do PMCMV inseridos na FES 

 

Fonte: Google Earth (2017) 
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IMPACTOS DA RETOMADA DOS GRANDES CONJUNTOS DO PMCMV NA FES 

Condições de Inserção Urbana da FES 

Conforme discutido na sessão anterior, o papel das políticas públicas de habitação de interesse social foi 
determinante na formação da Frente de Expansão Sul de Fortaleza. Construída historicamente por grandes 
conjuntos, a área de estudo se localiza no limite entre Fortaleza e os municípios de Maracanaú, Pacajus e 
Itaitinga. A recente retomada de uma política centralizada que reproduz o modelo da produção em massa 
de habitação popular na periferia urbana da cidade aponta para a intensificação de um processo de 
conurbação em curso. Considerando a ausência de integração na gestão urbanística entre os municípios da 
RMF e a disparidade nas estruturas dos planos diretores, o continuum edificado em formação 
potencialmente apresenta maiores entraves quanto ao controle urbanístico e provisão de equipamentos, 
infraestruturas e serviços de responsabilidade municipal.  

A construção da frente em retalhos de grandes conjuntos implantados em diferentes momentos históricos 
dá à FES um desenho urbano fragmentado. Os interstícios entre os grandes conjuntos adensados e de 
implantações completamente diversas foram por um lado ocupados por loteamentos e favelas com 
desenho descontínuo às malhas existentes, e por outro lado, preservaram um enorme vazio urbano. A 
pouca integração dos elementos e interrupção de vias cria barreiras físicas e visuais, impactando 
ambientalmente nas linhas de drenagem natural e escoamento de águas pluviais. A produção de mercado 
para o segmento econômico, representada pela solução arquitetônica de condomínio fechado, segue a 
mesma regra contrária à fluidez urbana, agravando a segregação através de longos muros impermeáveis e 
entradas únicas e controladas aos empreendimentos. 

Na figura 10, é possível observar no trecho um a presença do condomínio fechado produzido pelo mercado 
imobiliário para segmento econômico (MCMV faixa 2); apesar da proximidade com os conjuntos do 
entorno, tem configuração completamente segregada e privatização de áreas comuns internas.No trecho 2, 
oberva-se a interface entre conjuntos altamente densos com o grande vazio e descontinuidade abrupta da 
estrutura urbana. No terceiro trecho é apresentado o entorno do conjunto Orgulho do Ceará, no município 
de Maracanaú por um lado preservando um vazio urbano e por outro, com um loteamento irregular em 
construção. No trecho 4, fica clara a despreocupação em dar continuidade ao desenho urbano existente do 
Cj. José Walter e loteamentos do entorno com a implantação do Cj. Cidade Jardim II, fortalecendo a 
segregação espacial na escala local. 

Uma das questões fundiárias importantes nas dinâmicas urbanas da Frente de Expansão Sul também se 
revela na informalidade associada às condições de moradia. Segundo Fernandes (2011), a informalidade 
habitacional – frequentemente fundamentada nos baixos níveis de renda, impraticabilidade do 
planejamento urbano, a concentração de terrenos urbanizados e um sistema jurídica ineficiente – tem 
como um dos grandes impactos a ocupação em áreas de preservação, associando a vulnerabilidade social à 
ambiental. Nos vazios do recorte empírico, em especial nos interstícios entre os conjuntos, recursos 
hídricos e lagoas de estabilização, a presença de ocupações informais é significativa. Segundo o PLHIS, 
mesmo as áreas de conjuntos, em particular dentro dos perímetros do Palmeiras, São Cristóvão e João 
Paulo II, assim como nos seus interstícios, podem ser identificadas pela precariedade não apenas 
urbanística, mas pela insegurança de posse jurídica da terra e moradia. A retomada da construção de 
grandes conjuntos na região periférica pode indicar o reforço da tendência e crescimento desses núcleos 
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informais, sem que esse adensamento seja acompanhado com a implantação proporcional de 
equipamentos e serviços públicos (Figura 10). 

Figura 10: Trechos da malha urbana fragmentada na FES 

 

 

Fonte: Google Earth (2017) 

9832



 

Figura 10: Presença da informalidade e áreas de proteção ambiental na FES 

 
. Fonte: PDPFOR (2009), Censo (2010), PLHIS (2012). 

A construção de dezenas de milhares de unidades em uma área de histórica pouca diversidade de usos, 
distante das principais centralidades reforça as tendências de homogeneização, que pode ser verificada na 
porcentagem de área edificada destinada a moradia nos bairros (Figuras 12 e 13). Considerando que essa 
produção se destina para população de baixa renda leva à concentração de pobreza em um determinado 
território, intensificando a segregação e induzindo à “guetificação”. A pouca presença do Estado, expressa 
na escassez de equipamentos públicos frente a demanda potencializa a formação de territórios de “poder 
paralelo” e dá espaço para atuação de facções de crime organizado nessas regiões. 
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Figura 12: Porcentagem de área edificada para uso residencial por bairros 

 

Fonte : IPLANFOR (2015) 

Figura 13: Usos dos lotes parcelados cadastrados na SEFIN até 2015 

 

Fonte : IPLANFOR (2015) 
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Dentre os empreendimentos contratados no âmbito do PMCMV para implantação na FES, o Res. Cidade 
Jardim I(RCJI) se destaca. Ele inaugurou a segunda fase na região, sinalizando que a frente passaria a 
receber os empreendimentos de grande porte de Fortaleza. Assim como outros dos novos conjuntos do 
entorno, o RCJI recebe demanda de diferentes origens: do cadastro da PFM que levantou as famílias em 
déficit habitacional; de remoções para obras do Veículo Leve eobre Trilhos (VLT) e áreas de risco; e da 
ocupação que aconteceu no terreno em que o empreendimento se insere, a Comuna 17 de Abril. 

Uma das características da contratação do empreendimento foi a negociação entre movimentos de luta por 
moradia e o grupo proprietário de grandes glebas da FES, a família Montenegro. A contra partida para a 
desocupação e promessas de que não haveria outras ocupações no local no futura foi uma parcela das 
unidades construídas no conjunto para o movimento. Percebe-se que por um lado, o programa 
proporciona a proprietários de terra recursos para investir em seus terrenos e a possibilidade de ser 
instrumentalizado para barganha e desarticulação de movimentos sociais como Movimento dos Conselhos 
Populares (MCP) e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) (ALDIGUERI, 2017). 

De maneira geral, os bairros de origem variam quanto à localização na estrutura metropolitana de Fortaleza 
(Figura 14). Desde locais mais centrais como o Centro e Benfica; intermediários, como Aerolândia, São João 
do Tauapé e Messejana; a outras áreas mais periféricas, como Siqueira, Granja Lisboa e Vila Velha. Fica 
evidente o reforço a uma periferização dos beneficiários, que partem de áreas já consolidadas e em geral 
melhor equipadas, para uma área de expansão em consolidação, repleta de glebas vazias e carente de 
equipamentos. De maneira geral, fica clara a periferização dessa população, que se afasta das áreas de 
maior diversidade de uso, serviços e oferta de empregos (Figura 15). 

Figura 14: Mapa esquemático dos vetores de deslocamento entre bairros de origem e Cj. Cidade Jardim I 

 

Fonte: LEHAB (2017); Censo (2010); 
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Figura 15: Comparativo do tempo de deslocamento residência-trabalho entre bairros de origem e entorno do Cj. Cidade Jardim I 

 

Fonte: LEHAB (2017); Censo (2010); 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enquanto um recorte espacial periférico que concentra grandes conjuntos de períodos, conjunturas, 
agentes e características distintas, a FES reúne uma produção de alta representatividade sobre as 
diferentes políticas de habitação de interesse social incidentes em Fortaleza. Desde a inauguração do 
Palmeiras e José Walter no âmbito da produção do PID Desfavelamento pela FSSF e o sistema BNH/COHAB, 
é possível afirmar que, mesmo no momento de retração da implantação de grandes conjuntos no período 
da redemocratização e municipalização das políticas, a resposta estatal à questão habitacional via grandes 
conjuntos não foi por completo abandonada e encontrou na FES o local de implantação, como exemplifica 
o Cj. São Cristóvão.  

É possível afirmar que o período de produção do PMCMV representa a retomada da era de produção de 
grandes conjuntos pelo alarmante volume e celeridade. Nos anos anteriores ao PMCMV, a FES recebeu um 
incremento de 10.862 unidades providos na construção de grandes conjuntos no âmbito de diferentes 
políticas sociais levantadas na pesquisa, desde a década de 1970 até o ano de 2010, com o Cj. Maria 
Tomásia. Desde a inauguração da segunda fase do programa em 2011, representada na FES com a 
implantação do Res. Cidade Jardim I, a produção representou um incremento de 23.668 novas moradias. 
Em apenas 4 anos, o PMCMV superou a produção de quatro décadas em mais que o dobro. 

Enquanto a FES passa pela consolidação com o perfil de periferia construída por HIS, é preocupante que a 
área de urbanização incompleta, cuja capacidade dos equipamentos sociais e serviços tem sido por décadas 
insuficiente frente as condições de vulnerabilidade da população, receba em período tão curto de tempo 
um adensamento inédito que não venha proporcionalmente acompanhado da estrutura de serviços 
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urbanos necessários. De fato, o depósito de milhares de famílias em um território de déficit urbanístico é 
praticamente condená-los a todos ao preço de se morar mal, à violação do direito à cidade, à condição de 
subcidadania. 

Outras tendências percebidas na produção dos últimos anos é o abandono da forma tradicional do lote 
unifamiliar residencial, com maior flexibilidade e adaptabilidade por autoconstrução progressiva, ao 
aumentar as taxas de ocupação e verticalizar. A produção do PMCMV, assim como a do PAR, se distingue 
por adotar a forma condominial, seja fechado – em blocos de apartamentos horizontais ou de casas duplex 
na Res. Opala e Cond. V. M. Prince, ambos empreendimentos de menor porte com apenas centenas de 
unidades – ou abertos – os demais do PMCMV voltados para atendimento da faixa 1. A opção por esta 
tipologia, que insere uma produção já de origem verticalizada na periferia sul, está vinculada às pressões 
das demandas do mercado pela larga escala e celeridade, apoiada no projeto padronizado de baixo custo e 
rápida aprovação junto à CEF. 

A retomada da produção de grandes conjuntos em uma área que já se constituiu historicamente pelo 
depósito de pessoas em diferentes políticas de habitação intensifica a já presente tendência à 
homogeneização do uso residencial. O adensamento de uma área que manteve a urbanização incompleta e 
a carência por equipamentos e serviços públicos – sobrecarregados pelo aumento das demandas – agrava 
os efeitos nocivos do crescente progresso de segregação involuntária no modelo centro-periferia. Para 
além dos movimentos pendulares e problemas de mobilidade nos deslocamentos intraurbano, a 
concentração de população de mesmo perfil socioeconômico, em situação de vulnerabilidade, enquanto o 
Estado se mantém ausente pela falta de equipamentos públicos e trabalho social falho abre espaço para 
um processo de guetificação e atuação de formas de poder paralelo. 

Outro processo identificado na FES é a instrumentalização dos recursos do PMCMV na negociação entre 
diferentes agentes de produção espacial. Frente ao caso verificado no Res. Cidade Jardim I. Dessa maneira 
o PMCMV passa a atender demandas pontuais enquanto dá suporte às práticas tradicionais da especulação 
fundiária e desarticula a atuação de movimentos de luta por moradia, com intermédio do Estado. 

Os novos padrões de ocupação, que se distinguem pela tipologia condomínio em quadras não mais 
longitudinais, mas de formas variadas e grandes áreas, permanecem com as tendências de fragmentação, 
sem grandes soluções projetuais que avancem na integração do desenho urbano na FES. A produção em 
autoconstrução, a urbanização incompleta e as interrupções abruptas verificadas no avizinhamento de 
ocupações de altas densidades populacionais e construtivas com glebas vazias não parceladas conferem ao 
recorte espacial as características de uma área de expansão periférica, em processo de conurbação. 

A consolidação do processo de conurbação na FES e inserção da frente nos processos de reestruturação 
industrial e financeirização metropolitana é verificada pela tanto na localização dos novos 
empreendimentos do PMCMV, que aglomeram conjuntos não apenas em Fortaleza, como também no 
município vizinho, Maracanaú. Apesar da FES manter o perfil de segregação residencial vinculado à 
produção de grandes conjuntos periféricos, ela se insere em parte na coroa de expansão do circuito do 
mercado imobiliário, com uma produção característica pelo atendimento ao segmento econômico. Outras 
resignificações das tendências de ocupação e valorização dos terrenos no entorno do 4º Anel Viário se 
associam aos processos de reestruturação industrial na RMF. Considerando o término do programa nos 
próximos anos, o que se percebe é a construção de uma frente periférica conurbada e precária, herança 
que torna ainda mais urgente a necessidade de avançar em mecanismos de planejamento e gestão 
metropolitanos. 
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TRÊS MOMENTOS NAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO: O TURISMO ANTES 
E DEPOIS DOS GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

THREE MOMENTS IN RIO DE JANEIRO’S SLUMS: TOURISM BEFORE AND AFTER THE BIG SPORTS 
EVENTS 

TRES MOMENTOS EN LAS FAVELAS DEL RIO DE JANEIRO: EL TURISMO ANTES Y DESPUÉS DE LOS 
GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O Rio de Janeiro foi palco de grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos em 2016. Além de grandes obras esportivas foram realizadas intervenções na área de 
mobilidade urbana e de segurança pública, com as Unidades de Polícia Pacificadora. Junto com as obras vieram 
projetos ligados à imagem da cidade, com reflexos nas favelas. O turismo passou a ser considerado tanto nas próprias 
obras, como no projeto de teleféricos, planos inclinados e elevador com mirante, como em políticas públicas 
relacionadas ao turismo e à divulgação dessas atividades nas favelas. Dessa maneira esse artigo busca mostrar três 
momentos do turismo nas favelas cariocas: antes da escolha da cidade para sediar esses eventos, inicialmente a Copa 
do Mundo de 2014, ainda em 2007; o período de preparação para os eventos, entre 2007 e 2016; e o momento atual, 
iniciado após os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 até o começo de 2018. A relação entre as obras e as políticas 
públicas, e seus reflexos na participação no turismo comunitário e empreendedorismo local no turismo em favelas 
mostra possibilidades para essas comunidades segregadas, mas que passam a ser parte da mercadificação da cidade, 
agora através do turismo. 
PALAVRAS-CHAVE: turismo em favelas; grandes eventos esportivos; turismo de base comunitária; políticas públicas 
em favelas 

ABSTRACT: 
The city of Rio de Janeiro was the stage of large sports events such as the 2014 World Football Cup and the 2016 
Olympic and Paralympic Games. Apart from the major construction work related to those events, interventions were 
carried out in the domain of urban mobility and of public security, such as the implementing of the Peace Police Corps 
Units. Along with that work, projects were brought to the fore that meant to revamp the image of the city, with 
consequences felt in the slums of the city. Tourism started to be considered as much as in the construction work itself 
as in the design and implementation of cable car systems, incline platform lift systems, and observation deck lift 
systems, and in public policies aimed at tourism and at the publicising of such activities in the favelas. It is based on 
such elements that this article seeks to show three moments of the tourism trade in the slums of the city: before the 
selection of the city as the host of sports events, namely the 2014 World Football Cup, as early as 2007, and the period 
of preparation for the events themselves from 2007 to 2016, and the present moment, starting after the 2016 Olympic 
and Paralympic Games until the early days of 2018. The relation between the work done and the public policies that 
were brought about and their effects on the participation in community-based tourism and on local entrepreneurship 
in the domain of tourism in the favelas shows the possibilities for such segregated communities that nevertheless 
became elements in the selling of the city, this time through tourism. 
KEYWORDS: Tourism in slums, large sport events, community-based tourism, public policies for slum areas. 
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RESUMEN: 
Río de Janeiro fue escenario de grandes eventos deportivos como la Copa del Mundo de Fútbol en 2014 y los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos en 2016. Además de grandes obras deportivas se realizaron intervenciones en el área de 
movilidad urbana y de seguridad pública con las Unidades de Policía Pacificadora. Junto con las obras vinieron 
proyectos ligados a la imagen de la ciudad, con reflejos en las favelas. El turismo pasó a ser considerado tanto en las 
propias obras, como en el proyecto de teleféricos, planos inclinados y ascensor con mirador, como en políticas públicas 
relacionadas al turismo y la divulgación de esas actividades en las favelas. De esta manera, este artículo busca mostrar 
tres momentos del turismo en las favelas cariocas: antes de la elección de la ciudad para albergar dichos eventos, 
inicialmente la Copa del Mundo de 2014, aún en 2007; el período de preparación para los acontecimientos, entre 2007 
y 2016; y el momento actual, iniciado después de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2016 hasta el comienzo de 
2018. La relación entre las obras y las políticas públicas, y sus reflejos en la participación en el turismo comunitario y el 
emprendimiento local en el turismo en favelas, muestran posibilidades para esas comunidades segregadas, pero que 
pasan a ser parte de la mercadería de la ciudad, ahora a través del turismo. 
PALABRAS-CLAVE: turismo en favelas; grandes eventos deportivos; turismo de base comunitaria; políticas públicas en 
favelas. 
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INTRODUÇÃO 

O Rio de Janeiro tem o turismo como uma importante atividade, seja no aspecto econômico, social ou 
cultural, e com forte relação com questões urbanas. Desde os anos 1990 a cidade tem tido participação de 
vanguarda no estabelecimento do chamado turismo de favelas, que tem se tornado importante atividade, 
especialmente no hemisfério sul, o chamado Sul Global (FREIRE-MEDEIROS, 2009). Ao se estudar o 
fenômeno no Rio de Janeiro, diversas possibilidades podem ser percebidas, com a presença do poder 
público em algumas situações, de empreendedores privados em outros casos, e da participação das 
comunidades, com o chamado turismo de base comunitária (TBC) (BARTHOLO, SANSOLO, BURSZTYN, 
2009). Essa possibilidade ligada à participação das comunidades no turismo foi criada através de um 
programa de financiamento do Ministério do Turismo em 2006 (RODRIGUES, 2014), e foi apropriado por 
muitas organizações locais em favelas do Rio de Janeiro podendo ser percebido como um importante 
movimento, tanto de empoderamento local como de geração de renda e relação entre o público, o 
comunitário e o privado. Com relação à maneira como foi ocorrendo o fenômeno na cidade, percebe-se 
que após o início, em 1992, com o inicio da visitação através do jeep-tour na Rocinha (FREIRE MEDEIROS, 
2009), o turismo foi se desenvolvendo em diversas favelas cariocas, muitas vezes se relacionando a 
políticas públicas de revitalização urbana, e que tiveram os eventos da Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de 2016 como um marco (FAGERLANDE, 2018). 

O presente trabalho é parte de pesquisa no LAURBAM PROURB FAU UFRJ que vem mapeando o turismo de 
base comunitária, sua relação com mobilidade urbana e ambiente em favelas do Rio de Janeiro. Iniciada 
com estudos sobre o turismo no Complexo do Alemão e Morro da Providência, a pesquisa buscou com 
efetividade o mapeamento nas favelas da zona sul, onde se encontra grande número de albergues.  

Este artigo traça um panorama do alcance global do turismo em favelas e de como o Rio de Janeiro tem 
sido palco dessas atividades, em especial em favelas da zona sul. Podem ser percebidos três momentos: o 
primeiro antes da escolha da cidade para sediar os grandes eventos esportivos, iniciada em 2007, ano da 
indicação do Brasil para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e continuada em 2009, quando houve 
a escolha do Rio de Janeiro para ser a sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016; o segundo 
momento durante a preparação para os eventos, entre 2007 e 2016; e o terceiro momento a partir de 2016 
com o momento de pós-jogos, ainda uma realidade em andamento até o inicio de 2018. O artigo mostra a 
participação do poder público, da iniciativa privada e da participação comunitária em todo esse processo. 

As favelas escolhidas para a pesquisa foram Santa Marta, em Botafogo, Cantagalo Pavão Pavãozinho, entre 
Ipanema e Copacabana, Babilônia Chapéu Mangueira, no Leme, Vidigal, entre Leblon e São Conrado, e 
Rocinha, entre Gávea e São Conrado (Figura 1). Através do mapeamento de albergues, bares e 
restaurantes, parques e trilhas ecológicas, guias locais e aspectos de mobilidade, como elevadores, 
teleféricos, planos inclinados, pontos e trajetos de kombis e moto-táxis, a pesquisa vem se ocupando 
dessas favelas da zona sul, aonde as atividades turísticas tem maior destaque. O atual momento pós-
eventos vem trazendo a necessidade de se trazer um novo olhar, buscando verificar de que maneira o 
processo de crescimento dessas atividades vem se mantendo ou não, e de que maneira o aumento da 
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violência na cidade, com a falência do programa de pacificação das UPP’s1 tem condicionado a 
permanência ou o fim do turismo em favelas. 

A pesquisa vem sendo desenvolvida através da observação das favelas, fotografias, entrevistas com 
moradores e observação do funcionamento das organizações não governamentais atuantes, de bibliografia 
existente, e de sites ligados à hospedagem e visitação turística na cidade e na favela. Autores como Freire-
Medeiros (2012, 2009) são fundamentais para se entender o processo de criação do turismo em favelas, ao 
lado de Moraes (2016, 2013, 2010), Menezes (2012), Rodrigues (2014), Carvalho (2013a, 2013b) e 
Fagerlande (2018, 2017a, 2017b, 2017c, 2016, 2015a), que vem desenvolvendo estudos sobre o turismo 
nas favelas cariocas. O relato de Pinto, Silva e Loureiro (2012) mostra como se organiza o turismo nas 
comunidades, e autores como Urry (2001, 1995) e Frenzel (2012, 2013) mostram como o turismo vem 
sendo importante instrumento de revitalização urbana e suas relações com as populações locais não 
somente no Brasil. Frenzel; Koens; Steinbrink (2012) e Meschank (2012) mostram a importância que o tem 
têm alcançado em todo o mundo, e em especial a conceituação da importância das possibilidades de 
ganhos comunitários através do turismo. 

O TURISMO EM FAVELAS: NO BRASIL E NO MUNDO 

Se as favelas existem no Rio de Janeiro desde o final do século XIX, como nos fala Valladares (2005), a 
relação entre favelas e as demais áreas da cidade sempre foram conturbadas ou simplesmente pouco 
evidentes. A sensação de invisibilidade dessas áreas, lembradas somente pela antiga malandragem, o 
samba, ou mais recentemente o funk e a violência, sempre estiveram presentes, pelo aparente pouco 
interesse das classes dominantes em considerar as favelas como efetiva parte da cidade (VALLADARES, 
2005). 

Essa relação não é somente uma questão do Brasil. Na Europa do século XIX os bairros pobres ou 
miseráveis também eram isolados das demais áreas das cidades. Esse isolamento acabou causando o 
interesse das classes mais ricas, em um momento em que o turismo passava a se estruturar como uma 
atividade de massas. Dessa maneira surge na Londres vitoriana, em torno de 1840, o chamado slumming, 
termo relacionado a slum, o termo inglês para favelas (FRENZEL; KOENS; STEINBRINK, 2012). Esse interesse 
era relacionado à ideia de filantropia, mas trazia um interesse em conhecer o que era diferente e exótico, 
motivos para o turismo desde então. Essas atividades se estenderam a áreas de negros e imigrantes de 
Nova York, em torno dos anos 1880 (SEATON, 2012). 

Com a expansão do turismo global, mais recentemente esse interesse pela pobreza e diferenças étnicas e 
culturais fizeram surgir na África do Sul, ainda durante o governo de apartheid, nos anos 1970, a visitação 
dos guetos raciais, onde viviam os negros segregados (FRENZEL; KOENS; STEINBRINK, 2012). Com o fim do 
sistema de segregação oficial essa visitação se tornou um movimento consistente, e quase ao mesmo 
tempo passou a ocorrer no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, no momento em que a cidade era palco 
com a realização da Eco 92 (Rio Conference on Environment and Sustainable Development) (FRENZEL, 
KOENS. STEINBRINK, 2012 FREIRE-MEDEIROS, 2009). 

                                                           
1
 O fim das UPP’s foi decretado em maio de 2018, com o fechamento de muitas dessas unidades, e a incorporação pelos batalhões 

de policia. Algumas dessas favelas ainda mantêm as UPP’s, mas sem a mesma importância antes demonstrada para a manutenção 
da segurança nesses locais. 
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O turismo tem sido um instrumento de transformação urbana e revitalização de áreas segregadas em 
diversos países do mundo que passam a fazer parte de um modelo de consumo do lugar (URRY, 2001, 
1995). São muitos os motivos para a ocorrência do turismo em favelas, ou qualquer outra denominação 
dessas áreas de pobreza em todo o mundo, mas de fato tem havido um crescimento dessas atividades no 
chamado sul global a partir da década de 1990 (MESCHANK, 2012), dentro de um aumento substancial das 
atividades turísticas desde a segunda metade do século XX (FAGERLANDE, 2015b). Essas atividades têm 
ocorrido em muitos países, sempre seguindo diferentes modelos e situações adaptadas à realidade de cada 
local. Além do Brasil, o turismo de pobreza vem ocorrendo em países como África do Sul, Índia, Egito, 
Tailândia, Indonésia, Filipinas, Quênia, Namíbia, México, Argentina e outros (STEINBRINK; FRENZEL; KOENS, 
2012). 

Os recentes estudos mostram não somente semelhanças, mas, sobretudo as diferenças entre os lugares 
pesquisados. Isso também pode ser percebido no Brasil, em que cada favela tem diferenças locais em 
relação ao processo vivido. Se por um lado o turismo de pobreza pode ser acusado de explorar as pessoas 
em situação de risco, como um “zoológico urbano” (FREIRE-MEDEIROS, 2012, p. 175), o turismo como um 
todo tem esse lado invasivo, mas a possibilidade de diminuição de pobreza através do turismo tem sido 
estudada autores como Beeton (2006), que fala que o turismo em favelas pode ter forte impacto 
econômico, aumentando atividades das economias locais. Esse aumento pode se relacionar a serviços 
como comércio e hospedagem, e também estimular o desenvolvimento da infraestrutura local, como um 
reflexo da pressão junto a governos que pode ser exercida pelo aumento de visitação a esses lugares, com 
uma maior divulgação dos problemas que ali existem. 

A existência do turismo em favelas, pelo menos no que tem sido estudado no Rio de Janeiro, se relaciona a 
aspectos como a presença do estado, seja com segurança, facilidade de acesso através equipamentos de 
mobilidade urbana e ao empreendedorismo privado e participação comunitária. No Rio de Janeiro foram 
fundamentais as mudanças que a política de pacificação das UPPs trouxe para as comunidades estudadas. 
Se por um lado a ideia de uma cidade “pacificada” (DE TOMMASI; VELAZCO, 2013) abriu portas para que o 
turismo se desenvolvesse nas favelas (CARVALHO; SILVA, 2016) em especial com a presença de albergues 
(FAGERLANDE, 2016, 2017b), esse empreendedorismo nas favelas é o que De Tommasi e Velazco chamam 
de “difusão do capitalismo nas periferias” (DE TOMMASI; VELAZCO, 2012, p.18), relacionado ao que Ribeiro 
e Olinger (2012) consideram o equivalente como mercadificação das favelas, seguindo o que vem 
ocorrendo nas cidades globais.  

Ao se estudar o turismo em favelas deve ser considerado que se trata de um conjunto de atividades ainda 
pouco significativa numericamente, embora possa ser considerada como uma alternativa para as 
comunidades locais, da mesma maneira que o turismo em geral pode ser considerado como uma 
possibilidade de desenvolvimento econômico para diversas outras áreas. Por serem em geral áreas 
vulneráveis, em termos sociais e em aspectos ambientais, o turismo nessas áreas deve sempre ser 
desenvolvida com a preocupação de estabelecer sempre uma relação harmônica com os habitantes, dentro 
de um dos princípios levantados por Steinbrink, Frenzel e Koens (2012), que trazem o tripé 
empoderamento, pobreza e ética como uma obrigatoriedade para o turismo de favelas. 

GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS E O TURISMO EM FAVELAS 

Sempre houve interesse na visitação de favelas, que foi se estruturando a partir de 1992, mas foi somente a 
partir do momento em que o Rio de Janeiro passou a ter a expectativa de receber grandes eventos 
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esportivos, como jogos da Copa do Mundo FIFA em 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016, a 
cidade passou a sofrer transformações que impactaram diretamente as favelas e suas atividades 
relacionadas ao turismo (FAGERLANDE, 2015a). 

Ao lado de grandes investimentos em infraestruturas ligadas diretamente aos eventos, as exigências dos 
organismos internacionais previam mudanças em aspectos ligados à mobilidade urbana, habitação e 
segurança pública. Com relação às favelas os aspectos mais decisivos foram as obras do PAC Comunidades, 
incluindo equipamentos de mobilidade e de habitação, e a implantação de uma nova política de segurança, 
com as Unidades de Polícia Pacificadora, as UPP’s (FAGERLANDE; COUTINHO MARQUES DA SILVA, 2015). 

O estudo iniciado no Complexo do Alemão e Morro da Providência mostrava a relação que se estabelecia 
entre esses grandes equipamentos de mobilidade urbana e o turismo, que no caso do Alemão se 
concentrava exatamente no teleférico, inaugurado em 2011, e que se relacionava exatamente com a 
política de ocupação das favelas, tanto com grandes investimentos como com a polícia através das UPPs, 
que ali se instalou em 2012. O potencial de visitação turística do teleférico ficou evidente ao se verificar 
que em 2013 ele foi utilizado por mais visitantes do que os que no mesmo ano utilizaram o bondinho do 
Pão de Açúcar ou visitaram o Cristo Redentor, maiores atrações turísticas da cidade (FAGERLANDE; 
COUTINHO MARQUES DA SILVA, 2015) (Figura 2). No caso da Providência o modelo foi o mesmo, com outro 
teleférico tendo sido inaugurado em 2014 dentro do Programa Morar Carioca, mas nesse caso a gestão do 
equipamento teve problemas maiores ainda, e nunca conseguiu estabelecer uma movimentação turística, 
mesmo ligando a Estação da Central do Brasil à Cidade do Samba (MENEZES, 2012). A evidência da falência 
do modelo pretendido se confirma ao se verificar que tanto o teleférico do Complexo do Alemão como o 
do Morro da Providência não se encontram em atividade em 2018, tendo o primeiro interrompido suas 
atividades em setembro de 2016 (VALE, 2017) e o segundo em dezembro do mesmo ano (OUCHANA, 
2017). 

A PARTICIPAÇÃO PRIVADA NO TURISMO EM FAVELAS 

O início do turismo em favelas no Rio de Janeiro está diretamente relacionado à existência do jeep-tour, 
passeio guiado em jipes pela comunidade, com paradas em pontos estratégicos para se conhecer algum 
local de vista panorâmica ou compra de artesanato (FREIRE-MEDEIROS, 2009). A presença de agências de 
turismo diretamente ligadas a hotéis fora das favelas, público alvo inicial para a visitação das favelas, casos 
em que os ganhos sempre estavam do lado dos empreendedores externos, sem ganhos para a 
comunidade. Essas agências continuam com esses passeios, que pouco tem em comum com o que se 
pretende no turismo de base comunitária, em que os ganhos para os moradores se tornam efetivos.  

De qualquer maneira empreendedores privados de fora das comunidades nem sempre podem ser 
prejudiciais aos moradores e às dinâmicas internas. Nos casos estudados e apresentados nesse artigo estão 
presentes casos de albergues de propriedade de estrangeiros ou mesmo brasileiros, que nem por isso 
deixam de manter uma proximidade da comunidade (Figura 3). Além desses casos no interior das favelas, 
são encontrados muitos albergues em ruas de acesso às favelas, consideradas bordas das favelas, em que 
diversos empreendimentos, em geral de pessoas de fora das comunidades, vêm tendo importância em um 
processo de transformação urbana dessas áreas, com mudanças em áreas antes degradadas e que pela 
presença desses empreendimentos vem se tornando áreas frequentadas por moradores de seus entornos, 
com maior integração na cidade (FAGERLANDE, 2018). 
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O artigo apresenta um quadro comparativo entre as favelas estudadas, em que se mostra o número de 
albergues encontrados nos três momentos em estudo. Mesmo sabendo que a pesquisa desses albergues 
pode sempre apresentar pequenas diferenças, ainda mais em períodos anteriores a 2010, quando essa 
quantificação era mais difícil de ser realizada, pode se verificar grandes diferenças a partir de 2010, em 
especial no período entre 2010 e 2016, momento auge do funcionamento desses empreendimentos, por 
conta da época dos Jogos Olímpicos (Figura 4) 2 

Alguns exemplos estudados são de albergues no Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, com doze estabelecimentos 
localizados na Rua Saint Romain, enquanto sete estabelecimentos localizados dentro da favela, em geral 
ligados a moradores3(FAGERLANDE, 2017b). As demais favelas da zona sul carioca estudadas têm situação 
semelhante. No Vidigal grande parte dos trinta e cinco albergues mapeados em 2016 se situava em ruas de 
acessos, como a Avenida Niemeyer (FAGERLANDE, 2017a). No Morro da Babilônia e Chapéu Mangueira a 
via de acesso é a Ladeira Ari Barroso, onde se localizavam oito albergues, enquanto nove estavam no 
interior da favela. Nos casos da Rocinha e de Santa Marta, mesmo em menor número, a situação é 
semelhante. 

A PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO NO INCREMENTO AO TURISMO EM FAVELAS 

No mesmo período em que se deu o início das atividades do turismo em favelas em 1992 (FREIRE-
MEDEIROS, 2009) intervenções urbanísticas começavam a ser realizadas pelo poder público, como o 
programa Favela Bairro, estabelecendo um novo padrão de relação urbana do poder público com as favelas 
(SAKATA, 2011). Iniciado em 1993 e publicado em 1996, o Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro 
marcou o início de intervenções nos espaços públicos das favelas (SAKATA, 2011), que depois viriam 
também com programas como o PAC Comunidades, lançado em 2007. 

Nesse período o governo federal buscava lançar programas de estímulo não somente ao turismo como a 
estimular as atividades relacionando-as às suas possibilidades sociais e de geração de renda. Em 2004 o 
conceito de Turismo Social passou a ser discutido no âmbito do governo através do Grupo Técnico 
Temático do Ministério do Turismo, definindo-o como  

 

forma de turismo que promove a inclusão social de todos, proporcionando qualidade de 
vida e o exercício da cidadania pela utilização de meios e bens do arranjo produtivo do 
turismo, com aproveitamento sustentável dos recursos naturais e culturais (FALCÃO ET. 
AL, 2006, p. 134). 

 

Que depois foi sendo mais bem pensado e foi reestruturado pelo Observatório do Turismo da FGV como  

 

                                                           
2
 A pesquisa não encontrou albergues antes de 2010 nas favelas pesquisadas. A pesquisa foi posterior, e podem ter existido, sem 

terem sido registrados. 
3
 Os números apresentados se referem ao ano de 2016, antes do fechamento de diversos albergues. 
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forma de turismo que amplia a inclusão social, pela utilização de meios, bens e serviços do 
arranjo produtivo do turismo, com aproveitamento sustentável dos recursos naturais e 
culturais, proporcionando o exercício da cidadania (FALCÃO ET. AL, 2006, p. 134). 

 

Uma das iniciativas governamentais pioneiras no atual processo do turismo em favelas foi o lançamento 
pelo Ministério do Turismo, em 2006, de uma linha de financiamento denominada Turismo de Base 
Comunitária (TBC) (RODRIGUES, 2014), com o interesse em atender regiões carentes, em geral rurais, em 
busca de criar possibilidades de geração de renda para populações locais (BARTHOLO, SANSOLO, 
BURSZTYN, 2009). A adaptação desse modelo às favelas cariocas se iniciou com o apoio ao projeto Tecendo 
Redes de Turismo Comunitário, no Morro do Cantagalo em 2009, mas que não teve seguimento 
(RODRIGUES, 2014). 

Após a instalação pioneira da UPP na Favela Santa Marta, em 2008, o projeto ligado ao turismo de base 
comunitária foi novamente utilizado pelo governo federal em conjunto com o governo estadual, que criou 
o Rio Top Tour, implantado na comunidade em 2010 (RODRIGUES, 2014; CARVALH0, 2013).  

Em 2008 a ocupação da Favela Santa Marta pelas Unidades de Polícia Pacificadora UPP’s, trouxe um novo 
panorama de possibilidades para o desenvolvimento das atividades turísticas, juntamente com o início do 
Projeto Rio Top Tour em 2010 (RODRIGUES, 2014). Esse projeto, que tinha a pretensão de continuar em 
outras comunidades, foi abandonado pelo governo logo depois, mas seus frutos na comunidade fizeram 
surgir iniciativas ligadas à formação de guias locais, de albergues e outras atividades de turismo 
comunitário na favela. 

O efeito das iniciativas governamentais sobre o turismo em favelas fica mais evidenciado ao se verificar as 
datas de instalação desses albergues nas comunidades pesquisadas. Ao se analisar o gráfico (Figura 5) se 
percebe uma clara conexão entre a instalação das UPP’s, as grandes obras de mobilidade e a instalação de 
albergues nas favelas estudadas. 

As iniciativas governamentais com relação ao turismo em favelas incluíram apoio a guias e livros, que vem 
estimulando essas atividades, dentro de uma política de estímulo a empreendimentos ligados ao turismo e 
ligados a uma busca de criação de atrações, em um processo de tematização das atrações (FAGERLANDE, 
2017c), muitas vezes relacionados à gastronomia, como o Guia Gastronômico das Favelas (BLOCH, 2012), 
que buscou mostrar novas atrações gastronômicas das favelas, e foi publicado com apoio oficial. Outras 
publicações como o Guia do Estado do Rio (PARENTE, 2003), o Guia de Cultura do Rio de Janeiro 
(MADUREIRA DE PINHO, 2014) e o guia de viagem Rio Secreto, além do livro-guia Circuito das Casas-Tela, 
caminhos de vida no museu de Favela (PINTO; SILVA; LOUREIRO, 2012) e do Tudo junto e misturado: o 
almanaque da favela: turismo na Santa Marta (RODRIGUES, 2014) são publicações que tem financiamento 
público, em geral da prefeitura ou do estado. O Sebrae (2014a) outra entidade ligada ao poder público 
também patrocina importante publicação, o Guia de Bolso das Comunidades, com um site complementar 
do mesmo SEBRAE (2014b). 
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A PARTICIPAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS NO TURISMO EM FAVELAS 

Um dos pontos mais importantes nas favelas estudadas é a relação com as organizações não 
governamentais, importantes instrumentos da relação das comunidades com o poder público e com a 
sociedade em geral. Alguns exemplos mostram como isso vem ocorrendo com forte relação com o turismo 
e o meio ambiente, em que a visitação nas favelas se complementa com trilhas ecológicas e parques 
públicos. 

Um dos melhores exemplos ocorre no Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, comunidade que desde os anos 1980 
abriga diversas organizações não governamentais, como o Espaço Criança Esperança e projetos como o 
Dançando para não dançar, o Projeto Social Cantagalo Jiu-Jitsu, o Harmonicanto, muitos localizados no 
antigo CIEP. Outros grupos se concentram na Rua Saint Romain, como o projeto Solar Meninos da Luz. Em 
geral esses grupos trabalham com projetos sociais em parcerias com órgãos públicos (FAGERLANDE, 
2015a).  

Outra ONG que se estabeleceu na favela a partir das mudanças recentes, com relação ao apoio público com 
a criação do PAC Comunidades, foi o Museu de Favela MUF. Criado com a ideia de que a favela poderia ser 
um museu territorial, logo pensou o turismo como uma de suas principais atividades. Com apoio de 
universidades, como a UNIRIO, foi criado o Circuito das Casas-tela (Figura 6), com grafites relacionados à 
história do morro, com visitas guiadas conduzidas por guias locais, e com atividades ligadas a identidade 
local sendo oferecidas aos visitantes (PINTO; SILVA; LOUREIRO, 2012), inclusive com relação com os 
albergues que iam se estabelecendo na favela. O MUF ainda vem desenvolvendo uma trilha ecológica em 
área remanescente de Mata Atlântica no alto do morro, com grande potencial de visitação pela vista 
panorâmica da zona sul carioca, como pode se ver abaixo (Figura 7). 

A Favela do Vidigal pode ser considerada a mais turística da cidade, se levarmos em conta o número de 
albergues ali encontrados. Ali se localiza o Parque Ecológico Sitiê (Figura 8), criado por moradores do morro 
em 2006 e que transformaram um antigo lixão em um parque (SELDIN, VAZ, 2016), e dali criaram um 
projeto social com grandes possibilidades para a favela, inclusive buscando organizar a trilha Dois Irmãos, 
que leva ao alto do morro de mesmo nome, ponto turístico muito visitado, e que no momento carece de 
uma melhor organização, visando a preservação da mata ali encontrada. 

Outra importante experiência que junta turismo e meio ambiente é a desenvolvida no Morro da Babilônia 
pela CoopBabilônia. Essa cooperativa, criada nos anos 1980, vem sendo responsável por importante 
projeto de reflorestamento dos morros da Babilônia e outros entre Copacabana e Botafogo (MORAES, 
2013). A partir da necessidade de combater problemas ambientais, como o fogo no mato e os 
deslizamentos, os moradores da favela se organizaram e com apoio do poder público conseguiram apoio 
financeiro do Shopping Rio Sul para reflorestar o que a partir de 2014 se tornou Parque Municipal da 
Paisagem Carioca. Além da importância ambiental para a cidade, ali foram criadas trilhas ecológicas, com a 
visitação aproveitando as ruinas de antigas fortificações e a vista da paisagem da entrada da baia de 
Guanabara e Praia de Copacabana, além da visitação da favela (CARVALHO, 2016). 

O turismo comunitário apoiado pela CoopBabilônia vem formando guias locais, que além da própria favela 
e da trilha ecológica tem como atrações a gastronomia. O Bar do Davi, que tem se destacado em concursos 
gastronômicos nacionais como o Comida de Buteco, do qual foi o ganhador em 2016 e 2107, se destaca 
como atração local, como exemplo de empreendedorismo de moradores da favela relacionado ao turismo. 
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O Bar do Alto, atualmente fechado, é outro exemplo, mas sua localização no meio da favela, diferente do 
Bar do Davi (Figura 9) que fica em local de acesso mais fácil, tornava o local menos conhecido e 
frequentado (FAGERLANDE, 2017a). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O turismo em favelas tem no Rio de Janeiro um lugar de destaque, seja pela importância do próprio início 
das atividades como vem se desenvolvendo em diversas partes do mundo, e que se iniciaram na África do 
Sul e no Brasil no Rio de Janeiro. Essa modalidade de turismo de pobreza, mesmo com suas raízes na 
Europa no século XIX, tem encontrado espaço em países que tem a pobreza em suas cidades, em especial 
em áreas segregadas, sem grandes possibilidades d sair dessa situação, por conta de falta de investimentos 
públicos e privados. 

A oportunidade criada pelo interesse dos governos no Brasil em atrair grandes eventos esportivos como a 
Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 trouxe novos investimentos nessas 
áreas de favelas, que juntamente com uma nova política de segurança representada pelas UPPs, trouxe um 
estímulo e o aumento das atividades turísticas, representadas pela presença de grande número de 
albergues, e de aumento da visitação turística, em especial em favelas situadas em áreas de maior interesse 
turístico, como a zona sul carioca, Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, Babilônia-Chapéu Mangueira, Vidigal, 
Santa Marta e Rocinha se destacam em meio a tantas outras. 

Ao lado dos investimentos públicos, que facilitaram a presença de empreendedorismo privado, deve ser 
observada a presença significativa de inciativas comunitárias, como foram colocados os casos do Museu de 
Favela, do Sitiê e da CoopBabilônia. São iniciativas que mesmo em tempos difíceis pós Jogos Olímpicos, em 
que a falência do Estado e o desmantelamento das UPPs vêm gerando graves dificuldades para a cidade e 
mais especificamente para as comunidades reféns de uma violência armada crescente, tem buscado 
sobreviver, na tentativa de manter a esperança de que a experiência vivenciada do turismo nessas favelas, 
que possibilitou geração de renda, maior integração com a cidade como um todo, não venho a se tornar 
somente uma lembrança para aqueles que participam do processo, tanto os que vivem do turismo como os 
que puderam visitar as favelas, com grande ganhos para todos. 
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IMAGENS, GRÁFICOS, TABELAS. 

 

 

Figura 1: Localização das favelas estudadas na Zona Sul do Rio de Janeiro 

Fonte: Desenho do autor sobre Google Maps, 2017. 

 

Figura 2: Dados de visitação de atrações turísticas relevantes no Rio de Janeiro, 2014 

Fonte: LAURBAM, sobre Anuário Estatístico de 2013 
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Figura 3: Hostel Aquarela do Leme, ladeira Ari Barroso, Leme 

Fonte: Foto do autor, 2017 

 

 

Favela Número 
albergues antes 

2010 

Número 
albergues 2010 

Número 
albergues 2016 

Número 
albergues 2018 

Santa Marta 0 0 3 1 

Babilônia e 
Chapéu 

Mangueira 

0 1 17 8 

Cantagalo 
Pavão 

Pavãozinho 

0 6 19 15 

Vidigal 0 3 35 27 

Rocinha 0 2 9 8 

Total 0 12 83 60 

 

Figura 4. Número de albergues mapeados nas favelas pesquisadas em 2016 e em 2018, com destaque para aqueles que são de empreendedores 
locais, janeiro 2018 

Fonte: pesquisa do autor 
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Figura 5: Linha do tempo com a instalação dos albergues nas favelas pesquisadas, janeiro 2017. 

Fonte: pesquisa do autor 

 

 

Figura 6: Circuito casas-telas, do Museu de Favela, Cantagalo Pavão Pavãozinho 

Fonte: Foto do autor, 2014 

9853



 

 

Figura 7: Vista do alto da Trilha do Alto, Cantagalo Pavão Pavãozinho 

Fonte: Foto do autor, 2014 

 

 

Figura 8: Parque Sitiê, Vidigal 

Fonte: Foto do autor, 2016 
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Figura 9: Bar do Davi, Chapéu Mangueira 

Fonte: Foto do autor, 2016 
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RESUMO 
Em um contexto de globalização e competitividade interurbana, no intuito de atrair consumo, investimentos e pessoas; 
intervenções urbanas vêm priorizando o setor terciário. O turismo surge como uma das estratégias de crescimento 
econômico e torna-se cada vez mais presente nas agendas políticas das cidades. No Rio de Janeiro, a partir da década 
de 1990, nota-se um estreitamento da relação entre a política urbana e a atividade turística especialmente em torno de 
grandes projetos urbanos e grandes eventos. Este trabalho tem por objetivo investigar como o turismo foi 
contemplado/apresentado em determinados instrumentos da política urbana do Rio de Janeiro tendo como horizonte 
temporal o período de 1992 a 2016. Assim, o pano de fundo é o contexto de transformação da cidade para os grandes 
eventos dos últimos anos até o momento pré-olímpico. Para tal, foram analisados os seguintes documentos: Plano 
Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro (1992), Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro: Rio Sempre Rio 
(1996), Plano Maravilha: síntese do relatório final (1997), Plano Estratégico II da Cidade do Rio de Janeiro: As cidades da 
cidade (2004), Pós 2016 - O Rio mais integrado e mais competitivo (2009), Dossiê da Candidatura aos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016 (2009), Lei Complementar número 111, revisão do Plano Diretor de 1992 (2011), Pós 2016 - O 
Rio mais integrado e mais competitivo (2012). Como resultado deste estudo, notou-se o turismo sempre atrelado, além 
dos grandes eventos, aos discursos em torno da competitividade interurbana e a inserção global da cidade, à construção 
de uma imagem de cidade e a estratégias de city marketing. Neste contexto, sob o olhar e o discurso da política urbana 
do Rio de Janeiro, o turismo, entendido quase que exclusivamente como estratégia de desenvolvimento econômico, 
em parte, perde sua importância como agente de desenvolvimento local para a própria cidade, no que tange aos 
aspectos culturais, sociais e ambientais; bem como para seus usuários, sejam eles moradores ou turistas.  
PALAVRAS-CHAVE: turismo; cidade; política urbana; Rio de Janeiro; grandes eventos. 

 

ABSTRACT 
In a context of globalization and interurban competitiveness, in order to attract consumption, investments and people; 
urban interventions have been prioritizing the tertiary sector. Tourism emerges as one of the strategies of economic 
growth and is increasingly present in the political agendas of cities. In Rio de Janeiro, from the 1990s, there is a closer 
relationship between urban politics and tourism, especially around major urban projects and major events. The objective 
of this paper is to investigate how tourism was contemplated / presented in certain urban policy instruments of Rio de 
Janeiro, having as temporal horizon the period from 1992 to 2016. Thus, the background is the context of transformation 
of the city to the great events from the last years to the pre-Olympics. For this purpose, the following documents were 
analyzed: Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro (1992), Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro: Rio 
Sempre Rio (1996), Plano Maravilha: síntese do relatório final (1997), Plano Estratégico II da Cidade do Rio de Janeiro: 
As cidades da cidade (2004), Pós 2016 - O Rio mais integrado e mais competitivo (2009), Dossiê da Candidatura aos 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 (2009), Lei Complementar número 111, revisão do Plano Diretor de 1992 
(2011), Pós 2016 - O Rio mais integrado e mais competitivo (2012). As a result of this study, it was noticed the tourism 
always linked, besides the big events, the discourses around the interurban competitiveness and the global insertion of 
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the city, the construction of a city image and the strategies of city marketing. In this context, under the eyes and the 
discourse of Rio de Janeiro's urban policy, tourism, understood almost exclusively as a strategy for economic 
development, partially loses its importance as a local development agent for the city itself, cultural, social and 
environmental aspects; as well as to its users, be they residents or tourists. 
KEYWORDS: tourism; city; urban policy; Rio de Janeiro; big events. 
 
RESUMEN 
En un contexto de globalización y competitividad interurbana, con el fin de atraer consumo, inversiones y personas; las 
intervenciones urbanas vienen priorizando el sector terciario. El turismo surge como una de las estrategias de 
crecimiento económico y se vuelve cada vez más presente en las agendas políticas de las ciudades. En Río de Janeiro, a 
partir de la década de 1990, se nota un estrechamiento de la relación entre la política urbana y la actividad turística 
especialmente en torno a grandes proyectos urbanos y grandes eventos. Este trabajo tiene por objetivo investigar cómo 
el turismo fue contemplado / presentado en determinados instrumentos de la política urbana de Río de Janeiro teniendo 
como horizonte temporal el período de 1992 a 2016. Así, el panorama es el contexto de transformación de la ciudad 
para los grandes eventos de los últimos años hasta el momento preolímpico. Para ello, se analizaron los siguientes 
documentos: Plan Director Decenal de la Ciudad de Río de Janeiro (1992), Plan Estratégico de la Ciudad de Río de Janeiro: 
Río siempre Rio (1996), Plan Maravilla: síntesis del informe final (1997), Plan En el marco de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Medio 
Ambiente, revisión del Plan Director de 1992 (2011), post 2016 - Río más integrado y más competitivo (2012). Como 
resultado de este estudio, se notó el turismo siempre atado, además de los grandes eventos, a los discursos en torno a 
la competitividad interurbana y la inserción global de la ciudad, a la construcción de una imagen de ciudad ya estrategias 
de city marketing. En este contexto, bajo la mirada y el discurso de la política urbana de Río de Janeiro, el turismo, 
entendido casi exclusivamente como estrategia de desarrollo económico, en parte, pierde su importancia como agente 
de desarrollo local para la propia ciudad, en lo que atañe aspectos culturales, sociales y medioambientales; así como 
para sus usuarios, ya sean residentes o turistas. 
PALABRAS-CLAVE: turismo; ciudad; política urbana; Rio de Janeiro; grandes eventos. 
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INTRODUÇÃO 

Tendo como pano de fundo o que se tem denominado “globalização”, diversas transformações nos âmbitos 
econômicos, políticos e culturais têm produzido desdobramentos nas cidades nas últimas décadas (HARVEY, 
2012). Harvey (2012) defende que vivemos em um período de competição interurbana e 
“empreendimentismo urbano” intensificados onde as cidades se voltam para a criação de uma imagem 
positiva a fim de atrair pessoas e capital. Como parte de uma estratégia de diferenciação neste competitivo 
mercado entre lugares, surgem novas formas de gestão e produção do espaço urbano. 

É neste contexto de produção de cidade que o turismo surge como estratégia de crescimento econômico. De 
acordo com Edwards et al (2008), a relação entre a política urbana e a atividade turística na 
contemporaneidade resulta da preocupação dos governos em promover o turismo, incluindo políticas de 
melhoria de infraestrutura e marketing de destinos. Desta forma, a aproximação entre turismo e a promoção 
da cidade torna-se recorrente nas políticas públicas. A fim de inserir as cidades no cenário de competitividade 
interurbana, projetos, programas e planos passam a considerar o turismo um setor estratégico. 

Este trabalho se propõe a estudar esta questão a partir do caso da cidade do Rio de Janeiro. No início dos 
anos 1990, o Rio de Janeiro atravessava uma significativa crise de identidade. De acordo com Abreu (2013 
[1987]), o crescimento populacional da cidade e o processo de metropolização a partir da década de 1930 
trouxeram inúmeras questões como o crescimento populacional e industrial dos subúrbios, a expansão das 
favelas, a estagnação relativa da área central, a verticalização, dentre outras. Estes são alguns fatores que 
explicam a crise carioca no início nos anos 1990.  

Internacionalmente, a imagem do Rio de Janeiro estava relacionada à problemática da violência urbana, do 
aumento da criminalidade e da falta de controle em relação ao narcotráfico e ao crime organizado. Nesse 
sentido, pela grande repercussão internacional, a ECO 92 é apontada por políticos e urbanistas como marco 
de inflexão para reconstrução desta imagem, fortalecimento da autoestima do carioca e valorização de seus 
espaços urbanos (SAKATA, 2011). 

O ano de 1992 converge também com a eleição do prefeito César Maia que desde o início de sua 
administração buscou consultorias catalãs para a reestruturação urbana da cidade baseando-se na 
experiência das Olimpíadas em Barcelona. Durante tal governo, o Rio de Janeiro concebe sua primeira 
candidatura para as Olimpíadas de 2004.  

A partir deste período, o modelo de gestão urbana empresarial surge no cenário carioca fazendo parte das 
suas sucessivas administrações. Nota-se um estreitamento da relação entre a política urbana e a atividade 
turística por meio da promoção do turismo a partir de intervenções urbanas e grandes eventos. O turismo 
torna-se uma das estratégias da política urbana do Rio a fim de reconstruir sua imagem e se inserir no 
mercado global de cidades. 

Com base na contextualização apresentada, este trabalho tem por objetivo investigar como o turismo foi 
contemplado em determinados instrumentos da política urbana do Rio de Janeiro, dentro do contexto de 
transformação da cidade para os grandes eventos dos últimos anos até o momento pré-olímpico, tendo como 
horizonte temporal o período de 1992 a 2016. Para tal, foram analisados os seguintes documentos: Plano 
Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro (1992), Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro: Rio Sempre 
Rio (1996), Plano Maravilha: síntese do relatório final (1997), Plano Estratégico II da Cidade do Rio de Janeiro: 
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As cidades da cidade (2004), Pós 2016 - O Rio mais integrado e mais competitivo (2009), Dossiê da 
Candidatura aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 (2009), Lei Complementar número 111, revisão do 
Plano Diretor de 1992 (2011), Pós 2016 - O Rio mais integrado e mais competitivo (2012). 

 
TURISMO E POLÍTICA URBANA NO RIO DE JANEIRO  

Por meio de uma breve análise temporal, pode-se verificar o desenrolar do estreitamento entre turismo e 
política urbana no Rio de Janeiro, que tem no Plano Estratégico importante elemento. Três anos após a 
publicação do Plano Decenal de 1992, a Prefeitura anuncia o Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro: 
Rio sempre Rio (1996). Para a elaboração do plano foi firmado um convênio entre a Prefeitura da cidade, a 
Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN). O 
Plano seria financiado por um Consórcio Mantenedor constituído por 51 empresas e associações 
empresariais, e contaria com a consultoria da empresa catalã Tubsa (COMPANS, 2005). Importante ressaltar 
ainda a falta de representatividade de segmentos populares neste processo, o qual não contava com 
associações comunitárias e entidades sindicais de trabalhadores. Este plano apresenta seu conteúdo a partir 
da contextualização mundial em torno das “cidades globais” e “competição entre cidades”, ressaltando que  

(...) o plano será um instrumento novo para intervir na cidade, definindo ações imediatas 
que permitam sua transformação e adaptação ao novo ambiente econômico e social, 
resolvendo confrontos da lógica do mercado e da lógica do cidadão e buscando objetivos e 
linhas estratégicas mais adequadas para posicionar-se no mercado de cidades (PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 1996, p.22).    

Tal objetivo traduz, sobretudo, a visão dos consultores catalães de que o desenvolvimento local depende da 
articulação do sistema urbano à economia global. Esta é a visão de cidade que passa a ser compartilhada com 
os responsáveis políticos e as elites econômicas locais (COMPANS, 2005). 

Claramente, a Prefeitura, através deste plano estratégico, pretendia posicionar o Rio de Janeiro no cenário 
de competitividade mundial. Parte do objetivo geral do plano seria tornar o Rio de Janeiro uma “metrópole 
empreendedora e competitiva”, destacando sua “conexão privilegiada com o exterior”. Neste documento, o 
turismo aparece como objetivo da estratégia denominada “Rio 2004, pólo regional, nacional e internacional”, 
cujas ações estão pautadas na melhoria dos sistemas de informação e divulgação, ampliação do mercado 
turístico com oferta dirigida e criação de diferenciais de atratividade turística (PREFEITURA DA CIDADE DO 
RIO DE JANEIRO, 1996).  

Em 2004, publica-se o “Plano Estratégico II da Cidade do Rio de Janeiro: As cidades da cidade”, um 
desdobramento do plano estratégico anterior. O documento pontua, em suas primeiras páginas, que o Rio 
de Janeiro é o principal destino turístico brasileiro, sendo visitado por 40% dos estrangeiros que chegam ao 
Brasil (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2004). O plano se apresenta a partir de um conjunto de 
12 Planos Estratégicos Regionais, que “considera separadamente as características, aspirações e identidade 
própria” de cada uma destas doze regiões da cidade. A atividade turística aparece como objetivo central de 
sete das doze regiões estabelecidas, especialmente no que tange ao ecoturismo, turismo cultural, turismo 
de negócios e lazer. Torna-se evidente que o plano tem como foco principal o desenvolvimento de atividades 
de turismo e eventos no Rio de Janeiro. 
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Nos recentes planos estratégicos nomeados “Pós 2016, o Rio mais integrado e mais competitivo” (2009 e 
2012), o turismo é considerado uma estratégia de desenvolvimento econômico. A Prefeitura espera que a 
partir do “legado olímpico” a cidade se torne “capital global de turismo” (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO, 2012).  

Neste contexto é importante ressaltar que a cidade sediou grandes eventos nos últimos anos como os Jogos 
Panamericanos de 2007, os Jogos Mundiais Militares em 2011, a Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável Rio+20 em 2012, a Jornada Mundial da Juventude em 2013, a Copa do Mundo 
em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. 

O turismo é notadamente um setor que vem sendo priorizado e enfatizado ao longo das últimas gestões 
públicas. Entender como este processo se desenrolou, seus desdobramentos, que aspectos estão sendo 
contemplados e quais estão sendo negligenciados, é importante para compreender este processo e melhorar 
o planejamento da cidade e do turismo.  

METODOLOGIA 

O trabalho foi construído através de pesquisa documental a qual se baseia fundamentalmente na análise de 
uma série de documentos, conforme explicitado no quadro (Figura 1): 
 

Ano de 
publicação 

Tipo de documento Documento 

1992 Plano Diretor Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro (1992) 

1996 Plano Estratégico Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro: Rio sempre 
Rio 

1997 Plano de Turismo Plano Maravilha: síntese do relatório final  

2004 Plano Estratégico Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro: As Cidades 
da Cidade 

2009 Dossiê de Candidatura Dossiê da Candidatura aos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016 

2009 Plano Estratégico Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro: O Rio mais 
integrado e competitivo  

2011 Revisão de Plano Diretor Lei Complementar número 111, revisão do Plano Diretor 
de 1992 
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2012 Plano Estratégico Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro: O Rio mais 
integrado e competitivo 2013-2016 

Figura 1: Pesquisa documental 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

PLANOS DIRETORES (1992, 2011) 

O Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro promulgado pela Lei Complementar nº 16, de 04 de 
junho de 1992, estabelece as normas e procedimentos para a realização da política urbana do município, 
prevê instrumentos para sua execução, buscando “o pleno atendimento das funções sociais da cidade” 
(PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 1992, p.1). O Plano é elaborado em um contexto de 
redemocratização do país e quatro anos após a Constituição de 1988, cujos princípios, segundo Compans 
(2005, p. 180) consistiam, dentre outros aspectos, na “universalização dos direitos sociais e da distribuição 
de renda”. 

O plano contempla um Programa de Estímulo ao Turismo que está inserido na Política de Desenvolvimento 
Econômico, Científico e Tecnológico. Tal política, para a área de turismo, estabelece diretrizes como o 
estabelecimento de política de apoio ao turismo com a participação da iniciativa privada; o estímulo ao 
turismo, com o estabelecimento de áreas de interesse turístico e se critérios para sua proteção e utilização 
e de melhorias das condições da limpeza urbana, segurança, transporte e informação; compatibilidade entre 
o turismo e o patrimônio cultural ou paisagístico e modernização do porto do Rio de Janeiro. 

Assim, partindo destas diretrizes, o Programa de Estímulo ao Turismo prevê o seguinte conteúdo mínimo:  

I - divulgação da cidade no Brasil e no exterior;  

II – implantação de postos de informação e de atendimento ao turista; 

III – ampliação, organização e divulgação de roteiros e eventos culturais, históricos, ecológicos, de 
montanhismo, náuticos, esportivos e científicos; 

IV – apoio à realização de congressos, simpósios e seminários; 

V – implantação de equipamentos urbanos e de apoio ao turismo; 

VI – implantação de sinalização turística eficiente e de linhas de transporte coletivo para percurso dos 
itinerários turísticos; 

VII – criação, recuperação e conservação de centros de lazer e praças; 

VII – incentivo à construção de meios de hospedagem com programas de recuperação de imóveis de 
interesse cultural e tipologias alternativas àquelas contempladas nos regulamentos.  
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O Plano ainda traz algumas diretrizes relacionando a atividades turísticas e as Áreas de Planejamento. Na 
AP11, direciona-se à integração do Centro e dos diferentes bairros aos projetos de turismo da cidade, com 
melhoria de suas condições urbanas; bem como o incentivo à localização de usos e atividades residenciais, 
comerciais e de serviços ligados ao lazer a à cultura, para melhor utilização da infraestrutura nos horários de 
ociosidade; a melhoria das condições ambientais da orla marítima, com aproveitamento turístico e cultural 
e a valorização e conservação das edificações e conjuntos arquitetônicos de interesse cultural e paisagístico 
da área. 

Para a AP22, o plano enfatiza a preservação da paisagem, com a proteção dos monumentos naturais e 
construídos, em função do potencial turístico de alcance nacional e internacional. Já na AP43 há um 
direcionamento para incentivo ao desenvolvimento de atividades turísticas, culturais, desportivas, de 
educação ambiental e de pesquisa e proteção da fauna, flora e recursos naturais da região. Na AP54, prevê-
se o estímulo ao desenvolvimento turístico e de lazer da região, especialmente em Guaratiba, Sepetiva, Pedra 
de Guaratiba, Barra de Guaratiba e no Pico da Pedra Branca, com a implantação de serviços e equipamentos 
urbanos. Para a AP35 o documento não indica diretrizes voltadas especialmente à atividade turística, mas 
prevê a criação de áreas verdes e espaços de lazer, esporte e recreação. 

Na seção em que aborda a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Plano define a criação de Áreas de Especial 
Interesse, espaços a serem submetidos a regime urbanístico específico. Assim, estabelece-se a Área de 
Especial Interesse Turístico (AEIT), aquela com potencial turístico e para a qual se façam necessários 
investimentos e intervenções visando o desenvolvimento da atividade turística. No entanto, o documento 
não estabelece quais regiões e bairros da cidade seriam AEIT. 

O Plano Diretor é construído por meio do estabelecimento de políticas setoriais, bem como suas diretrizes, 
instrumentos de execução e programas prioritários. Desta forma, o documento não determina proposta 
quantitativamente nem informa os investimentos a serem feitos em cada política ou programa.  

Através do programa de estímulo ao turismo, o documento apresenta preocupações bastante similares aos 
planos estratégicos que serão analisados no item a seguir como marketing e melhoria em torno da 
informação e sinalização turística. O plano trata da realização de eventos técnico-científicos, tais como 

                                                           
1 A AP1 compreende os seguintes bairros: Saúde, Santo Cristo, Gamboa, Caju, Centro, Catumbi, Rio Comprido, Estácio, Cidade Nova, 

São Cristóvão, Mangueira, Benfica, Paquetá, e Santa Teresa. 
2 A AP2 compreende os seguintes bairros: Flamengo, Glória, Laranjeiras, Catete, Cosme Velho, Botafogo, Humaitá, Urca, Leme, 
Copacabana, Ipanema, Leblon, Vidigal, Lagoa, Jardim Botânico, Gávea, São Conrado, Praça da Bandeira, Tijuca, Alto da Boa Vista, 
Maracanã, Vila Isabel, Andaraí e Grajaú. 
3 A AP4 compreende os seguintes bairros: Jacarepaguá, Anil, Gardênia Azul, Cidade de Deus, Curicica, Taquara, Tanque, Praça Seca, 
Vila Valqueire, Joá, Itanhangá, Barra da Tijuca, Camorim, Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes, Grumari. 
4 A AP5 compreende os seguintes bairros: Deodoro, Vila Militar, Campo dos Afonsos, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo, 
Padre Miguel, Bangu, Senador Camará, Santíssimo, Senador Vasconcelos, Campo Grande, Inhoaíba, Cosmos, Paciência, Santa Cruz, 
Sepetiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba. 
5 A AP3 compreende os seguintes bairros: Manguinhos, Bonsucesso, Ramos, Olaria, Penha, Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, 
Parada de Lucas, Vigário Geral, Jardim América, Higienópolis, Maria da Graça, Del Castilho, Jacaré, Inhaúma, Engenho da Rainha, 
Tomas Coelho, São Francisco Xavier, Rocha, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Méier, Cachambi, Todos os Santos, Lins de 
Vaconcelos, Engenho de Dentro, Água Santa, Encantado, Piedade, Abolição, Pilares, Vila Cosmos, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, 
Vista Alegre, Irajá, Colégio, Campinho, Madureira, Vaz Lobo, Quintino, Cavalcanti, Engenheiro Leal, Cascadura, Rocha Miranda, 
Honório Gurgel, Osvaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal Hermes, Ribeira, Zumbi, Cacuia, Pitangueiras, Cocotá, Bancários, Freguesia, 
Jardim Guanabara, Galeão, Cidade Universitária, Guadalupe, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Coelho Neto, Acari, Barros Filho, 
Costa Barros, Pavuna. 
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congressos, simpósios e seminários; mas não fala em grandes eventos. Interessante que também aborda a 
criação, recuperação e conservação de centros de lazer e praça, espaços da cidade considerados para o uso 
turístico, o que não é contemplado nos planos estratégicos. Outro fator importante é que ao definir o 
incentivo à construção de meios de hospedagem, o Plano Diretor prevê que este incentivo seja com 
programas de recuperação de imóveis de interesse cultural.  

É evidente a diferença de discurso entre o Plano Diretor de 1992 e os planos estratégicos subsequentes. A 
busca pelo atendimento das “funções sociais da cidade” reflete nas políticas, diretrizes, programas e 
conteúdos traçados pelo documento, as quais trazem como premissa promover acesso aos serviços públicos, 
assim como uma distribuição mais justa e equilibrada desses serviços. Mesmo que seja sabido que este Plano 
Diretor não tenha ido a frente pela substituição do governo municipal é importante ressaltar essa mudança 
no discurso quanto comparado aos planos estratégicos. Esta questão é amplamente discutida por Compans 

A consagração do Plano Estratégico como instrumento básico de orientação da atuação 
pública municipal operou uma mudança substantiva nos rumos da política urbana, 
afastando-a dos princípios distributivos que nortearam a agenda reformista constitucional 
– e que haviam sido incorporados na Lei Orgânica Municipal e no Plano Diretor -, para 
subordiná-la ao imperativo do desenvolvimento econômico local (COMPANS, 2005, p. 211). 

Assim, o plano diretor e os planos estratégicos refletem agendas antagônicas, configurando modelos 
diferentes de gestão urbana.  

Dezenove anos depois, através da Lei Complementar nº 111, de 1º de fevereiro de 2011, a Prefeitura institui 
o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, revisão do Plano 
Diretor de 1992. Esta revisão surge após a publicação dos planos estratégicos de 1996, 2004 e 2009; 
instrumentos estes legitimadores da política urbana do Rio de Janeiro durante estes anos. A revisão do Plano 
Diretor vem a cumprir uma determinação legal, imposta pelo Estatuto da Cidade6 (SANTOS, 2013). 

A atividade turística ganha mais espaço na revisão do Plano Diretor. A promoção de iniciativas de interesse 
à política de turismo, dentre outras áreas; e a valorização da vocação da cidade para sediar atividades de 
prestação de serviços turísticos, aparecem nas linhas iniciais do plano como diretriz a fim de promover o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.  

Alinhado com a “gestão estratégica” urbana, o parágrafo 4º refere-se à paisagem do Rio de Janeiro como o 
mais valioso bem da cidade, responsável pela sua consagração como ícone mundial e por sua inserção na 
economia turística do país, gerando emprego e renda (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2011).  

No primeiro capítulo, que trata do Uso e da Ocupação do Solo, o plano indica que a estrutura básica urbana 
do município é formada pelos ambientes naturais, construídos, por sua infraestrutura e; além disso, pelos 
sistemas de centros e subcentros de comércio e serviços, locais de atividade turística e de grandes 
equipamentos; elementos que, segundo do documento, refletem e dão suporte à dinâmica econômica da 
cidade. Indo de encontro a esta indicação, as diretrizes para a estrutura básica urbana preveem a indução de 
novas centralidades, o fortalecimento destas centralidades com os centros funcionais existentes e a 
complementação do anel viário de integração municipal e de seus elos de ligação com os eixos de articulação 

                                                           
6 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. 
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metropolitana. Tais diretrizes refletem nas transformações recentes da cidade, como o projeto Porto 
Maravilha, a expansão das obras olímpicas para a região da Barra da Tijuca e as obras de mobilidade urbana.  

Chamado de Urbanização Consorciada no Plano Diretor de 1992, a revisão regulamenta a vigente Operação 
Urbana Consorciada, e ainda os Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC). 

O Plano contempla objetivos e diretrizes para uma Política de Turismo que está inserida na Política Setorial 
Econômica. Os principais objetivos da Política de Turismo giram em torno da promoção da atividade e do 
turismo de eventos. Importantes questões como a valorização do patrimônio turístico, a compatibilidade 
entre a atividade turística e o meio ambiente, infraestrutura e qualificação profissional também compõem 
os objetivos.  

Já as diretrizes da Política de Turismo tratam dos seguintes aspectos: parcerias público-privadas para 
desenvolvimento do turismo; proteção do patrimônio cultural; revitalização da zona portuária; revisão de 
legislação para ampliação do parque hoteleiro; facilitar o uso de edificações preservadas, tombadas ou 
ociosas para uso residencial conjugado à hospedagem; infraestrutura equipamentos de apoio ao turismo; 
informações turísticas; divulgação da cidade como destino turístico no Brasil e no exterior; acessibilidade aos 
atrativos turísticos e campanha de conscientização da população sobre os benefícios do turismo. 

A Política de Transportes também traz algumas diretrizes que englobam o turismo, tais quais: definir política 
de estacionamento de veículos turísticos, política de estacionamento em pontos turísticos, sinalização 
turística de acordo com padrões internacionais, criação e regulamentação de transporte voltado para 
atender prioritariamente o turista e criar integração entre modais (Aeroporto Galeão/ Tom Jobim – Praça XV 
– Barra da Tijuca – Via Zona Sul). 

PLANO DE TURISMO (1997) 

O Plano Maravilha foi elaborado pela Prefeitura do Rio de Janeiro através da Secretaria Especial de Turismo, 
com apoio do então Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo7, do Instituto Brasileiro de Turismo e 
participação dos setores “direta ou indiretamente envolvidos com a atividade turística”. 

Importante contextualizar que o plano é apresentado no governo do Prefeito Luiz Paulo Conde, posterior ao 
primeiro mandato de Cesar Maia. O Plano Maravilha é publicado após o primeiro plano estratégico da cidade, 
o Rio sempre Rio, no ano de 1996. 

O desenvolvimento do Plano Maravilha parte de duas premissas: a verificação da importância do turismo no 
desenvolvimento socioeconômico da cidade e a constatação da ausência de uma política para o setor. A 
partir destas, o plano visa contribuir para que o Rio se torne polo turístico e uma cidade melhor para seu 
cidadão.  

Antes de apresentar suas estratégias e projetos, o documento apresenta algumas deficiências do Rio a serem 
superadas para que desponte como destino turístico como a falta de marketing, falta de um posicionamento 
estratégico e de adequação para competitividade internacional, bem como a ausência de dados sobre o 

                                                           
7 O atual Ministério do Turismo foi criado no ano de 2003. 
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turismo. Sendo assim, o plano traça os seguintes objetivos: incrementar fluxos turísticos, consolidar o Rio 
como destino nacional e internacional e criar uma nova imagem para a cidade.  

Para tal, o plano planeja prezar pela melhora da qualidade turística, modernização da cidade, marketing 
como elemento chave, dinamismo da oferta turística e ação conjunto dos setores público e privado. Assim, 
o plano prevê cinco macroprogramas, tais quais: desenvolvimento de novos produtos, melhoria de produtos 
atuais, sistemas de informação, marketing turístico e novo profissionalismo. 

O plano traz uma perspectiva interessante que os demais não apresentaram, atrelar o desenvolvimento da 
cidade, em termos sociais, econômicos e urbanos como condição para o desenvolvimento turístico. Segundo 
o documento “só pode haver desenvolvimento turístico sustentável em cidades que proporcionam qualidade 
de vida a seus habitantes” (PLANO MARAVILHA, 1997, p. 45). Afirmação que deveria ser comum, mas não 
aparece nos planos anteriormente analisados, mesmo que não sejam específicos de turismo. 

Cada um dos macroprogramas, abrange uma estratégia, assim como seus programas e ações. O plano trata 
de alguns aspectos interessantes para análise do turismo e da cidade.  No macroprograma 1, para além do 
incremento do turismo, o plano sugere que o carioca deve conhecer sua cidade. Portanto, os novos produtos 
que propõe são para cariocas, e turistas. As ações desse macroprograma tem alguns focos bastante 
importantes para o turismo da cidade como a Praça XV e o bairro de Santa Tereza. Outro local abordado é a 
Quinta da Boa Vista, um espaço que hoje é pouco valorizado turisticamente. Além disso, traz também um 
movimento de se “conhecer a Zona Oeste”, fato já observado tanto no plano diretor, de 1992, nas entrelinhas 
como no plano estratégico de 1996.   

Em linhas gerais, o macroprograma 2 tem como foco melhorias infraestruturais. Assim, possui ações para 
melhoria da limpeza, transporte, segurança e sinalização turística; questões que permanecem até os dias 
atuais. O plano trata da melhoria em infraestrutura de pontos turísticos consolidados como o Corcovado e o 
Pão de Açúcar, espaços que realmente se modernizaram muito ao longo dos últimos anos. O plano também 
trata da recuperação de espaços degradados, o que vem sendo bastante debatido pela sociedade civil nos 
últimos tempos, e traz o projeto de recuperação do píer Mauá. Outra questão importante é que o plano a 
importância entre a parceria entre os setores público e privado. 

Já o macroprograma 3 trata da informação sobre o turismo e para o turista. Primeiramente, o plano constata 
a falta de dados e indicadores turísticos, o que compromete o planejamento do setor. Nesse sentido, ações 
como o desenvolvimento de uma base de dados e estudos de mercado; fatores que ainda hoje são 
incipientes. Por outro lado, diagnosticou-se que o Rio não informava de maneira adequada sobre seus 
atrativos ao turista. Nesse sentido, o plano propõe centros de atendimento ao turista e de um calendário de 
eventos. 

O macroprograma 4 possui foco no marketing a partir da criação de uma nova imagem para o Rio de Janeiro 
e através da sensibilização do carioca para o turismo. A nova imagem planejada é bastante diferente da 
atualmente projetada. A imagem planejada pelo Plano Maravilha baseia-se em uma visão global da cidade, 
não somente da praia; sedutora; moderna; transmissora de credibilidade e dotada de personalidade. A 
mensagem era “Rio Incomparável”. A ideia é passar modernidade e qualidade. O macroprograma 5 traz um 
aspecto importante e bastante caro para o turismo do Rio de Janeiro, a qualificação profissional e a qualidade 
dos serviços prestados. Tais aspectos ainda são essenciais para toda a cadeia do turismo, e que carecem de 
investimentos. 
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Importante ressaltar que, nos últimos anos, mesmo o Turismo estando presente nos discursos concernentes 
à transformação do Rio de Janeiro, e especialmente após o ano de 2009 com a confirmação da cidade como 
sede dos Jogos Olímpicos, nenhum outro plano específico foi elaborado para planejar a atividade na cidade. 

PLANOS ESTRATÉGICOS (1996 – 2012) 

O Plano Estratégico Rio Sempre Rio foi publicado em 1996 e elaborado junto ao Conselho Diretor e o 
Conselho da Cidade, sob consultoria da empresa catalã Tubsa/Tecnologies Urbanes Barcelona S.A. Tanto o 
conselho diretor quanto o da cidade eram formados por instituições públicas e privadas. O Plano Estratégico 
As Cidades da Cidade foi publicado em 2004 e desenvolvido especialmente em conjunto com as 
subprefeituras do Rio de Janeiro.  

O Plano Estratégico Pós-2016 foi publicado em 2009 e elaborado pelos diversos órgãos da Prefeitura, 
contando com as Secretarias de Governo. Já no plano subsequente, homônimo ao anterior e publicado em 
2012, a Prefeitura contou com a “empresa global de consultoria estratégica” McKinsey & Company 
(PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2012, p.23). 

O Plano Estratégico de 1996 introduz a necessidade de inserir o Rio de Janeiro em um mercado global de 
cidades. Infere-se que a competição entre cidades “passou a ser de fundamental importância para o seu 
desenvolvimento” (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 1996, p. 18). O Plano não exime as carências 
nas infraestruturas sociais e a desigualdade da cidade, relata o momento de baixa autoestima do carioca, e 
propõe que deve haver uma intermediação entre a lógica do mercado e a lógica da cidadania, entre qualidade 
de vida e competitividade, entre o contexto local e o global. Nesse sentido, o planejamento estratégico 
aparece como uma exigência neste contexto de transformações da cidade. O anseio de tornar o Rio de 
Janeiro uma cidade inserida no mercado global e projetar sua imagem internacional estão contemplados no 
objetivo central do plano 

 

Tornar o Rio de Janeiro uma metrópole com crescente qualidade de vida, socialmente 
integrada, respeitosa da coisa pública e que confirme sua vocação para a cultura e a 
alegria de viver. Uma metrópole empreendedora e competitiva, com capacidade para ser 
um centro de pensamento, de geração de negócios para o país e sua conexão privilegiada 
com o exterior (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 1996, p. 23). 

Das sete estratégias do Plano, três abrangem diretamente a questão da melhoria da competitividade da 
cidade e a sua inserção em um mercado global. Por meio da estratégia “Portas do Rio” tenciona que a cidade 
se configure como um centro articulador da região metropolitana e um pólo de conexão do Brasil com o 
exterior. Para tal, esta estratégia prevê, principalmente, melhorias em suas infraestruturas de acesso através 
de ações e projetos como a recuperação e expansão de rodovias, a reestruturação de terminais de 
transportes e a requalificação dos sistemas portuário e aeroportuário.  

Através da estratégia “Rio competitivo” busca-se “recuperar a competitividade do Rio no contexto da 
economia globalizada” e deste modo possui como objetivos a melhoria das infraestruturas e serviços e a 
melhoria e desenvolvimento do tecido produtivo.  

Já a estratégia “Rio 2004, pólo regional, nacional e internacional” possui como objetivos desenvolver o centro 
da cidade como mercado cultural, lançar o Rio de Janeiro como cidade esportiva, elaborar um plano de 
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marketing e investir em turismo e eventos. É no âmbito desta estratégia que se pretendia lançar a 
candidatura para sediar os Jogos Olímpicos de 2004. Importante ressaltar que na estratégia “Rio Integrado”, 
a revitalização da área portuária aparece como um projeto de uma ação mais ampla visando revitalizar áreas 
estagnadas da zona central da cidade. 

Com uma metodologia distinta ao plano de 1996, o Plano Estratégico de 2004 não trata a cidade como um 
todo, mas propõe a criação de um modelo de desenvolvimento estratégico para doze regiões distintas 
segundo critérios geográficos, históricos e demográficos, conforme citado anteriormente. As doze regiões 
compreendem Bangu, Barra da Tijuca, Campo Grande, Centro, Grande Méier, Ilha do Governador, Irajá, 
Jacarepaguá, Leopoldina, Tijuca/Vila Isabel, Zona Norte e Zona Sul. Desta maneira, não há um objetivo central 
neste plano, e sim um objetivo para cada região estratégica. Neste documento, a competitividade 
interurbana e a necessidade de inserção do Rio em um mercado internacional aparecem de maneira 
secundária, não evidenciando tanta importância ao tema como no plano anterior. Porém, o pano de fundo 
apresentado é semelhante. Ressalta-se, nas primeiras páginas do plano, que o planejamento estratégico 
consiste em um método permanente de elaboração, implementação e avaliação. Mais uma vez, ressalta-se 
a importância da competição interurbana apontando que “as cidades competitivas serão aquelas capazes de 
enfrentar os desafios dos novos paradigmas trazidos pela revolução tecnológica e pela globalização” 
(Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2004, p. 18). Importante mencionar, porém, que mesmo não sendo 
esta questão central como o plano de 1996, o plano de 2004 se insere no contexto de preparação da cidade 
para sediar os Jogos Panamericanos em 2007 e para uma possível candidatura aos Jogos Olímpicos. O 
conteúdo dos objetivos, estratégias e propostas estão pautados, em grande parte, nas áreas de turismo, 
eventos e esportes.  

Nos planos estratégicos de 2009 e 2012 a concepção da inserção do Rio de Janeiro no mercado global de 
cidades aparece justamente no nome dos planos, homônimos, “Pós 2016, o Rio mais integrado e 
competitivo”, diferenciando-se apenas pelo horizonte temporal, o primeiro de 2009 a 2012 e o segundo de 
2013 a 2016. Os dois planos possuem o mesmo objetivo central que seria posicionar o Rio de Janeiro como 
a melhor cidade para se viver no Hemisfério Sul. O Plano de 2012 agrega também que o Rio seja a melhor 
cidade para se trabalhar e conhecer. Um dos objetivos centrais da Prefeitura, descrito nos dois planos, seria 
posicionar o Rio como importante centro político e cultural no cenário internacional.  

Este anseio em torno da projeção internacional aparece claramente nas aspirações principais para o futuro 
da cidade. No plano de 2009, espera-se que o Rio se torne referência mundial em diversos aspectos, a saber: 
serviços e tecnologia para a indústria do petróleo, sede das principais multinacionais brasileiras e das 
principais boutiques financeiras instaladas no país, a cidade urbana com a maior cobertura vegetal do 
planeta, importante pólo para o desenvolvimento de uma agenda comum para os BRICs, importante centro 
de debates e conferências internacionais, pólo cultural internacional, sede de agências reguladoras nacionais 
e de organizações internacionais no Brasil, além de maior pólo turístico do hemisfério sul.  

No Plano de 2012 outras pretensões aparecem, tais quais: ser referência mundial em serviços e tecnologia 
para a indústria de energia, referência mundial na manutenção de uma matriz de transportes sustentável, 
na atividade econômica ecoeficiente e na educação de uma sociedade com hábitos de baixa emissão de gases 
de efeito estufa, reconhecidos pela realização de grandes eventos e sede de fóruns decisórios para assuntos 
de sustentabilidade global e desenvolvimento econômico de países emergente, reconhecidos pela produção 
cultural de alto valor e influência mundial e, uma vez mais, maior pólo turístico do hemisfério sul.  
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Enquanto que os objetivos do plano de 2009 são mais abrangentes, nota-se que o de 2012 possui um norte 
mais claro em torno da sustentabilidade. O foco em uma projeção internacional da cidade, na busca de uma 
consolidação do Rio como referência mundial, sendo o turismo uma aspiração, é comum aos dois planos 
estratégicos.  

Assim, observa-se que o anseio em torno da projeção internacional da cidade, iniciada no ano de 1996 como 
estratégia do planejamento urbano, persiste e se intensifica nos últimos anos. 

Em todos os planos estudados é clara a relação que se estabelece entre turismo e eventos, especialmente 
quando voltada para a área esportiva. Desde 1996, a Prefeitura trabalha os dois temas em conjunto. No Plano 
Estratégico deste ano, turismo e eventos aparecem interligados como um dos objetivos da estratégia “Rio 
2004, pólo regional, nacional e internacional”. A finalidade desta estratégia seria “incrementar fortemente a 
atratividade do turista nacional e internacional para garantir a competitividade do Rio como cidade de 
destino turístico” (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 1996, p. 52).  

A relação turismo e eventos torna-se mais evidente no Plano Estratégico de 2004, devido a iminência dos 
Jogos Panamericanos de 2007. O plano indica que, a realização do evento na cidade, representa uma 
“excelente oportunidade” de desenvolvimento turístico de determinadas regiões da cidade, especialmente 
a Zona Sul, Jacarepaguá e Ilha do Governador. Muitas das propostas do plano se estabelecem em torno do 
desenvolvimento do turismo, eventos e esportes. Com exceção da região da Leopoldina, todas as regiões do 
plano possuem pelo menos uma ação em torno destes três temas. As regiões que não possuem ações 
voltadas para o turismo e eventos contêm, pelo menos, alguma ação voltada para o desenvolvimento ou 
fortalecimento de atividades esportivas. 

Jacarepaguá, onde se encontra o Riocentro, é a região onde o foco em torno do turismo e de eventos fica 
mais evidente. A principal estratégia é que a área se torne grande centro de eventos nacionais e 
internacionais. Propostas como a elaboração de plano estratégico para o setor de turismo de eventos, 
estímulo à captação de eventos, e revisão da legislação visando permitir a implantação de hotéis e pousadas 
norteiam tal estratégia.   

Os planos estratégicos de 2009 e 2012 também relacionam diretamente turismo e eventos. No plano de 
2009, um dos objetivos seria a promoção de uma agenda de eventos. Especialmente com a realização dos 
recentes grandes eventos na cidade como a Jornada Mundial da Juventude em 2013 e a Copa do Mundo em 
2014, e preparando-se para os Jogos Olímpicos em 2016, o plano estratégico de 2012 indica que a estratégia 
Rio Capital do Turismo possui relação direta com o legado olímpico. Neste plano torna-se mais evidente a 
integração turismo e eventos, contendo um maior número de objetivos com este foco como a consolidação 
do calendário carioca de eventos e a construção de um centro de convenções na zona portuária. A maioria 
dos indicadores de desempenho da estratégia denota esta relação já que se baseiam na mensuração do 
número de congressos, feiras e eventos similares realizados na cidade e o número de eventos (master) com 
apoio oficial da Prefeitura. 

Em relação às propostas direcionadas especialmente ao turismo, o Plano Estratégico de 1996, três ações 
específicas norteiam a busca para incrementar o turismo, tais quais: melhorar os sistemas de informação e 
divulgação, ampliar o mercado turístico com oferta dirigida e, por fim, criar diferenciais de atratividade 
turística. Cada ação possui projetos para que seus objetivos sejam atingidos. A primeira ação contempla 
projetos de sistema de informação turística e sinalização dos acessos e uso dos centros de interesse turístico. 
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A segunda a criação de novos roteiros e projetos para o turismo emergente (eventos esportivos, saúde, 
terceira idade, incentivo empresarial) e a terceira um Programa de Qualidade Total e corredores turísticos. 

No Plano Estratégico de 2004, a atividade turística aparece como objetivo central de sete das doze regiões 
estabelecidas, especialmente no que tange ao ecoturismo, turismo cultural, turismo de negócios e lazer. O 
segmento do Ecoturismo foi considerado o foco principal das regiões Bangu, Campo Grande, Jacarepaguá e 
Tijuca-Vila Isabel, sendo Campo Grande a região mais forte neste tema. O turismo de uma maneira geral foi 
considerado foco principal da Barra, Ilha do Governador e Zona Sul. 

A região da Ilha do Governador é destacada como sede do Aeroporto Internacional Tom Jobim e base de 
chegada de turistas à cidade, enfatizando sua importância também no âmbito do Panamericano. Nesse 
sentido, para esta área propõe-se melhor integração da região com o restante da cidade, revitalização de sua 
paisagem urbana, fazer do local um ponto de turismo da cidade e atrair novos empreendimentos.  

Na Zona Sul, além das propostas voltadas para a promoção da cidade e sobre o setor de eventos, tencionava-
se elaborar um levantamento do potencial turístico da região, a criação de uma rede de informações de 
referência turística, a implantação de espaços específicos para exposição de produtos artesanais e a inclusão 
de comunidades nos roteiros turísticos.  

Importante pontuar que nas estratégias e objetivos da região Centro o turismo não aparece. Ao final do 
plano, destaca-se o segmento turismo cultural, indicando a importância do conjunto arquitetônico desta 
localidade, porém, não propõe medidas para o desenvolvimento e melhoria do setor de turismo na região. 
O turismo tampouco aparece como objetivo da Zona Norte que, no plano, tem enfoque nos setores 
industriais, comerciais e de habitação. O foco principal do turismo, mais uma vez, volta-se para a Zona Sul, 
considerada pelo documento, a vitrine do Brasil.  

Tanto o plano estratégico de 2009 quanto o de 2012, possui como resultado esperado da estratégia Rio 
Capital do Turismo o aumento do número de turistas na cidade, bem como geração de empregos no setor. 
Além das ações citadas em torno da promoção da cidade e do fomento ao setor de eventos, os dois planos 
possuem como metas a expansão da infraestrutura hoteleira, a melhoria da infraestrutura turística e 
promoção de cursos de capacitação em turismo. O plano de 2009 objetiva ainda a criação de um sistema de 
monitoramento do setor. O plano de 2012 vai além e propõe ainda a realização de parceria público-privada 
para a criação de centro de convenções na região portuária, a definição de um posicionamento estratégico 
de turismo da cidade e o lançamento da Incubadora Carioca de Turismo.  

Comparativamente, os dois planos mais recentes não aprofundam no detalhamento das metas 
estabelecidas, nem descrevem propostas concretas para que se alcancem tais metas, são superficiais. Há 
somente uma breve descrição das mesmas, sem aprofundar seus conteúdos. Sendo assim, os objetivos e 
metas em torno do turismo ficam mais claros nos planos de 1996 e 2004, já que trazem informações mais 
completas.  

Em relação às propostas relacionadas ao setor de turismo, de uma maneira geral, todos os planos possuem 
projetos para a promoção e o marketing do turismo, bem como para o incremento do segmento de turismo 
de eventos. Todos os planos também propõem melhorias em termos de informação e sinalização turística. 
Os planos de 1996 e 2004 se preocupam também com a criação de novos produtos e roteiros para a cidade. 
Somente o plano de 1996 trata da importante questão da melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos 
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diversos agentes do setor de turismo. Porém, este plano não traz propostas para a melhoria da qualificação 
no setor, tema essencial e enfatizado especialmente nos planos de 2009 e 2012. Os recentes planos também 
tratam da geração de empregos pelo turismo.  

DOSSIÊ DE CANDIDATURA AOS JOGOS OLÍMPICOS (2009) 

O dossiê de candidatura é um documento publicado em 2009 pelo Comitê de Candidatura Rio 2016 e 
entregue ao Comitê Olímpico Internacional. Este comitê foi formado por um conselho honorário, um 
conselho executivo e uma comissão de coordenação governamental. O conselho honorário era composto 
pelos chefes de Estado Luiz Inácio Lula da Silva, Sergio Cabral e Eduardo Paes. O conselho executivo era 
formado por membros do Comitê Olímpico Brasileiro, membro do Conselho Empresarial e representante da 
Comissão dos Atletas. Por fim, a comissão de coordenação governamental era formada pelo presidente e 
secretário do Comitê de Candidatura Rio 2016, membro do Ministério do Esporte, membro da Secretaria 
Municipal Rio 2016 e pela Secretária do Estado de Turismo, Esporte e Lazer do Rio de Janeiro. 

O documento contém 614 páginas e divide-se em três volumes. O documento possui informações sobre os 
conceitos gerais dos Jogos Olímpicos, aspectos políticos e econômicos do Rio, as infraestruturas como 
instalações e a Vila Olímpica e questões importantes como meio ambiente, segurança, tecnologia, transporte 
e hospedagem. 

O documento inicia com uma carta do então Presidente do Brasil, Governador e Prefeito do Rio de Janeiro e 
do Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro onde defendem o legado para a população do Rio e do país com 
os Jogos. Nesse sentido, reforçam que os grandes eventos são compatíveis com as estratégias dos respectivos 
governos a longo prazo a fim de gerar “investimentos produtivos internos, fomentar o turismo e promover 
o Brasil nos mercados globais” (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2009, p. 34). 

O primeiro item do dossiê é o apartado Visão, Legado e Comunicação. Uma vez mais atrela-se o turismo à 
imagem construída do Rio de Janeiro durante um grande evento “Jogos maravilhosos e uma transmissão de 
imagens de tirar o fôlego darão um impulso duradouro ao turismo, reforçando a reputação do país de ser 
um lugar apaixonante, onde é bom viver, realizar negócios e fazer turismo.” (ibidem, 2009, p. 18). 

Nestas primeiras páginas também são apresentadas as cinco estratégias principais da Rio 2016, tais quais: a 
participação dos jovens, transformação social através do esporte, liderança esportiva regional, promoção 
global e entrega de sucesso. A estratégia promoção global vai de encontro aos planos estratégicos analisados 
anteriormente, em especial o “Rio mais integrado e competitivo”, do mesmo ano. Mais uma vez reforça-se 
que os “holofotes” da cena internacional, contribuem para o status de “destino turístico inigualável”. 
Importante ressalvar também a estratégia que atrela os Jogos Olímpicos à ganhos sociais, através de 
instalações esportivas, melhorias infraestruturais e um legado sustentável. 

Nesse sentido, as propostas em torno da transformação da cidade a partir dos jogos são muitas. A renovação 
da zona portuária é bastante ressaltada no documento, bem como os investimentos no sistema de 
transporte. Outras melhorias como a qualidade do ar, preservação da Floresta da Tijuca, segurança, 
habitação, emprego e qualificação também são destacadas. 

Em termos de Transporte, o dossiê previa, além das reformas do Aeroporto Internacional Galeão/Tom Jobim 
e investimentos em sistema BRT, melhorias nos sistemas de trens e metrôs da cidade. Ao longo dos últimos 

9874



 

anos a linha de trens do Rio de Janeiro não sofreu melhoria e é lugar comum a reclamação dos serviços 
prestados pela Concessionária Supervia por parte dos usuários. Em contrapartida, uma grande “promessa 
olímpica”, a linha 4 do metrô, que conecta os bairros de Ipanema e Barra da Tijuca, atrasou e foi inaugurado 
somente em julho de 2016. 

No apartado intitulado “Acomodações”, além de propor garantir os quartos necessários para a demanda 
durante as Olímpiadas, trata de dois aspectos importantes: o controle de preços pelos meios de hospedagem 
e a revitalização da região portuária e o “alcance de antigas metas de habitação”.  

O documento indica que as acomodações já existentes na cidade sejam complementadas por novas 
construções. Tais construções seriam divididas em quatro “vilas de legado”: a vila de Mídia da Barra, que 
depois do evento se converteriam em apartamentos de alto padrão; a vila do Porto; legado de acomodação 
para os trabalhadores de baixa renda; a vila do Maracanã, legado para trabalhadores de renda média e a vila 
de Deodoro, legado para famílias de integrantes das Forças Armadas. As vilas do Maracanã, e, especialmente 
a do Porto não aconteceram. A Vila de Deodoro foi entregue para os Jogos Mundiais Militares de 2011. Todas 
as acomodações para os Jogos Olímpicos foram construídas na “Vila dos Atletas”, localizada no bairro de 
Jacarepaguá, próximo a Barra da Tijuca. O “empreendimento”, das construtoras Carvalho Hosken e 
Odebrecht, possui um total de 31 prédios com extensa área de lazer. Os apartamentos são considerados de 
“alto nível” e se assemelham aos condomínios da Barra da Tijuca. 

Neste contexto, importante ressaltar que a Vila do Pan, prédios construídos para abrigar atletas durante os 
Jogos Panamericanos de 2007 também no bairro da Barra da Tijuca, e posteriormente vendidos para 
moradores de classe média, sofre atualmente problemas de estrutura, como rachaduras internas e terrenos 
cedendo. A empresa responsável pela construção faliu e, segundo o Ministério Público, é ré em dois 
processos na Justiça8. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a exposição dos dados coletados é possível atestar que, tendo como pano de fundo um cenário de 
“empreendimentismo urbano”, o turismo, ao longo dos anos, foi se convertendo em uma atividade cada vez 
mais relevante no âmbito da política urbana no Rio de Janeiro. Vivendo um período de decadência urbana 
entre as décadas de 1980 e 1990, o turismo surge como possibilidade de reconstruir a imagem da cidade. 
Aliado a uma estratégia de posicionar o Rio em um mercado global, o turismo é ainda mais reverenciado 
quando atrelado aos grandes eventos.  

Desta forma, pôde-se verificar, através da análise documental, que o turismo sempre esteve atrelado, além 
dos grandes eventos, aos discursos em torno da competitividade interurbana e a inserção global da cidade, 
à construção de uma imagem de cidade e a estratégias de city marketing.  

Foi possível analisar também que, em relação às propostas relacionadas ao setor de turismo, de uma maneira 
geral, todos os instrumentos analisados possuem projetos para a promoção e o marketing do turismo, bem 
como para o incremento do segmento de turismo de eventos. Todos os planos propõem melhorias em 
termos de informação e sinalização turística. Os planos estratégicos de 1996 e 2004 se preocupam com a 

                                                           
8 Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/10/moradores-da-vila-do-pan-no-rio-reclamam-de-rachaduras-
nos-predios.html.  
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criação de novos produtos e roteiros para a cidade. Somente o plano de 1996 trata da importante questão 
da melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos diversos agentes do setor de turismo. Os planos 
estratégicos de 2009 e 2012, mesmo que timidamente, trazem proposta para a melhoria da qualificação no 
setor, assim como para a geração de empregos pelo turismo. Importante ressaltar que o Plano Diretor de 
1992 traz um discurso distinto ao contemplar a função social da cidade. 

Entretanto, de maneira geral, importantes questões para o desenvolvimento do turismo como a gestão do 
turismo no Rio de Janeiro, a integração entre os diversos atores da cadeia, a segurança voltada para o turista, 
a infraestrutura voltada para o turismo, a deficiente qualificação profissional, a integração entre cariocas e 
turistas, dentre outras, não são tratadas em nenhum dos planos. 

Em um contexto de globalização e competitividade interurbana, o turismo, sob o olhar e o discurso da política 
urbana do Rio de Janeiro, em parte, perde sua importância como agente de desenvolvimento local para a 
própria cidade, no que tange aos aspectos culturais, sociais e ambientais; bem como para seus usuários, 
sejam eles moradores ou turistas.  

Tratar este complexo fenômeno somente pelo viés econômico é reduzir suas contrapartidas sociais, culturais 
e ambientais. Para além de econômico, o turismo é também um fenômeno social. Em relação aos 
documentos analisados, poucos foram os projetos ou ações apresentadas que buscassem promover, por 
exemplo, os valores naturais, culturais e sociais do carioca, ou ainda a abertura de novas perspectivas sociais 
advindas do desenvolvimento econômico tão mencionado; contribuições importantes advindas da atividade 
turística. 

Entende-se que o turismo não é o vilão. A atividade pode levar benefícios às comunidades onde se insere, 
no entanto, seu processo de desenvolvimento, no âmbito das cidades contemporâneas, especialmente no 
Rio de Janeiro, precisa ser repensado. 
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DIREITO À CIDADE E CONSTRUÇÃO DO COMUM 

A READING ABOUT THE SARAMANDAIA PLAZA PROJECT 
RIGHT TO THE CITY AND CONSTRUCTION OF THE COMMON 

 
UNA LECTURA SOBRE EL PROYECTO DE LA PLAZA DE SARAMANDAIA 

DERECHO A LA CIUDAD Y CONSTRUCCIÓN DE LO COMÚN 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA.  

 
RESUMO: 
Saramandaia é um bairro de Salvador que começou a ser construída nos anos 70 numa área que se tornou central e 
valorizada, que como diversas outras comunidades brasileiras é caracterizada por moradias precárias, população de 
baixo poder aquisitivo e falta de infraestrutura urbana, dessa forma, permanecer neste território se mostrou possível 
apenas diante de intensos processos de lutas. O bairro vem sofrendo impactos de vários projetos urbanos, como do 
megaempreendimento privado Imobiliário Horto Bela Vista e nesse contexto, através de lutas da comunidade e 
lideranças, foi firmado no âmbito do cumprimento da Compensação Ambiental e de Vizinhança dos impactos desse 
megaempreendimento, estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta, a garantia financeira para a elaboração e 
a execução do projeto de um espaço de lazer qualificado para a comunidade.  Sendo assim, o presente trabalho propõe 
uma reflexão sobre as interseções entre o processo de construção participativo da praça de Saramandaia pela 
comunidade com pautas do direito à cidade e a construção do comum.  Assim, pretende-se lançar luz à prática de 
projeto participativo criado através da Assessoria Técnica prestada pela Faculdade de Arquitetura da UFBA junto à 
comunidade de Saramandaia, para a concepção e elaboração do projeto executivo da praça e da quadra poliesportiva 
a ser desenvolvido em área com cerca de 5 mil metros quadrados. Atualmente a execução do projeto ocorre 
acompanhado por uma equipe da FA-UFBA que vem participando também dos diálogos entre MP, FMLF, RAS, JHSF e 
realizando as modificações e vistorias necessárias para a melhor qualidade na execução da proposta. 
PALAVRAS-CHAVE: projeto participativo; direito à cidade; comum; saramandaia; espaço público.  

ABSTRACT: 
Saramandaia is a neighborhood of Salvador that began to be built in the 70's in an area that became central and valued, 
which, like several other Brazilian communities, is characterized by precarious housing, a low-income population, and a 
lack of urban infrastructure. in this territory proved possible only in the face of intense struggles. The neighborhood has 
been impacted by several urban projects, such as the mega private real estate Horto Bela Vista and in this context, 
through community struggles and leadership, was established in the ambit of compliance with Environmental and 
Neighborhood Compensation of the impacts of this mega project, established in the Term of Conduct Adjustment, the 
financial guarantee for the elaboration and execution of the project of a leisure space qualified for the community. Thus, 
the present work proposes a reflection on the intersections between the process of participatory construction of the 
square of Saramandaia by the community with guidelines of the right to the city and the construction of the common. 
Thus, it is intended to shed light on the participatory project practice created through the Technical Advisory provided 
by the Faculty of Architecture of UFBA, together with the community of Saramandaia, to design and elaborate the 
executive project of the square and the multi-sport court to be developed in an area with about 5 thousand square 
meters. Currently the execution of the project is accompanied by a team from FA-UFBA that has also participated in the 
dialogues between MP, FMLF, RAS, JHSF and carrying out the modifications and surveys necessary for the best quality 
in the execution of the proposal. 
KEYWORDS: participatory design; right to the city; common; saramandaia; public space. 
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RESUMEN: 
Saramandaia é um bairro de Salvador que teve sua construção iniciada em meados dos anos 70 numa área que se tornou 
central e valorizada, que assim como diversas outras comunidades brasileiras é caracterizada por moradias precárias, 
população de baixo poder aquisitivo e falta de infraestrutura urbana, sendo assim, permanecer neste território se 
mostrou possível apenas diante de intensos processos de lutas. O bairro vem sofrendo impactos de vários projetos 
urbanos, como do megaempreendimento privado Imobiliário Horto Bela Vista. Nesse contexto, através de lutas da 
comunidade e lideranças, foi firmado no âmbito do cumprimento da Compensação Ambiental e de Vizinhança dos 
impactos desse megaempreendimento, estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta, a garantia financeira para 
a elaboração e a execução do projeto de um espaço de lazer qualificado para a comunidade. Dessa forma, o presente 
trabalho propõe uma reflexão sobre as interseções entre o processo de construção participativo da praça de 
Saramandaia pela comunidade com pautas do direito à cidade e a construção do comum e para como esse trabalho se 
encontra atualmente.  Assim, pretende-se lançar luz à prática de projeto participativo criado através da Assessoria 
Técnica prestada pela Faculdade de Arquitetura da UFBA junto à comunidade de Saramandaia, para a concepção e 
elaboração do projeto executivo da praça e da quadra poliesportiva a ser desenvolvido em área com cerca de 5 mil 
metros quadrados. Atualmente a execução do projeto ocorre acompanhado por uma equipe da FAU/UFBA que vem 

participando também dos diálogos entre Ministério Público (MP), Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Rede de 
Associações da Comunidade de Saramandaia (RAS), JHSF e realizando as modificações e vistorias necessárias para 
a melhor qualidade na execução da proposta.  
PALABRAS-CLAVE: proyecto participativo; derecho a la ciudad; común; Saramandaia; espacio público. 
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Introdução 

O presente trabalho propõe leitura sobre um Bairro que teve sua construção iniciada com em meados dos 
anos 70, com a vinda de retirantes em busca de oportunidades de trabalho na construção do Terminal 
Rodoviário de Salvador,  numa área que se tornou central e valorizada ( entre o bairro de Pernambués e o 
Departamento Estadual de Trânsito da Bahia - DETRAN), e assim como diversas outras comunidades 
brasileiras é composta por moradias precárias, população de baixo poder aquisitivo e falta de infraestrutura 
urbana, portanto permanecer neste território se mostrou possível apenas diante de intensos processos de 
luta (Figura 1). Apesar de existir há mais de 40 anos, o Bairro, chamado de Saramandaia, ainda sofre 
processos de invisibilização por parte do Poder Público, que utiliza da omissão o no que diz respeito à 
infraestrutura, meios adequados para a mobilidade e os deslocamentos internos, bem como de 
equipamentos públicos. Atualmente residem, segundo dados extraídos do CENSO/2010, 12.028 mil pessoas, 
distribuídas em 3.701 domicílios. A renda dos moradores é baixa, sendo que 80% recebem menos de dois 
salários mínimos e 57% recebe menos de um salário1. 

 

 
Figura 1: Localização de Saramandaia em relação a cidade de Salvador. 

Fonte: Produção dos autores. 

Dada sua localização o Bairro de Saramandaia, assim como diversas outras áreas da cidade onde coabitam 
as classes de renda alta, média e baixa, lança luz a grandes contrastes dada sua proximidade com o bairro do 
Caminho das Árvores e da Pituba e com o Terminal Rodoviário. O Bairro está localizado próximo a grandes 

                                                            
1 O número de habitantes definidos pelo IBGE é bastante questionado pelos moradores e também não condiz com a estimativa feita 

pelo Programa de Saúde na Família (PSF), que leva em consideração o número de famílias atendidas pelos agentes de saúde estima 
o número de 16 mil habitantes. Os dados do CENSO/2010 e a estimativa do PSF foram obtidos junto à equipe do Plano de Bairro de 
Saramandaia/PPGAU/FAUFBA. 

9881



 

empreendimentos corporativos (Shopping Center Iguatemi, Shopping Horto Bela Vista e Shopping Salvador), 
possuindo ainda forte conexão com as saídas da cidade pela proximidade com a BR 324 (Acesso Norte) 
tornando-a uma região de alta dinâmica econômica e imobiliária. 

Situado numa área de aproximadamente 19 hectares está definida pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano De Salvador (Lei 9069/2016) como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)2. Contudo, falta 
urbanização no bairro, haja vista a precariedade do saneamento básico, coleta de lixo, equipamento 
institucionais, mobilidade interna precária e áreas de lazer. 

 

 
Figura 2: Recorte do Bairro de Saramandaia. 

Fonte: Produção dos autores.  

Como comunidade de construção espontânea a regularização fundiária do bairro se deu através de diversos 
processos, como o decreto nº 20.689 de 16 de setembro de 1968, onde o Governo do Estado da Bahia 
declarou de utilidade pública para fins de desapropriação, uma área de terras destinada à construção do 
centro de abastecimento de salvador. Desta forma uma área de aproximadamente 434.886 m², no Município 
de Salvador, à margem direita da pista de retorno do Vale do Camarogipe, foi desapropriada e a comunidade 
se desenvolveu. Quase quarenta anos depois o decreto de lei 1968, a lei nº 8.533 de 02 de dezembro de 
2002, autorizou o poder executivo a doar ao município de Salvador uma área de 278.497,85 m² a ser 
desapropriada de uma porção maior de 493.493,00m² localizada na Avenida Vale do Camarogipe e Rua 
Tomás Gonzaga, distrito de Brotas. 

                                                            
2 Para efeito de delimitação do Bairro de Saramandaia, optou-se por adotar a poligonal proposta pelo estudo Caminho das Águas, 

visto que o polígono da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), não abarca a totalidade do espaço reconhecido pelos moradores 
como Saramandaia, delimitado pelo referido estudo em aproximadamente 32 hectares. 
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Nesse sentido, a lei nº 8.533 representa um importante instrumento de regularização fundiária da 
comunidade de Saramandaia, pois assegura em seu artigo 2º que essa doação tem por finalidade propiciar a 
regularização da área em benefício das famílias que a ocupam. 

Durante sua história, Bairro vem sofrendo impactos de vários projetos urbanos aprovados pela mesma, a 
exemplo do empreendimento privado Imobiliário Horto Bela Vista, dos projetos públicos do Sistema 
Metroviário (de 36,4 Km que conecta Salvador-Lauro de Freitas) e da Via Expressa Linha Viva, projetada com 
17,7Km de extensão de pista pedagiada, 

Diversas associações e grupos atuam em Saramandaia desde o início da década de 1980, tendo como 
principal pauta a permanência e melhoria da comunidade. Nas últimas décadas surgiram associações 
voltadas à arte e cultura, destacando-se o Grupo Cultural Arte Consciente, Balanço das Latas Brasil, Projeto 
Cultural e Educacional Mundo Livre, Movimentarte e Arte Mandaia e Grupo Recicla. Esses grupos promovem 
atividades culturais e educativas para jovens e crianças e organizam eventos em dias comemorativos (festas 
juninas, dia das mães, caminhada da consciência negra, caminhada da primavera) (LIMA, 2016) 

 

 
Figura 3: Contrastes entre o Bairro de Saramandaia e suas adjacências. 

Fonte: Foto por Vivian Andrea Arango Navarrete, 2017.  

Nesse contexto, em 2010 surge a Rede de Associações da Comunidade de Saramandaia (RAS) constituída 
pela Associação Mundo Livre, Grupo Cultural Arte Consciente, Grupo Recicla, Balanço das Latas Brasil, 
Associação Beneficente de Moradores de Saramandaia, Espaço São Benedito: Associação de Pais e Mestres 
de Saramandaia, passando a representar os interesses da comunidade frente ao Poder Público, 

O primeiro contato entre a RAS e a Faculdade de Arquitetura da UFBA (FAUFBA) ocorreu no final do ano de 
2010, através de propostas urbanísticas desenvolvidas pela Disciplina Planejamento Urbano e Regional - 
Ateliê V, do curso de graduação, ministrada pelos professores Heliodório Sampaio e Ana Fernandes. Esses 
laços foram estreitados a partir do diálogo com o Grupo de Pesquisa Lugar Comum que, com a colaboração 
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e envolvimento da RAS, desenvolveu entre 2012 e 2016 o Plano de Bairro de Saramandaia, no âmbito do 
ProExt 20113. Contudo, os estudos e trabalhos realizados na comunidade não pararam por aí, no decorrer 
desta pesquisa serão citados outros estudos sobre o lugar. 

 
Contextualizando o problema.  

Plano de Bairro 

O objetivo do Plano de Bairro era tornar-se um instrumento de enfrentamento dos conflitos vividos entre a 
comunidade e o poder público e iniciativa privada, entre eles o projeto da Via Expressa Linha Viva e do 
empreendimento imobiliário, de alto padrão, Horto Bela Vista, em terreno com 33 ha e área construída 
superior a 1.000.000m². Portanto, visando contribuir para a efetivação da luta pelo direito à cidade ao 
apontar propostas e alternativas elaboradas em conjunto com a comunidade. 

Neste processo que durou de 2012 a 2016, foram levantados e analisados dados referentes às demandas de 
habitação, espaços públicos, transportes, saneamento, meio ambiente e impactos gerados por projetos 
localizados nas proximidades do bairro gerando um mapa (Imagem 3), como primeira parte de elaboração 
do Plano de Bairro, e a partir disto organizando oficinas abertas em toda a comunidade para tratar de temas 
específicos e propor soluções para os problemas aferido. 

A elaboração do Plano de bairro pelo grupo Lugar Comum4 da UFBA foi dividida em 5 etapas, onde na 
primeira foram estabelecidas diretrizes de ação para o bairro através de diversas reuniões com lideranças 
comunitárias; na segunda buscou-se compreender quais os problemas de Saramandaia na sua inserção 
urbana; na terceira analisa-se a situação fundiária da área introduzindo junto à comunidade os princípios 
básicos contidos no Estatuto da Cidade, considerando o direito urbanístico e ambiental; na quarta, formulou-
se quais foram os principais ações e intervenções necessárias ao bairro; e por fim, na quinta, o documento 
final foi discutido com os moradores e representantes. 

 

 

 

 

 

                                                            
3 O Programa de Extensão Universitária (ProExt), do Ministério da Educação, tem o objetivo de apoiar instituições públicas de 

ensino superior no desenvolvimento de programas ou projetos de extensão que contribuam para a implementação de políticas 
públicas, abrangendo a extensão universitária com ênfase na inclusão social. 
4 Coordenado pela Profª Drª Ana Fernandes 
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Figura 4: Análise do Bairro de Saramandaia entre 2012 a 2016 

Fonte: Mapa produzido pelos pesquisadores do Lugar Comum - UFBA. 

 

A linha viva 

Como dito anteriormente, uma das reformas urbanas pretendida pelo Município de Salvador é a via expressa 
e pedagiada que cruzaria o bairro, denominada de Linha Viva, e como consequência, estima-se a remoção 
de centenas de famílias de moradores. Esse processo de implantação da rodovia empreendido pela gestão 
municipal tem se caracterizado por uma série de ações e omissões do poder público que resulta na 
invisibilização do bairro, prejudica e fragiliza a comunidade de Saramandaia e viola os seus direitos, além de 
contrariar princípios e normas de política urbana. 

Uma dessas medidas está materializada no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Projeto Linha Viva, 
elaborado em 2012 pela Empresa TTC-Engenharia de Tráfego e Transporte LTDA. Este documento técnico 
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enfatiza os riscos ambientais de ocupação daquele território pelos moradores de Saramandaia, mas oculta 
as manifestações culturais e as sociabilidades existentes, deixando de abordar a totalidade dos impactos do 
projeto sobre o bairro. 
 

 
Figura 5: Vista da Linha da Chesf (denominada também de Linha Viva). 

Fonte: Foto por Vivian Andrea Arango Navarrete. 

A Linha Viva é uma via expressa que liga a Rótula do Abacaxi à CIA-Aeroporto, com extensão de 17,70 km de 
pista dupla, exclusiva para carros, com três faixas de tráfego por sentido, dez conexões com o sistema viário 
existente (viadutos, alças e rampas que possibilitam entradas e saídas e que funcionam também como praças 
de pedágio) e vinte ligações viárias simples (viadutos). O projeto da rodovia está previsto nas planilhas e 
mapas do PDDU vigente (Lei 9.069/2016) e consta da Lei Orçamentária Anual de 2017, todavia apresenta 
contradições, bem como desrespeita diversos princípios e diretrizes de mobilidade e desenvolvimento 
urbano. 
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Figura 6: Encontro com Marli Carrara (União Nacional de Moradia Popular). 

Fonte: LIMA, 2016. 

Enquanto as diretrizes legais exigem prioridade do transporte coletivo nos projetos do sistema viário, a Linha 
Viva prioriza o transporte privado sobre rodas em detrimento do transporte público de diferentes modais, 
caracterizando uma obra excludente. 

Para a realização de empreendimentos dessa natureza exige-se5 a elaboração de um Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) e um Relatório de Impactos ao Meio Ambiente (RIMA), realizados por especialistas de 
diversas áreas, contendo dados técnicos detalhados e linguagem adequada e acessível. Contudo, diferente 
do que se estabelece como norma6, os moradores e lideranças de Saramandaia não obtiveram informações 
ou esclarecimento a respeito do projeto, apesar dos seus esforços. 

Somado a isso, a Prefeitura Municipal contratou a mesma empresa, TTC- Engenharia de Tráfego e Transporte 
LTDA, para elaborar o projeto básico de engenharia viária e também o EIA configurando um aparente conflito 
de interesses. O conteúdo do EIA também é questionável, pois é possível suscitar questionamentos acerca 
da sua metodologia, fundamento técnico, profundidade e abrangência das informações. Como um dos 
recursos metodológicos para estudar a fauna eventualmente impactada pela obra da Linha Viva, o EIA 
utilizou entrevistas com moradores para saber as espécies de animais existentes na região e seus usos 
correspondentes. Contudo, ao analisar o meio socioeconômico e cultural, o documento descreve a realização 
de entrevistas apenas com "informantes qualificados e formadores de opinião" (TTC, 2012b, p. 92-111). 

                                                            
5 Exigência contida no art. 2º da Resolução n° 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 
6 O Estatuto da Cidade e a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PLAMOB) garantem o direito à participação popular no 

planejamento, acompanhamento e avaliação da política de mobilidade urbana local. 
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Adicione-se que o EIA usou dados defasados, baseados em censo demográfico realizado 10 anos antes, em 
2000 (TTC, 2012b, p. 92-111). Diante de informações que já não correspondiam à realidade, a ausculta dos 
moradores de Saramandaia neste quesito torna-se imprescindível para uma análise verossímil pelo EIA. 
Verifica-se ainda a omissão ou falta de clareza acerca das comunidades que serão afetadas e o número de 
famílias que serão realocadas. No estudo fitossociológico, por exemplo, o bairro de Saramandaia não foi 
apontado expressamente dentre as áreas amostradas como ocorreu com outros bairros7 inseridos na área 
de influência da Linha Viva. A parcela amostral que poderia corresponder à área do bairro foi indicada apenas 
como "CHESF" (TTC, 2012b, p. 79-90). No "Programa de reassentamento da população atingida" Saramandaia 
é igualmente excluída. Segundo LIMA (2016) essa omissão não parece um acaso. 

A escolha da área para implantação da Via Expressa Linha Viva foi definida a partir da 
situação de vulnerabilidade das pessoas que habitam a área de servidão da CHESF, forjada 
a partir da construção de uma ‘zona de não direitos’ e da invisibilidade de direitos 
conquistados. (LIMA, 2016, p. 264) 

Desse modo, a condição socioeconômica dos moradores de Saramandaia e a presença da faixa de servidão 
da CHESF em seu território são pontuados nos discursos oficiais e não oficiais para servir de argumento em 
prol da viabilidade de implantação da rodovia. 

Ao contrário do alegado pelo Município, o projeto Linha Viva acarretará um alto impacto socioambiental. O 
bem-estar da população de Saramandaia será diretamente afetado e a dinâmica do bairro será modificada. 
Os espaços de lazer e esporte existentes serão excluídos, as atividades econômicas e culturais desenvolvidas 
pelos moradores serão impactadas e a paisagem irreversivelmente transformada, algo que se caracteriza 
como impacto ambiental, segundo a Resolução n° 001/86 do CONAMA de 1986. 

 
O direito à cidade e a construção do comum  

O espaço público tem revelado sua importância fundamental para a luta de classes nas últimas décadas. Ao 
empurrar a classe trabalhadora para as áreas destituídas de serviços, de infraestrutura urbana e de 
equipamentos coletivos, as cidades brasileiras têm se configurado como espaço de grande segregação 
socioespacial. Portanto a dinâmica de produção do espaço não pode ser pensada para lançar luz a sua 
intrínseca relação com os processos de acumulação capitalista e de exploração da força de trabalho. 

Na década de 60, Henri Lefebvre, por meio do seu livro Le Droit à la Ville estuda os efeitos da industrialização 
sobre a sociedade urbana e apresenta o conceito de Direito à Cidade, iniciando uma discussão que se fez 
presente em diversos debates político sociais e territoriais desde então. Ainda, devido ao panorama 
socioeconômico contemporâneo, marcado por alto índice de desemprego, grande desigualdade de renda e 
omissão do poder público diante das demandas populares, o Direito à Cidade adquire vitalidade no debate 
sobre políticas públicas e representação social. 

A crise urbana se inicia a partir da reconfiguração do sistema urbano pelas demandas do processo de 
industrialização que, inicialmente leva ao desenvolvimento da cidade, mas que repousa a capacidade de 

                                                            
7 Por exemplo, os bairros de Nova Brasília e Trobogy, cujos territórios são expressamente analisados nos estudos fitossociológicos 

do EIA. 

9888



 

decidir sobre os caminhos do progresso na mão daqueles detentores de poder, informação e cultura, bem 
como a possibilidade de exploração do trabalho. Durante a década de XIX a classe trabalhadora sofre a 
segregação decorrente das antigas morfologias urbanas e surge uma nova pobreza, uma miséria do habitat 
expulsando essa classe dos centros para as periferias e privatizando a cidade. Diante desta difícil conjuntura, 
através do debate, surgem os direitos que definem a civilização, entre eles, o direito à educação, ao trabalho, 
saúde e habitação. Entre eles surge o Direito à Cidade, entendido como a possibilidade de a uma vida urbana 
em pleno uso os locais e tempos.  (RODRIGUES, 2015) 

A reflexão proposta por Lefebvre implica na destruição da ideologia de consumo e na construção de um novo 
humanismo do homem urbano baseado em três tipos de revoluções: a econômica, política e cultural. Tendo 
isso em mente, o autor entende que, apesar de distintas, uma estratégia de conhecimento é inseparável de 
uma estratégia política, e essa estratégia do saber deve ser trilhada na direção da prática de um direito: 
“direito à cidade, isto é, à vida urbana, condição de um humanismo e de uma democracia renovados”. 

Mas para quem se destina o Direito à Cidade? Pode ser considerado o direito para os menos favorecidos, 
implicando numa dimensão de discriminação positiva visando se opor às desigualdades geradas pelo sistema 
capitalista; ou pode ser entendido como um direito para todos os que vivem na cidade e precisam dos seus 
recursos. A complexidade em definir e aplicar o direito a cidade é posta em relevo quando um grupo de 
indivíduos adquire o direito de ocupar e/ou definir o espaço público e a outros grupos lhes é negado, o que 
geralmente ocorre em sociedade multiculturais. (RODRIGUES, 2015) 

Definir quais direitos devem ser dados a quem é uma tarefa hercúlea e para isso pode-se situar a cidade no 
seu contexto democrático, a fim de obter dados necessários para elaborar objetivos em comum e assim 
tornar-se completamente ou quase totalmente responsável por seus cidadãos. 

Entretanto, uma sociedade baseada em um sistema capitalista, usualmente leva a uma distribuição desigual 
de direitos. No que diz respeito a distribuição espacial urbana não é diferente. A dimensão espacial surge 
como apenas uma das muitas causas que contribuem para agravar os problemas da cidade, cujas origens são 
estruturais e estão em arenas sociais mais amplas. A questão espacial é essencialmente derivativa de um 
contexto social mais amplo. A injustiça espacial é essencialmente devida ao confinamento involuntário de 
grupos alienados e a uma distribuição desigual no espaço de recursos. (RODRIGUES, 2015) 

Nesse sentido, o Direito à Cidade, afirma-se como exigência e se manifesta como “forma superior dos 
direitos: direito à liberdade, à individualização, ao habitat e ao habitar.” (LEFEBVRE, 2001, p. 135). No 
entanto, quais sãos os possíveis instrumentos com os quais a população desassistida pode conquistar esse 
direito? 

É diante das contradições expressas no espaço público a classe trabalhadora constrói uma plataforma de 
mudanças e bandeiras de luta. Para isso entende-se a importância de estratégias dos movimentos sociais no 
contexto de luta contra a hegemonia. Significa, por um lado, um processo de crítica teórica e prática à 
dominação capitalista e, por outro, construir as possibilidades de alteração dessa realidade. 

Nesse sentido de luta política, estratégias como ocupação, manifestações e práticas artísticas, foram sendo 
construídas como ações intrínsecas à atuação política desses movimentos. Como exemplo de 
instrumentalização citam-se grupos capazes de práticas de pressão, a favor do Direito à Cidade e a partir da 
representatividade popular, como os que atuam no Bairro de Saramandaia. 
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As associações formadas, como representantes da uma comunidade, buscam se opor e questionar a posição 
do Estado frente a diversas propostas urbanas e imobiliárias que beneficiariam apenas ao mercado, 
exemplificando o protagonismo neoliberal das últimas décadas. Ao se opor a esses projetos, as associações 
objetivam o rompimento dos sistemas políticos oligárquicos ligados a interesses econômicos dominantes e 
desenvolver o direito ao comum. 

A constituição do comum, que apesar de ter se iniciado com significado diferente8 adquirindo novo 
entendimento, sendo este “’a democracia real’, para o qual a única obrigação política legítima não decorre 
da adesão a uma determinada comunidade, por mais amplo que isso possa ser, mas da participação nessa 
mesma atividade” (DARDOT; LAVAL, 2015, p. 593), também se destaca ao se consolidar como rompimentos 
dos sistemas políticos hegemônicos.  

As relações que ocorrem nas intervenções mobilizam diversos atores e elementos do espaço urbano, esses 
se tornam agentes das relações políticas, indo da representação à participação (DARDOT, LAVAL, 2017). 
Conforme Coriat (2017) um comum nunca é “dado”, ele pressupõe a existência de uma comunidade que foi 
mobilizada para estabelecê-lo e para preservá-lo. Em geral, o comum é antes de tudo uma construção social. 

Portanto, enquanto o estado deve garantir o acesso universal aos serviços públicos e detém o monopólio da 
gestão desses serviços, reduzindo seus usuários a consumidores, não admitindo qualquer forma de 
participação na gestão, o comum procura abolir a relação gestor/usuário. É possível definir o comum então 
como o público, não-estatal, através da participação direta dos usuários na administração dos serviços, nesse 
caso, na autogestão da praça do bairro de Saramandaia e em parte de sua construção, através de mutirões. 

 

Uma metodologia participativa para construção do Comum e o direito à cidade 

Pretende-se lançar luz ao processo metodológico utilizado para a concepção da praça, sendo que para a 
elaboração do projeto teve-se como diretriz a dimensão participativa. Conforme o relatório do processo de 
elaboração da praça no Bairro de Saramandaia o conceito de participação não se refere apenas a realização 
de atividades durante o período de vigência do contrato, mas incluía questões pertinentes aos moradores e 
lideranças, além disso, a incorporação de levantamentos realizados anteriormente, como o Plano de Bairro 
e a busca de um diálogo constante com as instâncias envolvidas, sendo elas “universidade, lideranças, 
moradores da comunidade, instituições locais, poder público, empresa contratante, ministério público, 
técnicos. “(SUAREZ, Naia et al, 2016, p.10).  

 

O trabalho foi desenvolvido em três etapas, descritas como “Etapa 01: Coleta de informações e 
levantamentos previamente realizados”, “Etapa 02: Elaboração de estudo preliminar”, “Etapa 03: Elaboração 
do projeto executivo”.  
 

As etapas, realizadas por professores e estudantes da UFBA em parceria com a comunidade 
do bairro, também incluíram, dentre outras ações para sua consecução, atividades de 
mobilização, participação em oficinas e reuniões no bairro e outras instituições, 
acompanhamento de moradores e lideranças do bairro em atividades externas e articulação 

                                                            
8 Em Aristóteles, o comum (koinōn) é o que resulta da atividade de agregação, que é o que constitui a cidadania, uma atividade que 

implica a rotação de deveres ou a alternância entre os que governam e os que são governados.  
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com parceiros. Ou seja, para cada uma das etapas do projeto foi elaborada uma agenda de 
reuniões, levantamentos de campo, oficinas, vistorias que incluíram também demandas e 
articulações institucionais com a empresa contratante JHSF, o Ministério Público Estadual 
(MP-BA), a Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF/PMS), além de contar com a colaboração 
de diferentes especialistas. (SUAREZ, Naia et al, 2016, p.11) 
 

Primeiramente, para iniciar a condução do desenvolvimento das etapas, foram feitos pelo grupo formado 
pela FAUFBA levantamentos e estudos de materiais produzidos pelo Plano de Bairro, assim como 
incorporadas demandas trazidas pelos moradores em atividades com a equipe, “tendo como objeto a 
transformação de desejos, intenções, diretrizes e programas em um elemento exequível tecnicamente e 
possível dentro das limitações ambientais, orçamentárias, tecnológicas e sociais” (SUAREZ, Naia et al, 2016, 

p. 13) Além dos levantamentos, foram feitos: a sistematização de projetos fornecidos pela JHSF, sendo esses 
o Estudo de Sondagem da área e levantamento topográfico, este que foi atualizado pela Prefeitura; 
compatibilização de bases cartográficas e levantamentos (Figura 7) ; estabelecimento de contato com as 
lideranças do bairro e aproximação do sítio; acompanhamento, junto com as lideranças, de visita de campo 
da Prefeitura e APT Engenharia, responsável pela drenagem e acesso; síntese e caracterização do sítio; 
pesquisa de projetos de referência e definição de programa; elaboração de estudo preliminar; definição da 
poligonal (figura 5); reuniões de acompanhamento das atividades; oficina para construção participativa do 
projeto, (figura 6) em que “a equipe apresentaria e debateria os estudos e elementos que nortearam a 
concepção da proposta. A partir das questões apontadas pelos moradores, o projeto poderia ser revisto e 
aperfeiçoado para que estivesse coerente com as expectativas da comunidade.”, a preocupação com a 
compreensão e leitura do projeto pela comunidade foi um dos focos da equipe, que como estratégia de 
comunicação utilizou além da maquete física (Figura 10), a simulação do projeto em 3D (Figura 11 e 12); 
apresentação do projeto em escolas da comunidade, FML/PMS; e finalizando, ocorre a elaboração do projeto 
executivo, que seguiu sendo discutido até 2016, ano que foi entregue o projeto urbanístico da praça de 
Saramandaia. 
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Figura 7: Cadastro das casas do entorno imediato, para detalhamento das características de cada uma, como acessos, implantação, aberturas  
Fonte: Equipe Projeto da Praça de Saramandaia FAUFBA. 

 
 
 
.  

 
Figura 8: Poligonal Preliminar da área de intervenção 
Fonte: Equipe Projeto Praça de Saramanda FAUFBA 
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Figura 9: Material de divulgação da oficina da Praça de Saramandaia (out/2015)  

Fonte: SUAREZ, Naia et al (2016) 

 

 
Figura 10: Maquete do processo de estudo do Projeto da Praça de Saramandaia. 
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Fonte: Equipe Projeto Praça de Saramandaia FAUFBA. 
 

 

 
Figura 11: Maquete virtual do estudo para a Praça de Saramandaia (out/2015) 

Fonte: SUAREZ, Naia et al (2016) 
 
 

 
Figura 12: Maquete virtual do estudo para a Praça de Saramandaia (out/2015) 

Fonte :SUAREZ, Naia et al (2016) 
 
A partir desse contexto, o projeto urbano da praça de Saramandaia (Figura 13) foi elaborado com espaços 
coletivos que a compõe, sendo esses, inicialmente: quadra poliesportiva, com pequena arquibancada e 
equipamento de ginástica; pista de skate; pista de caminhada; lagoa, no ponto mais baixo do terreno, como 
estratégia de drenagem; parque infantil; bosque de árvores frutíferas com área para churrasco; hortas; 
largos; decks e a sede comunitária da RAS. Além disso, havia a previsão para a construção de uma creche e 
habitações de interesse social. Ainda, cabe ressaltar que, além do processo participativo na constituição do 
projeto, conforme descrito anteriormente, a incorporação dos moradores da comunidade ao processo de 
construção da Praça firma a identidade e apropriação do local, que: 
 

Além do manejo das águas da lagoa e dos cuidados da horta, outro elemento do projeto 
que será executado de forma participativa é a “calçada de Saramandaia”, pensada para ser 
executada com sobras de obra (restos de piso usados nas casas dos moradores ou 
removidos pelas obras que estão acontecendo na cidade, a exemplo das obras do metrô). 
(SUAREZ, Naia et al, 2016, p.53) 
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Figura 13: Planta Baixa do projeto urbano da Praça de Saramandaia. (Abril 2016) 

Fonte: Banco de dados da equipe FAUFBA 
 

O processo de construção da praça continua sendo acompanhado pela equipe da FAUFBA e líderes 
comunitários, entretanto, apesar do projeto ter sido compatibilizado e discutido em reuniões anteriores ao 
processo de construção, vem sendo alterado conforme os interesses dos investidores e a rapidez do 
crescimento da comunidade autoconstruída, que vem sendo contida pelas lideranças de Saramandaia, 
havendo um diálogo entre os líderes comunitários, FML, FAUFBA e APT Engenharia, empresa que está 
executando o projeto de drenagem. Como novas demandas do projeto, apresentam-se que: a construção da 
creche e das habitações não serão asseguradas pela Prefeitura, havendo a necessidade de remodelar o 
espaço previsto para tais construções, dessa forma, foi pensado um novo espaço de lazer utilizando-se das 
diferenças de níveis do terreno, com um pequeno morro, e um campo de areia; além disso, o traçado da 
rotatória de acesso para carros foi revisto para melhor atender as demandas dos moradores; a dimensão da 
lagoa também foi alterada (figura 10).  
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Figura 14:  Planta Baixa do projeto urbano da Praça de Saramandaia. (Maio, 2018) 

Banco de dados da equipe FAUFBA 
 

 
Dessa forma, vê-se que a comunidade e lideranças de Saramandaia, enquanto sociedade organizada, ao 
terem o direito ao lazer e respeito ao espaço suprimido pela construção do megaempreendimento do Horto 
Bela Vista, além de impactos diretos na infraestrutura e paisagem, ergueram sua expressão ativa de luta 
pressionando as instituições responsáveis por assegurar esses direitos, que para as comunidade mais pobres 
são historicamente ocultados, constituindo uma busca pela sua autonomia e transformação. Entretanto, 
como questionado por Castells (2011) “como articular essa dialética, que exige reivindicar de quem se 
considera ilegítimo?”, seria o direito à cidade e a constituição do comum, que estabelecem, na construção 
participativa da praça de Saramandaia, diálogos com uma outra política, de práticas coletivas e debates, um 
outro fazer, que parte dos participantes da comunidade, através dessas pressões as instituições já 
estabelecidas, a conquista do espaço e proposição de outras ações de usos e apropriação. 
 

Considerações 

A praça de Saramandaia se constitui enquanto uma conquista da comunidade organizada, através de 
medidas compensatórias do megaempreendimento Horto Bela Vista. Esse instrumento jurídico se torna um 
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instrumento para ação coletiva, na medida em que abre novas perspectivas para a consolidação da luta pelo 
direito à cidade. O processo participativo na elaboração da praça de Saramandaia é um caminho para a 
democratização e o acesso à cidade, sendo que esse processo foi capaz de envolver a população na tomada 
de decisões do projeto através das oficinas; incorporou a participação nas fases iniciais de elaboração, com 
a definição do programa de necessidades e definição de estratégias, sendo esses os mutirões e manejo dos 
espaços pela própria comunidade; caráter inclusivo assegurando a participação de todos os interessados, 
como as crianças e jovens; abertura para aceitação de novas demandas; incentivo do papel ativo, interventivo 
e crítico da população.   
A presença e participação das lideranças da comunidade foi e é um ponto de grande importância na 

construção das articulações entre os diferentes órgãos e instituições envolvidos no processo de efetivação e 

construção da praça.  Cabe destacar que aos líderes também são os atores que realizam a articulação com 

os moradores para que não haja a ocupação da área destinada à praça, além de acompanharem as 

deliberações dos rumos do projeto, sempre trazendo os elementos que partem da necessidade da 

comunidade, respeitando seus direitos e desejos.  
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URBANIDADE INVISÍVEL: APROPRIAÇÕES ESPONTÂNEAS SOB O “ESPAÇO 

LIXO” 

INVISIBLE URBANISM: SPONTANEOUS APPROPRIATIONS UNDER “JUNKSPACE” 

URBANISMO INVISIBLE: LAS APROPIACIONES ESPONTANEAS BAJO EL “ESPACIO BASURA” 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O presente artigo busca refletir sobre as urbanidades espontâneas e o suprimido da cidade contemporânea. Uma 
arquitetura invisível e ambulante construída nos interstícios do “espaço-lixo” a partir das contínuas apropriações do 
morador de rua, que revelam, mesmo diante da extrema condição de precariedade, possíveis contrapontos à lógica de 
produção capitalista do espaço. Os moradores de rua, ao produzirem seu habitat às margens da sociedade, estabelecem 
uma relação de transitorialidade entre as fronteiras da cidade formal, ressignificando o que comumente se trata 
enquanto resíduo espacial, pois fazem dele estratégia de sobrevivência. São então investigadas as relações entre a 
produção capitalista e o processo de espetacularização da cidade contemporânea e as micro-civilizações estabelecidas 
entre suas fissuras e, por fim, se essas micro-resistências guardam relações de similaridade com a práxis anarquista, 
ainda que não possuam um projeto teórico-político estabelecido em seu movimento. 
PALAVRAS-CHAVE: cidades contemporâneas, morador de rua, apropriação.  

ABSTRACT: 
The present article aims to discuss about the spontaneous urbanities and the suppressed space of the contemporary city. 
An invisible and itinerant architecture built in the interstices of the junkspace from the continuous appropriations by the 
homeless, which reveal, even in the face of the extreme condition of precariousness, possible counterpoints to the 
capitalist logic of space. Street dwellers, when producing their habitat on the margins of society, establish a transitorial 
connection between the boundaries of the formal city, re-signifying what is commonly treated as a spatial residue, as 
they make it a survival strategy. The relations between capitalist production and the process of spectacularization of the 
contemporary city and the micro-civilizations established between its fissures are investigated, and finally, if these micro-
resistances have similarity with the anarchist praxis, although they do not have a theoretical-political project established 
in its movement. 
KEYWORDS: contemporary cities, homeless, appropriation.   

RESUMEN: 
El presente artículo busca reflexionar sobre las urbanidades espontáneas y el suprimido de la ciudad contemporánea. 
Una arquitectura invisible y ambulante construida en los intersticios del "espacio-basura" a partir de las continuas 
apropiaciones del morador de calle, que revelan, incluso ante la extrema condición de precariedad, posibles 
contrapuntos a la lógica de producción capitalista del espacio. Los habitantes de la calle, al producir su hábitat a las 
márgenes de la sociedad, establecen una relación de transitorialidad entre las fronteras de la ciudad formal, 
resignificando lo que comúnmente se trata como residuo espacial, pues hacen de él estrategia de supervivencia. Se 
investigan entonces las relaciones entre la producción capitalista y el proceso de espectacularización de la ciudad 
contemporánea y las micro-civilizaciones establecidas entre sus fisuras y, por último, si esas micro-resistencias guardan 
similitud con la praxis anarquista, aunque no posean un " proyecto teórico-político establecido en su movimiento. 
PALABRAS-CLAVE: ciudades contemporáneas, sin-hogar, apropiación. 
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INTRODUÇÃO 

Quem passa de carro ou mesmo a pé, nunca saberá que ali mora alguém. O vazio é isso, 
sobretudo: o desconhecimento do outro, o desconhecimento do deserto, o 
desconhecimento das vidas desertas, ele é todo um universo, mas que, entretanto, nos foge 
a compreensão porque, na verdade, não conhecemos em profundidade, não vivemos 
nesses espaços (FUÃO, 2012). 

Fuão (2012) assinala a rasa compreensão dos modos de vida que escapam do esquadro da cidade formal. 
Esse desconhecimento aponta para a necessidade em entender um padrão de urbanidade pouco explorado 
nos clássicos tratados de Arquitetura e Urbanismo: aquele que nasce espontaneamente, conforme os desejos 
claros do usuário, que se apropria do espaço que lhe sobra, como os baixios de viadutos – aqui denominados 
resíduos espaciais –, e dota-os de sentido, independente do caráter normativo que rege o meio urbano. 
Formam-se territórios e comunidades que se valem dele para usufruto pessoal em termos de (a) habitação 
(b) comércio ou (c) serviços, e criam microcivilizações informais, aqui chamadas de invisíveis, pois são 
alienadas do planejamento urbano. 

Nesse sentido, este artigo investiga como a apropriação espontânea dos resíduos de espaço público 
resultantes da produção do junkspace1 ressignifica o desenho urbano, indicando caminhos de urbanidade 
alternativos à produção da cidade do espetáculo2.  

Fernando Fuão (2012) trata das relações sociais sob o viaduto, abrigo para diversos moradores de rua, mas 
também sítio de transações comerciais, relações sociais complexas que se materializam diante da liberdade 
de seus usuários, sem que a municipalidade interfira. Para ele, “o viaduto é o lugar atávico dos moradores 
de rua. Nele,  os sem teto encontram seu teto,  sua proteção. Nele, também acontece tudo de bom, ele é o 
abrigo, a morada, o trabalho, a festa e a celebração” (FUÃO, 2012). E é nesse sentido que se contrapõe a 
análise teórica acerca da cidade formal com as relações que de fato se estruturam nela. 

Nesse mesmo viés, a arquiteta Paola Berenstein Jacques (2008), ao discutir sobre corpografias urbanas3, 
sinaliza para as improvisações dos espaços pelos errantes, que experimentam novos sentidos de cidade e 
dão-lhe corpo, contrapondo-se à noção de simples cenário urbano. A mesma autora, em outro livro (2003), 
inspirada pela crítica Lefebvreana, aponta o caráter impositivo do planejamento, muitas vezes autoritário, 
visando à uniformização do tecido urbano e gerando espaços sem identidade e frágeis de apropriação. A 
autora, tomando como partida o processo espacial da favela, indica sua riqueza e complexidade cultural, 
destoantes das cidades artificiais que são criadas deliberadamente por arquitetos e urbanistas (p.105). 

Os moradores de rua, por outro lado, constituem ainda mais particular segmento social na cidade. Cada um 
deles com sua história, muitos, inclusive constituindo família nesses espaços abertos, são frutos de diversas 

                                                           
1 Rem Koolhaas (2010) trata do junkspace - ou espaço-lixo - como resultado da produção capitalista da cidade, que gera um acúmulo 

de estruturas e infraestruturas na paisagem urbana. 

2 Fruto da crítica situacionista de Debord (1992), o espetáculo é tomado como criação de cenários urbanos sem corpo, cuja 

experiência é tirada do mundo real e traduzida num valor comercial, consequência da dominação da sociedade de consumo 
capitalista sobre o valor de uso da cidade. 

3 A noção de corpografia urbana abrange o registro da experiência do corpo na cidade, a própria cidade vivida, inscrita no corpo de 

quem a experimenta e, ainda, resultado dessa experiência. 
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trajetórias de desvinculação social e econômica que enxergam nos “resíduos espaciais” possibilidades de 
ocupação e vivência que estão além do pensado pelo planejamento urbano formal e do imaginário usual, 
originando neles ricas sociabilidades urbanas em contraponto à lógica da produção capitalista. Seguem uma 
movimentação contínua, em busca de melhores espaços para sobrevivência, criando e recriando territórios, 
conexões e dinâmicas sociais nas ruas. Trabalham no entorno de onde habitam, pastorando carros, catando 
entulhos, oscilando entre as fronteiras simbólicas da ordem urbana, buscando recursos dos habitantes da 
cidade formal para continuar produzindo sua própria ambiência informal. 

Simone Frangella (2004) a esse respeito, defende que mesmo dentro de limites de sujeira, às margens da 
cidade, o morador de rua resiste material e simbolicamente à sua extinção, fazendo-se presente nos cenários 
de todas as metrópoles ao redor do mundo. Desse modo, apesar dos diferentes processos que resultam na 
expulsão desses indivíduos da cidade formal, essas pequenas células nômades e autônomas que provocam 
questionamentos acerca de suas estratégias de produção, transformação gestão do espaço e contínua 
adaptação. 

Este artigo busca entender essas ações perceptivas como novo4 meio de experimentação da cidade 
contemporânea, alheia aos códigos e prescrições urbanísticas. São investigadas as articulações interpessoais 
e evolutivas no espaço, onde mesmo diante da instabilidade, há um aparente equilíbrio, sem propriedade 
privada, sem caos. Busca-se ainda compreender até que ponto essas urbanidades guardam semelhanças com 
as experiências anarquistas, ainda que não exista uma elaboração teórica ou um projeto político por trás das 
suas ações. 

O presente estudo investiga a apropriação dos espaços públicos residuais e busca entender como as 
manifestações espontâneas que nele ocorrem podem criar um contraponto ao teorizado por Koolhaas (2010) 
como espaço-lixo. Questiona-se portanto, se a interpretação do junkspace é suficiente para caracterizar as 
relações sociais e espaciais estabelecidas nos espaços residuais de infraestruturas viárias. Haveria neste 
contexto outro potencial de uso? Ou outra configuração de urbanidade distinta da que a literatura está 
habituada a tratar? Vale lembrar que o objeto do artigo não se detém ao segmento social, mas à forma de 
inserção e no espaço urbano, sob a hipótese de que essas populações, também denominadas “errantes”, 
ressignificam o junkspace, dotando-lhe caráter de locus de urbanidade. 

Lança-se, por fim, a questão: as relações sociais e urbanas nesses espaços residuais como microresistência 
ao processo de espetacularização das cidades contemporâneas, podem indicar caminhos alternativos e ações 
de urbanidade? 

As infraestruturas viárias, no intuito de dinamizar a locomoção automotiva, hoje abrigam uma complexidade 
de dinâmicas que vão além da simples travessia de carros sobre e sob ele. O sentido de coletividade expresso 
sob e no entorno de sua estrutura é reflexo de um domínio social que supera o planejamento urbano, numa 
liberdade de apropriação e usufruto traduzida em uma nova noção de habitat. Não necessariamente íntimo, 
mas abrigo de vivências cotidianas e coletivas, cujas fronteiras são resultado puramente da segregação e 
desigualdade social. A barreira não é a porta ou janela que balizam a interação com o exterior, mas a 
tendência da sociedade capitalista de aproximar apenas os “iguais”. 

                                                           
4 O termo “novo” é utilizado apenas como forma de distinção do caráter formal da cidade, embora seja sabido que essa produção de 

corpografias espontâneas não é recente. 
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Outro pesquisador dessas apropriações informais, Francesco Careri, trata da espontaneidade da produção 
desses lugares onde o descarte é aproveitado como matéria prima, onde a ausência de certezas abre um 
campo rico de possibilidades, zonas onde “a cidade tira sua máscara e se mostra nua devido àquilo que ainda 
não sabe quem ela é” (CARERI, 2017, p.28). 

Nela, a casa não é estabelecida entre paredes. Os cômodos se mesclam e contradizem a setorização 
programática que ilustra os livros de projeto arquitetônico. O espaço público cede lugar às relações privadas 
que se abrigam na cobertura viária de concreto. Aquilo que Koolhaas (2010) designa como acúmulo e adição 
de espaço-lixo resultante da ideia do consumo do espaço público, ou que Marc Augé assinalava como “não-
lugar” é então apropriado como valor de uso, mesmo sem planejamento prévio ou determinístico.  

O presente artigo se estrutura em três etapas: a primeira busca entender o cenário onde essa apropriação 
se dá, isto é, a produção desses espaços de sobra que ficam à margem do planejamento urbano. Depois, 
explora-se a apropriação desses espaços intersticiais, compreendendo a formação desses territórios e 
percursos que tanto diferem da cidade formal. Por fim, relaciona-se essas duas dimensões - espacial e social 
- a fim de explorar possíveis similaridades com ideários anarquistas, ainda que essa prática não seja 
consciente e não possua embasamento teórico de questionamento das estruturas capitalistas vigentes. 

O CENÁRIO DO ESPETÁCULO 

A cidade formal 

Desde o planejamento higienista exaltado na urbanização do século XX, a cidade formal condena à 
marginalidade aqueles que ameaçam a classe dominante. E muito do que resultou na expulsão do 
proletariado dos grandes centros, num zoneamento que só evidenciou as desigualdades, nasce de uma 
reconfiguração urbana manipulada nos moldes do capital. A cidade contemporânea, assim, é reflexo dessas 
relações de dominação capitalista e, como tal, continuamente se adapta às suas transformações. Ao tratar 
dessa marginalidade, Peter Hall (2013) usa das metáforas biológicas para afirmar que o crime urbano e o 
medo não são cenários novos, mas hoje “se derramam na corrente sanguínea da cidade” (p. 587) de modo a 
penetrar no cotidiano de todos os cidadãos, inclusive das classes dominantes. Isso evidencia-se em todos os 
percursos diários, nas calçadas, nos sinais de trânsito, nos espaços residuais de infraestruturas viárias, sob 
marquises e qualquer outro aparato que possa servir para a sobrevivência das pessoas em situação de rua 
(Figura 1). 
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Figura 1: Abrigo na rotatória, Natal/RN. 

Fonte: Projeto RN Invisível  (2018) 

Lynch (1981) demonstra como o capital especulativo conferiu à cidade funções econômicas, sem, contudo, 
torná-la eficiente, locus produtivo ou mesmo integrada do ponto de vista da mobilidade urbana. A luta 
mercantil pelo território deixou um legado de enclaves étnicos e atitudes excludentes que inibem a 
diversidade social (LYNCH, 1981, p. 35). 

A evolução dos modos de produção econômica global, no entanto, ainda não foi capaz de amenizar esses 
desdobramentos, aprofundando-os. David Harvey (2005) trata de como a economia capitalista se apropria 
do solo urbano e faz dele ambiente de produção de rendas, na maioria das vezes desconsiderando população 
mais carente de espaço no meio urbano. Assim, a cidade se valoriza pelas benfeitorias realizadas em seu 
território a favor do mercado, em detrimento da necessidade de parcela da população, ou seja, o sentido é 
de estabelecer um planejamento cujos benefícios não são igualmente distribuídos. Assim, as cidades são 
planejadas sem considerar a demanda populacional por ambientes de moradia e convivência.  

Com a aprovação do Estatuto das Cidades (Brasil, 2001), que consiste na Lei Nacional de desenvolvimento 
Urbano, foram estabelecidos diversos instrumentos de gestão urbana, que preveem a “participação dos 
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma 
área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental” (BRASIL, 2001). 
Entretanto, ainda que respalde a construção democrática da cidade, Souza (2004) assinala que a gestão 
urbana, atendendo ao Estado capitalista “está a serviço das classes dominantes” (p. 20), com ênfase na 
proposição de projetos e em negociações que se revertem em benefício dos grandes capitais privados. Entre 
as “estratégias” adotadas, o monumentalismo e o embelezamento em padrões globais têm, nas últimas 
décadas, ganhado posição de destaque nas intervenções, preterindo os pressupostos participativos e mais 
ancorados às realidades locais. Daí o crescente incentivo na promoção de megaempreendimentos 
imobiliários e de infraestrutura viária, com a inserção de grandes passagens de nível na forma de viadutos 
estaiados que viram cenário para cartões postais, mas também barreiras físicas para as antigas vizinhanças. 

9903



 

Essa tendência aprofunda as desigualdades e finda por produzir territórios fragmentados, onde o valor 
simbólico substitui a diversidade e identidade típicas das cidades. E é diante da constante necessidade de 
inovação tecnológica que as grandes obras se inserem, não solucionando problemas, mas criando elementos 
e produtos para a promoção externa das cidades, aprofundando contradições e reproduzindo as 
desigualdades internas. 

Ademais do pretexto econômico guiado pelo mercado imobiliário e pela indústria do turismo, outras 
motivações para a construção desses ícones urbanos englobam a propaganda política de criação de 
lideranças responsáveis por tais empreendimentos, bem como a aprovação popular do planejamento 
estratégico por meio do patriotismo artificial criado em torno destes com fins de desarticular as mobilizações 
sociais. Em troca, criam-se imagens – igualmente artificiais – que dão suporte ao que Guy Debord (1997) 
chama de “sociedade do espetáculo”. 

Além disso, a cidade espetáculo esconde a outra face da realidade, a sombra dos espaços ocultos e 
esquecidos pela municipalidade, aqueles condicionados pelo abandono e falta de interesse do mercado 
imobiliário, o outro lado da cidade segregadora, que não é atraente ao marketing urbano. Milton Santos 
(2009) aborda esses espaços como “opacos”, feios e perigosos para a burguesia dominante, mas que 
guardam uma sociedade que se une para resistir ao “espetáculo” e sobrevive com maior domínio do espaço 
que na face iluminada do tecido urbano. Do lado “escuro”, a população ali residente participa e, diante da 
falta de ação pública, atua ativamente no meio urbano, que vira reflexo da sua cultura e experiência. 

As cidades se inserem, portanto, na lógica do planejamento capitalista, visando tão somente à atração 
turística e à valorização dos interesses do mercado. E, nesse contexto, reflexo do que Augé (1992) chama de 
supermodernidade, o espaço é convertido em espetáculo, criando cidades genéricas5 e artificiais, cenários, 
Disneylândias, com o intuito de seduzir e fascinar, alienando o usuário da sua identidade e reproduzindo 
assim não-lugares6, ambientes cuja passividade do usuário é imposta pelas relações de consumo que 
homogeneízam seu comportamento, onde “cada gesto é esperado, cada atitude predeterminada” (CARLOS, 
2007, p. 66), vazio de significado num processo de crescente banalização da experiência urbana. 

Junkspaces ou espaços de esperança? 

Koolhaas (2010) define o junkspace como “aditivo, estratificado e ligeiro, não articulado em diferentes 
partes, mas sim subdividido esquartejado como a carcaça de um animal – pedaços amputados de uma 
condição universal” (p. 73). Essa soma é, para o autor, estrutural para a reprodução capitalista na cidade 
contemporânea. Nesse sentido, Jacobs (2000) também critica a negação da escala humana nas grandes 
infraestruturas empreendidas na cidade, que cada vez mais aliena seu desenvolvimento das necessidades 
sociais. Entretanto, essas definições se esgotam na produção formal da cidade, que isola segmentos sociais 

                                                           
5 O conceito de cidade genérica, preconizado por Rem Koolhaas (1995) está relacionado à perda progressiva de identidade da cidade 

contemporânea, cuja paisagem não mais se distingue em função de suas tradições históricas ou culturais, e sim pelo acúmulo de 
infraestruturas competitivas que promovam economicamente a cidade. 

6 Augé (1992) define como não-lugar aquele espaço vazio de trocas humanas, no qual o homem permanece anônimo e sem 

significado. Trata-se, portanto, daqueles espaços onde a relação de consumo sobrepõe às relações humanas, de modo que carece 
de apropriação. 
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em condomínios fechados e shoppings centers e preterem o estabelecido pelas manifestações espontâneas 
e apropriações informais nas entranhas dos resíduos do que Koolhaas (2010) denomina “espaços-lixo”. 

As grandes obras viárias, como pontes e viadutos, fazem parte desse contexto de acúmulo de infraestruturas 
na cidade voltado aos interesses do capital. No entanto, a apropriação coletiva dos espaços residuais sob o 
concreto armado, vão de encontro ao pautado pela literatura do junkspace, pois faz dele estratégia de 
sobrevivência na cidade. A tomada desses territórios pelos “errantes” faz nascer um desenvolvimento 
semelhante ao que Jacques (2003) denomina de rizoma7, onde germina uma urbanidade natural, vernácula, 
constantemente adaptada ao uso dos que a produzem. As fronteiras criadas pelas infraestruturas viárias, ao 
desafiarem a experiência urbana, ordenam diferentes categorias de relações sociais, nas quais os corpos não 
são mais meramente anestesiados pela produção artificial da cidade, mas sujeitos ativos de expressão das 
coletividades. 

A hipótese aqui é de que muito dessa apropriação resulta das demandas individuais de uma dada parcela da 
população, que entende a necessidade de sair de onde residiam para buscar a independência e, 
consequentemente libertar-se das relações abusivas que muitos sofriam em suas moradias originais ou 
mesmo nas residências temporárias oferecidas pelo município. A travesti Larissa mora há um mês embaixo 
do Minhocão, no Centro de São Paulo8 e pede para não ser identificada porque a família, de Belém, não sabe 
da sua situação. Ela, por exemplo, relata ter sofrido ataques homofóbicos em albergues e, por isso, prefere 
dormir na rua. Não é intenção no artigo romantizar os processos sociológicos de exclusão social a que esses 
habitantes estão submetidos, mas explorar como é dada a aqui chamada urbanidade do invisível, e entendê-
la enquanto método criativo de apropriação na cidade. 

O artigo nasceu da curiosidade provocada pelos percursos diários sob baixios de viadutos onde, 
aparentemente, grupos sociais desenvolvem-se independentes do regime formal da cidade, criando uma 
estética social própria, orgânica e livre de paradigmas convencionais. Pensando no limite do estabelecido 
pelos termos de Koolhaas (2010), todos os cidadãos habitam o junkspace, já que este é o produto das grandes 
massas edificadas no meio urbano. Não obstante, ao tomar os resíduos deixados pela cidade formal, os 
errantes transformam esse excesso em essência, em oportunidade, lugar de convívio social e trocas 
humanas. 

Assim, o sistema viário é um dos principais cenários desses modos de apropriação. Artistas de rua, 
vendedores de carregador de telefone, comerciantes de frutas, pastoradores de carros, entre outros, têm no 
espaço físico das vias sua subsistência econômica. Mais profundamente, famílias inteiras tecem seu arranjo 
social sob marquises, estruturas de viadutos e suportes similares e lá desenvolvem a maioria de suas 
atividades cotidianas (Figura 2). Vale destacar a pluralidade de histórias que os levam para as ruas. Alguns 
ainda sonham com um emprego e uma casa própria, mas há os que não desejam ser incorporados dentro da 
lógica formal. Cabe, portanto, entender essas relações com auxílio dos olhares de quem nelas vive. E voltar 
os olhos para eles não como excluídos, mas como livres mentes criativas que recriam e ressignificam o 
junkspace.  

                                                           

7 Ao tratar da constituição urbana das favelas, Jacques (2003) distingue as escalas de desenvolvimento urbano em fragmentos (que 

seriam os barracos das favelas), labirintos (a aglomeração destes barracos) e os rizomas (o território propriamente dito). Sobre este 
último, ela justifica a analogia a uma “raiz não enraizada”, heterogênea sujeita à contínua modificação (p. 118). 

8 Relato dado em entrevista ao programa Profissão Repórter, Edição veiculada no dia 12/07/2017. 
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Figura 2: Banho no canteiro, Natal/RN. 

Fonte: Projeto RN Invisível  (2018) 

OS DIRETORES PERIPATÉTICOS 

A investigação acerca das relações humanas espontâneas na cidade possui tanta importância quanto a das 
propostas de ordenamento urbano. No entanto, o senso comum trata as manifestações da cidade informal 
como uma enfermidade social que se prolifera nas ruas. A liberdade de apropriação a qual se busca enfatizar 
no presente artigo é ignorada no desenvolvimento dos projetos da cidade formal e, alienados desta, os que 
usam dos resíduos espaciais como habitat ou mesmo como lugar de trocas comerciais e meio de subsistência 
são excluídos do convívio urbano. 

Diversas são as histórias que levam ao estabelecimento de um indivíduo na rua: desemprego, abusos 
domésticos, alcoolismo, drogas, entre outras inadequações aos padrões da cidade contemporânea. Sua 
visibilidade limita-se às situações em que causam incômodo à sociedade. Destarte, a mídia em geral contribui 
para a estigmatização desses grupos como delinquentes, muitas vezes tidos como ameaças, e atenta apenas 
aos confrontos ocasionados da sua resistência às constantes expulsões. Vítima de constante violência e 
repressão policial, o morador de rua tornou-se sintoma de uma crise mais geral da sociedade e as políticas 
públicas precárias voltam-se ao seu ocultamento e repressão, não ao atendimento de suas necessidades. 
Bourdieu (1998), quando aprofunda as questões acerca das populações miseráveis, sustenta que: 

As violências sensacionalistas que viram manchete na mídia ocultam as pequenas violências 

comuns feitas permanentemente com todos os moradores desses bairros, inclusive com os 

jovens delinquentes que são também vítimas, nada mais sendo a violência que eles 

praticam que uma resposta às violências mais invisíveis que eles sofrem desde a sua 

primeira infância, na escola, no mercado de trabalho, no mercado sexual, etc. (BOURDIEU, 

1998, p. 79) 
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O professor e pesquisador italiano Francesco Careri (2013), por outro lado, explora, não suas trajetórias de 
vida anteriores, mas seus percursos e territórios formados pela prática do caminhar, sobretudo nas margens 
da cidade tradicional, onde ele explora espaços urbanos indeterminados, marginais e periféricos, que não 
aparecem nos guias turísticos ou cartões postais. Nesses espaços, afirma que há uma transitoriedade entre 
o que Marc Augé define como “não-lugar” e a apropriação dos interstícios da cidade contemporânea pelos 
errantes. Inspirado nos percursos de Stalker do filme de Andrei Tarkovski (1979), Careri explora a leitura da 
cidade construída do ponto de vista em movimento, imerso nas dinâmicas do território, e mostra como a 
cidade nômade (informal, do morador de rua) vive dentro da cidade sedentária (formal): “nutre-se dos seus 
resíduos, oferecendo em troca a sua própria presença, como uma nova natureza que pode ser percorrida 
somente se for habitada” (CARERI, 2013, p. 31) 

Tal como Stalker, o morador de rua possui um domínio do espaço, onde cria territorialidades e vínculos 
sociais estabelecidos pela proximidade. Diferente do que o espraiamento urbano permite, com largas 
avenidas que reduzem o tempo de atravessar cidades inteiras, quem vive da rua depende do que está ao 
alcance dos pés. Márcio Valença (2017) em ensaio sobre essas relações de desigualdade, entende que a rua 
é, para esses indivíduos, espaço de reclusão mas também construção do seu “de-morar-se” (p. 324). Assim, 
é nessa demora que se dá o sentido do pertencimento, o cheio dentro do “vazio”, a desconstrução do 
resíduo. Em reportagem televisiva veiculada no programa Profissão Repórter sobre a vida das pessoas em 
situação de rua (G1, 2017), demonstra-se como o  junkspace é suporte dessas relações construídas sob 
marquises, viadutos, em aeroportos, estações de metrô entre outros tão famosos “não-lugares”: 

Carlos Manoel Gomes, de 28 anos, está no Rio de Janeiro há três meses e dorme nas ruas. 
Para fazer a barba e escovar os dentes, ele usa o banheiro do aeroporto. No local, há vários 
moradores de rua que fazem o mesmo. O café da manhã fica a dois quilômetros do 
aeroporto, no Largo da Glória.  

Daniel Silva, de 26 anos, que também é usuário de crack, vive com a companheira em um 
espaço entre a grade e o portão de uma loja, na região da Cracolândia. Ele explica o motivo 
de não ir para um albergue: “Eu não gosto de ficar separado de quarto com a minha esposa. 
Lá tem quarto de homens e de mulheres. Eu sou dono da minha vida, não gosto de regras” 
(G1, 2017). 

O cenário não é exclusivo do Brasil. Em Berlim, mesmo com o projeto político do Estado de Bem Estar Social, 
estima-se que até 10 mil pessoas habitavam as ruas em 2017. Dados do Ministério Federal do Trabalho e de 
Assuntos sociais apontam que na Alemanha esse número deve alcançar 500 mil até 2018, a maioria 
proveniente do leste europeu. Com menos de 700 abrigos para população sem-teto, a capital alemã tenta 
usar de outros meios para sanar o problema, oferecendo inclusive dinheiro para a população voltar ao país 
de origem. Entretanto, não é o que acaba ocorrendo, pois muitos ainda preferem as precárias condições de 
viver na rua que voltar ao contexto de abuso e agressão que sofriam em seu país de origem. Além disso, o 
diretor de um dos abrigos, Norbert Müller9, relata que mesmo os abrigos de emergência passam noites com 
camas vazias: 

Para muitos, o custo da ajuda é alto demais, explica Müller. Não apenas porque o abrigo 

ficaria com uma pequena parte do dinheiro que eles recebem do Estado, mas também 

                                                           
9 Norbert Müller, diretor da Casa Prälat Schleich em Bonn, um abrigo administrado pela organização católica Caritas que oferece 

acomodações a curto e a longo prazo. 
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porque a estadia requerer que eles se mantivessem sóbrios, evitassem drogas e 

cumprissem tarefas domésticas como os demais residentes (DW Brasil, 2017). 

Assim como nas capitais brasileiras, muitos utilizam-se das estações de metrô para realizarem suas 
necessidades de higiene diariamente (OBDACHLOS, 2017)10. 

Os indivíduos utilizam-se de meios desviantes do usual e, a partir do incidente, do encontro de um material 
específico, ou evento imprevisto, criam seu próprio movimento, de modo não planificado e empírico. Aquele 
que se apropria do espaço público, está apto a criar e recriar seu habitat continuamente, executando, para 
isso, diversas tarefas numa prática contínua, embora fragmentária. Não há um cronograma de execução para 
sua morada ou seu comércio. Há, por outro lado a resistência incessante à expulsão por parte da 
municipalidade que insiste em desmontar a estrutura construída pelos moradores, estimulando  a constante 
construção de novos espaços e adaptação das ferramentas que o meio provém às necessidades do indivíduo. 

Os errantes, então, livremente se utilizam da cobertura que a pista elevada cria para ressignificarem seus 
resíduos espaciais. A despeito da falta de paredes ou partições físicas, estruturam uma ordem espacial 
distinta do comumente proposto nos tratados de arquitetura e urbanismo. Sala, quarto, trabalho, banheiro, 
tudo faz parte de uma unidade livre e mutável conforme os condicionantes climáticos. E, ao mesmo tempo 
em que não há barreiras visuais que os resguardem de olhares alheios, a velocidade dos que passam ao seu 
redor é  suficiente para garantir sua privacidade. A cidade formal não os vê pois anda rápido demais em seus 
limites, e nesse momento de invisibilidade, dá-se a aqui chamada “urbanidade invisível”, onde os vazios são 
preenchidos, não por coisas, mas por vivências (Figura 3). 

                                                           
10 Obdachlos in Berlin é uma organização de voluntários da Escola Protestante de Jornalismo que buscam quantificar a falta de 

moradia em Berlim. 
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Figura 3: Cozinha - Pôster 
Fonte: covenanthouse.ca 

O ENQUADRAMENTO BOTTOM-UP OU ANARQUIA EXPERIENCIAL?  

Diferente das utopias, que não possuem lugar no mundo real, apenas criam analogias irreais de uma 
sociedade aperfeiçoada, Foucault (1984) distingue as heterotopias como: espaços reais, que podem refletir 
partes realizáveis das utopias. São, portanto, experimentos de contestação – com embasamento teórico ou 
não – da sociedade em que vivemos. 

A ação humana diante da precariedade sob as infraestruturas viárias, mesmo sem questionamento claro e 
posicionamento político articulado, estabelece uma relação de negação da produção formal – e capitalista – 
da cidade. A prática autônoma, sem arquitetos ou diretrizes normativas provenientes de um processo de 
planejamento centralizado11 cria zonas cuja estrutura guarda similaridades entre si, mesmo em cidades ou 
países diferentes. Careri (2017) aborda a continuidade desse sistema de “vazios” que resguardam os “cheios” 
de identidades, distintos das amnésias urbanas. Para o autor, são zonas onde não parece haver controle 
centralizado, mas regras próprias, territórios oscilantes que sobrevivem às custas de um movimento 
contínuo, a depender de desapropriações, expulsões, ou mesmo da chegada de novas infraestruturas. O que 
para a cidade formal seria um “não lugar”, para essas microcivilizações errantes são heterotopias, lugares 
paralelos de desenvolvimento espontâneo onde “a única forma de cuidado é o abandono” (CARERI, 2017, 
p.15). 

                                                           

11 Aqui se destacam os planos diretores, códigos de obras e demais normativos de ocupação e gestão do solo urbano. 
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Esse equilíbrio instável, fruto de uma autorregulação, sem propriedade privada, sem um desenho a ser 
seguido, possui uma prática dinâmica, pois depende das interações diretas entre o indivíduo e o espaço, e 
não de um processo de reprodução capitalista da cidade. Essas novas urbanidades, dadas nos resíduos da 
cidade do espetáculo, transformam continuamente o espaço. Produzem o inesperado sem preverem uma 
revolução. São pequenos laboratórios improvisados da práxis anarquista, mesmo que nenhum deles tenha 
estudado Bakunin ou Noam Chomsky. A escala da presença humana habita sem autorização, os interstícios 
esquecidos da cidade formal e traduz neles seu retrato fenomenológico. Seu plano não se baseia em mapas 
zenitais, mas produz a cidade de baixo para cima12. Para Careri, pode sinalizar uma forma de “desplanificação 
fluidificante, inventando portas e percursos onde há apenas barreiras” (CARERI, 2017, p.104). 

Cria-se, portanto, uma relação paradoxal entre o junkspace e toda a potência executiva traduzida nesses 

interstícios. O espaço deixa de ser lixo para ser sujeito, produtor de relações sociais espontâneas, paralelas 

ao sistema dominante, mas não submissas a ele. Seu modo de explorar a cidade assemelha-se ainda com o 

movimento da deriva letrista da década de 1950, cuja forma de habitar a cidade foge às regras da sociedade 

burguesa. Esses resíduos esquecidos ganham um novo sentido, desprovido de representação, mas em 

contínua transformação. Careri (2013) assinala ainda que “efetivamente, os espaços vazios dão as costas à 

cidade para organizar para si uma vida autônoma e paralela, mas são habitados” (p. 156).  

O contínuo deslocamento, quando negados pelo sistema dominante e expulsos pelos poderes municipais, 

traduz-se em reinvenção. Ainda que muitos não questionem essa ordem, alguns até desejando ser absorvidos 

pela cidade formal, buscando empregos e formas de moradia regular, seu insucesso em participar da vida 

social contemporânea os leva a criar continuamente estruturas urbanas informais e espontâneas. A máxima 

de sua autonomia, liberdade coletiva, resistindo continuamente aos sistemas de opressão, numa sociedade 

alternativa cuja urbanidade é “invisível”, transcende a ordem numa proximidade aos princípios fundamentais 

anarquistas.  

Angela Wigger (2016) aponta essas questões de transitorialidade da práxis anarquista, uma vez que esta não 

pressupõe uma utopia teleológica, e sim um projeto cujo futuro é aberto, maleável conforme as mudanças 

da sociedade. A autora sinaliza para as ações solidárias, o foco no presente e a prática prefigurativa como 

três chaves para o movimento anarquista. Assim, as relações sociais inclusivas, sem coerção ou exploração 

sob os viadutos, indicam haver uma horizontalidade que pode desafiar as estruturas desiguais que se 

mantêm na cidade contemporânea. Entretanto, tal como ocorre com a prática anarquista, seus princípios 

organizacionais democráticos são continuamente marginalizados pelo capitalismo e dificilmente rompem 

essa dominação.  

                                                           

12 Murray Bookchin (1991), escritor anarquista, defendia organizações “bottom-up”, isto é, os grandes estados estariam 

subordinados a níveis locais de decisão e gestão. 
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As heterotopias nesses resíduos espaciais podem não ser um manifesto anti-globalização tal qual Unabomber 

pautou em seus ataques13, mas formam micro-civilizações dentro de condições de vida precárias e insalubres. 

E mesmo diante da instabilidade de suas estruturas, estão continuamente adaptando-se ao que o espaço 

lhes provém, numa urbanidade oculta aos olhos da cidade formal. Dessa forma, enxergar essa apropriação e 

ressignificação do espaço pode mostrar oportunidades no junkspace, formas de preencher os vazios urbanos 

com menos obras e edifícios  de starchitects e mais significados, ou seja, cidade como ambiência para 

exploração e inventividade, não apenas como cenário de um espetáculo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A expansão das cidades contemporâneas, o avanço da produção capitalista do espaço urbano e, sobretudo, 

o aprofundamento das desigualdades socioespaciais faz crescer a população que não tem acesso à moradia 

formal. Por outro lado, o prelúdio do caos anunciado pelas críticas à essa produção da cidade contemporânea 

desconsidera a incorporação dos seus resíduos espaciais pela parcela excluída da moradia formal. 

Bachelard (1993) afirma que a “casa natal” inscreve as diversas funções do habitar e tudo que dela se segue 

seriam apenas variações:  “sem ela, o homem seria um ser disperso” (p.207). O morador de rua, no entanto, 

sem casa, quarto ou sótão, extrapola essas noções de habitar, pois é no espaço-lixo onde recria o abrigo da 

sua existência. As novas circunstâncias obrigam-no a resistir simbolicamente à sociedade do espetáculo, 

gerando uma rede complexa de relações sócio-territoriais materializadas na precariedade do junkspace. 

Se não por opção, também não estão ali por coerção, tornando-se assim um atores no espaço urbano, sujeito 

ativos de heterotopias, e não objeto. O presente artigo teve por fim ensaiar sobre essa diversidade de 

relações que se dão diariamente, numa urbanidade espontânea, invisível à cidade formal, mas não menos 

autêntica. Sem intenções de romantizar esses processos, aqui são levantados diversos questionamentos 

acerca das proximidades de suas práticas às estruturas autorreguladas da práxis anarquista. Pretende-se 

levar tais provocações a uma pesquisa mais profunda, que envolva a exploração dos seus territórios ad hoc, 

na busca por entender se há alguma lógica na espacialização de sua ordem social e quais seriam as 

similaridades que guardam em diferentes culturas ou Estados, para que o olhar para a cidade do espetáculo 

seja voltada mais à apropriação e menos ao acúmulo de “espaço-lixo”. 

  

                                                           
13 Theodore Kaczynsk, itambém conhecido como Unabomber, foi um terrorista americano responsável por diversos atentados nas 

décadas de 1960 a 1990 a cientistas com o intuito de atacar aqueles que considerava responsáveis pelo avanço tecnológico e 
desenvolvimento econômico. 
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VAZIOS URBANOS NA CIDADE: A PRAÇA LEVI COELHO DA ROCHA 

URBAN EMPTY SPACES IN THE CITY: THE LEVI COELHO DA ROCHA SQUARE 

VACÍOS URBANOS EM LA CIUDAD: LA PLAZA LEVI COELHO DA ROCHA 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O presente trabalho procura abordar os espaços públicos subutilizados na cidade, denominados vazios urbanos, tendo 
como estudo de caso a Praça Levi Coelho da Rocha, localizada no hipercentro da cidade de Belo Horizonte, Minas 
Gerais. Este busca trazer elementos responsáveis pela ociosidade e as possíveis soluções que possibilitariam sua maior 
ocupação. Foi baseado na análise da bibliografia pertinente ao tema, na observação do local e em análises de 
entrevistas realizadas dentro de um projeto de extensão de uma universidade que possui um dos campi próximo à 
Praça Levi Coelho da Rocha. No caso da praça em questão, assim como também aparece na bibliografia, verifica-se 
que algumas das principais causas desta ociosidade são a falta de atratividade e de conservação do local além do 
sentimento de insegurança. Como soluções os diagnósticos realizados apontam para algumas soluções de 
intervenções temporárias e eventos que podem ajudar a melhorar o espaço, impulsionando o uso pela população, 
trazendo então mais vitalidade para a praça e região. 
PALAVRAS-CHAVE: vazios urbanos; urbanismo; praça; intervenção urbana. 

ABSTRACT: 
This paper brings an analysis of the city's underutilized public spaces, denominated empty urban spaces, having as a 
case study the Levi Coelho da Rocha square, which is located in the Belo Horizonte city central area. It seeks to identify 
some of the elements responsible for the idleness and possible solutions that would make possible their greater 
occupation. It was based on the theme's bibliography analysis, on the actual observation of the place and on the 
analysis of interviews carried out within an extension project of a university that owns one of the campuses near the 
square. In the matter of this specific square, as also found in the bibliography, it is verified that some of the main 
causes of this idleness are the lack of attractiveness and conservation of the place besides the feeling of insecurity. As 
solutions the diagnoses points to some temporary interventions and events that can help to improve the space, 
boosting the use by the population, bringing more vitality to the place and region. 
KEYWORDS: empty urban spaces; urbanism; square; urban intervention. 

RESUMEN: 
El presente trabajo busca abordar los espacios públicos infrautilizados en la ciudad, denominados vacíos urbanos, 
teniendo como estudio de caso la Plaza Levi Coelho da Rocha, ubicada en el hipercentro de la ciudad de Belo Horizonte, 
Minas Gerais. Este busca traer elementos responsables de la ociosidad y las posibles soluciones que posibilitarían su 
mayor ocupación. Se basó en el análisis de la bibliografía pertinente al tema, en la observación del local y en análisis 
de entrevistas realizadas dentro de un proyecto de extensión de una universidad que posee uno de los campus cerca de 
la Plaza Levi Coelho da Rocha. En el caso de la plaza en cuestión, así como también aparece en la bibliografía, se 
verifica que algunas de las principales causas de esta ociosidad son la falta de atractividad y de conservación del lugar 
además del sentimiento de inseguridad. Como soluciones los diagnósticos realizados apuntan a algunas soluciones de 
intervenciones temporales y eventos que pueden ayudar a mejorar el espacio, impulsando el uso por la población, 
trayendo entonces más vitalidad para la plaza y la región 
PALABRAS-CLAVE: vacíos urbanos; urbanismo; plaza; intervención urbana. 
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INTRODUÇÃO 

A vida de uma cidade depende completamente do uso de seus moradores. Em grandes cidades brasileiras, 
principalmente em suas áreas centrais, o que se observa é a falta de vitalidade que ocorre fora dos horários 
de movimento decorrente do trânsito de pessoas durante a semana e horários de pico. Em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, esta situação não se faz diferente. Durante a noite, diversos pontos da região central têm seu 
movimento ocioso, com poucas pessoas transitando e usufruindo do espaço público existente. 
Normalmente nestes momentos, essa região ocupada principalmente por edifícios comerciais, torna-se 
praticamente vazia, deixando os espaços públicos subutilizados. Alguns espaços da cidade, mesmo em 
horários com maior movimento também apresentam essa ociosidade. 

Um local em específico em Belo Horizonte, a Praça Levi Coelho da Rocha, chamou a atenção de estudantes 
de psicologia e arquitetura e urbanismo devido a essa pouca utilização e certa ociosidade. Essa é uma 
praça, dentro de um bairro nobre, cercada por comércio de lanchonetes, supermercados e bares e com boa 
infraestrutura viária de transporte coletivo. Em frente a ela se encontra um dos campi de uma grande 
faculdade particular. Neste campus, estudam cerca de 2.200 alunos. Os alunos desta mesma faculdade, 
porém sediados em outro campus, observaram que esta praça não é frequentada pelos estudantes e nem 
pela população da região. Então se questionou o porquê da ociosidade dessa praça uma vez que ela, a 
princípio não apresenta nenhum motivo para a sua não ocupação. Destes questionamentos nasceu um 
projeto de extensão tendo como integrantes alunos e professores dos cursos de psicologia e arquitetura e 
urbanismo. 

A motivação deste artigo é entender o conceito de vazio urbano através de revisão bibliográfica e da 
análise do estudo de caso da Praça Levi Coelho da Rocha com o objetivo de propor alternativas para 
melhorar a ocupação do espaço pelos estudantes e usuários da região. 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste estudo, visando entender o conceito de vazio urbano e o significado de 
termos utilizados no contexto do presente trabalho, os métodos utilizados na problematização da pesquisa, 
consistiram em algumas fases distintas, descritas abaixo. 

Primeiramente foi realizada uma análise da bibliografia pertinente ao tema com leitura de produções 
textuais oriundas de livros escritos por autores renomados e artigos publicados por alunos de universidades 
reconhecidas. 

Após absorver os conceitos imprescindíveis ao desenvolvimento deste artigo, foram realizadas observações 
in loco, objetivando conhecer os elementos alvos do estudo de caso, a começar pela Praça Levi Coelho da 
Rocha, os usuários desta e os estudantes do campus em frente a esta praça. Estas observações tiveram 
como intuito identificar os usuários, os tipos de apropriações ocorridas na relação dos usuários com a 
praça, além das potencialidades e os aspectos negativos quanto ao entorno, estado de conservação, 
infraestrutura e ambiência da região em estudo.  

Para compreender o público do lugar, foi utilizada a metodologia de pesquisa, através de questionários 
semiestruturados aplicados pelo projeto de extensão aos principais agentes interessados na utilização do 
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espaço, como comerciantes, moradores e estudantes do campus universitário. Também foram 
desenvolvidas análises dos resultados das entrevistas realizadas pelo projeto de extensão, intencionando 
encontrar respostas para as inquietações que motivaram o desenvolvimento deste estudo, confrontando a 
realidade com as hipóteses levantadas anteriormente.  

A pesquisa realizada pelo projeto de extensão procurou identificar dentre outros itens: a) o que os 
motivaria a utilizar a praça; b) o que os afastam da praça e c) qual a percepção que eles têm do local. Após 
isto foi necessário compreender porque a praça vem se tornando um vazio urbano. É importante buscar 
este entendimento uma vez que a subutilização de espaços dentro da cidade como estes podem ser 
prejudiciais para a qualidade da vida urbana. 

VAZIOS URBANOS E OCIOSIDADE NAS CIDADES 

Para qualquer pessoa que vivencie a cidade, os espaços vazios ou pouco ocupados, contrastantes com o 
restante do tecido urbano adensado, podem causar certa angústia ou questionamentos. São vistos 
normalmente como áreas inseguras e sem atrativos. Podem também ser caracterizadas por áreas residuais 
consequentes a um processo de urbanização. Por mais contraditório que pareça muitos desses vazios são 
ocupados. Mesmo que por estruturas com pouco ou nenhum uso, esquecidas ou degradadas. Mas para 
compreender o que faz uma área dentro de uma cidade ser considerada um vazio urbano, é necessário 
entender o que significa este termo. 

Ao se investigar sobre o assunto é possível notar algumas possibilidades conceituais. Segundo o “Manual de 
Reabilitação das Áreas Urbanas Centrais” (2008), vazios urbanos são espaços “abandonados ou 
subutilizados, localizados dentro da malha urbana consolidada, em uma área caracterizada por grande 
diversidade de espaços edificados” (BRASIL, 2008, p. 142). Cavaco (2007) traz o conceito de “vazio 
expectante”. Essa é a concepção de que espaços, mesmo edificados, podem ser considerados vazios 
urbanos mesmo não sendo exatamente vazios, mas por abrigarem edificações degradadas ou obsoletas. 
Para Ferrara (2000), os vazios urbanos podem ser entendidos como “espaços residuais”, “inacabados”, com 
vazios a preencher, em usos e informações.  

As áreas centrais das cidades podem apresentar um diversificado quadro de vazios 
urbanos com situações, por vezes bastante específicas. No entanto, a categoria que se 
sobrepõe às demais, neste caso, é a de vazio central. Isto é, vazios localizados em áreas 
que exercem alguma centralidade, participando, assim, do cotidiano de um número maior 
de cidadãos. Eles são vazios centrais, também, pela transformação que sua reativação 
pode promover na situação de vacância e no impacto morfológico criado na área em 
torno e, sobretudo, no enfrentamento dessa questão. (BORDE, 2006, p. 103) 

Desta forma, de modo geral, estamos considerando que os vazios urbanos são caracterizados como 
espaços inutilizados ou subutilizados na malha urbana, consequências do mercado de terras e da legislação 
urbanística. Em outras palavras, podem ser consideradas áreas vagas, formadas por espaços residuais no 
interior das cidades. 

Dentro do jogo de interesses entre agentes público e privados, os vazios urbanos surgem 
com a expansão urbana, em áreas valorizadas da cidade com infraestrutura instalada em 
operação, e subutilizada devido ao fato de que os vazios não possuem uso, formando ilhas 
bem localizadas dentro do tecido urbano. (VEIGA; VEIGA,D.; MATTA, 2011, p. 3) 
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Borde (2006) afirma que, há pouco tempo atrás, praças e parques eram enquadrados dentro deste termo. 
Esses espaços conformam a cena urbana das grandes cidades, o espaço de encontro das diferenças. 
Atualmente, terrenos não ocupados, sem uso ou subutilizados, localizados em áreas com infraestrutura, 
podem ser considerados vazios urbanos. Nota-se que esta é uma expressão muito abrangente, mas este 
artigo, através das referências citadas acima, define que o termo vazio urbano designa qualquer área 
subutilizada, terrenos e edifícios, que acabam esquecidos pela população por não beneficiarem a 
coletividade e não cumprirem sua função social. Esses espaços dentro da malha urbana consolidada 
abrangem lotes vagos, prédios abandonados, parques, áreas verdes e praças. Deve-se ter em mente que a 
Lei nº 10.257, o Estatuto da Cidade (2001), afirma que o entendimento do solo urbano como bem coletivo 
é priorizar a função social. 

Lynch (1960) em seu livro “A Imagem da Cidade” diz que a forma como percebemos as cidades depende de 
suas partes constituintes, de suas formas e suas imagens. A imagem que a Praça Levi Coelho da Rocha 
transmite aos usuários é de certa ociosidade em determinados períodos.  

Alguns dos principais fatores que podem causar ociosidade e áreas vazias em locais densamente 
urbanizados, são: a sensação de insegurança e a falta de atrativos dos espaços. Em seu livro “Morte e Vida 
das Grandes Cidades” Jacobs (1961) nos mostra o quanto é importante que a comunidade utilize de seus 
equipamentos urbanos, como ruas e calçadas: “[...] a calçada deve ter usuários transitando 
ininterruptamente, tanto para aumentar na rua o número de olhos atentos quanto para induzir um número 
suficiente de pessoas de dentro dos edifícios a usufruir das calçadas [...]” (JACOBS, 1961, p. 36). Uma rua se 
fará segura a partir de um movimento constante de pessoas, não apenas transitando, mas usufruindo do 
espaço, principalmente como local de convivência. Quando isto não acontece são gerados vazios dentro da 
cidade: então chamados vazios urbanos. Este termo extremamente complexo também pode indicar locais 
que não foram esquecidos, mas, que devido à sua aparência, denota um espaço sem confiabilidade para o 
usuário, impedindo a completude de sua ocupação. 

Uma forma possível de mudar esta situação é deixando as cidades mais humanas. A humanização das 
cidades deve ser considerada um meio para melhorar a qualidade de vida das pessoas objetivando 
conseguir cidades vivas, seguras e saudáveis. Quando as condições para o trânsito e permanência do 
pedestre são melhoradas reforça-se a vida na cidade, pois este não é convidado apenas para trafegar sem 
perceber a cidade, mas sim participar de uma vida urbana versátil e variada. A preocupação da arquitetura 
e do planejamento urbano com a dimensão da escala humana mostra o quanto é importante e necessário o 
resgate do uso do espaço urbano e da sua função social. 

A humanização das cidades implica em transformar as cidades para as pessoas, em 
especial através de planejamento urbano. Planejar as cidades para as pessoas significa 
valorizar a escala humana, a fim de que os cidadãos sejam os protagonistas do espaço 
público. É essencial que o espaço urbano atenda às necessidades de seus habitantes (...) 
(OLIVEIRA; BORGES, 2017, p. 1). 

Na forma como é percebida a cidade, para se alterar um espaço já consolidado é necessário trazer 
intervenções, sejam elas temporárias ou permanentes. Jacobs (1961) mostra que antes de alterar uma 
cidade é necessário conhecê-la, não apenas se referindo ao traçado urbano, mas também significa 
entender sua vitalidade. Como os moradores utilizam o espaço, o que gostam, o que fazem e quais são as 
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atividades que realizam nos espaços públicos são questionamentos e observações importantes na 
compreensão do espaço.  

Espaços públicos urbanos: subutilização e problemas recorrentes 

Conforme já salientado anteriormente, em algumas áreas centrais das grandes cidades brasileiras, 
atualmente, podemos notar falta de vivacidade. Estas áreas são dotadas, em sua maior parte, de grandes 
potencialidades seja localização privilegiada na malha urbana, fácil acesso a transporte público, 
infraestrutura viária e/ou enorme quantidade de equipamentos urbanos. Quando a ocupação de espaços 
dentro destas regiões centrais e bem-dotadas de serviços e infraestrutura, é negligenciada pelo poder 
público ou pelos seus habitantes, estes espaços podem ser considerados espaços residuais urbanos, vazios 
urbanos, ou seja, é uma área subutilizada. Neste estudo, o espaço que se encontra subutilizado, é uma área 
pública: uma praça na área central da cidade de Belo Horizonte. Esse espaço aparece em uma malha 
urbana planejada. Não foi ocasionada devido a uma expansão urbana descontínua ou não planejada. 

De fato, é recorrente a identificação do mau uso ou falta de uso de espaços públicos, principalmente em 
áreas centrais. Mas é interessante perceber que a qualidade de vida de uma cidade é sempre medida pela 
análise de como a vida coletiva se faz em seus espaços públicos. Jacobs (1961) já ilustrava que 

“[...] ruas impessoais geram pessoas anônimas, e não se trata de qualidade de estética 
nem de um efeito emocional místico no campo da arquitetura. Trata-se do tipo de 
empreendimento palpável que as calçadas possuem e, portanto, de como as pessoas 
utilizam as calçadas na vida cotidiana diária” (JABOBS, 1961, p.61) 

A percepção de vazio urbano gerado em espaços públicos de áreas centrais decorre de fatores por vezes 
específicos da localização, seja da praça, do parque ou de trechos de uma rua, que apresentem 
subutilizados. Em caso de praças podemos identificar vários motivos que ocasionam o esvaziamento e falta 
de uso destes locais como a falta de iluminação eficiente e mobiliário urbano que possibilite espaços de 
convivência. O alto fluxo de pessoas e a grande rotatividade dos usuários das áreas centrais também 
podem gerar um sentimento de não pertencimento das pessoas àquele espaço urbano. Dessa forma, a 
ocupação dos espaços públicos pode ser reprimida. 

Há também a questão de que todos estão sempre com pressa. Em áreas centrais raramente o pedestre 
interrompe sua rotina e vivencia a cidade. Esta é uma realidade cada vez mais comum da vida cotidiana 
moderna em grandes cidades. Se a cidade não é vivenciada, os espaços públicos se tornam impessoais. Até 
mesmo os moradores das áreas centrais dificilmente utilizarão os locais disponíveis que não se fazem 
atrativos. Esta falta de usuários nos espaços públicos gera sensação de insegurança e a percepção de que 
um local poderia ser interessante para a população se torna cada vez mais distante. 

Espaços públicos urbanos: praças 

No Brasil quase sempre a praça é associada a espaços verdes com vegetação abundante. É também comum 
classificar como praça qualquer área ajardinada, mesmo que sem infraestrutura, ou espaços resultantes do 
traçado das vias e/ou melhoramentos dessas, como canteiros centrais e rotatórias. 
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Para Lamas (2007), as praças não eram locais onde as pessoas frequentavam. Hoje elas são, em sua 
maioria, espaços planejados e construídos com o objetivo de realizar diversas atividades dentre elas: 
encontros, manifestações, realizações de atos sociais e prática de comércio.  

“É um elemento morfológico das cidades ocidentais”, inexistentes anteriormente, 
distinguindo-se “de outros espaços, que são resultado acidental de alargamento ou 
confluência de traçados - pela organização espacial e intencionalidade de desenho. [...] A 
praça pressupõe a vontade e o desenho de uma forma e de um programa” (LAMAS apud 
MENDONÇA, 2007, p.298). 

Ou seja, as praças têm um significado importante para a construção das cidades contemporâneas. São 
espaços de livre acesso, de uso comum e que oferecem uma ligação vazia com os conjuntos de edifícios 
que as cercam. Fazem parte do meio urbano, criando limites em volta dela. Com isso, as praças permitem e 
oferecem o contato direto e indireto entre pessoas, de acordo com o motivo que as levou até o local. Além 
disso, são usadas para diversos fins. Como cita Lamas (2007), praça é o: 

“[...] lugar intencional do encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas 
sociais, de manifestações de vida urbana e comunitária e de prestígio, e, 
consequentemente, de funções estruturantes e arquiteturas significativas [...] estreita 
relação do vazio (espaço de permanência) com os edifícios, os seus planos marginais e as 
fachadas. Estas definem os limites da praça e caracterizam-na, organizando o cenário 
urbano” (LAMAS apud MENDONÇA, 2007, p.298). 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA MALHA URBANA CENTRAL DE BELO HORIZONTE 

Belo Horizonte foi a primeira cidade brasileira efetivamente planejada através de um plano urbanístico. 
Segundo Julião (1996), a nova capital trazia consigo a concretização dos desejos da elite republicana em 
mostrar a ruptura do passado imperial exaltando certa modernização e desenvolvimento nacional. Para 
tornar possível este desejo foi constituída a Comissão Construtora da Nova Capital, responsável por 
planejar e construir o que seria a nova capital do Estado de Minas Gerais, até então situada em Ouro Preto. 
Esta convidou o engenheiro Aarão Reis para projetar o tecido urbano (projetado entre 1894 e 1897). A 
população deveria viver em cidades altamente organizadas, mostrando claramente que ruas, avenidas e 
praças representavam uma transgressão ao passado urbanista ainda com estilo colonial até então 
existente. 

O traçado da cidade de Belo Horizonte foi projetado sob forte influência positivista republicana e dos 
pensamentos urbanísticos europeu e norte-americano, inspirado em Paris na França e Washington D.C nos 
EUA. Este traçado urbano se assemelha a um plano cartesiano. Apresenta traçado simétrico de tabuleiro, 
com vias amplas, malha perpendicular de ruas, cortadas por avenidas em diagonal, quarteirões de 
dimensões regulares e uma avenida em torno do seu perímetro. Esta avenida que circunda a zona urbana 
projetada constitui a Avenida do Contorno. Esta área foi dividida em quarteirões de 120 x 120 metros por 
ruas com largura de 20 metros e avenidas com largura de 35 metros As avenidas cortam as ruas com 
ângulos de 45°. Foi planejada para comportar até 200.000 habitantes. Este tabuleiro simétrico também já 
incluía em seu traçado os espaços de lazer principais, como praças e parques, mas infelizmente alguns 
destes espaços não chegaram a ser construídos de acordo com o planejado (Figura 1). 
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Figura 1: Planta geral da cidade de Minas Gerais (Belo Horizonte) 

Fonte: Comissão Construtora de Belo Horizonte, 1885
1
 

Outro ponto a ser observado na malha viária projetada para Belo Horizonte é em relação à proporção das 
vias com o trânsito. Suas ruas e avenidas apesar de grandes e largas foram pensadas em um tempo em que 
não havia demanda de automóveis da forma como há hoje. A evolução da demanda de tráfego foi 
evoluindo junto com a cidade. Com o tempo os ares de cidade interiorana foram se perdendo e, com isso, 
as formas de apropriação foram alteradas. 

Devido a esta conformação viária, dentre outras razões, Belo Horizonte se tornou conhecida como “cidade 
das esquinas”. Deve-se perceber que, devido à relação entre a malha ortogonal e o encontro desta com as 
avenidas em diagonal, alguns quarteirões não apresentaram forma quadrangular, e sim triangular. Essa 
peculiaridade somada à legislação urbanística de Belo Horizonte e, em alguns casos, ao partido 
arquitetônico dos edifícios que ocupam as quadras, gerou esquinas generosas. Em determinados 
quarteirões triangulares estes espaços remanescentes acabaram se tornaram vazios urbanos dentro de 
uma área planejada e, após algum tempo de abandono, foram considerados como praças pela prefeitura. 
Passaram a ter mobiliário padronizado e, em alguns locais, arborização. A Praça Levi Coelho da Rocha está 
em um destes espaços. 

                                                             

1 Disponível em <http://minasfazciencia.com.br/2018/04/24/formacao-cidades-mineiras/>, acesso em 03. jun. 2018. 
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ESTUDO DE CASO: A PRAÇA LEVI COELHO DA ROCHA 

A Praça Levi Coelho da Rocha está localizada na área central de Belo Horizonte mais especificamente entre 
a Rua dos Guajajaras e a Rua Goiás (Figura 2). É uma área nobre da cidade. Pelo fato de estar localizada no 
centro da cidade, existe uma grande concentração de pontos comerciais, serviços e equipamentos urbanos 
bem diversificados ao seu entorno, como lanchonetes, restaurantes, supermercados, academias, assim 
como instituições de ensino, instituições governamentais entre outros. Estas são características que atraem 
diariamente diversas pessoas para aquela região. A praça é uma área que possui forte carácter de lazer e 
descanso. A Rua Goiás possui como característica ser um dos principais pontos de concentração de 
pedestres em função do transporte coletivo.  

Figura 2: Localização da Praça Levi Coelho da Rocha 
Fonte: Imagens Google Maps, acesso em 31. mai. 2018, adaptado pelo autor 

A praça conta com uma boa massa arbórea, de modo a criar um microclima agradável no local e alguns 
mobiliários urbanos na parte interior da praça, de modo a permitir aos usuários a permanência no espaço 
(Figura 3). Porém, foi observado que a praça não é muito utilizada pela população em geral, e 
principalmente pelos estudantes do campus de uma faculdade que se localizada logo em frente (Figura 2). 
Dessa forma, classificamos esta como “vazio urbano” de acordo com o referencial teórico. 

Figura 3: Praça Levi Coelho da Rocha: vista ao nível da rua - esquina entre as Ruas Guajajaras e Goiás 
Fonte: Imagens Google Maps

2
, acesso em 31. mai. 2018 

2
 Disponível em: <https://www.google.com/maps/@-19.9265527,-

43.9350036,3a,50.8y,299.61h,99.56t/data=!3m7!1e1!3m5!1s38daAI0_yCE3NyM7zJp6yw!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3
Fpanoid%3D38daAI0_yCE3NyM7zJp6yw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D
203%26h%3D100%26yaw%3D308.79053%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656> Acesso em 31. mai. 2018. 
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Devido à observação da não ocupação da praça, foi previsto então o desenvolvimento de um projeto de 
extensão na faculdade que possui proximidade com a praça. O objetivo foi tentar compreender o porquê 
desta não ocupação. As análises apresentadas são referentes a estudos do referencial teórico e histórico da 
região, pesquisas locais de observação e realização de entrevistas com alunos e os usuários da região. 

A Praça Levi Coelho da Rocha, sempre apresentou potencialidades para receber um fluxo considerável de 
veículos e pessoas ao seu redor, devido principalmente ao seu posicionamento estratégico uma vez que se 
encontra próximo a instituições, a comércio variado e a avenidas importantes. Aliado ao crescimento 
populacional da cidade e a demanda pela utilização de veículos, incluindo o transporte público, várias 
alterações viárias foram sendo realizadas na região central da cidade. Estas alterações também têm 
influência na ocupação da Praça Levi Coelho da Rocha, uma vez que o fluxo viário de algumas ruas e 
avenidas foi deslocado para as ruas lindeiras à praça. Neste deslocamento, essas vias passaram a possuir 
um tráfego intenso principalmente porque parte do fluxo do transporte coletivo foi concentrado nas ruas 
Goiás e Guajajaras, consideradas parte do sistema de transporte rápido. Também houve a proibição de 
estacionamento de veículos nestas vias. Dessa forma, com o incremento de mudanças no sentido de 
tráfego, o trânsito de pessoas e veículos tornou-se intenso na praça e seu entorno, modificando algumas 
formas de apropriação que ali existiam. 

Analisando as entrevistas realizadas com os alunos do campus e também com os usuários da região em 
estudo, é possível identificar alguns motivos para a não ocupação da praça em sua totalidade. Confirmando 
a observação realizada em campo, quando questionados sobre o hábito dos alunos em frequentar a praça, 
em uma escala de 0 a 5, a maioria (69,1%) atribuiu notas 0 e 1, ou seja, não tem o hábito de frequentar a 
praça (Figura 4). 

Figura 4: Hábito de frequentar a praça a escala de 0 a 5 (0: 44,4%; 1: 24,7%; 2: 13,4%; 3: 9,6%; 4: 3,8% e 5: 4,2%) 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

Já quando questionados sobre o motivo pelo qual não frequentam a praça, podemos destacar que 35,1% 
alegam ser por falta de tempo livre, 33,9% alegam ser por falta de segurança e 15,9% alegam ser pela falta 
de conforto. Entre os outros motivos que também foram citados apareceram: sujeira, má conservação, 
presença de pragas urbanas, presença de moradores de rua e acessibilidade ruim. Sobre os quesitos 
desagradáveis, principalmente questões relacionadas à falta de cuidado e limpeza do local (Figura 5), 
observa-se que parte deste problema pode ocorrer devido ao fato dos vários pontos comerciais presentes 
no entorno depositarem os sacos de lixo na calçada, para posterior coleta pela entidade responsável. 
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(a)  (b) 

(c) (d) 

Figura 5: Praça Levi Coelho da Rocha: (a) sujeira nas calçadas; (b) falta de manutenção do paisagismo (c) vista para Ruas Guajajaras e (d) vista 
para Rua Goiás 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

Procurando entender o que seria necessário desenvolver para que os alunos aumentassem a ocupação na 
praça, questionou-se o que faria o aluno sair do campus e utilizar a praça (Figura 6). Dentre as respostas 
mais apontadas a maior parte inclui a realização de intervenções temporárias como atividades e oficinas. 
Melhorias no paisagismo, melhoria nas condições de limpeza segurança e iluminação também foram 
pontos levantados pelos entrevistados. A segurança, item levantado por parte dos entrevistados, é um 
fator importante para a qualidade dos espaços públicos urbanos, e se dá principalmente pela presença de 
pessoas nesses locais, denominados de “olhos da rua”, por Jacobs (1961). Importante perceber que quando 
questionados se os entrevistados participariam de alguma ação na praça, mais da metade dos 
entrevistados responderam positivamente (Figura 7). 

Este levantamento serviu como orientações para o desenvolvimento das propostas de intervenções 
urbanas que serão realizadas pelo projeto de extensão no segundo semestre de 2018. Essas visam 
aumentar a apropriação do espaço, de forma a trazer uma vitalidade para o local impulsionado o 
sentimento de pertencimento dos usuários em relação à praça. 
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Figura 6:Respostas à pergunta: o que faria você sair do campus e ir até a Praça Levi Coelho da Rocha 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 
Figura 7:Respostas à pergunta: Você participaria de alguma ação na praça? 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

Para a continuidade deste estudo, objetiva-se investigar formas para que um espaço antes considerado um 
vazio urbano possa novamente ser reintegrado à cidade. Como exemplos de ações para reestabelecer a 
ocupação e aumentar a vitalidade de regiões antes esquecidas na cidade, podemos citar a região da Rua 
Sapucaí. Essa rua fica também próxima à região central da cidade de Belo Horizonte, de certa forma 
próxima à Praça Levi Coelho da Rocha (Figura 8). Essa vem recebendo ações que transformaram a região 
em uma área viva, recebendo um grande número de pessoas.  
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Figura 8: Rua Sapucaí em laranja e a Praça Levi Coelho da Rocha em vermelho 
Fonte: Imagens Google Maps, acesso em 08. jun. 2018, adaptado pelo autor 

A Rua Sapucaí, no bairro Floresta em Belo Horizonte, pertence ao conjunto patrimonial urbano da Praça da 
Estação. É uma rua elevada que possui arquitetura singular e edificações em apenas um dos lados. 
Consegue oferecer um panorama do hipercentro de Belo Horizonte além de uma vista completa da Praça 
da Estação. Há alguns anos, a região na qual está compreendida esta rua se tornou um lugar com alto 
índice de assaltos provocando o fechamento de imóveis e a não frequência da população. 

Em 2007, foi elaborado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o Plano de Reabilitação do 
Hipercentro de Belo Horizonte. Dentro das diretrizes gerais do projeto, encontra-se a proposta de 
dinamizar o uso e ocupação do solo, melhorando o ambiente e valorizando as áreas públicas do 
hipercentro. Para a região da Praça da Estação, onde se encontra a Rua Sapucaí, as diretrizes procuraram 
promover a restruturação de sua paisagem urbana, atraindo atividades culturais e de lazer para a região. 
Como novas formas de apropriação, para promover a permanência da população no espaço da Rua 
Sapucaí, foram propostas requalificações dos espaços públicos degradados e criação de feiras, exposições e 
eventos. 

As transformações que ocorreram na Rua Sapucaí aconteceram no mesmo período que ocorreram diversos 
movimentos culturais nas imediações como o Carnaval de rua de Belo Horizonte, ocupações culturais na 
Praça da Estação, duelo de MC’s no viaduto Santa Teresa, entre outros. As novas formas de apropriação 
transformaram uma rua sem vida urbana, utilizada principalmente como estacionamento e passagem dos 
usuários da estação de metrô, em um espaço de cultura e lazer. Uma dessas apropriações ocorreu em 
agosto de 2017. Conhecido como C.U.R.A – Circuito Urbano de Arte, promoveu a produção de painéis de 
grafite gigantes e transformou a Rua Sapucaí em um grande mirante de arte de rua (Figura 9). 
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(a) (b) 

Figura 9: Rua Sapucai (a) apropriação do espaço; (b) Projeto C.U.R.A 
Fonte: (a) PBH (b) AeC 

3
, acesso em 08. jun. 2018 

Atualmente a Rua Sapucaí tornou-se também um ponto de gastronomia. Por ser uma área consolidada, não 
houve necessidade de investimento em infraestrutura. O dinamismo gerado com as intervenções culturais 
na proximidade possibilitou tornar o lugar mais atrativo. Com novos pontos de comércio e pessoas 
frequentando durante o dia e noite, o local e que anteriormente havia se tornado conhecido por ser um 
lugar perigoso, hoje é um ponto turístico importante para a cidade de Belo Horizonte. 

A Praça Levi Coelho da Rocha possui alguma semelhança com a Rua Sapucaí: as duas áreas pertencem ao 
hipercentro de Belo Horizonte e estão sob influência de um conjunto urbano tombado. A Rua Sapucaí, 
assim como a praça em estudo, já passou por período de subutilização do seu espaço público e hoje mostra 
como intervenções urbanas conseguem proporcionar novas experiências aos usuários com a cidade.  

Para estimular a apropriação da Praça Levi Coelho da Rocha, seguindo as análises e de acordo com o 
apontado pelas entrevistas, o projeto de extensão pretende organizar, em um primeiro momento, três 
ações, de forma a incluir tanto os participantes do projeto como os alunos do campus e o público em geral. 
A primeira consiste em realizar um mutirão de limpeza, visto que é um dos grandes problemas relatados 
nas entrevistas realizadas, além de preparar o local para as próximas intervenções. A segunda será 
promover uma feira gastronômica em parceria com os alunos de gastronomia da instituição e por último 
um sarau de poesia com exposição de arte de modo a envolver de forma mais eficiente os alunos da 
faculdade. Com estas ações temporárias pretende-se estimular uma maior apropriação da praça e 
aumentar o sentimento de pertencimento da população local, transformando um vazio urbano em um 
lugar vivo através da apropriação da população.  

CONCLUSÃO 

Após identificar a subutilização de um espaço público deve-se buscar soluções para promover a reinserção 
deste espaço na vida da cidade. Ao intervir em um espaço público é necessário compreender a dinâmica da 
cidade e a rotina das pessoas. Deve-se entender as necessidades e os anseios de seus principais usuários. 

                                                             

3  Disponível em: (a) <https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/bh-em-pauta-arranha-ceus-de-bh-estao-mais-coloridos>; acesso em 
08. jun. 2018;.(b) <https://www.aec.com.br/Site/Noticia/12944?slug=o-grafite-estampado-nos-predio>; acesso em 08. jun. 2018. 
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Projetar um espaço público de qualidade, pensado na humanização das cidades, não compreende apenas 
na qualidade da execução técnica.  

A Praça Levi Coelho da Rocha considerada como um espaço ocioso, um vazio urbano dentro da área central 
de Belo Horizonte está sendo analisada para que futuramente, através das ações coordenadas pela 
academia e comunidade, possa ser um espaço agradável e de encontro da população.  

Assim como a Praça Levi Coelho da Rocha, outros espaços carentes de apropriação existem em grandes 
cidades. Faz parte do papel do arquiteto e urbanista junto com equipes multidisciplinares e apoio da 
população das grandes cidades, identificar e recuperar estes espaços para que seja possível aumentar a 
utilização dos espaços urbanos e garantir uma melhor qualidade de vida dos usuários da cidade. 
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“SE ESSA RUA FOSSE MINHA”: OS PROCESSOS DE PARTICIPAÇÃO 
POPULAR NA CONFORMAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

"IF THAT STREET WAS MY": THE PROCESSES OF POPULAR PARTICIPATION IN THE CONFORMATION 
OF URBAN SPACE 

"SI ESTA CALLE ERA MÍA": EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA FORMACIÓN DEL 
ESPACIO URBANO 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
A partir das evidentes transformações sociais e espaciais ocorridas nas últimas décadas no Brasil, destacam-se as 
necessidades de compreender as políticas públicas que permitem a participação popular na conformação dos espaços 
urbanos. Pretende-se a partir desta breve análise conceituar espaços públicos, identificar a percepção da necessidade 
de participação popular nos governos locais, especialmente nos processos de planejamento urbano e demonstrar, por 
meio de um estudo de caso, as possibilidades de participação cidadã na proposição de um novo espaço público na 
cidade de Curitiba. Por meio deste, compreendemos que a forma de organização dos ativistas e seus conhecimentos 
nas áreas de arquitetura, urbanismo e gestão urbana, bem como a abertura dos órgãos públicos para este grupo foram 
fundamentais para atingir aos objetivos propostos. 
PALAVRAS-CHAVE: espaços públicos, participação popular, governos locais, planejamento urbano. 

ABSTRACT: 
From the evident social and spatial transformations that occurred in the last decades in Brazil, the need to understand 
the public policies that allow the popular participation in the conformation of the urban spaces stand out. The aim of 
this brief analysis is to conceptualize public spaces, identify the perception of the need for popular participation in local 
governments, especially in urban planning processes and demonstrate, through a case study, the possibilities of citizen 
participation in proposing a new public space in the city of Curitiba. Through this, we understand that the form of 
organization of the activists and their knowledge in the areas of architecture, urbanism and urban management, as well 
as the opening of public bodies for this group were fundamental to reach the proposed objectives. 
KEYWORDS: public spaces; popular participation, local governments, urban planning. 

RESUMEN: 
A partir de las evidentes transformaciones sociales y espaciales ocurridas en las últimas décadas en Brasil, se destacan 
las necesidades de comprender las políticas públicas que permiten la participación popular en la conformación de los 
espacios urbanos. Se pretende a partir de este breve análisis conceptuar espacios públicos, identificar la percepción de 
la necesidad de participación popular en los gobiernos locales, especialmente en los procesos de planificación urbana y 
demostrar, por medio de un estudio de caso, las posibilidades de participación ciudadana en la proposición de un 
proyecto un nuevo espacio público en la ciudad de Curitiba. Por medio de este, comprendemos que la forma de 
organización de los activistas y sus conocimientos en las áreas de arquitectura, urbanismo y gestión urbana, así como la 
apertura de los órganos públicos para este grupo, fueron fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos. 
PALABRAS-CLAVE: espacios públicos, participación popular, gobiernos locales, planificación urbana.  
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INTRODUÇÃO 

Os espaços livres urbanos são tradicionalmente conceituados como aqueles que possuem significado, acesso 
livre no meio urbano e que oferecem condições para a vida em comunidade. Estes espaços podem ser 
conceituados ou caracterizados por obedecerem a funções de passagem e circulação em alguns casos e em 
outros a funções de encontro e permanência. Os espaços públicos são o reflexo da sociedade que os produziu 
e, portanto, refletem em certos lugares a glória e a grandiosidade momentânea e, em outros, sua decadência, 
desigualdades e infortúnios.  

No Brasil, a criação de espaços públicos é realizada durante processos de planejamento urbano. Esses 
processos são realizados pelo poder público local, historicamente baseados na capacidade técnica dos órgãos 
e servidores públicos responsáveis. Tal fato limita a participação popular nesses processos, que acaba por 
desempenhar a função de levantamento das necessidades da população e validação das propostas 
apresentadas pelo poder local.  

A falta de participação e de poder de decisão da população em certos aspectos pode ser vista como uma 
apatia da população por acreditar que o governo deveria suprir todas as suas necessidades. Por outro lado, 
também é entendida como um reflexo de um modelo gerencial que procura isolar o gestor público das 
demandas da sociedade.  

Para Frey (2007), a participação popular em processos decisórios pode ser vista como uma das maneiras 
possíveis para a restauração da legitimação do sistema político, por meio da criação de canais diferenciados 
de comunicação e interação, entregando resultados mais eficientes. O autor defende que para que isso 
ocorra é necessário que o governo garanta um ambiente propício para a interação entre os diferentes atores 
e que esses detenham alguma qualidade ou recurso específico que justifique a sua participação dentro do 
processo.   

As legislações que dispõem sobre o uso e a ocupação do solo urbano frequentemente atravancam e 
bloqueiam o surgimento de iniciativas inovadoras de apropriação destes espaços por parte de população. 
Essas práticas de governo determinadas por processos burocráticos e duradouros terminam por favorecer o 
ciclo de abandono e de repressão do uso do espaço público, contribuindo para a manutenção das sensações 
de medo e violência nos espaços urbanos.  

São cada vez mais frequentes os movimentos pela ressignificação e retomada de uso dos espaços comuns, 
especialmente nos centros das cidades, com o objetivo de provocar novos processos de territorialização, 
investindo na produção coletiva do espaço e da vida cotidiana. Mediante o exposto, o objetivo deste trabalho 
é analisar a influência da sociedade civil organizada, na figura da ONG CicloIguaçú, para a criação da Praça de 
Bolso do Ciclista, um novo espaço público urbano na região central de Curitiba. 

CIDADES E A PARTICIPAÇÃO POPULAR 

As cidades, espaços da vivência humana por excelência e consideradas a maior invenção da humanidade, 
vivem um momento histórico de transição, já que mais da metade da população mundial vive hoje em 
cidades e prevê-se que até 2050, 75% da população mundial seja urbana (SOUZA; AWAD, 2012), e, ainda que 
essa informação pareça um “lugar-comum”, isso não diminui a relevância da afirmação. O que configura uma 
cidade não é o número de pessoas que nela habita, mas o que essas pessoas fazem neste local. A cidade é o 
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lugar onde o homem consegue desenvolver suas habilidades intelectuais e conviver com diversos grupos 
sociais. 

Benévolo (2009) afirma que a palavra cidade pode ser empregada com dois sentidos. O primeiro deles seria 
para indicar a organização de um corpo social enquanto o segundo corresponde à situação física desta 
sociedade. O autor prossegue e afirma que a diferenciação entre as duas definições é relevante pois a forma 
física de uma cidade é correspondente à organização da sociedade e mais durável que esta, sendo possível 
observá-la mesmo que a sociedade que a produziu não exista mais. Considera-se que as cidades são a 
consequência dos agrupamentos humanos, os espaços onde o homem tem maiores possibilidades no sentido 
de expressar sua liberdade e onde aparece pela primeira vez o conceito de trabalho em equipe (HUERTAS, 
2015). 

As cidades também podem ser compreendidas por serem a marca do progresso da intelectualidade humana, 
e, por essa ótica evidencia-se que esta, bem como todos os fatos urbanos são por excelência produtos da 
coletividade. Dentre esses produtos, podemos destacar os espaços públicos urbanos. O conceito de espaço 
público é recente, pois, de acordo com Ascher (1998), a expressão surgiu na França durante a década de 
1970. Ainda que o termo seja relativamente recente, ele se refere à lugares e intervenções historicamente 
consolidadas no âmbito do planejamento urbano.  Mesmo que o termo não possua uma definição rigorosa, 
pode se afirmar que os espaços livres urbanos somente podem ser considerados públicos quando são 
embutidos de significados. Desta maneira, espaços públicos são aqueles que possuem acesso liberado na 
cidade, oferecendo suporte à vida em comunidade, onde ocorre o convívio entre diferentes indivíduos, 
expressando a vivência e a história urbana.  

Os espaços públicos podem ser diferenciados por sua função. Enquanto a rua se relaciona com circulação e 
movimento de pessoas e objetos, a praça é voltada ao estar e ao encontro, onde é possível ver e ser visto. 
Estes lugares representam ainda a organização política e social do meio em que se inserem, sendo o palco 
da vida coletiva, local de convivência e de manifestação de poder (LAMAS, 2014). O espaço urbano é o reflexo 
da organização de uma sociedade, e assim, reproduz todas as suas injustiças e desigualdades. Os espaços 
urbanos também podem ser comparados com os espaços particulares de moradia. Assim, se a casa é a 
morada do indivíduo, o espaço onde este realiza suas relações afetivas, a cidade é o lugar onde ele convive 
com outros grupos sociais, sendo imperativo que a sociedade cuide da cidade como se esta fosse a sua 
própria residência (BRAGA; CARVALHO, 2004).  

 A partir dos anos de 1980, em conjunto com o processo de redemocratização de país, há o reconhecimento 
da incapacidade do Estado em assumir isoladamente a formulação e execução de políticas públicas acerca 
de temáticas que são responsabilidade de toda a sociedade. Em contrapartida, a própria sociedade busca 
encontrar seu espaço de influência a partir de diversas formas de organização social, visando maior interação 
com o governo afim de assimilar instrumentos de gestão que tornem as ações mais eficientes e eficazes 
(TENÓRIO; ROZENBERG, 1997).  

A abertura de canais de cooperação permite o questionamento da relação entre Estado e sociedade, 
transparecendo a necessidade de a comunidade encarar o seu vínculo com as propostas de participação, 
bem como com suas responsabilidades, sendo que essas promovem a ampliação do conhecimento da 
população acerca do funcionamento da administração pública. Assim, as propostas de participação popular 
podem ser compreendidas como um processo educativo com o objetivo de fortalecer a consciência de 
cidadania da população (JACOBI, 2002).  
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Ainda para Jacobi (2002), a cidade é o lugar do exercício da cidadania, sendo que o conceito de cidadão pode 
ser compreendido como o sujeito socialmente ativo, ou seja, é aquele que por possuir a consciência de seus 
direitos e responsabilidades está qualificado a participar da vida urbana. Sendo que a partir da Constituição 
Federal de 1988, o conceito ganha um novo delineamento, extrapolando a questão dos direitos civis, 
incluindo atributos relativos aos direitos sociais básicos como abrigo e alimentação e também direitos sociais 
modernos, relacionados às condições de trabalho, educação e saúde. Durante os anos de 1990, foi 
resignificado, aproximando-se do exercício da civilidade, incorporando questões de deveres e 
responsabilidades sociais (GOHN, 2004).  

Entretanto, ainda que haja uma abertura de gestão pública para a participação da sociedade civil na 
elaboração de políticas públicas, ainda é clara a cultura estadista brasileira, na qual a população 
responsabiliza o poder público pelas resoluções dos problemas. Neste quadro, o Estado é percebido como 
uma instância indiferente aos anseios da população, dominada por funcionários públicos, políticos e 
“patrões” motivados por interesses particulares, enquanto a população se apresenta inerte, em uma situação 
de conformismo e resignação (VENTURA et. al., 2017).  

Apesar desta cultura submissa, se faz necessária a reflexão de que só se pode haver uma sociedade 
democrática se há a participação de grupos sociais organizados, sendo que é a partir do plano local que se 
iniciam processos de mudança e transformação da sociedade. É na esfera local em que se encontram as 
energias e forças comunitárias, combustíveis que alimentam estas transformações, é também onde estão 
inseridas as instituições mais importantes para o cotidiano das populações, estreitando os lações de 
pertencimento e identidade (GOHN, 2004). 

De acordo com Pintaudi (2004), a maneira de governar reconhecida como democracia participativa exige que 
o Estado compartilhe com os seus cidadãos o poder de criar definições e critérios para as políticas públicas. 
A participação cidadã presume que os cidadãos sejam informados e participantes, enquanto o Estado, deve 
deixar explícitos seus objetivos, propósitos e ações. Além disso, a partilha de informações entre técnicos, 
políticos e população interessada altera a conformação de dados utilizados para a formulação das políticas 
públicas, garantindo-lhes maior proximidade com os anseios da população afetada.  

Planejamento urbano pode ser identificado como uma política pública na qual o seu principal ator é o Estado. 
Em muitas cidades, como é o caso de Curitiba, prevaleceram tendências de planejamento de viés 
tecnocrático, dominados pela autoridade técnica supostamente neutra em relação à política. Ao longo do 
tempo percebeu-se que essa abordagem era inepta e autoritária, passando a ser questionada pelos 
habitantes das cidades. A partir de então, a população urbana passou a participar na formulação destas 
propostas. A participação popular torna a gestão urbana um processo mais complexo. A associação de 
dificuldades relacionadas com certos interesses aliado com as diferenças de representatividade, diluem o 
foco de ação da esfera pública, gerando incerteza acerca da eficácia do planejamento urbano enquanto 
instrumento de políticas públicas (SANTOS, 2006). 

No caso de Curitiba, a metodologia referente ao planejamento é historicamente baseada no discurso da 
competência técnica dos servidores de seus órgãos administrativos e do planejamento urbano. Assim, a 
participação popular, principalmente durante a gestão iniciada em 1989, teve a função de realizar um 
levantamento das necessidades da população e de validação de propostas anteriormente realizadas, 
restringindo as oportunidades de envolvimento da população na formulação de políticas públicas e projetos 
urbanos (FREY, 2004). Nos governos posteriores ao supracitado se inicia o processo de abertura política, 
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alinhado com as tendências de governança urbana e descentralização de gestão, buscando a construção de 
parcerias público-privadas, bem como a consolidação de cooperações com a comunidade local (FREY, 2007). 

Atualmente, as cidades buscam criar imagens positivas e de alta qualidade, através da organização dos 
espaços com o objetivo de atrair pessoas e capital. Para que isso ocorra de maneira efetiva é necessário o 
desenvolvimento de uma cultura urbana que enfatize a corresponsabilidade da comunidade no tratamento 
da cidade e no desenvolvimento de políticas públicas que realmente atendam os anseios do cidadão, 
trabalhando a cidade e seus espaços na dimensão humana, buscando compreender o que esses espaços 
representam para a população que deles usufrui (RECHIA, 2005). 

A PRAÇA DE BOLSO:  

A Praça de Bolso do Ciclista é um espaço público localizado na esquina configurada pelas ruas São Francisco 
e Presidente Faria, inserido na área central da cidade de Curitiba, em uma região onde se situam diversos 
estabelecimentos comerciais, atividades de serviço e edifícios residenciais e que apresenta considerável 
tráfego de pedestres, ônibus e automóveis. A praça foi idealizada por um grupo de ciclo ativistas, integrantes 
da Associação de Ciclistas do Alto Iguaçú. A sede da citada associação se localiza em frente ao terreno onde 
hoje se localiza a praça. Em 2011, sendo este um terreno vago, surgiu a proposta, por parte dos ativistas da 
CicloIguaçú de transformar aquele espaço em uma praça pública (SANTANA, 2016). 

Buscando informações sobre o terreno em questão, descobriu-se que ele pertencia à Prefeitura Municipal 
de Curitiba e neste momento foi levado aos órgãos competentes o pedido para a construção da praça, sendo 
que este foi aceito durante a gestão ocorrida no período de 2009 a 2012. Acredita-se que a proposta foi 
aceita pois relacionava-se fortemente com o “Projeto Novo Centro”, elaborado pela mesma gestão a partir 
da percepção da necessidade da revitalização das áreas de centro tradicional da cidade, a partir da 
readequação do uso e da ocupação do espaço (IPPUC, 2012). 

Este projeto de revitalização contou com a participação de diversos agentes públicos e privados, dentre eles 
destaca-se a Fecomércio – PR (Federação do Comércio do Paraná) como uma das principais parceiras da 
prefeitura. O plano contemplou a intervenção de diversas estruturas urbanas de relevância histórica e 
patrimonial para a cidade de Curitiba, dentre elas as ruas São Francisco e Riachuelo e o edifício do Paço 
Municipal, ambos localizados próximos à praça de bolso do ciclista. O argumento que justificou a iniciativa 
relaciona-se com a valorização da imagem da cidade e da melhora da condição de vida de moradores e 
comerciantes da região (CRESTANI, 2015).   

O planejamento urbano de Curitiba historicamente é apresentado como criativo, inovador e contínuo, 
visando representar a imagem de uma cidade-modelo. Ainda que este seja apresentado como um processo 
participativo, a participação popular é limitada e condicionada à posição de ouvinte, não integrando debates 
técnicos. Muitas alterações da paisagem da cidade são pensadas e implementadas de forma pouco 
democrática, sem consulta à população e os casos de resistência são encarados pelos gestores e técnicos 
como manifestações isoladas, derivadas da falta de conhecimento técnico da população (BENVENUTTI, 
2014).  

Para Nogarolli (2016), a intervenção realizada pela prefeitura na Rua São Francisco no âmbito do projeto 
Novo Centro evidencia essa prática, por parte dos gestores. Conforme a autora, a proposta da prefeitura que 
previa o alargamento das calçadas, supressão das vagas de estacionamento e melhorias no sistema de 
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iluminação público da via foi apenas apresentada para a população residente e aos comerciantes do local. 
Embora alguns dos moradores e empresários da rua aprovem as mudanças realizadas, outros afirmam que 
algumas modificações, especialmente a retirada das vagas de estacionamento, podem prejudicar a 
manutenção de seus empreendimentos. 

Neste sentido, a aceitação por parte do poder público de uma proposta, que se inicia com um grupo de 
ativistas locais, para a criação de um novo espaço público de lazer, em uma área consolidada, deve ser 
reconhecida como uma inovação na forma de se pensar a cidade. A convergência de interesses e expectativas 
entre o poder público e a sociedade civil organizada, na figura da ONG CicloIguaçú, e o diálogo 
desembaraçado entre as instituições podem ser consideradas as primeiras forças que impulsionaram a 
implementação do projeto. Alinhado à essa questão, a organização política da associação, que procurou o 
atendimento de suas necessidades de forma estruturada minimizou a distância entre poder público e a 
população, facilitando a conexão entre as diferentes esferas (SANTANA, 2016). 

É importante ilustrar que o grupo que trabalhou no desenvolvimento desta praça já havia tido experiências 
anteriores relacionadas ao ativismo urbano. Como participantes de outros coletivos e ONG’s, criaram na 
cidade de Curitiba algumas praças “piratas”, que consistiam na transformação, ainda que temporária, de 
terrenos baldios próximos ao centro da cidade em espaços de convívio. O objetivo principal dessas ações não 
era o de provocar confronto, mas sim resgatar a prática do encontro no espaço público e a reivindicação pelo 
direito de intervir diretamente nos processos de planejamento urbano (TRINDADE, 2016). 

Essas atividades estiveram, no início, relacionadas a uma prática considerada “marginal”, chegando a levar 
os integrantes à sofrerem penalizações jurídicas durante a realização de determinadas ações, como no caso 
em que os ativistas pintaram um ciclofaixa em uma das vias da cidade. No entanto, esta relação sofreu 
mudanças, passando a atuar em parceria com a prefeitura e, posteriormente, com a integração de alguns 
membros do movimento em órgãos públicos e secretarias do governo municipal.  

No caso da Praça de Bolso do Ciclista, em um primeiro momento, definiu-se que o Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) em conjunto com alguns integrantes da ONG seriam os 
responsáveis pela definição do projeto paisagístico da praça, enquanto a Prefeitura Municipal de Curitiba 
(PMC) se incumbiria da construção do espaço, que deveria ser entregue em fevereiro de 2014 na ocasião do 
Fórum Mundial da Bicicleta (SANTANA; RECHIA; RODRIGUES, 2017). A construção do espaço, no entanto, não 
aconteceu como o esperado. O processo tendia a ser longo e moroso, passando por várias instâncias 
burocráticas. Aliado a este fato, a preparação para os eventos relacionados à Copa do Mundo FIFA atraía 
para si os recursos de maneira significativa, fazendo com que outras demandas ficassem em segundo plano 
na agenda de ação do poder público (PATRÍCIO, 2015). 

Assim, em 2014, durante a edição do Fórum Mundial da Bicicleta que acontece em Curitiba, o debate em 
torno da questão da ciclomobilidade impulsiona a discussão em torno da ideia de se construir a praça. Neste 
momento surge a proposta de que a construção da praça poderia ser realizada não pela prefeitura, mas por 
meio de ações coletivas, a partir da realização de mutirões de construção. O plano proposto pela ONG é 
aceito pela prefeitura. Acorda-se que o poder público se encarregaria de ceder o terreno, pela realização dos 
serviços iniciais que necessitariam de mão de obra e maquinário especializados e disponibilizaria materiais 
de construção e mobiliário urbano.  Aos ativistas caberia a realização do projeto final e a construção efetiva 
do espaço, por meio de mutirões semanais convocados via redes sociais (SANTANA, 2016). 
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Essa ação realizada a partir da participação popular se alinha com o movimento “urbanismo tático”, que 
sugere que as cidades podem ser como plataformas abertas, em que os problemas urbanos podem ter outras 
perspectivas e serem ressignificados constantemente por diversos atores, desenvolvendo uma paisagem 
diferenciada daquela que é prevista pelas práticas tradicionais. Para Mazaviero e Almeida (2017) as 
legislações que dispõem sobre o uso e a ocupação do solo acabam por reprimir algumas soluções e 
apropriações inovadoras do espaço, favorecendo o ciclo do abandono dos espaços públicos e colaborando 
para a sensação de medo e para a violência urbana.  

É importante ressaltar que a área onde se insere a atual praça é reconhecida desde os anos de 1970 como 
um espaço degradado, com a sua imagem associada à grupos marginalizados como prostitutas, usuários e 
traficantes de drogas. São frequentes os assaltos e conflitos relacionados a esses temas. A implementação 
da praça neste cenário gerou, por um lado, um impacto positivo. No momento de sua construção, com os 
chamados mutirões, as pessoas eram convidadas a participar e assim a estar no espaço público, essa 
circulação e permanência de pessoas de diferentes idades, interesses e costumes gera uma maior percepção 
de segurança dos usuários do espaço. 

De acordo com Patrício (2015), durante as dezenove semanas de execução a média de público no local atingia 
a marca de cem pessoas por dia. A movimentação de pessoas pelo espaço durante os fins de semana acabou 
atraindo a imprensa, que divulgava as ações do coletivo, atraindo assim mais pessoas. Nestes dias a Guarda 
Municipal bloqueava o acesso de veículos motorizados na rua e o pequeno canteiro de obras se tornava um 
centro cultural a céu aberto, com diversas atividades acontecendo simultaneamente, antecipando as 
atividades de encontro e sociabilização que as praças oferecem. 

Por outra perspectiva, a implementação da praça também trouxe impactos negativos para outros grupos. 
Sendo que o que se observa, é que o perfil dos frequentadores atualmente, não é o mesmo que construiu a 
praça. Se em um primeiro momento o maior número de frequentadores eram os ciclistas e ativistas, agora o 
público é mais jovem e permanece no espaço principalmente durante o período noturno. As atividades 
realizadas pelos grupos envolvem práticas culturais e também o consumo de álcool e drogas. São comuns a 
perturbação do sossego e as tensões causadas devido ao consumo e à venda de substâncias ilícitas. 

Entretanto, é pertinente salientar que a região onde se localiza a praça é um local tradicionalmente boêmio, 
e que os problemas e a criminalidade relacionados à essas atividades já existem na área há cerca de quatro 
décadas. Isto nos leva a crer que essas adversidades já estavam presentes antes da implementação da praça, 
e que esta por ampliar a visibilidade das pessoas para as ruas adjacentes, consequentemente ampliou a 
perceptibilidade das pessoas para estas ações. Um projeto de intervenção no espaço urbano por si mesmo, 
não tem a capacidade de alterar dinâmicas desta natureza, no entanto, quando aliados a políticas de combate 
ao narcotráfico e de educação podem transformar a sociedade.  

Pode-se dizer que o sucesso na implementação da Praça de Bolso do Ciclista foi obtido devido a dois fatores. 
O primeiro refere-se à organização do grupo. O grupo de ativistas associados à CicloIguaçú já realizava ações 
no sentido de experimentar formas diferenciadas de apropriação e vivência nos espaços urbanos, sempre 
demonstrando uma visão crítica e política sobre o meio e buscando a conscientização da população 
(NOGAROLLI, 2016). A experiência adquirida por este grupo, a partir da organização de eventos, debates e 
de intervenções urbanas temporárias em outros espaços da cidade, subsidiou a apropriação e transformação 
do espaço assim como facilitou a abordagem e as negociações com o governo local.  
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De acordo com Frey (2004), pessoas ou organizações que possam vir a participar de arranjos de governança 
devem deter qualidades ou recursos que justifiquem seu envolvimento, neste sentido a experiência dos 
ativistas na discussão e na apropriação do meio urbano fundamenta uma intervenção mais abrangente, como 
é o caso da praça. O arranjo dos atores em grupos organizados é fundamental para que existam ações efetivas 
no sentido de atendimento a demandas ou interesses de uma comunidade. Assim, evidencia-se o 
protagonismo dos ativistas ligados ao movimento pela implantação da praça, ao buscar compreender os 
mecanismos que regem as relações sociais e governamentais, o contexto político e histórico e de que maneira 
dialogar nestes diferentes níveis.   

Para além da capacidade de organização e liderança dos ativistas, ressalta-se que o perfil destes, em maioria, 
era de classe média alta, jovem com faixa etária entre 20 a 35 anos, com ensino superior completo ou 
cursando e que detinham conhecimentos técnicos em áreas como arquitetura, gestão e planejamento 
urbanos, engenharia ambiental e design (TRINDADE, 2016). Esses conhecimentos possibilitaram que 
discussão com os órgãos públicos fosse desenvolvida de uma maneira mais igualitária, auxiliando que tanto 
as expectativas dos ativistas quanto dos gestores públicos fossem atendidas.  

O segundo fator é relativo aos gestores municipais. Os representantes municipais ao longo das duas gestões 
pelas quais o processo de implementação da praça ocorreu (gestões 2009-2012/2013-2016) demonstraram 
tendências mais democráticas, revelando maior abertura à participação popular, permitindo uma maior 
conexão e interação com as organizações sociais. Ao reconhecer o potencial de novos atores sociais na gestão 
pública, reinventam-se as formas de gerir a cidade, transformando esses atores em aliados na busca de 
maiores resultados, seja na busca por maior legitimidade ou por um maior desempenho administrativo 
(FREY, 2004). Essas novas formas de governar devem representar a flexibilidade dos sistemas em relação à 
diversidade e as dinâmicas da sociedade contemporânea. 

A convergência de interesses entre os ativistas ligados à CicloIguaçú e entre os gestores municipais, foi o que 
garantiu a materialização de um novo espaço público na cidade de Curitiba. Destaca-se neste processo a 
formação de uma sociedade civil organizada, na figura da ONG CicloIguaçú, que se tornam mais do que 
sujeitos passivos do processo social, atuando como vetores para a ocupação dos espaços públicos, 
despertando um sentimento de apropriação e cuidado do espaço. Por outro lado, destaca-se a ação da 
prefeitura, que se abriu para o diálogo e possibilitou um ambiente de interação com os diferentes atores. 
Sabe-se que este não é um processo que seria possível em todas as frentes de atuação da gestão pública, 
entretanto, demonstra ser uma experiência exitosa em um primeiro momento evidenciando a necessidade 
de estimular e permitir uma maior interação da comunidade com as ações relativas ao planejamento urbano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise bibliográfica e documental preliminarmente selecionada e analisada é possível notar que 
a organização da sociedade é fundamental para que a haja o diálogo entre poder público e sociedade na 
perspectiva de se implementar políticas ou ações visando o atendimento das necessidades ou demandas da 
população. A abertura de canais de cooperação entre governo e sociedade revela um esforço, ainda que 
limitado, de restaurar a legitimidade do processo político e das ações de planejamento e desenho do espaço 
urbano, como demonstrado no estudo de caso.  
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Ao assumirmos que as cidades deveriam ser compreendidas como “a casa do homem” evidenciamos que 
todos os atores da sociedade deveriam responsabilizar-se pela tutela do espaço. Deste modo, a busca pela 
transformação do uso de um espaço vago e o incentivo à sua ocupação pelos habitantes da cidade representa 
o exercício de cidadania por parte destes atores. Reforça-se que somente pode existir a democracia quando 
há a participação de grupos sociais organizados. Assim, faz-se necessária a busca pela transformação da nossa 
sociedade, submissa que responsabiliza o poder público por todos os problemas que a coletividade enfrenta, 
em um grupo de cidadãos informados e participativos. 

Se as cidades são consideradas o berço do conceito de trabalho em equipe, a criação da Praça de Bolso do 
Ciclista, desde a sua concepção até a sua execução final, pode ser considerada um grande exemplo deste 
conceito, pois envolveu um grande número de atores de diversas funções na sociedade. O desenho 
colaborativo de um espaço urbano estimulou, de certa forma, uma espécie de sentimento de pertencimento 
e de apropriação dos espaços públicos, convidando os cidadãos a experimentarem uma nova relação com o 
espaço urbano. 

Destaca-se que no caso exposto, a confluência do desejo dos ativistas com a proposta em andamento no 
Instituto de Planejamento Urbano provavelmente influenciou positivamente para que a proposta fosse 
acatada, sendo que a participação de um grupo efetivamente organizado, com experiência e visibilidade nas 
questões relacionadas à apropriação do meio urbano demonstram que os governos, especialmente os locais, 
devem estar abertos para a influência da sociedade. É no plano local onde acontecem as mudanças que 
transformam a sociedade, também é no plano local onde se encontram lideranças comunitárias que 
alimentam estas transformações e por fim, é no plano local onde estão as instituições mais acessíveis para a 
população. Assim, a partir do diálogo dos gestores municipais, houve a permissão da participação popular no 
processo de planejamento urbano, relacionado com as informações e conhecimento que os ativistas sociais 
detinham que possibilitaram a implementação de uma nova praça pública em uma área central da cidade de 
Curitiba. 
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RESUMO: 
No final dos anos 1960 e início dos anos 1970 junto à crise urbana percebe-se o esgotamento do urbanismo modernista, 

racional e funcionalista, comandado pela iniciativa estatal, e o surgimento do urbanismo empresarial. Entre 2014 e 

2015, agravada com a crise financeira de 2008, a crise urbana fez explodir novas formas de urbanismos. Nesse sentido, 

o objetivo deste artigo é analisar a experiência recente do urbanismo e suas perspectivas. No Brasil, inicialmente, com 

as constantes transformações da sociedade, principalmente com a globalização e a financeirização da economia, criou-

se espaço para o urbanismo pós-moderno ou neoliberal. Esse novo formato diminui a ação do Estado no atendimento 

das demandas urbanas e as transfere para regulação do mercado e interesses privados. Com esse entendimento, são 

discutidas, numa perspectiva histórica, as novas premissas do urbanismo contemporâneo para o enfrentamento da 

problemática urbana atual. Assim, são reconhecidos os alcances e implicações da experiência recente do urbanismo e 

ressaltado o seu papel como ferramenta para instrumentalização da luta contra as condições urbanas excludentes. 

PALAVRAS-CHAVE: urbanismo modernista; urbanismo pós-moderno; perspectivas.  

 

ABSTRACT: 

In the late 1960s and early 1970s, along with the urban crisis, one could see the exhaustion of modernist, rational and 
functionalist urbanism, led by state initiative, and the emergence of entrepreneurial urbanism. Between 2014 and 2015, 
aggravated by the financial crisis of 2008, the urban crisis exploded new forms of urbanism. In this sense, the objective 
of this article is to analyze the recent experience of urbanism and its perspectives. In Brazil, initially, with the constant 
changes of society, mainly with the globalization and financialization of the economy, space has been created for the 
postmodern or neoliberal urbanism. This new format diminishes the state's action in meeting urban demands and 
transfers them to market regulation and private interests. With this understanding, the new premises of contemporary 
urbanism are dealt with in a historical perspective to confront the current urban problematic. Thus, the scope and 
implications of the recent experience of urbanism are recognized and its role as a tool for instrumentalisation of the fight 
against exclusionary urban conditions is recognized. 
KEYWORDS: modernist urbanism; postmodern urbanism; perspectives. 
 

RESUMEN: 
A finales de los años 1960 y principios de los años 1970 junto a la crisis urbana se percibe el agotamiento del urbanismo 
modernista, racional y funcionalista, comandado por la iniciativa estatal, y el surgimiento del urbanismo empresarial. 
Entre 2014 y 2015, agravada con la crisis financiera de 2008, la crisis urbana hizo explotar nuevas formas de urbanismos. 
En este sentido, el objetivo de este artículo es analizar la experiencia reciente del urbanismo y sus perspectivas. En Brasil, 
inicialmente, con las constantes transformaciones de la sociedad, principalmente con la globalización y la 
financierización de la economía, se creó espacio para el urbanismo posmoderno o neoliberal. Este nuevo formato 
disminuye la acción del Estado en la atención de las demandas urbanas y las transfiere para regulación del mercado e 
intereses privados. Con ese entendimiento, se discuten, en una perspectiva histórica, las nuevas premisas del urbanismo 
contemporáneo para el enfrentamiento de la problemática urbana actual. Así, se reconocen los alcances e implicaciones 
de la experiencia reciente del urbanismo y resaltado su papel como herramienta para instrumentalización de la lucha 
contra las condiciones urbanas excluyentes. 
PALABRAS CLAVE: urbanismo modernista; urbanismo posmoderno; perspectivas. 
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INTRODUÇÃO 

No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, estourou a crise urbana em curso em todo mundo (HARVEY, 

2014), que foi acompanhada pelo esgotamento do urbanismo modernista, racional e funcionalista, 

comandado pela iniciativa estatal, e o surgimento do urbanismo empresarial. Entre 2014 e 2015, agravada 

com a crise financeira de 2008, a crise urbana fez explodir novas formas de urbanismos. Evidenciou-se, nesse 

momento, a exaustão do pensamento e das experiências urbanísticas praticadas até então, exigindo novas 

respostas às demandas urbanas emergentes.  

A exposição "Uneven Growth - Tatical Urbanism for expanding mega cities", realizada entre 2014 e 2015 no 

MoMA, e "Utopia / Distopia", realizada em 2017 no MAAT, com curadoria do arquiteto Pedro Gadanho, 

colocaram os problemas urbanos no centro do debate internacional e da agenda acadêmica sobre as 

perspectivas do pensamento e da experiência urbanística recente. As exposições foram um importante 

indicador no apontamento do debate urbanístico contemporâneo, ao colocar o trabalho de artistas e de 

arquitetos como manifestação e ativismo político. Essas exposições são um marco na sinalização da inflexão 

que vem acontecendo no pensamento urbanístico, no qual se observa uma mudança de estratégia, de atores 

e de escala, e apontam para a necessidade de se aprofundar as perspectivas e assumir uma posição crítica 

sobre o assunto.  

Os acontecimentos que fazem a história recente são importantes para balizamento do entendimento sobre 

a crise urbana e a expressão urbanística que dela decorre, já que são eventos que colocam em xeque as ideias 

racionalistas e funcionais do urbanismo modernista (NESBIT, 2008; MONTANER, MUXI, 2014). A cultura do 

espetáculo se estabelece de forma hegemônica como mainstream do urbanismo em todo o mundo. 

Despontam, junto a esses eventos, práticas urbanísticas diversas comandadas majoritariamente pelo 

mercado em um momento em que as desigualdades sociais, a precarização do trabalho e a generalização das 

favelas se manifestam de forma globalizada (DAVIS, 2006). 

Há um consenso com relação aos acontecimentos da história recente que acompanham a formação e 

consolidação da cultura do espetáculo, e que servem de contexto para as críticas e experiências do urbanismo 

contemporâneo. Sem dúvida, podemos apontar, entres outros eventos, os avanços dos ideais neoliberais 

(DUMÉNI e LEVY, 2014), a globalização (IANNI, 2010), a financeirização mundial (FRIEDEN, 2008), o fim das 

grandes explicações do mundo (LYOTARD,) a evidência da diversidade cultural com a morte do sujeito 

universal (HAAL, 2003).  

Tais acontecimentos desvelam um novo padrão de cidade que requer respostas urbanísticas diferentes das 
praticadas até então. Assistimos, dessa forma, a inflexão da cidade industrial de produção e consumo de 
massa, para uma cidade comercial, de serviços e consumo ilimitado – a cidade negócio (CARLOS, et ali, 2015). 

 

 

 

9946



 

SURGIMENTO DA CIÊNCIA DO URBANISMO 

No Brasil, há uma confusão entre urbanismo e planejamento urbano. “Urbanismo e planejamento urbano 

não são, portanto, sinônimos, nem o primeiro esgota o segundo. [...]Diversamente do planejamento urbano 

em geral, o Urbanismo pertence, de fato e de direito, essencialmente, à tradição do saber arquitetônico” 

(SOUZA, 2002, p.56; ____ e ORDRIGUES, 2004, p. 12). Nesse sentido, com o intuito de deixar mais claro o 

campo de atuação urbanística, é bom lembrar o significado da palavra urbanismo, que tem origem nos 

estudos do engenheiro catalão Cerdá, responsável pelo projeto de ampliação de Barcelona na década de 

1850 (HARQUEL, 2004, p. 7). Apesar de não ter empregado a palavra urbanismo em seus estudos, Cerdá 

utilizou o termo “urbe” para nomear o assentamento humano e urbanização para denominar a ação sobre a 

“urbe”.  

O vocábulo urbanismo só foi utilizado pela primeira vez pelo urbanista francês Alfred Agache, fundador da 

associação francesa de urbanistas em 1913, com o sentido de ciência aplicada às cidades e responsável pela 

elaboração do primeiro plano diretor do país, concebido para o Rio de janeiro, então capital do Brasil, (DEL 

RIO, 2015, p. 2). O urbanismo engloba o planejamento do ambiente construído e o desenho da morfologia 

da cidade, ou melhor, do planejamento urbanístico que se apoia no estudo urbano, entendido este último 

como espaço de produção do território da cidade cuja materialidade é a forma urbana, o objeto da disciplina 

urbanística. Enfim, o urbanismo é uma disciplina própria da arquitetura, já que os arquitetos, em razão da 

sua formação, dominam o desenho da cidade (SOUZA, 2002).   

Com esse entendimento, destacamos que o conceito de planejamento urbano extrapola as delimitações 

específicas de urbanismo, e contempla diversas áreas do conhecimento pertinentes à construção das cidades 

e suas conexões, tais como economia, sociologia, antropologia, geografia, entre muitos outros 

conhecimentos. Portanto, é importante ressaltar que o planejamento urbano compreende um projeto 

abrangente de cidade e região, com uma abordagem multidisciplinar, diferente do foco morfológico, 

específico do urbanismo. 

Na atualidade, o urbanismo, abordado como ciência e teoria da cidade, tem percorrido caminhos bastante 
diversos e polêmicos, acumulando uma rica crítica e experiências diversificadas realizadas em todo mundo. 
Com um viés crítico, Montaner e Muxí (2014, p. 233), ao se referir a cultura do espetáculo afirma que é 
“necessário organizar e coordenar as tão diversas críticas e reinvindicações, agora dispersas na multidão de 
ações e textos, iniciativas e alternativas, resistências e dissidências, web e blogs, levadas adiante por pessoas 
de gerações e experiências muito diferentes”.  

O URBANISMO MODERNISTA E A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 

 A partir da segunda metade do século dezenove, o urbanismo vai se referir ao conjunto de conhecimentos 

derivados da necessidade de se adequar e preparar as cidades para o crescimento e desenvolvimento 

impostos pelos avanços da indústria emergente, sobretudo na Europa Ocidental. A cidade mercantil, 

especialmente depois da Segunda Grande Guerra, vai necessitar se ajustar à nova condição da economia 

industrial em expansão. Para tanto, era necessária a criação de espaços para a produção, circulação e 

consumo das mercadorias produzidas em massa, bem como locais de moradia para os trabalhadores. Nesse 
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sentido, os ideais modernistas, expressos pela Carta de Atenas e baseados na racionalidade, nos discursos 

positivistas apoiados nas ideias de desenvolvimento e progresso e na certeza de que mudanças físicas, 

expressas pelo projeto urbanístico, conduziriam a mudanças sociais efetivas.  

Para enfrentar os desafios territoriais, sociais e econômicos que se manifestavam em função da ascensão da 

indústria em todo o mundo, surgiu, juntamente com o urbanismo, o planejamento urbano e regional (EGLER, 

2000). Com um viés econômico, social e territorial, o planejamento urbano e regional buscava, baseado na 

racionalidade sistêmica (CARVALHO, 1976), enfrentar o crescimento e desenvolvimento das cidades e suas 

conexões. Nos países em desenvolvimento, o foco do planejamento urbano e regional foi direcionado para 

o enfrentamento das desigualdades econômicas.   

No Brasil, entre as décadas de 1930 e 1960, o desenho urbanístico foi o grande aliado do planejamento 

urbano. São expressões ícones desse período o aterro de Copacabana, o aterro do Flamengo, o complexo 

residencial de Pedregulho no Rio de Janeiro; o complexo residencial no Parque Guinle e o Parque Ibirapuera 

em São Paulo; e o complexo da Pampulha em Belo Horizonte, culminando com a construção da nova capital, 

Brasília. Nesse período, o modernismo se consolida no repertório cultural brasileiro; ocasião em que no 

cenário internacional havia tido início a derrocada modernista (DEL RIO, 2015, p. 10,11, 1990). 

Com uma perspectiva econômica, racionalista e desenvolvimentista, a partir do golpe militar de 1964, a 

ditadura instalada no país deu início a implantação de um sistema nacional de planejamento urbano, que, 

em última análise, acabou por aprofundar as diferenças sociais entre ricos e pobres. Foi um planejamento 

tecnocrático apoiado na natureza autoritária do regime e na eficiência, no funcionalismo, na rigidez do 

zoneamento segregador, na ênfase do transporte individual, e em grandes obras e conjuntos habitacionais. 

Os tecnocratas militares acreditavam na urbanização como ferramenta para a intervenção e dinamização do 

mercado imobiliário e na superação da crise urbana por meio do enfrentamento quantitativo do déficit 

habitacional. 

A “síndrome do planejamento” autoritário brasileiro, como reconheceu Vicente Del Rio (2015, p. 18), foi 

responsável por “projetos de renovação urbana; construção de vias expressas e viadutos; remoção de 

população de favelados; e construção de enormes projetos habitacionais de baixa renda, novos centros 

administrativos municipais e estaduais, campi universitários, aeroportos, estações de trens e rodoviárias, 

hidrelétricas e novas cidades corporativas independentes”. Nesse momento, o planejamento urbano e 

regional, baseado no planejamento integrado e multidisciplinar, acompanhando a tendência internacional 

predominante na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, se tornou a disciplina dominante no Brasil, 

distanciando-se do urbanismo e do desenho urbano.  

O planejamento urbano e regional entrou em crise no mundo na década de 1970 e no Brasil na década 1990, 

juntamente com a ascensão ideológica do neoliberalismo, que retira do Estado a responsabilidade do 

planejamento e enfrentamento das questões sociais (HARVEY, 2005). Desse modo, é remetido ao mercado 

o atendimento das demandas da população (ROLNIK, 2015). A financeirização da vida urbana, comandada 

pelo mercado, exclui a população que não possui recursos financeiros para ter acessos aos bens 

indispensáveis a vida. A cidade modernista funcionalista e rigidamente territorializada, palco dos negócios 

urbanos, deu lugar a cidade flexibilizada tomada como o próprio negócio.   
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A promulgação da Constituição de 1988, consolidou uma nova forma de planejamento urbano baseado no 

entendimento da cidade como lócus de redistribuição da riqueza e redemocratização da sociedade. A 

questão ambiental foi reconhecida e se preconizou a função social da propriedade. Multiplicaram-se os 

planos diretores e a ótica sustentável do planejamento urbano. 

A desestabilização do planejamento urbano e regional no Brasil foi acompanhada pelas dificuldades 

econômicas e pela retomada da democracia. O paradigma modernista de expansão urbana perdeu sua 

capacidade de responder às demandas sociais. É nesse contexto que o urbanismo pós-moderno, também 

denominado como urbanismo neoliberal, despontou no cenário brasileiro. Essa nova forma de intervir na 

cidade teve como marco inicial o Projeto do Corredor Cultural do Rio de Janeiro, elaborado por uma coalizão 

de forças envolvendo urbanistas, prefeitura, grupos sociais e lojistas contra investidores privados e 

incorporadores imobiliários (DEL RIO, 2015, p. 23).  

O SURGIMENTO DO URABANISMO PÓS-MODERNO NO BRASIL 

A década de 1990 foi marcada pelos avanços da globalização financeira, que concebe a cidade como uma 

empresa. Em 1996, foi ratificada a “Carta do Novo Urbanismo” - documento básico do movimento de origem 

norte-americana denominado Congress for the New Urbanism em sua quarta conferência anual que, em 

última análise, negou os princípios do urbanismo modernista (SYKES, 2013).  No Brasil, o vazio deixado pela 

exaustão do urbanismo e planejamento urbano modernista, foi ocupado inicialmente pelo planejamento 

estratégico, difundido por consultores e agências internacionais multilaterais – Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BIRD) e Habitar Brasil, seguindo o modelo e experiência de Barcelona (1992), idealizado 

por Manuel de Forn e Jordi Borja (BORJA, 1996), apoiados teoricamente por Manuel Castells (VAINER, 2000, 

p. 75; MARICATO, 2000; ARANTES, 2000).  

O planejamento estratégico, apoiado pelo planejamento urbanístico e pelo desenho urbano, foi concebido 

com o objetivo de atrair recursos e de dinamizar o mercado imobiliário, tendo como forte aliado a 

reabilitação urbana e criação de cidades espetaculares. O urbanismo pós-moderno ou neoliberal é na 

verdade um termo que engloba uma série de iniciativas urbanas, muitas vezes reunidas sob a denominação 

de urbanismo tático.  

Em 2003, foi criado o Ministério das Cidades, e em 2011 aprovado o Estatuto das Cidades – Lei Federal Nº 

10.257. Nesse momento, teve início a obrigatoriedade do planejamento urbano baseado na elaboração de 

planos diretores participativos e a adoção de instrumentos jurídicos para o reordenamento territorial e 

redistribuição dos ganhos imobiliários. Enquanto isso, o desenho das cidades brasileiras foi dominado por 

parques, praças, shopping centers, centros administrativos, condomínios fechados por muros. 

No Brasil, a crise financeira internacional se desdobrou em uma crise econômica e política.  Os avanços do 

planejamento democrático participativo, que se instaurou a partir da criação do Ministério das Cidades, e da 

promulgação do Estatuto da Cidade, foram imediatamente desmontados. Nessa perspectiva, ganhou 

visibilidade o urbanismo pós-moderno ou neoliberal, enquanto o urbanismo estratégico se tornou realidade 

com a realização da Copa do Mundo em 2014 e a Olimpíada realizada no Rio de Janeiro, em 2016. 
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Entretanto, o novo planejamento democrático preconizado na constituição de 1988 foi atropelado pela crise 

financeira internacional iniciada em 2008, e pela criação do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC e o 

Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV (MARICATO, 2011). O PAC é um plano do Governo Federal que 

englobava um conjunto de políticas econômicas elaboradas com o objetivo de enfrentar a crise financeira 

internacional e acelerar o crescimento econômico do Brasil. Já, o PMCMV, fazia parte do PAC. Ele foi um 

grande programa habitacional que transformou a habitação social e de mercado em ativo financeiro 

(ROLNILK, 2015). Os mesmos padrões habitacionais modernistas foram sistematicamente repetidos, sem 

conseguir atender em escala as demandas da população mais pobre.  

O urbanismo pós-moderno ou neoliberal, com os megaeventos recentes que aconteceram no Brasil, Copa 

do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016, contribuíram para “o fortalecimento do padrão corporativo de produção 

das cidades, em uma crescente hegemonia da lógica de rentabilidade, financeirização e gestão privada de 

bens e serviços coletivos, viabilizados por grandes investimentos públicos” (SOUZA, 2018, p. 245).  

URBANISMO CONTEMPORÂNEO: DESAFIOS E NOVA ESCALA 

Mais recentemente, o urbanismo ganhou uma escala local, tendo como ferramenta básica o design. São 

Iniciativas ambíguas e duvidosas que lideram a cena em todo o mundo, trata-se de ações abrangentes, 

rápidas e localizadas, em geral contando com a iniciativa da população, realizadas em espaços delimitados, 

orientados por projetos que têm como objetivo transformações, muitas vezes temporárias, desenvolvidas 

para demonstrar o potencial de mudanças em escalas maiores e de alongo prazo. 

Dessa forma, o urbanismo pós-moderno ou neoliberal passa a ser conhecido também como urbanismo 

tático, já mencionado, se desdobra em diferentes tendências. O urbanismo tático, então, se multiplica em 

experiências diversas que vão dos parklets - mini-parques temporários em estacionamento até ativismos 

sociais. Desse modo, o urbanismo contemporâneo, tomando a direção de intervenções pontuais e 

imediatas realizadas com a participação dos usuários envolvidos, vai ganhando adjetivos.  

As intervenções do urbanismo tático são realizadas com o objetivo de superar a falta de atuação do Estado 

na perspectiva de melhoria da qualidade de vida urbana. De certa forma, para parte dos urbanistas essas 

intervenções reforçam as ideias neoliberais, e reproduzem o status quo. Por outro lado, há urbanistas 

entusiastas que entendem que essas ações, dependendo como são concebidas e conduzidas, podem ser 

realizadas como intervenções de resistência e ativismo social. 

A conceituação do urbanismo tático surgiu no contexto da crise urbana contemporânea, quando o Estado e 

o mercado não conseguiam atender as demandas por bens públicos básicos como habitação, transporte e 

espaços públicos de qualidade para a população excluída. O entendimento era de que os designers e 

arquitetos, instituições governamentais, organizações e corporações podiam participar e estimular o 

urbanismo tático como forma de enfrentar as questões urbanas emergentes. Embora, as fontes geradoras 

devam se situar fora do controle ideológico de especialistas ou qualquer instituição específica, classe social 

ou coligação política. Nesse sentido, o urbanismo tático se estabelece também como uma forma de 

participação, reapropriação e restauração do espaço urbano, tendo como fundamentação o “faça você 

mesmo”.  
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Neil Brenner (2016, p. 9), professor de Harvard especializado no tema, explica: 

O urbanismo tático propõe modos de intervenção imediatos, ‘acupunturais’, em relação a 
questões locais vistas como urgentes por seus proponentes. Seu horizonte de tempo é 
relativamente curto, até mesmo impulsivo e ‘espontâneo’. Sua escala espacial também 
tende a ser circunscrita a um limite bem determinado – por exemplo, ao parque, ao prédio, 
à rua ou ao bairro. Projetos específicos de urbanismo tático podem evoluir de forma fluida 
em relação a mudanças mais amplas nas condições político-econômicas, arranjos 
institucionais ou dinâmicas de coalizão. 

Essas iniciativas, segundo Gadanho (2017), do ponto de vista político ganharam maior visibilidade a partir 

dos anos 2014 e 2015, com abordagens diferentes dentro do urbanismo tático. O urbanismo tático, de acordo 

com Gadanho, desponta de forma bastante diferenciada. Nos Estados Unidos, surge com uma dimensão 

cultural dominante, enquanto na Europa, América Latina e Ásia, surge de forma mais direta, respondendo a 

questões urbanas mais imediatas e específicas de cada lugar. Na versão americana, algumas experiências se 

alinham à lógica capitalista, aproveitando espaços subutilizados, equanto outras experiências, na arena 

cultural, são majoritariamente empreendidas por grupos organizados e dotados de uma certa cultura de 

desenho ou uma certa cultura de participação cívica.  

Na verdade, Gadanho (2017) esclarece que para ele o urbanismo tático vem da tradição teórica desenvolvida 

por Michel de Certeau (CERTEAU, 1994) que nos anos 1970, refletiu sobre a tática em oposição à estratégia 

como parte de uma da lógica referente aos modos de apropriação cotidiana daqueles que não têm nenhum 

poder, acompanhada pelo pensamento de Henri Lefebvre (LEFEBVRE, 2001), sobre a ideia de direito à cidade. 

O Novo Urbanismo, que surgiu nos anos 1990 como um “movimento em defesa de projetos urbanos 

caracterizados pela criação de bairros com uso misto do solo, níveis de renda variados, diversidade social, 

alta densidade e respeito pelo pedestre, com projetos sustentáveis específicos” (SYKES, 2013, p. 52), foi 

acompanhado pela consolidação do conceito de “cidade para as pessoas”, no qual a dimensão humana tem 

sido o foco do planejamento urbano (GHEL, 2015), de “cidade caminhável”, que tem como fundamento a 

mobilidade urbana, adotando a rua como elo entre as pessoas (SPECK, 2017); de “cidade inteligente”, smart 

cities,  apoiado em tecnologias de ponta (CUNHA, et. Al., 2016, p. 19); de “cidade criativa” concebido a partir 

do dinamismo cultural e artístico (VIVANT, 2012; REIS e KAGEYAMA, 2011, p.3); de “cidade colaborativa” 

inspirado em Sennett (2013) que busca valorizar as habilidades cotidianas e a convivência com pessoas 

diferentes no que se refere a raça, etnia, religião ou a condições econômicas, tendo como princípio a 

cooperação (FERNANDES, et. ali, 2013; CAOS PLANEJADO; COURB); de “cidade resiliente” baseado na 

capacidade de recuperação urbana à grandes impactos (Arq. Futuro, 2015). São conceitos novos que têm 

agregado adjetivos ao urbanismo contemporâneo.  

Nos últimos vinte anos, também foram desenvolvidas soluções continuadas e diferenciadas para o 

enfrentamento dos problemas urbanos, buscando soluções integradas que levam em conta as características 

singulares de cada lugar. Nesse sentido, Montaner e Muxí (2011) destacam como exemplos significativos nas 

Américas as cidades de Curitiba e Porto Alegre, no Brasil; Seattle nos Estados Unidos; e Bogotá e Medelín na 

Colômbia.  
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O contexto e a diversidade de perspectivas do urbanismo contemporâneo expressam a complexidade das 

demandas urbanas, apresentam um leque significativo de possibilidades de intervenções na cidade e se 

tornam conteúdos e meios de ativismo e movimentos de resistência política. Com esse entendimento, as 

ações urbanísticas locais passam atender as demandas imediatas da população, discutidas e inseridas em um 

contexto mais amplo de luta política, o que permite questionar as condições que deram origem as carências 

urbanas e que necessitam de uma ação urbanística.  

Nesse sentido, a colaboração, as tecnologias avançadas, a cultura, as provocações se tornam procedimentos 

para melhorias das condições de vida do cidadão e ao mesmo tempo ferramenta essencial para 

instrumentalização da luta contra as condições urbanas que mantêm e reproduzem a exclusão e as 

desigualdades sociais que impedem a universalização do direito à cidade.   
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO DOS VAZIOS URBANOS DA BAIXADA 
FLUMINENSE: REDESENHANDO A PAISAGEM URBANA DE BELFORD 

ROXO. 

ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF THE URBAN VOIDS OF BAIXADA FLUMINENSE: REDESIGNING 
THE URBAN LANDSCAPE OF BELFORD ROXO 

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE LOS VACÍOS URBANOS DE LA BAIXADA FLUMINENSE: 
REDISEÑANDO EL PAISAJE URBANO DE BELFORD ROXO 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Esta pesquisa tem, por finalidade, analisar os vazios urbanos, aqueles espaços vacantes existentes no tecido urbano, 
que configuram as cidades da Baixada Fluminense, tomando como caso exemplar, o município de Belford Roxo, por 
intermédio de uma abordagem exploratória qualitativa, salientando os grandes terrenos vazios existentes configurados 
como vazios urbanos. Em razão da grande quantidade de áreas vazias, começa a surgir um novo evento: a crescente 
ocupação irregular desordenada, marcadas pelo o abandono político e caracterizadas pela falta de infraestrutura e 
equipamentos públicos básicos. 
PALAVRAS-CHAVE: vazios urbanos; paisagem urbana; espaço vacante. 

ABSTRACT: 
The purpose of this research is to analyze the urban voids, those vacant spaces existing in the urban fabric, which shape 
the cities of Baixada Fluminense, taking as an example, the municipality of Belford Roxo, through a qualitative 
exploratory approach, emphasizing the great existing empty spaces that are configured as urban voids. Due to the large 
number of empty areas, a new event begins to emerge: the growing irregular occupation, marked by political 
abandonment and characterized by a lack of infrastructure and basic public facilities. 
KEYWORDS:  urban voids; urban landscape; empty space. 

RESUMEN: 
Esta investigación tiene por objetivo analizar los vacíos urbanos, aquellos espacios vacantes existentes en el tejido 
urbano, que configuran las ciudades de la Baixada Fluminense, tomando como caso ejemplar, el municipio de Belford 
Roxo, a través de un abordaje exploratorio cualitativo, destacando los grandes terrenos vacíos existentes configurados 
como vacíos urbanos. En razón de la gran cantidad de áreas vacías, comienza a surgir un nuevo evento: la creciente 
ocupación irregular desordenada, marcadas por el abandono político y caracterizadas por la falta de infraestructura y 
equipamientos públicos básicos.  
PALABRAS-CLAVE: vacío urbano, paisaje urbano, espacio vacante. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Santos (1994), os espaços são historicamente conformados pelos seus elementos fixos e fluxos. Os 
fixos são as infraestruturas construídas por meio das ações humanas que tem capacidade de modificar o 
espaço pelo trabalho. Os fluxos alteram a significação dos fixos pelo movimento das pessoas, desenha 
territorialidades nas relações sociais. Tomando como apoio a lógica dos fixos e fluxos, Castells (1999) 
possibilita o entendimento a respeito dos vazios urbanos e o seu papel no âmbito dessa pesquisa. 

Observa-se, a partir disso, que “(...) partes da cidade que não têm uma estrutura morfológica claramente 
definida (...) seriam áreas mortas da dinâmica urbana (...)” (ROSSI, 1995, p.217). A concordar com Villaça 
(1998), os vazios urbanos podem ser categorizados e entendidos como variáveis, podendo ser espaços 
construídos ou não. Para Dittmar (2006), os vazios urbanos são resíduos, resultados do progresso e 
crescimento urbano, das transformações de uso, como por exemplo: áreas fabris, ferroviárias, portuárias 
(DITTMAR, 2006, p. 14). Borde (2013, p.05) afirma que tais áreas não possuem função, nem conteúdo social, 
entretanto, dispõe de artifícios para a valorização. A definição do conceito é abarcada pela amplitude do 
tema, porém as consequências observadas por meio da produção dos vazios urbanos são igualadas, a 
começar pela insegurança gerada e a desvalorização do entorno. Uma vez que não cumpre sua função social, 
tal espaço residual contribui com a criminalidade e práticas ilícitas, além de ser ponto focal para acúmulo de 
lixos e proliferação de vetores. 

Considerando que a vida urbana se caracteriza por sua extensão de cidade, onde os espaços possuem 
importância para a promoção citadina, o contorno de análise toma como base o município de Belford Roxo. 
Localizado na Baixada Fluminense (Figura 1), integra a Região Metropolitana e é a 6º cidade mais populosa 
do estado do Rio de Janeiro, segundo o IBGE-Cidades (2017). Com 494.141 habitantes, na comparação com 
os demais municípios do Rio de Janeiro, seu Produto Interno Bruto (PIB) alcança o 87º lugar, de 92, com R$ 
13.004,9 mil (IBGE, 2017). A infraestrutura urbana da cidade é deficitária, uma vez em que não são todos os 
bairros que contam com o abastecimento regular e rede de esgotamento sanitário, problema enraizado na 
Baixada Fluminense. A paisagem urbana de Belford Roxo se caracteriza, como na pluralidade dos municípios 
brasileiros, pela euforia do resultado urbano no desenvolvimento vertical e horizontal, conforme a atuação 
do capital e dos interesses dos agentes produtores do espaço urbano, sem o compromisso com o 
planejamento urbano integrado e sustentado, que visualiza, de forma ampla, a cidade e seus arredores e 
integrantes (Figura 2). A consequência inevitável é a produção de um tecido urbano descontinuo e segregado 
sócio espacialmente. Entretanto, seu valor cultural e urbanístico pode ser reconhecido por propriedades 
notórias, ali se cria identidades e se vivencia o cotidiano citadino.  
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Figura 1: Mapa da Região Metropolitana e do Município de Belford Roxo. 

Fonte: Mapa adaptado, (ROCHA, 2015). 

 
METODOLOGIA 

A intenção dessa pesquisa é compreender os vazios urbanos como partes morfológicas preponderantes na 
conformação e dinâmica da cidade, bem como da sua territorialidade descontínua, estabelecendo, no tempo, 
os elementos fixos e fluxos que caracterizam a área urbana do município de Belford Roxo. Para tanto, 
levamos em consideração a acuidade, a ciência do urbano como lugar de encontro e permanência de saberes, 
tanto da multiplicidade como da carência, com atuações que contribuam para uma sociedade mais justa. 
Portanto, ao pensar em desenvolvimento e inclusão sócio espacial, a morfologia urbana e sustentabilidade 
se tornam fatores relevantes, desde a preservação da história local, conservando a memória e identidade 
social, assim como, seus aspectos existentes como a cultura, os marcos referenciais e a sua territorialidade. 

A partir de tais considerações, operamos, metodologicamente, com levantamentos “in loco” dos principais 
vazios da cidade, para que haja uma consciência efetiva dos efeitos causados nesses espaços, 
nomeadamente, nas principais centralidades do município. Houve, ainda, catalogação dos vazios urbanos 
provenientes das fazendas que antes existiam em Belford Roxo. 

Através desse método qualitativo e exploratório, a finalidade é fazer emergir e esclarecer a dinâmica do 
município, apontando para a renovação das áreas residuais da cidade, potencializando-as como 
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equipamentos públicos para a população. De tal modo, a participação da população é indispensável para 
este projeto, tanto como em outros tipos de planejamentos urbanos, pois essas pessoas poderão influenciar 
diretamente na decisão de usos para as áreas que serão trabalhadas. 

 
Figura 2: Mapa do Município de Belford Roxo. 

Fonte: Mapa adaptado, Plano Diretor de Belford Roxo (2010). 
 

RESULTADOS 

Segundo Gordon Cullen (1983), o conceito de composição da paisagem urbana constitui em organizar e 
tornar visualmente coerente o enredo de edifícios, ruas e tudo aquilo que contempla o ambiente urbano, 
quer seja intuitivamente ou não. Três aspectos são levados em consideração nesse processo: a ótica através 
da visão seriada; o local por meio das reações e emoções; os conteúdos relacionados a construção da cidade, 
tal como cor, escalas, texturas, estilos e setorização (CULLEN, 1983). 

Sobre a qualidade dessa paisagem, conjecturamos, com Hardt (2004, 2000), que a mesma representa o nível 
de excelência de suas características visuais, cuja diversidade torna difícil a avaliação em termos absolutos; 
sendo, portanto, necessária a adoção de métodos baseados em juízos de valor. Ainda na conceituação da 
autora (2000), a qualidade da paisagem conceitua-se resumidamente como a combinação dinâmica de 
elementos naturais (físico-químicos e biológicos) e antrópicos, inter-relacionados e interdependentes, que 
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em determinado tempo, espaço e momento social, formam um conjunto único e indissociável (HARDT, 2000, 
p.15). No que tange a parcela funcional do ambiente, o ecossistema está conexo. A parcela perceptível, a 
incluir o visual, concerne à paisagem, que se destaca pelos tempos diferentes (espaço-temporal), igualmente 
como enunciado por Cullen (1983). Entretanto, não podemos perder de vista que a paisagem se vale das 
interações diversas com o propósito de estruturar elementos paisagísticos homogêneos do espaço (HARDT, 
2000). A visão da autora concebe a interpretação do ambiente total pela experimentação humana, onde o 
principal agente de crítica é a própria percepção humana. 

Neste contexto, analisar, compreender e reestruturar os vazios urbanos, são de extrema importância, assim 
como aplicar os instrumentos urbanísticos e jurídicos são essenciais, com a finalidade de garantir a função 
da propriedade e do solo na cidade, afinal a otimização desses espaços urbanos, tornam as cidades mais 
sustentáveis. 

Outro ponto importante são as “oportunidades” que o capital financeiro pode encontrar em tais áreas, que 
seriam as instâncias fundiárias e sobretudo, as imobiliárias, não tendo estas a menor ansiedade no 
investimento e na manutenção desses vazios que faz pontuar os tecidos urbanos já consolidados, bem como, 
a infraestrutura dos centros das cidades da Baixada Fluminense. Assim, as regiões mais carentes, não só de 
Belford Roxo, mas como de outros bairros em outros municípios da Baixada Fluminense, são caracterizadas 
pela falta de equipamentos públicos e infraestrutura (os fixos), porém marcados pela intensa ocupação 
irregular urbanística e juridicamente que estabelece uma lógica própria aos fluxos observados na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). Na paisagem urbana, o resultado dos investimentos nas áreas que 
possam gerir resultados rentáveis aumentando o capital, resulta na inversão dos olhares, 
preponderantemente excludente, das áreas mais precárias, em especial, as favelas da baixada fluminense.   

Observamos que os vazios urbanos da Baixada Fluminense são advindos, predominantemente, das antigas 
fazendas existentes na região da Baixada Fluminense, território ocupado por Bandeirantes, desde o século 
XVII, que foram se conformando, primeiramente, como lugar de passagem às terras das Gerais e, 
posteriormente, se estabelecendo como porto logístico e industrial. 

Ao contrário do que acontece no grande centro do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, os espaços 
vacantes nem sempre são considerados pelos gestores municipais como espaços potenciais para aqueles que 
necessitam de um pedaço de terra, quer para habitar ou trabalhar. Assim sendo, ocorre a ocupação 
voluntária dessas áreas como mecanismo tático de sobrevivência por parte da população. Tomando o caso 
exemplar, Belford Roxo que é um modelo nítido desse fenômeno de ocupação irregular pelos aspectos 
jurídicos e urbanísticos a partir da necessidade emergente da população, conjecturamos que os grandes 
vazios urbanos gerados pelo estado de vacância das fazendas, possuem potencial para serem incorporados 
no planejamento urbano do município como área de restruturação urbana. 

A restruturação urbana de Belford Roxo, traria a refuncionalização dos vazios urbanos, por meio da gestão 
dos elementos da paisagem coadunáveis à integração dos bairros da cidade. Nesse processo, o que se 
pretende é a reabilitação de zonas para possuírem caráter de uso múltiplo entre usos habitacional, de lazer, 
de comércio e serviços, e industrial. Nessa proposta de implantação de novos usos, deve-se levar em 
consideração a mobilidade urbana e o potencial ambiental que o município possui, por fazer parte das bacias 
hidrográficas do Rio Sarapuí e Botas, importantes no escoamento das águas da Baixada Fluminense em 
direção à jusante na Baía de Guanabara. 
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O que se propõe é um planejamento urbano sustentável e eficaz que valoriza as potencialidades da cidade 
por parte do poder público. A gestão pública com foco no contexto e suas necessidades e prospectivas, 
realizando pequenas mudanças com a participação comunitária, leva progressivamente às grandes 
transformações urbanas, como a reestruturação de um bairro ou até de toda a cidade, ambos importantes 
para qualidade da paisagem, função social e da urbanidade. 

DISCUSSÃO 

A partir das constatações dos vazios urbanos existentes no município de Belford Roxo, o mapa da figura 3 foi 
elaborado, apontando as principais antigas fazendas existentes, seus espaços ocupados, seus vazios urbanos 
gerados e os vazios urbanos potenciais identificados. Como apontado, muitos vazios urbanos foram 
ocupados, uns por loteamento, outros irregularmente, criando uma paisagem fragmentada nos elementos 
morfológicos de sua composição. 

A análise foi feita embasada primeiramente no discurso dos fixos e fluxos (CASTELLS, 1999) que conformam 
a morfologia da cidade e dão caráter a sua paisagem. A consequência dessa discussão é a urbanidade da 
cidade, que nada mais é do que um conjunto de qualidades boas ou ruins, que se encontra nas ruas, nos 
edifícios, enfim, em toda cidade, seja ela composta de vitalidade ou não, isto é, é a relação entre o espaço e 
o corpo. São os espaços públicos utilizados, a heterogeneidade no transporte e nas relações pessoais, relação 
entre os espaços abertos e fechados, a promoção citadina (AGUIAR, 2012). Refere-se a uma cidade que 
recebe e acolhe, aos sentimentos, as pessoas, aos objetos, mas, em contrapartida, se refere também à 
hostilidade. 

Por conseguinte, os terrenos ou edificações ociosas não atendem a função social dentro da cidade, tão pouco 
promovem a urbanidade. Assim sendo, mapear os vazios urbanos existentes no município de Belford Roxo, 
para propor processos de refuncionalização, com o intuito de amenizar os problemas infraestruturais (fixos) 
existentes e aplicar os instrumentos urbanísticos estabelecidos pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257 
10/07/01), se coloca como um dos caminhos na transformação da urbanidade do município. Observamos 
que Dittmar (2006) salienta alternativas quantos aos instrumentos que podem ser aplicados para ganho de 
urbanidade dos lugares: parcelamento; direito de preempção (Seção VIII, Arts. 25 a 27); IPTU progressivo no 
tempo e desapropriação com pagamentos em títulos (Seção II, III, IV, Arts. 5 a 8); operações urbanas 
consorciadas (Seção X, Art. 32 § 1 º); edificação ou utilização compulsórios. 
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Figura 3: Mapa do Município de Belford Roxo. Os vazios urbanos potenciais 

Fonte: Imagem 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10: Google Earth (2017). Imagem 05: Notícias de Belford. Imagem 09: Site Furnas (2016). 
 

Destacamos entretanto, que é importante propor novos usos, mas mantendo os aspectos naturais existentes 
no local, afinal, segundo Paola Berenstein Jacques, as áreas ocupadas irregularmente possuem sua própria 
identidade espacial, mesmo que cada uma apresente diferenças entre si, fazendo parte da cidade como um 
todo, bem como da paisagem urbana, assim sendo, a ideação não é a tornar mercadoria, mas mostrar aos 
moradores que todos possuem direito aos equipamentos de ofertas públicas, independentemente do lugar 
que se viva, embasado no discurso de universalização dos direitos de cidadania. Ampliar a abrangência, por 
meio da política de urbanização, a fim de obter resultados com potência, que possam corrigir erros 
eventualmente ocorridos, ou o simples descaso que assola, afinal, “(...) o acesso à moradia, ao trabalho, ao 
transporte, à saúde, à educação e ao lazer será a condição indispensável para transformar potenciais aliados 
em parceiros efetivos na construção de uma cidade mais justa, mais solidária e mais feliz” (DUARTE, 2009, p. 
60). 

(...) talvez as favelas tenham algo valioso a nos ensinar. Precisamos reaprender a sonhar 

sonhos de felicidade compartilháveis. Sonhos menos individuais e mais democráticos que, 

ao se realizarem, incluam a possibilidade de realização também do outro. Sonhos mais 

sustentáveis e, por isso mesmo, mais possíveis e mais duradouros que apontem na direção 

de um futuro mais humano e mais solidário. (DUARTE, 2009, p.61) 
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CONCLUSÃO 

Nesta pesquisa prospectiva é possível concluir que a refuncionalização dos vazios urbanos – espaços 

vacantes, caracteriza uma ação imediata, uma vez que, tais espaços se comportam como lugares não 

apropriados dentro do perímetro urbano, sendo em geral percebidos como inseguros. Ao pensar no 

coletivismo, tais espaços, sendo reutilizados, podem exercer função social, além de contribuírem para 

construção da qualidade da paisagem urbana, requalificando sua urbanidade através dos novos fluxos 

observados, as relações sociais e movimentos feitos pela sociedade que significam o lugar. Amparados na 

ideia que o espaço público é o lugar do coletivo por excelência, salientamos a importância da 

refuncionalização dos vazios urbanos com a participação da população, aquele que de fato darão sentido 

ao lugar, respeitando a memória e cultura local, se baseando nos interesses em conjunto que garantirão de 

maneira prospectiva o devir do município de Belford Roxo. 
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COMPLEXIDADE E IMBRICAMENTOS DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO 
URBANO CONTEMPORÂNEO  

COMPLEXITY AND IMBRICATIONS OF PRODUCING PUBLIC SPACES IN CONTEMPORARY CITIES 

COMPLEJIDAD Y IMPLICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO CONTEMPORÁNEO 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Este artigo pretende exemplificar as múltiplas lógicas e interesses que se sobrepõem e complexificam a produção da 
cidade. Para isso, traz uma breve análise das importantes formas contemporâneas de atuação sobre o espaço urbano, 
como as ações de urbanismo tático e de coletivos ativistas, a fim de questionar a associação destes agentes à iniciativa 
privada e às dinâmicas de mercado, e problematizar a participação da sociedade civil na conformação da cidade. Procura 
discorrer sobre a implementação de dois projetos políticos de governo nos anos 1990, um de base democrática e outro 
de fundamento neoliberal, em que se observa uma crise discursiva e uma despolitização das práticas participativas. 
Espera-se investigar estes imbricamentos que configuram e alimentam o avanço neoliberal na disputa pelo lugar do 
Estado, buscando elucidar os vínculos e as práticas envolvidas na produção do espaço público. 
PALAVRAS-CHAVE:  participação; urbanismo tático; coletivos ativistas.  

ABSTRACT: 
This paper aims to demonstrate the variety of logics and interests that overlap, providing complexity to the city-making 
processes. To that end, it briefly analyses some relevant contemporary forms of acting upon the urban space, such as 
the practices of tactical urbanism and activist ensembles, in order to question the association of such agents with private 
entrepreneurships and market dynamics, and to inquire into the participation of the civilian society in shaping the city. 
By outlining the implementation of two political government programs in the 1990s — one with democratic 
fundamentals, and the other one with neoliberal fundamentals —, this paper remarks a crisis of discourse and the de-
politicization of participatory practices in city-planning processes. The goal is to further investigate the interwoven 
aspects that constitute and feed into the neoliberal advancements in disputing over territories of the state, seeking to 
clarify the connections and practices involved in the production of public spaces. 
KEYWORDS: participatory practices; tactical urbanism; activist ensembles.  

RESUMEN: 
Esta ponencia pretende ejemplificar las múltiples lógicas y intereses que se superponen y complican la producción de la 
ciudad. Para ello, trae un breve análisis de las importantes formas contemporáneas de actuación sobre el espacio 
urbano, como las acciones de urbanismo táctico y de los colectivos activistas, a fin de cuestionar la asociación de estos 
agentes a la iniciativa privada y las dinámicas de mercado, y problematizar la participación de la sociedad civil en la 
conformación de la ciudad. Se busca discurrir sobre la implementación de dos proyectos políticos de gobierno en los años 
1990, uno de base democrática y otro de fundamento neoliberal, en que se observa una crisis discursiva y una 
despolitización de las prácticas participativas. Se espera investigar estas superposiciones que configuran y alimentan el 
avance neoliberal en la disputa por el lugar del Estado, buscando aclarar los vínculos y las prácticas involucradas en la 
producción del espacio público. 
PALABRAS-CLAVE: participación; urbanismo táctico; colectivos activistas. 
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INTRODUÇÃO  

Sempre existiram e sempre hão de surgir diferentes projetos de cidade e diferentes maneiras de viver o 
espaço urbano decorrentes das mais variadas perspectivas ideológicas e políticas de urbanização. As 
abordagens teóricas e os caminhos práticos traçados em processos históricos de planejamento e produção 
do espaço urbano variam, por exemplo, de acordo com as relações de poder e vínculos estabelecidos entre 
as esferas do Estado, da iniciativa privada e da sociedade civil.  

Intenções distintas, plataformas de governo com audiências díspares, princípios e convicções divergentes são 
comuns ao processo de disputa pelo lugar do Estado. No entanto, os limites que nos fazem perceber a 
diferença entre projetos discordantes de governo nunca pareceram estar tão borrados. A sobreposição ou 
imbricamento entre lógicas de esferas diferentes, em que se observam os mais diversos agentes, métodos e 
discursos, conformam atualmente uma grande nebulosa de processos urbanos contemporâneos. Nebulosa, 
pela forma sem contornos definidos, mas também pela consistência volátil e turva que não permite enxergar 
com nitidez.  

Apesar da imprecisão ser inerente à construção deste cenário, uma vez que esta névoa se reconfigura a todo 
momento e acontece no aqui e agora, o que se percebe com clareza assustadora é o uso de referências 
comuns na promoção de projetos de governo com objetivos opostos. Evelina Dagnino (2004) nos fala de uma 
crise discursiva pela qual estaríamos passando em que a homogeneidade no vocabulário e o uso de uma 
mesma linguagem corrente são capazes de obscurecer diferenças, diluir nuances e reduzir antagonismos.  

Ademais, para além do uso de um mesmo discurso capaz de esconder intenções antagônicas, o que 
surpreende é a construção de vínculos entre ações de engajamento, que historicamente lutaram a favor de 
um projeto democrático e participativo de governo, e a lógica neoliberal de produção de cidade para poucos, 
que organiza suas ações em concordância com as tendências de mercado e com o possível lucro que elas 
podem vir a gerar.  

Entende-se assim, como objetivo deste artigo, evidenciar a complexidade da produção do espaço na cidade 
contemporânea, através do imbricamento entre diferentes lógicas e projetos de construção e operação de 
cidade, sobretudo do espaço público. Para isso, visamos explicitar algumas camadas, faces e vínculos entre 
dois projetos políticos de governo que foram implementados nos anos 1990 e que se mostraram importantes 
para a compreensão da conjuntura atual: um de base democrática participativa e outro de fundamento 
neoliberal que não hesita em fazer uso da tática adversária como estratégia perversa de jogo.  

Este ensaio é parte de duas pesquisas de mestrado em desenvolvimento por membros do Laboratório 
Urbano, no programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura da UFBA, e dialoga diretamente com 
as discussões que vêm sendo pautadas na pesquisa da Cronologia do Pensamento Urbanístico, no âmbito da 
Participação. Contribui para reflexão do campo uma vez que, ambiciona a exemplificação de algumas 
dinâmicas ditas participativas que se sobrepõem, intercalam e conectam para conformar tal nebulosa de 
processos. Tais dinâmicas, como a construção de cidade pela atuação de coletivos ativistas em espaços 
públicos urbanos e a consolidação das ações de urbanismo tático como tendência de urbanização, muitas 
vezes associadas à iniciativa privada, carregam consigo a lógica do mercado e contribuem para o avanço 
neoliberal na disputa pelo lugar do Estado. 
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Como exemplo desta complexidade, o Parque Minhocão, aprovado pela lei n. 16.833, de 7 de fevereiro de 
2018 pelo atual prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, torna-se um elemento importante neste avanço 
neoliberal na capital paulista. Construído na década de 70 pela gestão de Paulo Maluf, o viaduto teve seu 
trânsito de veículos interditado no período noturno apenas em 1989 na gestão da ex-prefeita Luiza Erundina, 
como uma medida para reduzir a quantidade de acidentes no local e diminuir o ruído causado aos moradores 
do entorno. Posteriormente, passou a ser bloqueado durante todo o dia aos domingos e, logo após a 
aprovação da lei acima referida, também aos sábados. 

A transformação deste espaço tem levantado controvérsias e soma interesses distintos. Por um lado, é 
proveniente, em parte, de mobilizações de coletivos ativistas e organizações não governamentais, em 
especial o movimento de mesmo nome, Parque Minhocão, que em sua página nas redes sociais diz priorizar 
a qualidade de vida dos moradores e vizinhos ao Elevado, com o intuito de incentivar e oficializar a 
implementação do Parque. Faz parte de suas ações a participação nas audiências públicas organizadas pela 
prefeitura municipal, a promoção de mesas de debates, além de intervenções artísticas, atividades lúdicas, 
feiras e eventos diversos.  

Por outro lado, tal transformação também é foco de atenção de novos empreendimentos imobiliários1 que 
surgem nos bairros próximos ao viaduto, aproveitando da especulação sobre a implantação do Parque para 
atrair moradores e investidores outros. Importante pontuar que esta simples especulação sobre a 
possibilidade de intervenção no Minhocão já foi responsável por elevar em pouco tempo os aluguéis do seu 
entorno (ROLNIK, 2014) e provocar mudanças perceptíveis no comércio e nos usuários da região. 

Entretanto, tais ações relacionadas à produção de cidade que a princípio podem parecer distintas, não estão 
desvinculadas e trabalham muitas vezes em conjunto. Exemplo deste imbricamento pode ser observado 
recentemente nos empreendimentos da construtora Bem Viver Centro, detentora de algumas unidades em 
execução pelo entorno do Minhocão. Mais especificamente, o terreno destinado ao edifício de nome Bem 
Viver Vila Buarque, em momentos antes ao início da sua construção, foi reservado ao coletivo Parque 
Minhocão para que juntos, coletivo e construtora, organizassem um espaço de exposição e de encontro, que 
servisse tanto para divulgar o Parque quanto para atrair olhares de possíveis compradores dos novos imóveis 
à venda. 

O espaço que contava com horta coletiva, espaços de socialização com mobiliários efêmeros, exibição de 
documentários, exposição de fotos e promoção de mesas de debates sobre a implantação do Parque, se 
propunha aparentemente ser um local aberto de discussão e de fruição.  No entanto, mantinha como 
principal provedor uma empreendedora bastante ativa na reconfiguração da região, com interesses 
especialmente econômicos, em que a transformação do Elevado era extremamente interessante para elevar 
os valores das unidades de apartamento e alterar o perfil dos moradores do bairro. 

Ainda, se observarmos as intenções do poder público para tal área, os interesses e as forças atuantes que se 
acumulam sobre o espaço, sobressaltam. A aprovação do Parque pela atual administração está diretamente 
relacionada ao programa da prefeitura da cidade de São Paulo denominado “Cidade Linda”, em que o 

                                                           

1 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/morar/2017/09/1921062-novos-empreendimentos-fazem-as-pazes-
com-o-minhocao.shtml> Acesso em 24 de fev. 2018. 
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Arquiteto Jaime Lerner, ex-prefeito da cidade de Curitiba, foi contratado para intervir sobre o centro de São 
Paulo e transformar o espaço do Minhocão aos moldes do projeto do High Line de Nova York2. 

Considerado como um exemplo bem-sucedido quando analisado pela dimensão da intervenção na paisagem, 
o “êxito” do projeto nova-iorquino costuma ser difundido sem que os impactos sociais e econômicos 
consequentes de sua implantação sejam de fato levados em consideração. O que se pode notar hoje ao seu 
redor é uma proliferação de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão e o fechamento dos 
estabelecimentos e comércios populares, expulsando os antigos moradores (ROLNIK, 2015). 

Em face desta sobreposição de interesses atuantes na cidade contemporânea, torna-se importante 
compreender as formas de produção do espaço que vêm sendo difundidas, colocadas muitas vezes como 
formas participativas e alternativas à produção hegemônica, e, sobretudo, os novos agentes que vêm 
contribuindo para esta complexificação e imbricamento entre o papel desempenhado pela sociedade civil, 
pelo poder público e pelas lógicas de mercado. 

AÇÃO E (DES)POLITIZAÇÃO | URBANISMO TÁTICO E COLETIVOS ATIVISTAS 

Reproduzida, divulgada e por vezes comemorada, a falência dos projetos estatais de urbanização brinda o 
engajamento dos coletivos ativistas, arquitetos, urbanistas e designers dispostos a representarem a 
sociedade civil em reclames pontuais pelo direito à cidade através da organização, realização e manutenção 
de ações e intervenções no espaço público. Tais práticas urbanas de abordagem voluntária, em colaboração 
com o Estado e/ou a iniciativa privada, realizadas em curto prazo e geralmente mobilizadas de “baixo para 
cima” são assumidamente associadas a chancela do urbanismo tático.  

Celebrado como potente alternativa ao planejamento urbano moderno, o urbanismo tático surge associado 
a um contexto de crise de governança e das possibilidades e potencialidades que emergem das tentativas 
por parte de indivíduos e grupos sociais em encontrar formas de construir uma vida decente em um ambiente 
decente de vida (HARVEY, 2015).  

Dentre as recentes reflexões e formulações interpretativas acerca do tema, aquelas que partem em defesa 
e afirmação do conceito constroem argumentos por meio dos ideais de descentralização; maleabilidade e 
abertura; participação popular e reapropriação do espaço público, e costumam convencer através da crítica 
à burocracia e ineficiência dos modelos de gestão pública.  

Parklets3; hortas urbanas; intervenções artísticas em ruas e calçadas; food trucks4; cadeiras e sombreiros de 
praia no asfalto; faixas de pedestres improvisadas; mobiliários urbanos de pallet e ruas abertas aos pedestres 
são alguns exemplos do ilimitado espectro de ações colaborativas de atuação no espaço público e de 
produção de cidade vinculadas ao urbanismo tático.  

                                                           

2 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/06/1894980-doria-estuda-minhocao-com-parque-e-praia-como-
pilar-para-revitalizacao.shtml> Acesso em 09 de dez. 2017. 

3 “Parklet é uma extensão temporária da calçada e constitui uma intervenção física no sistema viário, utilizando para isto uma área 
anteriormente ocupada por veículos estacionados”. Definição retirada do caderno de Políticas de Incentivo Parklets Municipais da 
Prefeitura de São Paulo, 2015. 

4 Food truck ou “carro de comida” é um espaço móvel que transporta e vende comida. A sua popularização, se deu quando os 
caminhões passaram a servir comida gourmet. 
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Apesar do discurso elogioso, a série de quatro publicações coordenadas pelos urbanistas americanos Mike 
Lydon e Antony Garcia - Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term Change [Urbanismo tático: ação 
a curto-prazo para mudança a longo-prazo] (2011; 2012; 2013; 2014) promoveu a difusão do urbanismo 
tático através da exposição de experiências nos Estados Unidos, América Latina, Austrália e Nova Zelândia, e 
constitui um importante meio de divulgação e consolidação da lógica do “faça-você-mesmo”. Apadrinhados 
por Andrés Duany, arquiteto e urbanista americano fundador do Congresso do Novo Urbanismo e ex-chefe 
de Lydon, os tacticians conduziram o urbanismo XS (Extra Small)5 em uma rápida ascensão à tendência de 
urbanização global.  

Em 2015, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA) exibiu a exposição Uneven Growth: Tactical 
Urbanisms for Expanding Megacities [Crescimento desigual: urbanismo tático para megacidades em 
expansão], abrindo espaço para a tendente presença de discussões acerca do urbanismo tático em eventos 
e exposições internacionais6.  O catálogo da exposição, organizado pelo curador do MoMA, Pedro Gadanho, 
conta com artigos de arquitetos e críticos de renome, a exemplo de Saskia Sassen, David Harvey e Ted Cruz, 
e contribuiu para a consolidação do urbanismo tático como assunto recorrente nas discussões de 
urbanização e produção de espaço na cidade contemporânea.  

Dando seguimento às reflexões construídas a partir da Uneven Growth e disponibilizadas pelo MoMa na 
página da mostra, o professor de Teoria Urbana na Harvard Graduate School of Design (GSD), Neil Brenner, 
explicita uma série de contradições no discurso e nas ações alternativas dos projetos urbanísticos 
apresentados na exposição. “À medida que a busca por novas abordagens para reorganizar nosso futuro 
urbano planetário coletivo ganha urgência crescente, esses discursos amplamente afirmativos em torno de 
um urbanismo tático exigem um exame crítico” (BRENNER, 2016).  

O professor centra sua crítica na noção construída pelos comentaristas envolvidos na referida mostra, que 
apresenta as ações do urbanismo tático como alternativa aos paradigmas modernista-estatista e neoliberal 
de intervenção urbana. A justificativa apresentada nos comentários faz uso do selo da participação 
democrática como legitimador do brilhantismo de intervenções bem-intencionadas em defesa da coesão 
social, e aplaude a espontaneidade de ações supostamente não programadas e construídas “de baixo pra 
cima”. No entanto, “não se pode simplesmente presumir que, por causa de suas lógicas operacionais ou 
orientações político-normativas, as intervenções táticas vão de fato contra-atacar o urbanismo neoliberal” 
(BRENNER, 2016). 

Em alguns casos, os tipos de urbanismos táticos parecem mais propensos a reforçar os 
urbanismos neoliberais, aliviando-os temporariamente, ou talvez simplesmente deslocando 
alguns de seus efeitos sociais e espaciais perturbadores, mas sem interromper os regimes 
básicos associados a um desenvolvimento urbano – tudo isto sem desafiar a confiança 
fundacional das instituições governamentais que sustentam o projeto neoliberal (BRENNER, 
2016). 

                                                           

5 Em referência a formulação de Rem Koolhaas - S, M, L e XL - no livro homônimo de 1995, acerca das categorias de urbanismo do 
século vinte e um.  

6 Das quais podemos destacar também o pavilhão dos Estados Unidos na Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza de 2012 com 
a mostra intitulada Spontaneus Interventions: Design Actions for the Common Good. A exposição exibiu 124 projetos, sendo a maioria 
deles informais e espontâneos. 
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Ao assumir a diminuição do papel das instituições públicas e ao aliviar algumas falhas de governança o 
urbanismo tático internaliza e acaba reforçando uma agenda neoliberal, contribuindo para o seu 
enraizamento e consolidação. Surge e atua em espaços de neutralidade, que não são nem funcionais nem 
perturbadores ao projeto neoliberal, e coexiste, por vezes, sem questionar a que tipo de relações e 
posicionamentos políticos suas ações alimentam.  

A municipalidade, por sua vez, encontra no urbanismo tático uma estratégia de redução de gastos e de 
repasse da responsabilidade pública à sociedade civil e ao mercado. Logo, grandes empresas e corporações 
abraçam a oportunidade de se disfarçar de pequeno e de se aproximar ainda mais do cotidiano dos 
consumidores. Em um movimento de produção de certas maneiras de se relacionar e de criar subjetividades, 
o neoliberalismo intenciona a naturalização de uma norma de vida que mina a lógica das instituições e coloca 
em disputa o lugar do Estado (DARDOT, LAVAL, 2016).  

É curioso observar que a “tática” que dá nome a tais ações e intervenções urbanísticas, naturais a um 
ambiente de disputa entre lógicas institucionais e mercadológicas, faça referência direta à tática de Michel 
de Certeau. Ao contrário da estratégia, desenhada pelo filósofo e historiador francês como um gráfico que o 
olho pode dominar, a tática se ilustra na astúcia e “sua síntese intelectual tem por forma não um discurso, 
mas a própria decisão, o ato de aproveitar a ‘ocasião’” (DE CERTEAU, 1994). A tática é a vitória do “fraco” 
sobre o mais “forte”, é o escape ao sistema, ao passo que a força da estratégia se faz no poder que a sustenta, 
guardado pelo lugar próprio ou da instituição.  

O esforço por desenhar ou acessar camadas outras na atuação dos coletivos ativistas e na produção de 
urbanismo tático nos espaços públicos objetiva limpar a vista ou pelo menos organizar as inúmeras imagens 
construídas por meio de um compartilhamento de referências adversas. Apesar do cenário nebuloso, 
também decorrente da simultaneidade entre o lançar dos dados e a consciência do estado de jogo, fazer da 
tática uma estratégia parece ser uma forma de avançar na disputa.  

Neste contexto, considerados relevantes agentes na produção e popularização do urbanismo tático na cidade 
contemporânea, e por representarem uma possibilidade potente de participação da sociedade civil, os 
coletivos ativistas contribuem para a convergência de forças distintas sobre o espaço urbano. Apresentam 
um exponencial crescimento no início do século XXI, trazendo como principal característica a complexidade 
nas suas formações e nas relações que estabelecem, e, por isso, tornando-se difícil uma definição que os 
compreenda de forma totalizante. Assim, Gohn irá ressaltar:  

Novos movimentos sociais foram criados em um leque de frentes de difícil separação entre 
o que é movimento social, o que é ONG, o que é uma instituição formal que apenas se 
articula com uma rede de movimento social e, ainda, o que é ação do poder público estatal, 
governamental, geradora de redes de sociabilidade que se autodenominam movimento 
social (GOHN, 2008). 

Entretanto, sabe-se que tais coletivos se diferenciam dos movimentos sociais das décadas de 70 e 80. Estes 
se caracterizaram sobretudo como movimentos de grandes mobilizações e protestos, frente ao período de 
ditadura militar que se havia estabelecido, e de luta pela participação democrática e pelos direitos sociais e 
humanos quando da elaboração da Constituição de 88. No entanto, as mudanças políticas e econômicas que 
pautaram os anos 1990, alteraram a organização e a dinâmicas destes agentes, trazendo importantes pontos 
para entendermos a conjuntura atual da participação dos chamados coletivos ativistas.  
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A volta das eleições diretas e a ampliação dos processos de democratização colocaram a necessidade dos 
movimentos sociais em ocupar cargos no plano institucional e governamental. Ainda, a política neoliberal 
implementada e as crises econômicas fizeram com que tais movimentos precisassem se reorganizar e 
rearticular interna e externamente, associando-se ao mercado e deixando o foco das mobilizações, o que 
possibilitou a emergência de novos atores como as ONGs e as entidades do Terceiro Setor (GOHN, 2008). 

A palavra de ordem destes projetos e programas passaram a ser: ser propositivo e não 
apenas reivindicativo, ser ativo e não apenas um passivo reivindicante. Muitos movimentos 
sociais se transformaram em ONGs ou se incorporaram às ONGs que já os apoiavam. A 
atuação por projetos exige resultados e tem prazos. Criou‐se uma nova gramática onde 
mobilizar deixou de ser para o desenvolvimento de uma consciência crítica ou para 
protestar nas ruas. Mobilizar passou a ser sinônimo de arregimentar e organizar a 
população para participar de programas e projetos sociais. O militante foi se transformando 
no ativista organizador das clientelas usuárias dos serviços sociais (GOHN, 2013). 

O surgimento dessas outras “redes associativas” e as mudanças nas políticas sociais a favor de um Estado 
mínimo, levaram a uma transferência da responsabilidade e atuação estatal para o setor privado 
representado pelas ONGs de Terceiro Setor, tornando-se assim organizações sem fins lucrativos a serviço do 
poder público. Tais entidades se caracterizaram por não possuírem um perfil ideológico definido, defendendo 
as políticas de parceria entre setor público e privado e incorporando dinâmicas de mercado em benefício, 
sobretudo, da sua eficiência e produtividade (GOHN, 2013). 

No entanto, é necessário pontuar aqui a complexidade e heterogeneidade destas organizações, que algumas 
vezes foram ignoradas. Não podemos deixar de considerar que a atuação, a natureza e a proposta política 
das ONGs são diversas e implicam em modos de ação e resultados também diferenciados (GORDILHO, 98). 

Esta diversidade é característica fundamental dos muitos coletivos ativistas atuantes hoje, frutos deste 
cenário heterogêneo em que os meios de organização em redes e o uso do ativismo digital contribuem para 
os mais distintos alcances e resultados. Para Scherer-Warren (2013), são estas redes que definem o caráter 
horizontal sem liderança formal, pluriorganizacional, multi-identitários e de práticas mobilizatórias mais 
amplas destes agentes. Ainda, Castells (2013) irá enfatizar a atuação destes novos movimentos em um 
híbrido de espaço online e offline, entre cibernética e espaço urbano, o que ele denomina de espaço de 
autonomia.  

Para o sociólogo espanhol, a continuidade das mobilizações no espaço da internet elimina as fronteiras 
estritamente definidas, aumentando as chances de participação nos movimentos e descentralizando as 
estruturas de organização. Porém, sabe-se que o próprio meio digital, sobretudo as redes sociais pelas quais 
muitos coletivos se apoiam e usam como ferramenta de divulgação e atuação, possuem diversos dispositivos 
capazes de limitar o alcance destas mobilizações, o que nos faz questionar se a participação ampla e 
democrática é de fato garantida. 

Tais aproximações nos fazem esboçar aqui as inúmeras possibilidades de definições e articulações destes 
novos movimentos, dificultando novamente a sua completa compreensão. Entretanto, não nos interessa 
ressaltar apenas as suas amplas características e os meios de mobilização, mas também problematizar o 
papel da participação da sociedade civil na produção do espaço contemporâneo e discorrer sobre as formas 
de intervenção pelas quais esta atuação vem se desdobrando na cidade. 
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Dagnino (2004), trará uma análise da dimensão da participação neste momento de passagem dos 
movimentos de disputa e lutas sociais para as práticas associadas ao mercado e de ação conjunta com o 
Estado, em um contexto de mudanças políticas e econômicas nacionais. Ela utiliza o termo “confluência 
perversa” para caracterizar um período em que, por um lado, vivencia um processo de alargamento da 
democracia e da “participação da sociedade civil nos processos de discussão e de tomada de decisão 
relacionados com as questões e políticas públicas” (Teixeira, Dagnino e Silva, 2002) quando da elaboração da 
Constituição de 88 após a queda da ditadura militar; e por outro, aposta na implementação de uma política 
neoliberal com a eleição de Fernando Collor em 1989, com a proposta de um Estado mínimo transferindo 
para a sociedade as responsabilidades estatais. 

Para a professora da Universidade de Campinas, a perversidade comum a estes dois projetos políticos 
antagônicos estaria justamente em, assumindo direções opostas, terem como fundamental propulsor uma 
“sociedade ativa e propositiva”. Tal definição se alinha fortemente com o pensamento de Gohn apresentado 
acima, sobretudo ao caracterizar a passagem do cidadão reivindicante ao propositivo, do militante ao ativista 
organizador. 

Entretanto, Dagnino irá ressaltar que “essa identidade de propósitos, no que toca a participação da sociedade 
civil, é evidentemente aparente”, e relacionar esta aparência solidamente construída com uma crise 
discursiva em que estes distintos projetos homogeneízam termos como participação, sociedade civil, 
cidadania e democracia, obscurecendo as suas diferenças. É justamente nestes deslocamentos semânticos 
que se avançam as lógicas neoliberais e se tensiona a participação democrática no país nos anos 1990. 

Desdobrando tais deslocamentos de sentido produzidos pelo projeto neoliberal, Dagnino irá discorrer sobre 
a redefinição dos termos sociedade civil, participação e cidadania. Sem nos estender, mas com o intuito de 
compreender e problematizar aqui a questão da despolitização da participação, torna-se importante ao 
menos pontuar essas três dimensões construídas pela autora. 

No caso da sociedade civil, para Dagnino a redefinição está relacionada ao crescimento acelerado das ONGs, 
a emergência do Terceiro Setor e a marginalização dos movimentos sociais. A relação entre Estado e ONGs é 
um exemplo claro desta confluência perversa, em que, vistas como fortes interlocutoras e construtoras de 
representatividade local em diversos setores sociais, o Estado transfere suas responsabilidades para estes 
novos parceiros, contratando-as como prestadoras de serviço. 

Já no âmbito do deslocamento da participação, sua ressignificação emerge do que a autora chama de 
“participação solidária” e ênfase no trabalho voluntário. Passa-se a adotar uma perspectiva individualista que 
se apoia na dimensão privada da moral, sem o seu devido significado político. 

Além disso, este princípio tem demonstrado sua efetividade em redefinir um outro 
elemento crucial no projeto participativo, promovendo a despolitização da participação: na 
medida em que essas novas definições dispensam os espaços públicos onde o debate dos 
próprios objetivos da participação pode ter lugar, o seu significado político e potencial 
democratizante é substituído por formas estritamente individualizadas de tratar questões 
tais como a desigualdade social e a pobreza (DAGNINO, 2004). 

Por fim, a redefinição da noção de cidadania reduz o significado anteriormente empreendido pelos 
movimentos sociais, de constituição de um sujeito social ativo participante na construção e luta pelos seus 
direitos, a uma noção individualista e relacionada ao mercado, em que “tornar-se cidadão passa a significar 
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a integração individual ao mercado, como consumidor e como produtor”. Assim, ser cidadão está relacionado 
cada vez mais com uma “mera caridade”, tornando-se o “hobby favorito da classe média brasileira”. 

Estas abordagens trazidas até então são fundamentais para compreendermos o encolhimento das 
responsabilidades estatais no projeto neoliberal e a noção de despolitização da participação democrática da 
sociedade civil que queremos enfatizar em determinadas ações de produção do espaço urbano hoje. 

SOBREPOSIÇÕES NA PRÁTICA | OS PARKLETS E A PAULISTA ABERTA 

Para elucidar melhor as sobreposições de interesses que complexificam e dificultam a definição do lugar de 
cada parte envolvida na reconfiguração da cidade, alguns exemplos podem ser mobilizados, como a 
implantação dos parklets e a abertura da Avenida Paulista aos pedestres na cidade de São Paulo. 

Idealizados em São Francisco, nos Estados Unidos, os parklets foram trazidos a São Paulo por uma 
organização sem fins lucrativos, o Instituto Mobilidade Verde, que se auto afirma como propulsora de 
atividades que coloquem as pessoas em contato com o meio ambiente e com as suas comunidades. 
Conforme relatam em suas páginas nas redes sociais, os parklets surgem com o objetivo de atentar para a 
necessidade de mais espaços públicos de qualidade e “estimular a discussão das cidades para as pessoas”7. 
Construídos em conjunto com a iniciativa privada, os primeiros protótipos foram instalados exclusivamente 
em áreas de classe média alta e vinculados a espaços comerciais nobres da capital paulista. 

Em pouco tempo tornaram-se política pública e a gestão do ex-prefeito Fernando Haddad passou a 
regulamentá-los através do Decreto Municipal n. 55.045/14. Também foi lançado pela prefeitura um 
“Manual operacional para implantar um parklet em São Paulo”, a fim de estabelecer diretrizes para o projeto, 
a construção, a sinalização dos equipamentos e as formas de viabilização. Por um lado, é importante ressaltar 
que neste documento, dentre outras recomendações, é colocado como obrigação do proponente a garantia 
do caráter público do parklet, ficando vedada, em qualquer hipótese, a utilização exclusiva por seu 
mantenedor. Além disso, é enfatizada a importância de um diálogo com a comunidade do entorno antes de 
qualquer intervenção, almejando estimular processos participativos e a promoção da convivência na rua. 

Por outro lado, o mesmo Manual indicava como público alvo especialmente a iniciativa privada, colocando 
como único responsável pela instalação e manutenção dos parklets o proponente, e inclusive trazendo 
estatísticas de como a instalação destes equipamentos junto a um estabelecimento comercial poderia 
aumentar expressivamente as vendas e o movimento local. Cabe pontuar que, em entrevista ao site da Veja8, 
Lincoln Paiva, presidente da ONG Mobilidade Verde e considerado pela revista “o embaixador dos parklets 
no Brasil”, afirma que a média de custo de um parklet pode chegar a 80 mil reais, o que nos esclarece a 
necessidade de retorno do investimento empreendido pelos comerciantes e, por isso, os resultados e as 
práticas de uso adotadas. 

Por este motivo, a localização dos parklets em geral ficaram nas áreas centrais, de maior visibilidade e poder 
aquisitivo do município, estritamente vinculada aos estabelecimentos comerciais, sobretudo restaurantes, 

                                                           

7 Trecho retirado da rede social Parklet - Zona Verde. 

8 Disponível em <https://veja.abril.com.br/blog/cidades-sem-fronteiras/desvendando-os-parklets-como-surgiram-quem-paga-a-
conta-e-as-funcoes-que-podem-ganhar-num-futuro-proximo/> Acesso em 02 de mar. de 2018. 
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passando a servir estes comércios como uma extensão do espaço privado9. Muitos comerciantes ampliaram 
o atendimento dos seus clientes ao que deveria ser de uso público, monopolizando o espaço dos 
equipamentos e impedindo o acesso por todos. 

Outro exemplo deste imbricamento de múltiplos interesses que nos mostram possibilidades e limitações foi 
a abertura da Avenida Paulista aos pedestres nos domingos e feriados. A iniciativa fez parte e foi propulsora 
de um programa municipal implantado em 2015 na cidade de São Paulo, denominado Ruas Abertas, e que 
teve no processo de implementação a atuação conjunta entre coletivos ativistas e o poder público. 

Inspirado em ações semelhantes realizadas na Cidade do México, o coletivo Sampapé vinha, desde 2014, 
buscando interlocução com a prefeitura a fim de trazer o mesmo modelo para São Paulo. Entretanto, o 
primeiro teste, que permitiu a interrupção do fluxo de veículos na via para usufruto dos pedestres, somente 
foi realizado em junho do ano seguinte, justificado pela necessidade de segurança à grande quantidade de 
ciclistas e usuários que estariam presentes no momento da inauguração das faixas de ciclovia da Avenida. 

A partir desta primeira ação e nos domingos seguintes, outros coletivos se uniram e iniciaram atividades no 
espaço, mesmo que ainda sem a restrição de veículos alcançada. A intenção destes agentes era levar às 
calçadas circundantes atividades lúdicas, exposições, picnics, e promover pesquisas de satisfação10 e espaços 
de discussão sobre a possível iniciativa de abertura da via aos pedestres. Foram quatro meses entre este 
primeiro teste e a definitiva implantação da Paulista Aberta, porém não demorou para que a proposta fosse 
consolidada e a Avenida tivesse uma grande visibilidade, tornando-se um novo espaço de lazer na capital 
paulista. 

Questionada pelo Ministério Público sobre a necessidade de oferta de espaços semelhantes também nas 
demais regiões da cidade, a prefeitura se dedicou à transformação da ação em uma política pública que 
objetivava a abertura de vias aos pedestres em todas as subprefeituras do município. Assim, a iniciativa 
tornou-se um programa municipal, instituído posteriormente pelo Decreto n. 57.086/2016 e pela Portaria n. 
226/2016. Cabe ressaltar que esta Portaria, “considerando a necessidade de fortalecimento local do 
Programa Ruas Abertas” constituía um “comitê de acompanhamento” formado pelos coletivos Minha 
Sampa, Sampapé, Bike Anjo e Cidade Ativa, a fim de “apoiar a prefeitura no aprimoramento do Programa”. 

Como parte deste apoio ao programa, os coletivos ativistas ficaram encarregados em reproduzir a mesma 
dinâmica de “sucesso” alcançada na Avenida Paulista às demais ruas participantes, mobilizando os 
moradores locais e mediando os conflitos. Até então, uma proposta intitulada “Seja um Zelador” circulava 
pela internet para que pessoas interessadas pudessem se inscrever e enviar notificações e atualizações da 
condição das ruas aos coletivos. É importante ressaltar que esta proposta, apesar de estar vinculada a um 
programa público, foi totalmente idealizada e implementada por estas organizações, o que pode demonstrar 
uma possível abstenção e total transferência da manutenção do projeto das mãos do poder público para a 
sociedade civil. 

                                                           

9 Disponível em <http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,restaurantes-transformam-parklets-em-puxadinho-para-uso-de-
clientes,1712921> Acesso em 25 de fev. 2018. 

10 Pesquisa Paulista Aberta elaborada pelo coletivo Cidade Ativa. Disponível em 
<https://issuu.com/cidadeativa/docs/150821_ca_relatorio_paulistaaberta> Acesso em 05 de jan. 2018. 
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Ainda, se almejarmos elucidar estes múltiplos agentes envolvidos nas ações e na conjuntura atual do espaço, 
precisamos nos atentar para um aumento da adesão ao programa pelas instituições localizadas no entorno 
da Paulista, na medida em que esta ocupação começou a mostrar possibilidades atrativas de novos 
“consumidores”. Hoje, é celebrada a ampliação do número de frequentadores de centros como o Itaú 
Cultural e a Casa das Rosas, além de fazer parte da programação dos domingos as atrações musicais 
promovidas pela Fiesp11, intitulada Domingo na Paulista. Também como parte deste contexto, a promoção 
do recente evento Paulista Cultural, inspirado no Museum Mile12 de Nova York, ofereceu aos visitantes 
atividades gratuitas, como oficinas, shows e exposições nos Museus e espaços de cultura ao longo da 
Avenida. 

De fato, os agentes atuantes neste processo e os proveitos resultantes podem ser múltiplos e heterogêneos. 
No entanto, interessa-nos aqui, além de compreender as diversas forças e dinâmicas empreendidas na 
conquista destes espaços, problematizar o lugar do Estado na efetiva construção e manutenção das políticas 
públicas e questionar a legítima participação da sociedade civil nos processos de produção de cidade. 

DISPUTA DE PODER | O LUGAR DO ESTADO E CIDADE NEOLIBERAL 

A partir das sobreposições de forças, agentes e interesses distintos elucidados nos exemplos descritos, e a 
fim de dar seguimento a problematização levantada por Dagnino (2004) em relação à disputa político cultural 
entre dois projetos distintos de governo, partimos em busca de reflexões que insiram o lugar do Estado em 
discussões sobre urbanismo tático e a atuação dos coletivos ativistas.  

Apesar da associação entre financeirização, Estado e planejamento urbano ainda nos levar a reflexões acerca 
do Planejamento Estratégico13, que por sua vez carrega a lógica neoliberal na maneira como submete as 
cidades às mesmas condições e desafios que as empresas, e que ainda é uma realidade nas plataformas de 
governo de inúmeras cidades brasileiras, a discussão sobre a mercantilização da vida e a constatação do 
estreitamento da relação entre capital e produção de cidade não cessa nos moldes da cidade pátria-empresa-
mercadoria14.  Mas diante da complexa teia de relações entre capital e Estado, entender as caixinhas de 
conceito e as reflexões sobre processos urbanos já consolidados pode contribuir na percepção do avanço do 
projeto neoliberal na disputa pelo lugar do Estado a partir da constatação de manobras inéditas ou das 
principais diferenças discursivas entre processos distintos. 

                                                           

11 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/02/1741137-polemico-fechamento-da-paulista-para-carros-
conquista-apoio-de-moradores.shtml> Acesso em 02 de mar. 2018. 

12 Museum Mile é um festival que acontece na Quinta Avenida de Nova York anualmente, em que os museus e casas culturais 
oferecem programações gratuitas aos visitantes, além de promoverem atividades musicais e artísticas ao longo da rua. 

13 “O plano estratégico de desenvolvimento, experimentado pela cidade de Barcelona, em vias da realização dos Jogos Olímpicos de 
1992, instaurou um modelo de gestão urbana copiado e editado, e também criticado em todo o mundo não apenas pelas mudanças 
físicas na paisagem e vida urbana, mas principalmente por seus efeitos sociais” - retirado de Verbete da Cronologia do Pensamento 
Urbanístico, disponível em: http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=1267&langVerbete=pt. 
Acesso em 09 de mar. 2018.  

14 Em referência a célebre crítica “Pátria, empresa e mercadoria: Notas sobre a estratégia discursiva do Planejamento Estratégico 
Urbano" de Carlos Vainer, publicada em “A cidade do pensamento único: desmanchando consensos” em 2000, escrito em conjunto 
com Otília Arantes e Ermínia Maricato.  

9976



 

A cartilha15 do Planejamento Estratégico regulamenta o papel de cada uma das esferas envolvidas no 
processo de urbanização das cidades: a  iniciativa privada surge como provedora de recursos e balizadora 
das intenções; o Estado assume o papel de gerir tais parcerias e tirar o máximo proveito delas; e da sociedade 
civil se espera a confirmação do sucesso do projeto por meio da conquista de um amplo “consenso citadino”, 
atribuindo à participação popular a função de legitimação de interesses maiores.  

Ainda que, o Planejamento Estratégico tenha sido construído com o intuito de “ocupar o trono deixado vazio 
pela derrocada do tradicional padrão tecnocrático-centralizado-autoritário” (VAINER, 2000) de planejamento 
urbano e que as parcerias público-privada garantam ao mercado poder de decisão sobre os espaços públicos, 
o discurso pregado todavia assegura ao Estado um lugar de gestão e operação das manobras estratégicas.  

Com o avançar das fases e a conformação da lógica que passa ao urbanismo tático a vez na partida, 
esbarramos em uma mudança significativa na leitura das regras do jogo. Concede-se, agora, certa vantagem 
a atuação da sociedade civil por meio de um persistente discurso de desvalorização do Estado e da 
necessidade de recuperação do processo “frustrado e frustrante”16 de participação pública. E a sensação de 
crise econômica e política instaurada empodera, para usar a palavra do momento, uma classe média 
engajada enquanto mune o mercado com cartas coringa. 

O pressuposto para o surgimento do urbanismo tático que fundamenta a atuação dos coletivos ativistas nas 
ruas e nos espaços públicos é a total incapacidade do Estado em atender as necessidades de seus habitantes.  
A lógica máxima do “faça-você-mesmo” não só admite a falência da gestão pública como também justifica a 
tomada de responsabilidade urbana por parte da sociedade civil e do mercado. Aqui, diferente do 
Planejamento Estratégico, a tarefa de firmar alianças e o poder de decisão sobre o espaço público é 
aparentemente entregue à sociedade civil, através de um discurso de “propósito comum”. 

Em “A nova razão do mundo”, Pierre Dardot e Christian Laval atribuem parte do sucesso e do predomínio do 
neoliberalismo enquanto sistema normativo dotado de certa eficiência, à capacidade de “orientar 
internamente a prática efetiva dos governos e das empresas e, para além deles, de milhões de pessoas que 
não tem necessariamente consciência disso” (DARDOT, LAVAL, 2016, p.15).   

Em um movimento de produção de subjetividades que estende fundamentos como a racionalidade e a 
competitividade a uma maneira de viver e de agir do indivíduo, o neoliberalismo visa obter um autogoverno 
do governado, isto é, produzir certo tipo de relação deste consigo mesmo. 

Assim governar é conduzir a conduta dos homens, desde que se especifique que essa 
conduta é tanto aquela que se tem para consigo mesmo quanto aquela que se tem para 
com os outros. É nisto que o governo requer liberdade como condição de possibilidade: 

                                                           

15 Em referência a “As Cidades e o Planejamento Estratégico: uma Reflexão Europeia e Latino-Americano” de Jordi Borja, publicado 
em 1996, em que o autor descreve o passo-a-passo na implantação do modelo Planejamento Estratégico na América Latina.  

16 Em referência a trecho do prólogo de Andrés Duany - “The frustrated and frustrating process of public participation begins 
skeptically and tentatively and then picks up as confidence is reestablished with Tactical Urbanist demonstrations” - retirado do 
prefácio do livro Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term Change de 2015. 
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governar não é governar contra a liberdade ou a despeito da liberdade, mas governar pela 
liberdade, isto é, agir ativamente no espaço de liberdade dado aos indivíduos para que esses 
venham a conformar-se por si mesmos a certas normas (DARDOT, LAVAL, 2016, p. 18-19, 
grifos dos autores). 

O neoliberalismo compreende o empoderamento da sociedade civil e a motivação dessas “milhões de 
pessoas” com as possibilidades de liberdade e de autogoverno como estratégia na disputa pelo lugar do 
Estado. As ações da sociedade civil que lhe convém são mantidas e tem sua existência permitida, a exemplo 
da regulamentação dos parklets e da consolidação da Paulista Aberta na capital paulista. 

Dardot e Laval contribuem ainda mais diretamente com a nossa tentativa de reflexão política sobre a disputa 
pelo lugar do Estado, ao refutar análises simplistas que afirmam ser inerente ao projeto neoliberal a “retirada 
do Estado” diante do mercado, já que esta oposição – mercado versus Estado – costuma aparecer como um 
dos obstáculos à caracterização exata do neoliberalismo. Foram “antes os Estados e os mais poderosos em 
primeiro lugar, que introduziram e universalizaram na economia, na sociedade e até neles próprios a lógica 
da concorrência e o modelo de empresa” (DARDOT, LAVAL, 2016, p. 19). 

O enfraquecimento do Estado se dá internamente através de uma plataforma de governo de Estado mínimo 
em que, além de um repasse da responsabilidade pública a sociedade civil e ao mercado, renova a maneira 
de lidar com noção de “público” e de bem comum, reforçando tendências desigualitárias e renovando a 
noção de democracia em uma ideia bastante particular que muito deriva de um “antidemocratismo: o direito 
privado deveria ser isentado de qualquer deliberação e qualquer controle, mesmo sob a forma do sufrágio 
universal” (DARDOT, LAVAL, 2016, p.8). 

MARGENS DE MANOBRA | CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Na ausência de margens de manobra, o confronto político com o sistema neoliberal enquanto tal é 
inevitável. Mas esse confronto também é problemático, porque é difícil reunir as condições em que ele se 
dá” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 8). Sabe-se da dificuldade em lidar com um sistema que de tudo se apropria e 
em que tudo vê vantagem, e pode parecer não valer a pena lutar se até mesmo a resistência já aparece no 
discurso e nas ações daqueles que promovem a desigualdade, a competição e o consumo. 

É por isso e por outros motivos que a reflexão e questionamento crítico acerca da complexidade da produção 
da cidade contemporânea se faz necessária, quais sejam os vínculos e atores envolvidos nos mais diversos 
campos de atuação. Desconfiar de discursos amplamente afirmativos e de ações participativas em espaços 
públicos repletas de boas intenções, que apesar do intuito genuíno de criar ambientes decentes de 
socialização nas cidades, por exemplo, acabam internalizando agendas políticas de privilégio para poucos e 
contribuindo para o avanço do neoliberalismo no cotidiano das cidades. 

Sobretudo cabe atentar também ao contexto político em que cada ação ou intervenção no espaço público 
se dá, percebendo as particularidades das dinâmicas de cada caso. É importante ter a consciência de que em 
um processo de imbricamento de lógicas opostas, ambos os lados da disputa são potentes, e que apesar do 
risco de adentrar em campos adversários, a possibilidade de transformação é real e deve ser encorajada. 

Mesmo com o evidente imbricamento das lógicas, são inúmeros os exemplos de coletivos ativistas e 
organizações que se dedicam a um enfrentamento ao avanço neoliberal no espaço urbano, recusando 
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associações ao mercado e questionando as atuações do poder público. Os movimentos como o “Ocupa 
Parque Augusta” em São Paulo no ano de 2015, e “Ocupe Estelita”17 no Recife em 2014, além de outras 
ocupações semelhantes espalhadas pelo país, foram significativas ações da sociedade civil que tiveram 
importante repercussão e mostraram possibilidades potentes de participação. 

Neste sentido, as possibilidades de transformação no fazem perceber que até mesmo a crítica, por vezes, 
precisa esperar ou ser dosada, em um movimento de precaução, evitando que seja ela também usada a favor 
daquilo a que não se destina. No entanto, em um contexto político marcado por contradições e lógicas que 
operam através da sobreposição de outras lógicas, colocar-se em constante questionamento assume uma 
posição de desafio. E seguir desafiando, experimentando e descobrindo formas outras de enfrentar o sistema 
pode ser de fato fazer uso da tática na tentativa de construir outras margens de manobra possíveis.  
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CONJUNTOS HABITACIONAIS E A OPERAÇÃO RECONSTRUÇÃO MATA 
SUL. O CASO DA CIDADE DE BARREIROS 

HOUSING COMPLEX OF MATA SUL RECONSTRUCTION OPERATION PROGRAM. CASE OF THE CITY 
OF BARREIROS 

CONJUNTOS RESIDENCIALES DE LA OPERACIÓN RECONSTRUCCIÓN MATA SUL. EL CASO DE LA 
CIUDAD DE BARREROS 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O trabalho recolhe informações sobre o projeto Operação Reconstrução Mata Sul e sobre as habitações produzidas pelo 
Programa Minha Casa Minha Vida relacionadas ao projeto. As cidades da região foram observadas através de fotos 
aéreas e os cinco conjuntos do município de Barreiros foram visitados e comentados: Barreiros, São Francisco, Baeté, 
Santa Clara I e Santa Clara II. 
PALAVRAS-CHAVE: expansão urbana, conjuntos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, Barreiros.  

ABSTRACT: 
This research collects information about the project Mata Sul Reconstruction Operation and about the houses produced 
through Minha Casa Minha Vida Program related to the project Mata Sul. The cities in the region had been observed 
through aerial photos and the five housing complexes in the municipality of Barreiros had been visited and commented 
for this paper: Barreiros, São Francisco, Baeté, Santa Clara I and Santa Clara II.  
KEYWORDS: urban expansion, housing projects Minha Casa Minha Vida Program, Barreiros.   

RESUMEN: 
El trabajo recoge información sobre el proyecto Operación Reconstrucción Mata Sur y sobre las viviendas producidas por 
el Programa Minha Casa Minha Vida relacionadas al proyecto. Las ciudades de la región fueron observadas a través de 
fotos aéreas y los cinco conjuntos del municipio de Barreiros fueron visitados y comentados: Barreiros, San Francisco, 
Baeté, Santa Clara I y Santa Clara II.  
PALABRAS-CLAVE: expansión urbana, conjuntos habitacionales del Programa Minha Casa Minha Vida, Barreiros. 
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ENCHENTES E RECONSTRUÇÃO 

A Mata Sul pernambucana, composta por 24 municípios1, apresenta antiga ocupação agroindustrial que 
remonta ao período colonial. A região acusa um longo histórico de enchentes, cujos primeiros registros 
datam de 1632 e, os últimos, de 2017. O fenômeno é recorrente na época das chuvas, e agrava-se 
periodicamente em função das variações de aquecimento das águas oceânicas relacionadas ao El Niño.  

No ano de 2010 ocorreu uma devastadora enchente na região da Mata Sul, com prejuízos a Pernambuco que 
somaram R$3,4 bilhões, conforme relatório elaborado pelo Banco Mundial. Os setores analisados neste 
relatório e as respectivas perdas foram: habitação (R$ 2 bilhões), educação (R$ 286,5 milhões), saúde (R$ 
145,5 milhões), infraestrutura (R$ 428 milhões), saneamento (R$ 36 milhões), energia (R$ 12 milhões), 
telecomunicações (sem dados), e setores da indústria, comércio, agricultura e serviços (R$ 424 milhões) 
(BANCO MUNDIAL, 2012, p.11).  As perdas inventariaram bens imóveis e infraestruturais destruídos pelas 
águas: escolas, hospitais, estradas e vias, pontes, redes elétricas, redes de comunicações, moradias, entre 
outros. O mesmo relatório quantificou também a dimensão humana da catástrofe: 86.464 pessoas 
desalojadas, 19.520 pessoas desabrigadas, 9.161 pessoas enfermas ou feridas, 20 mortos e mais de 740.000 
pessoas atingidas ou impactadas pelas águas (BANCO MUNDIAL, 2010, p.18).  

O rastro de destruição deixado ao longo dos rios afetou 67 municípios no estado de Pernambuco, sendo que 
29 ficaram estado de emergência e 12 decretaram calamidade pública: Barra de Guabiraba, Correntes, Água 
Preta, Catende, Cortês, Jaqueira, Maraial, Palmares, Primavera, São Benedito do Sul, Vitorio de Santo Antão 
e Barreiros (BANCO MUNDIAL, 2010, p.14). Segundo o relatório do Banco Mundial, “a região mais afetada 
fica às margens dos Rios Una e Jaboatão, na Zona da Mata (Sul) e no Agreste pernambucano, sendo que em 
municípios como Barreiros e Palmares, todo o território municipal foi coberto pelas águas” (BANCO 
MUNDIAL, 2010, p.14). 

Após a cheia de 2010, o Governo do Estado de Pernambuco organizou o Projeto Operação Reconstrução 
Mata Sul, através do qual planejou as ações para reorganizar a região, reconstruindo pontes, estradas e 
equipamentos públicos destruídos. O plano pretendia também evitar novas enchentes, prevendo a 
construção de barragens. Quatro barragens novas seriam ligadas ao Rio Una e seus afluentes (Barragem de 
Serro Azul, Barragem de Igarapeba, Barragem de Panelas II e Barragem dos Gatos), e uma quinta barragem 
estaria ligada ao Rio Serinhaém (Barragem de Guabiraba). A Barragem de Serro Azul, única concluída a tempo 
para as enchentes de 2017, conteve parte das águas e minimizou danos a Palmares e Barreiros, os principais 
municípios atingidos em 2010 e em 2011. Contudo, as demais barragens não estavam concluídas por ocasião 
da enchente de 2017 e, durante este ano, novos estragos voltaram a assolar a Mata Sul. 

Dentro do cenário de reconstrução da Mata Sul, é significativo o número de novas moradias, providenciadas 
através de recursos do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV. O PMCMV tem construído, desde 2009, 
números recordes de moradia social no Brasil, direcionadas para faixas de renda muito baixas. Caracterizada, 
em inúmeros casos, pela expansão horizontal e monofuncional em glebas à margem da mancha urbana das 

                                                           
1 Compõem a região da Zona da Mata Sul pernambucana os municípios de Água Preta, Amaraji, Barreiros, Belém de Maria, 
Catende, Chã Grande, Cortes, Escada, Gameleira, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Maraial, Palmares, Pombos, Primavera, Quipapá, 
Ribeirão, Rio Formoso, São Benedito do Sul, Sirinhaém, São José da Coroa Grande, Tamandaré, Vitória de Santo Antão, Xexéu. Os 
24 municípios totalizam uma área de 4.524,1 km² e uma população de 605.448 habitantes, segundo a Embrapa.   
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cidades existentes, as avaliações dos conjuntos habitacionais construídos, para além de critérios 
quantitativos, receberam críticas por parte de arquitetos e urbanistas.  

16.849 NOVAS HABITAÇÕES NA MATA SUL PERNAMBUCANA  

Havia, em data anterior à enchente de 2010, uma demanda habitacional mapeada pelo Programa Minha 
Casa Minha Vida para a região da Mata Sul. Porém, os municípios afetados pela enchente de 2010 tiveram 
sua meta ampliada para atender ao Projeto Operação Reconstrução, a partir de uma prerrogativa de 
urgência. As 20 mil novas unidades habitacionais inicialmente estimadas transformaram-se em 16.849 
unidades relacionadas pelo programa (ver Tabela 1) em relatório da Cehab-PE. A implantação destas 
unidades teve grande repercussão na organização e na distribuição dos vetores de expansão das cidades da 
região, uma vez que os novos conjuntos correspondem a uma porcentagem significativa da área ocupada e 
da população residente nestas cidades. 

Uma vez que os núcleos urbanos existentes, como Barreiros, Palmares, Água Preta, Cortês ou Catende, se 
desenvolveram junto aos rios, os números sobre danos no setor de habitação são agravados pelo padrão de 
ocupação em áreas de risco, que ocorre de modo disperso na zona rural, mas de modo concentrado nas áreas 
urbanas. Este foi o principal argumento utilizado para que os novos conjuntos habitacionais promovidos pelo 
Programa Minha Casa Minha Vida a partir da Operação Reconstrução Mata Sul fossem inseridos em terras 
com cotas mais elevadas, o que contribuiu para que os conjuntos implantados se caracterizassem como 
expansões à margem da mancha urbana existente, afastadas das mesmas, conforme é possível observar nas 
imagens aéreas na sequência, que fornecem a localização dos novos conjuntos junto aos núcleos urbanos. 
(Figs. 1 a 6).  
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Tabela 1: Unidades habitacionais produzidas por município através do PMCMV na região da Mata Sul pernambucana. 

FONTE: Elaborado pelas autoras conforme tabela que consta no site da Cehab-PE, disponível em http://www.cehab.pe.gov.br/web/ 
cehab/operacao-reconstrucao, acesso em dez 2017, com dados de população extraídos do site do IBGE. 
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Figura 1. Barreiros, cortada pelo Rio Una. Conjuntos habitacionais: Barreiros, São Francisco, Baeté, Santa Clara I e II, indicados em branco, e mancha 
urbana existente em preto. 
Fonte: Imagem de 2017 tratada pelos autores, a partir de Google Maps. 
 
 

 

Figura 2. Palmares (maior, à esquerda) e Água Preta (abaixo, à direita), junto ao Rio Una. Em Palmares, os novos bairros com as unidades 
habitacionais do PMCMV localizam-se na outra margem do rio, a sudeste da cidade. Conjuntos habitacionais: Engenho Paul e Quilombo dos 
Palmares, indicados em branco, e mancha urbana existente em preto. Em Água Preta, município próximo a Palmares, a expansão dos novos bairros 
ocupa uma área equivalente à cidade existente, e localiza-se à noroeste do município. Conjuntos habitacionais:  Barra d´Ouro I e II, indicados em 
branco, e mancha urbana existente em preto.  
Fonte: Imagem de 2017 tratada pelos autores, a partir de https://www.google.com.br/maps/@-8.683003,-35.555149,8584m/ 
data=!3m1!1e3?hl=en 
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Figura 3. Foto aérea do Município de Correntes. Número de unidades habitacionais providenciadas pelo PMCMV: 1.229. Conjuntos habitacionais: 
Salgadinho/Manipoeira e Engenho Bom Destino.  
Fonte: Imagem de 2017 tratada pelos autores, a partir de foto disponível em https://www.google.com.br/maps/@-9.1379489,-
36.3210777,6298m/data=!3m1!1e3?hl=en, acesso em 28/12/2017. 
 
 

 
Figura 4. Município de Catende. 1.032 novas unidades do PMCMV no Conjunto Mata da Jaqueira. 
Fonte: Imagem tratada pelos autores, a partir de foto disponível em https://www.google.com.br/maps/@-8.6649384,-
35.7287931,7211m/data=!3m1!1e3?hl=en, acesso em 28/12/2017. 
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Figura 5. Município de Cortês, em uma das margens do rio Sirinhaém. A expansão da cidade cruzou o rio no conjunto Fazenda Pedrezinho, com 
338 unidades do PMCMV.  
Fonte: Imagem tratada pelos autores, a partir de foto disponível em https://www.google.com.br/maps/@-8.4661219,-35.5403793,3685m/ 
data=!3m1!1e3?hl=en, acesso em 28/12/2017. 
 

 

Figura 6. Jurema. Na imagem observam-se quatro conjuntos espalhados pela área do município: Sítio Salobro, Distrito Laje dos Caroços, Distrito 
Santo Antônio das Queimadas (à sudeste), Sede Sítio Lagoa do Padre.  
Fonte: Imagem tratada pelos autores, a partir de foto disponível em https://www.google.com.br/maps/@-8.7186558,-36.1669475,10800m/ 
data=!3m1!1e3?hl=en, acesso em 28/12/2017. 
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Para uma aproximação das análises à escala do conjunto habitacional, foram selecionados os conjuntos 
construídos no município de Barreiros, que foi dentre todos o mais afetado, recebendo o maior número de 
novas unidades habitacionais - cerca de 4.000 -, distribuídas em cinco conjuntos: Santa Clara I e II, São 
Francisco, Barreiros e Baeté (Figura 9). Estão apresentados a seguir, com dados referentes a cada conjunto.  
 

 
Figura 7. Conjuntos do PMCMV feitos em Barreiros: Barreiros (A), São Francisco (B), Baeté (C), Santa Clara 1 (D) e Santa Clara 2 (E).  
Fonte: Tratado pelos autores a partir de Google Maps, 2017. 

CONJUNTO BARREIROS 

O Conjunto Barreiros tem acesso pela rodovia PE-060 e ocupa terras do antigo Engenho Herval. As obras 
foram realizadas entre 2011 e 2013, em uma única etapa, pela construtora VENÂNCIO/GUSMÃO/ABF. 

O conjunto, com 300 unidades habitacionais, foi o único no município que utilizou construção tradicional de 
bloco cerâmico e cobertura com telha de barro. Foi executado simultaneamente ao conjunto São Francisco, 
que fez uso de um sistema construtivo em parede de concreto com forma plástica reaproveitável. Devido à 
proximidade e simultaneidade de execução entre os conjuntos Barreiros e São Francisco, o comparativo 
entre ambos possivelmente determinou que todos os demais conjuntos executados posteriormente no 
município de Barreiros utilizassem sistema construtivo com parede de concreto.  

Barreiros também foi o único conjunto habitacional que teve unidades geminadas duas a duas, e desníveis 
solucionados com taludes nas divisas de fundo das casas, no centro das quadras, o que não impediu o 
impacto causado pelo movimento de terra na paisagem. As dez quadras do conjunto ocupam três platôs 
independentes, conectados em série por uma única via: não há exatamente uma continuidade da malha 
urbana e longas distâncias e desníveis isolam os núcleos entre si. Entre os núcleos há uma área de proteção 
ao longo de um fundo de vale. Há também duas ligações com o conjunto São Francisco, sendo uma delas o 
único acesso a uma gleba de casas do conjunto vizinho. O conjunto Barreiros conta com oito lotes para usos 
comunitários, com espaço para creche, igreja e praças. 
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Figura 8. Conjunto Barreiros.  
Fonte: Tratada pelos autores a partir de Google Maps. 

  
Figura 9. Conjunto Barreiros.  
Fonte: Disponibilizado por Cehab-PE, 2011-12. 

 
Figura 10. Conjunto Barreiros.  
Fonte: Foto das autoras, 2016. 
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CONJUNTO SÃO FRANCISCO 

O conjunto São Francisco, construído pela construtora Egesa entre 2011 e 2013, foi implantado em duas 
etapas em terrenos situados em lados opostos da rodovia PE-060, ficando um dos lados em área contígua 
àquela ocupada pelo conjunto Barreiros. Suas sete glebas ou platôs contem lotes ortogonais distribuídos por 
diversas quadras. A área total do empreendimento é 629.000 m2, dos quais o loteamento ocupa 188.000 m2 
e as casas ocupam 37.867 m2. Para as 950 unidades habitacionais, foi utilizado o sistema construtivo de 
parede de concreto com fôrmas plásticas reutilizáveis. Quase a totalidade das unidades do conjunto São 
Francisco foram destinadas a famílias desabrigadas pelas enchentes de 2010 e 2011. A tipologia única de casa 
tem área de aproximadamente 40m2 com programa básico de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de 
serviço externa. No conjunto, foram projetadas três praças, uma quadra, um posto de saúde, duas escolas e 
uma creche. 

Durante sua construção, realizada no período de chuvas, optou-se pela proteção do canteiro através de 
estrutura inflável do tipo bolha. Esta tecnologia foi utilizada para acelerar a entrega do conjunto sem 
interrupção de obras. Foram utilizados dois galpões móveis infláveis, cada um com área de 3.000 m² e 18 
metros de altura. As “bolhas” permitiram a construção de 20 casas simultaneamente. Uma terceira cobertura 
insuflada foi usada para obras de infraestrutura do conjunto habitacional, como rede de esgoto, 
abastecimento de água e pavimentação 

 

 

Figura 11. Conjunto São Francisco. Vista geral do canteiro com um dos galpões infláveis, 2011. 
Fonte: Disponibilizado por Cehab-PE, 2011. 
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Figura 12. Conjunto São Francisco. Imagem aérea. 
Fonte: Tratado pelos autores a partir de Google Maps, 2017. 

  
Figura 13. Conjunto São Francisco. Aspecto geral na entrega do conjunto, 2013.  
Fonte: Disponibilizado por Cehab-PE. 

  

Figura 14. Conjunto São Francisco. Aspecto geral três anos após a entrega.  
Fonte: Autoras, 2016. 
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CONJUNTO BAETÉ 

Em 2012 iniciadas as obras do conjunto Baeté, finalizado pela construtora Egesa em 2013.O conjunto ocupa 
terras pertencentes à “massa falida” da Usina Central de Barreiros, que fazia parte do antigo Engenho Una, 
com área de 908 ha ao norte do município, nas proximidades da rodovia PE-060. Nesta gleba, a área 
utilizada para loteamento foi de 376.474 m2 , sendo que as 1200 unidades habitacionais ocupam 47.832 m2. 
O restante das áreas foi destinado à circulação, preservação e equipamentos comunitários. 

O conjunto estende-se por platô único erguido em três etapas num total de cinco glebas com dezenas de 
quadras e ruas ortogonais. Grande parte dos  equipamentos comunitários (escolas, creches, quadras, 
igrejas, posto policial e cozinha comunitária) ocupa a área central do conjunto. 

Assim como no conjunto São Francisco, as unidades do conjunto Baeté possuem 40 m2 com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa.  

Para a construção deste conjunto também foram adotadas estruturas infláveis para proteção do canteiro, 
agilizando as obras em períodos de chuva. Aplicou-se o mesmo sistema construtivo de parede de concreto 
com formas plásticas reutilizáveis. 

 

 

Figura 15. Conjunto Baeté. Vista geral do canteiro com um dos galpões infláveis, 2012. 
Fonte: Disponibilizado por Cehab-PE. 
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Figura 16. Conjunto Baeté. Imagem aérea. 
Fonte: Tratado pelos autores a partir de Google Maps, 2017. 

  
Figura 17. Conjunto Baeté na entrega das obras. 
Fonte: Disponibilizado por Cehab-PE, 2013. 

  
Figura 18. Conjunto Baeté três anos após a entrega. 
Fonte: Foto das autoras, 2016. 
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CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA CLARA 

 

Inserido nas antigas terras da fazenda Santa Clara, situadas a sudoeste do município de Barreiros a cerca de 
dois quilômetros do centro da cidade, o conjunto Santa Clara é acessado por uma estrada que parte da PE-
060 e também por algumas vias internas do município (GAZETA NOSSA, 2016).  

As obras do conjunto foram iniciadas em 2012 pela construtora Egesa, e seriam entregues em duas etapas - 
Santa Clara I e Santa Clara II-, com inauguração prevista para 2013. O empreendimento total ocupa uma área 
aproximada de 42 hectares e tinha 1593 unidades previstas. 

Por ser uma área acidentada com colinas e morros e cotas que apresentavam mais de 100 m de desnível, foi 
necessária a realização de cortes e aterros com posterior compactação do solo, para criação dos platôs onde 
se implantariam as unidades, executadas em paredes de concreto com formas plásticas reutilizáveis. Devido 
ao tamanho do empreendimento e à opção pelo excessivo movimento de terra, pôde-se perceber que as 
obras de terraplenagem se estenderam por mais tempo do que o previsto e acabaram por constituir uma 
etapa de maior proporção em relação à própria construção das unidades. 

No final de 2013, as casas do conjunto Santa Clara I estavam, em sua maioria, erguidas, cobertas e 
parcialmente pintadas, porém necessitando acabamentos como portas, louças sanitárias e pias. Faltavam 
também as devidas ligações à rede de energia e à rede de abastecimento de água (G1,2014). 

Na mesma data, a grande maioria das casas do Santa Clara II estava apenas com as paredes erguidas, sem 
cobertura ou qualquer tipo de acabamento.  

 

  

Figura 19. Conjunto Santa Clara I. Vista dos platôs isolados entre si. 
Fonte: Acervo da autora, 2015. 
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Figura 20. Conjunto Santa Clara I e II. Imagem aérea. 
Fonte: Tratado pelos autores a partir de Google Maps, 2017. 

   

Figura 21: Residencial Santa Clara II, em processo de finalização, dezembro de 2016.  
Fonte: Foto das autoras, 2016. 
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A Egesa, empresa responsável pelo empreendimento até então, alegou ao longo de 2013 defasagem de 
valores contratuais, devido a atrasos iniciais na liberação do terreno para início da obra e, também, por 
problemas com as condições climáticas enfrentadas no canteiro durante o período de terraplenagem. Uma 
vez que a Caixa Econômica Federal (CEF) indeferiu o pedido de reajuste, avaliado em 30% do total, a Egesa 
optou por rescindir o contrato e abandonar a obra no início de 2014.  

A CEF, por sua vez, comprometeu-se a contratar outra empresa para a finalização dos conjuntos, prevendo a 
conclusão das obras em seis meses a contar do novo contrato. A nova empresa responsável pela 
continuidade das obras do conjunto Santa Clara, HBR Engenharia Ltda, foi contratada no início de 2015 e, 
como medida inicial, apresentou um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, uma vez que o 
abandono das obras, sem previa proteção do terreno submetido aos movimentos de terra, comprometeu 
toda a estabilidade do conjunto e a condição ambiental das áreas do entorno (NETO, 2015). 

Isso ocorreu porque a área determinada a receber o novo conjunto situava-se em terrenos de topografia 
acidentada, e a estratégia de implantação adotada para o conjunto, em vez de adequar-se à topografia 
original, preferiu transformar o terreno em grandes platôs visando a produção em série das casas. Foram 
feitos cortes e aterros colossais para definir os platôs de implantação das diferentes partes do conjunto. 
Segue abaixo um corte referente ao platô 4 (Gleba D), do conjunto Santa Clara I, extraído do projeto 
disponibilizado pela Cehab-PE, no qual observa-se a grande movimentação de terra necessária à criação da 
cota única pretendida. 

Os meses de paralização das obras tiveram como efeito, segundo constatado por perícia da HBR, o 
surgimento de “voçorocas e depressões erosivas intensas provocando o carregamento de material para as 
drenagens naturais do local, e, em função da existência de um açude nas proximidades, o seu assoreamento” 
(NETO, 2015, p. 1). 

Deu-se prosseguimento à obra com estabilização dos processos erosivos, reafeiçoamento e estabilização 
topográfica, redefinição da drenagem superficial, recomposição da cobertura vegetal, desassoreamento do 
açude, arruamento das vias, conexão à rede pública de luz, água e esgoto, e manutenção geral do conjunto, 
para então dar continuidade ao acabamento das unidades habitacionais.  

Devemos lembrar que, nos taludes, a recomposição da cobertura vegetal ficou prejudicada por se tratar de 
áreas com grande movimentação de terra, nas quais o solo superficial foi removido, fato que comprometerá 
a longo prazo a reconstituição da camada vegetal no local, podendo gerar novos problemas futuros de 
erosão. 

 

 

 

9997



 

  

 

 

Figuras 23 e 24. Curvas de nível naturais, Gleba D, platô 4, Santa Clara I, e uma das seções de corte e aterro da mesma área, 
Santa Clara I. 
Fonte: Adaptado pelas autoras a partir da Cehab-PE, 2017. 
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Figura 25. Movimento de terra para implantação do Conjunto Santa Clara. Cehab-PE, 2013. 
Fonte: Imagem cedida por Cehab-PE. 
 

 

Figura 26. Obras de recuperação dos taludes.  
Fonte: Imagem cedida por Cehab-PE, 2015. 
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Figura 27. Unidades do Santa Clara I em fase final de acabamento, 2013, com taludes sem cobertura vegetal, e em 2015, após 
recomposição vegetal dos taludes. 
Fonte: Cehab-PE, 2013; foto das autoras, 2015. 

 

 

Figura 28. Residencial Santa Clara I: Vista do alambrado de proteção e dos taludes em 2016 que, um ano após plantio, 
apresentam pouca cobertura vegetal em função dos grandes cortes feitos no terreno, que removeram o solo apropriado à 
vegetação. 

Fonte: Foto das autoras, 2016. 
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Figura 29. Escola estadual Ana Maria de Moraes Melo, em finalização da obra. 
Fonte: Foto das autoras, 2016. 
 

 

Figura 30: Residencial Santa Clara I, vista do centro de convivência: Quiosque e área de lazer para as crianças. 
Fonte: Fotos das autoras, 2016. 

 

As praças e alguns dos equipamentos comunitários previstos também foram construídos ao longo de 2015 e 
2016. 

As 635 casas do conjunto Santa Clara I foram entregues no início do segundo semestre de 2016, enquanto 
que as unidades do Santa Clara II ainda passavam por processo de finalização no mesmo período. Em 
setembro de 2017, as primeiras 104 unidades do Conjunto Santa Clara II foram entregues pelo PMCMV a 
moradores de Barreiros atingidos pelas últimas enchentes da região registradas em 2017. 

Nota-se que, além dos taludes tratados com cobertura vegetal, não há tratamento paisagístico nas demais 
áreas entregues do conjunto, permanecendo o solo como terra batida. Isso também é notado no espaço 
entre as unidades, que não contém nenhum tipo de delimitação.  
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Figura 31. Residencial Santa Clara II, Gleba D. 
Fonte: Foto das autoras, 2016. 
 

 

Figura 32: Vistas das unidades sem limites físicos entre os lotes, vista posterior das unidades  
Fonte: Foto das autoras, 2015. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto Operação Reconstrução Mata Sul foi uma resposta dada pelo governo estadual para reorganizar a 
região da Mata Sul pernambucana, assolada por enchentes e com necessidade de reconstruir obras de 
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infraestrutura e serviços, como hospitais, escolas, etc. Vinculado ao Projeto, um grande número de moradias 
foi construído em diversos municípios, a partir do Programa Minha Casa Minha Vida. 

Nossa pesquisa verificou in loco os conjuntos feitos nesta ocasião no município de Barreiros: Santa Clara I e 
II, Baeté, Barreiros e São Francisco. 

Do ponto de vista da inserção urbana, é possível identificar na figura 7 que os conjuntos executados em 
Barreiros localizam-se à margem da mancha urbana. Constituem-se áreas de expansão horizontal da cidade 
de Barreiros, conectados à cidade através da estrada PE-060 ou de alguma outra estrada que dela deriva. Foi 
ainda mencionada a opção por terras altas para implantar os conjuntos, o que supostamente reforçou o 
espraiamento, com as consequentes dificuldades de mobilidade trazidas para os moradores dos novos 
conjuntos. 

Enquanto o conjunto Barreiros utilizou técnicas construtivas tradicionais nas unidades residenciais, com tijolo 
cerâmico e telha de barro, em todos os demais conjuntos a técnica construtiva utilizada foi parede de 
concreto com fôrma plástica reutilizável, e telha metálica tipo sanduíche. Talvez um aspecto relacionado à 
produção rápida em série tenha sido a própria opção por implantação em platôs, ou seja, a opção por 
implantar as casas em uma superfície plana que pudesse ser coberta para que as chuvas não interferissem 
no andamento das obras. Contudo, os terrenos acidentados, sobretudo no conjunto Santa Clara, mostraram-
se problemáticos ao serem transformados em um conjunto de platôs. O impacto direto desta decisão foi 
visível ainda antes da finalização dos conjuntos, com o surgimento de problemas de erosão. No conjunto 
Santa Clara, um período de paralização das obras acarretou graves problemas de estabilidade do terreno, 
que precisou depois ser sanado com obras de emergência para contenção das erosões (Figura 26). Houve 
ainda o assoreamento do corpo d´água próximo ao conjunto, devido à deposição da terra proveniente do 
processo erosivo. 

Outro impacto da implantação por platôs diz respeito ao isolamento das partes dos conjuntos entre si, uma 
vez que grandes desníveis separam os platôs. Assim, a opção por reunir quadras habitacionais em platôs de 
cota única trouxe como consequência a fragmentação dos conjuntos (Figura 12). A disposição em platôs 
dificulta a circulação entre estas partes do conjunto, feita em geral por uma única via, prejudicando o 
acesso aos equipamentos e comércio previstos. As áreas destinadas aos equipamentos e comércio 
localizam-se à margem dos platôs ou nas extremidades dos conjuntos, e a distribuição dos equipamentos 
não atende igualmente aos diversos platôs criados. A exceção fica por conta do conjunto Baeté que, 
ocupando um terreno mais plano, tem as quadras habitacionais dispostas ao redor de um espaço central 
destinado a equipamentos públicos, lazer e comércio.  

Em visita realizada no município em dezembro de 2016, algumas escolas e praças estavam entregues à 
população. Contudo, a totalidade dos lotes destinados a uso comercial permaneciam desocupados, 
dificultando o abastecimento da população para bens de consumo diário e gerando dependência dos 
moradores com relação ao centro da cidade. 

Para finalizar, lembramos que o tipo de implantação e inserção urbana adotado nos conjuntos de Barreiros 
traz aspectos presentes em muitos outros empreendimentos, apontados como fator de insucesso de muitos 
conjuntos habitacionais no Brasil, relacionados sobretudo à localização periférica dos mesmos conforme 
Ferreira (2012) e Rolnik (1994). Além do impacto social, o impacto ambiental da implantação destes 
conjuntos relatados acima devem ser considerados em sua avaliação, para além dos enaltecidos fatores 
quantitativos e de custos.  
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FORTIFICACIONES URBANAS: ESPACIOS COLECTIVOS DE USO PRIVADO 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIAMÍCHKIN 

RESUMO: 
Na atual cidade contemporânea, é perceptível a troca dos ambientes públicos por privados. Shoppings Centers 

desenvolvem tal ofício, juntamente com os prédios residenciais fechados, que buscam reproduzir os espaços públicos, 
no entanto, com disponibilidade exclusiva à seus usuários. A partir disso, este artigo trata de uma análise de um 
trecho do bairro Jardins da cidade de Aracaju-SE, a partir de estudos de observação a respeito da sua morfologia e 
configuração urbana na busca de compreender como estas contribuem com a lógica que institui espaços coletivos, 

mas de uso privado, fragmentando o espaço urbano.  
PALAVRAS-CHAVE: fortificações urbanas; espaços públicos; uso coletivo.  

ABSTRACT: 

In the current contemporary city, it is noticeable the exchange of public environments by private ones. Shoppings 
Centers develop such craft, together with the closed residential buildings, which seek to reproduce public spaces, 
however, with exclusive availability to its users. This article deals with an analysis of a section of the Jardins 
neighborhood of the city of Aracaju-SE, based on observation studies about its morphology and urban configuration in 

the search to understand how these contribute with the logic that establishes collective spaces, but private use, 
fragmenting the urban space. 
KEYWORDS: urban fortifications; public spaces; collective use. 

RESUMEN: 
En la actual ciudad contemporánea, es perceptible el intercambio de los ambientes públicos por privados. Shoppings 
Centers desarrollan tal oficio, junto con los edificios residenciales cerrados, que buscan reproducir los espacios 
públicos, sin embargo, con disponibilidad exclusiva a sus usuarios. A partir de eso, este artículo trata de un anális is de 

un tramo del barrio Jardins de la ciudad de Aracaju-SE, a partir de estudios de observación acerca de su morfología y 
configuración urbana en la búsqueda de comprender cómo estas contribuyen con la lógica que instituye espacios 
colectivos, pero de uso privado, fragmentando el espacio urbano. 
PALABRAS-CLAVE: fortificaciones urbanas; espacios públicos; uso colectivo. 
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INTRODUÇÃO 
 
Nos séculos passados, grandes muros de pedra costumavam ser erguidos como defesa das cidades, 
protegendo-as dos ataques de seus inimigos nas guerras e contra tomada de território, bens e poder. Com 
isso, quanto mais alto e forte fossem esses muros, mais segura estaria a cidade e seus habitantes, os quais 
podiam encontrar na fortificação recursos internos que suprissem suas necessidades. 
 
Na Idade Média (século V a XV), as muralhas se legitimaram a maior força militar urbana e passam a 
constituir a cidade, não apenas em caráter material, mas também social consagrando-se como um espaço 
econômico e religioso (LE GOFF, 1991, apud RIBEIRO; REIS, 2012). Já na transição da Idade Média para a 
Idade Moderna (século XVI a XVIII), com a introdução da artilharia nos campos de batalha as altas muralhas 
foram aos poucos substituídas por muralhas mais baixas e com formas melhor adaptadas à art ilharia, 
criando as fortalezas abaluartadas, com planta baixa em forma de “estrela” (AZEVEDO, 2011).  
 
Diante dessa nova organização social, pensadores e tratadistas da época passam a planejar cidades ideais 
com “o desejo de regulamentar a vida dos habitantes, de fazer da sociedade um minucioso alvéolo onde 
cada um possa encontrar o seu lugar e a sua função” (BERRIEL, 2004, p.46). Dentre esses tratadistas está 
Vincenzo Scamozzi que projeta Palmanova (Figura 1), a única cidade ideal construída, proposta em uma 
geometria baseada na estrela de nove pontas (nonagrama), materializando, além de ideais militares, ideais 
filosóficos e religiosos, visto que, do ponto de vista psíquico, o homem tem uma necessidade de manter -se 
harmonizado entre os planos do mundo físico e metafísico a fim de sentirem-se seres completos (KYWERT, 
2006; JUNG, 1969 apud ELIAN, 2012), bem como a ideia de cidades estreladas e poligonais do 
Renascimento. A respeito disto, Gonsales (2005) afirma que, 
 

No século XVI, se difunde na cultura coletiva o interesse pela paisagem urbana. Os 
gravadores lançam ao mercado grande quantidade de vistas das cidades, representa ç ões  

de ordenações retil íneas, todas em perspectiva.Grande parte dessas representações de 
espaços urbanos está impregnada de um pensamento utópico recorrente na época, do 
qual as cidades ideais, Sforzinda de Filarete, de 1460, Palmanova de Scamozzi, cons truída  
apenas em 1593, mas com conceitos conhecidos desde 1500, são as representações  ma i s  

conhecidas. (GONSALES, 2005, s/p)mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
 

Apesar de sua forma, manteve o traçado regular com suas principais ruas convergindo para uma mesma 
praça central e tendo como principal função a defensiva de manter os turcos longe do território v eneziano. 
Nela, um fosso cercava a cidade e três grandes portões permitiam a entrada, tornando visível quem entrava 
e saía dela, facilitando, assim, o controle da circulação de pessoas e mercadorias. Desse modo, Scamozzi 
cria uma cidade ideal com recursos suficientes para contemplar a necessidades de seus moradores, de 
modo que esses encontrassem em suas proximidades o que necessitavam em seu dia a dia.  
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Figura 1: Vista aérea da cidade de Palmanova 

Fonte: ://misteriosdomundo.org/parece-uma-cidade-comum-ate-voce-ve-la-do-alto/ 
 
 

A fortificação de Palmanova foi planejada para poucos habitantes, porém apesar de segura e de 
considerada como ideal por Scamozzi, não foi atrativa para a vida comum, sendo considerada inabitável, já 
que, “com exceção dos militares, ninguém queria se estabelecer por lá. Nem mesmo uma le i  de 1611 que 
libertava prisioneiros dispostos a se mudar para Palmanova funcionou” (GLANCEY, 2016, s/p) . Palmanova 
existe até os dias atuais conservada em seu traçado original, sendo considerada como um monumento 
nacional. Entretanto, se Palmanova recebeu um repúdio populacional por sua configuração fortificada, não 
é o que acontece atualmente, pois diante do caos das cidades contemporâneas como engarraf amentos no 
trânsito e o aumento da violência urbana, o homem tem procurado refugiar-se na introspecção dos 
grandes muros de residências unifamiliares e, especialmente, de condomínios fechados, bem como de 
Shopping Centers.  Tais edificações, assim como a cidade ideal de Scamozzi, funcionam como fortificações, 
proporcionando segurança aos seus usuários através de câmeras, portarias e seguranças que controlam o 
que acontece em tais ambientes ou a saída e entrada de pessoas, bem como, suprir as necessidades de  
lazer, comércio, entre outros, em um mesmo lugar. 
 
Além disso, na atual cidade contemporânea, é perceptível a troca dos ambientes públicos por privados, por 
motivos que decorrem desde o medo urbano, a comodidade ofertada nos espaços privativos, ou até a o  
desejo por conviver entre iguais (SILVA, 2014). Os shoppings centers desenvolvem tal ofício, juntamente 
com os prédios residenciais fechados, que buscam reproduzir os espaços públicos, no entanto, com 
disponibilidade exclusiva à seus usuários. A partir disso, este artigo trata de uma análise  de um trecho do 
bairro Jardins da cidade de Aracaju-SE, a partir de estudos de observação a respeito da sua morfologia e 
configuração urbana na busca de compreender como estas contribuem com a lógica que institui espaços 
coletivos, mas de uso privado, fragmentando o espaço urbano e restringindo-o àqueles sujeitos 
reconhecidos como iguais (CALDEIRA, 2003).  

IDENTIFICAÇÃO DOS POTENCIAIS DE ATRAÇÃO E REPULSA 
 
Não há cidade, em seu real sentido, sem que haja sociabilidade entre seus indivíduos, pois “só enquanto 
coletividade a cidade tem existência como tal.” (SILVA, 2014, p.23).  Porém, para que haja essa interação 
humana é necessário que a configuração urbana seja pensada para tal, e isso é constituído a partir de cada 
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edificação que em conjunto formam o tecido urbano. Essas edificações apresentam-se cada vez mais 
grandiosas e com caráter privado, descaracterizando o significado da urbanidade, que segundo Choay  
(1996, p.12) é “o ajustamento recíproco entre uma forma de tecido urbano e uma forma de 
conviviabilidade”. Não há interesse com o meio externo, apenas de se proteger dele.  
 
Essa estrutura das edificações, por sua vez, pode despertar sentimentos de atração ou repulsa às pessoas. 
Classificam-se, portanto, como potencial forte de atração o espaço que seja convidativo, tanto em sua 
composição arquitetônica como nos serviços oferecidos, e que despertam nas pessoas grande interesse 
em visitá-lo. Classifica-se ainda como potencial médio ambientes com um fluxo razoável de pessoas, que 
possuem necessidades específicas para procurá-los. Há também potencial fraco que, praticamente, não 
apresenta atração ou possui um fluxo bem reduzido, ou ainda, o potencial de repulsa, que são ambientes 
sem nenhum atrativo e que, muito pelo contrário, despertam o sentimento de insegurança e medo. 
(SILVA, 2014). 
 
Buscou-se também entender a visão dos usuários para as edificações e espaços existentes naquela área, 
considerando-os com seu potencial atrativo ou não em três eixos: forte, médio ou fraco.  (SILVA, 2014). 
Para tal, foi aplicado um questionário1 às pessoas que utilizam esse espaço, onde elas eram questionadas 
a respeito de sua apropriação do bairro e quais equipamentos e espaços consideram mais atrativos ou 
repulsivos. (Figuras 2 e 3) 
 

 

 Figura 2: Mapa do potencial de atração e repulsa do bairro Jardins 
Fonte: Autores, 2016 

                                                                 
1 Questionário realizado no dia 23 de Maio de 2016. 
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Figura 3: Potencial Atrativo do Bairro Jardins 

Fonte: Autores, 2016 

 

Observa-se que os espaços classificados com o potencial de atração forte despertam o interesse nas 
pessoas, dentre eles, um shopping e um hipermercado, ambos são grandes centros comerciais que 
atendem a comunidade local  do bairro assim como também de bairros vizinhos. O Shopping, em especial,  
oferece ampla diversidade não só de serviços como também de lazer, tendo um grande f luxo de pessoas 
em todas as faixas etárias. (Figura 4) 

 
Figura 4: Apropriação do Shopping Jardins por seus usuários 

Fonte: Autores, 2016 
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Outro fator analisado é de grande importância para compreensão do vínculo social entre as pessoas e  o 
espaço é como elas se deslocam por ele. Para isso, os entrevistados foram classificados em três grupos: 
trabalhadores, clientes e moradores. (Figura 5) 
 

 

Figura 5: Deslocamento dos usuários do Shopping Jardins  
Fonte: Autores, 2016 

 
Nos dois primeiros gráficos que representam o deslocamento dos trabalhadores e clientes, 
respectivamente, não há incidência de deslocamentos a pé, pois a maioria desses não reside no bairro ou 
nos arredores do Shopping Jardins. Os moradores dessa área (último gráfico) costumam fazer esse percurso 
a pé, mesmo havendo os que se recusam alegando sentirem-se inseguros. 
 
Em comparação com o Shopping Jardins e o Hiper Bompreço, podemos considerar o Burger King, o posto e  
o Banese como edificações de potencial atrativo médio, assim como também o Colégio Estadual Professor 
Gonçalo Rollemberg Leite e uma Galeria, que não estão incluídos no questionário, mas participaram da 
observação feita sobre área. Enquadram-se nessa classificação por possuírem caráter maior de serviço ou 
equipamento público, e por atenderem a um público mais local, como é o caso da galeria que oferece 
serviços como padaria e academia. 
  
As demais edificações da região são condomínios residências, em sua maioria com mais de seis pavimentos 
e muros altos e vedados, que acabam deixando as ruas isoladas e consequentemente não atraindo os 
pedestres, e tendo um fluxo reduzido, enquadrando-se em um potencial de atração fraco. (Figura 6) 
 
 

 

Figura 5: Prédios residenciais à esquerda e shopping Jardins à direita. 
Fonte: Autores, 2016 

SOCIABILIDADE URBANA, SHOPPING CENTER E ESPAÇO PÚBLICO 

O Shopping Center na sociedade contemporânea desenvolve papel de encontro, deixando ruas e praças 
vazias, “[...] a sociabilidade urbana e a vida pública passam a ocorrer, cada vez mais, em espaços privados.” 
(SILVA, 2014, p.15). Essa mudança relaciona-se especialmente pela conveniência ofertada por os ambientes 
de lazer fechados, como explicitado pelo PhD em sociologi a urbana, Rogério Proença, em entrevista2, 
afirmou que: “A preponderância dos Shoppings Centers como espaços fechados de lazer e consumo sobre 

                                                                 
2 Entrevista realizada no dia 01 de Abril de 2016 
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os espaços abertos e públicos no Brasil decorre em parte pelo medo urbano e por uma certa comodidade 
proporcionada por esse espaços em concentrar diversas ofertas de bens e serviços.”  

O Shopping Center na sociedade contemporânea desenvolve papel de encontro, principalmente entre a 
classe média, deixando ruas e praças vazias. Isso foi comprovado através de dados obti dos com 
questionário3 aplicado a usuários que circulavam na área de estudo, em que a maioria demonstrou 
preferência por ir ao Shopping (56%), o considerando como espaço de lazer. (Quadro 1)  

 
Quadro 1: Resultado da aplicação de questionários aos usuários do shopping jardins 

Fonte: Autores, 2016 

                                                                 
3 Questionário realizado no dia 23 de Maio de 2016. 
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O medo urbano é retratado quando a maior parte das pessoas diz não sentirem-se seguros com a 
configuração do bairro (59%), mesmo aprovando essa estrutura de prédios residenciais com muros al tos e  
fechados (85%), itens 5.1 e 5, respectivamente, e acreditam que a melhor forma de resolver isso é com o 
policiamento, item 3.2. 
 
O professor Rogério Proença, critica justamente essa estrutura por sua criação de vazios,  e  consequente  
sentimento  de  insegurança:  “Não  é  apenas  o Shopping  Center  que contribui para esvaziar ruas e 
calçadas. À arquitetura dos Condomínios verticais solaparam o passeio público na medida em que, ao 
elevarem as áreas comuns das edificações para  o  2º ou  3º  pavimentos,  gerou  um  maior  
distanciamento  do  morador  em  relação    à calçada. Quem transita pelas calçadas dos condomínios não 
interage com absolutamente nada além dos muros dos estacionamentos internos que, em geral hoje, ficam 
no subsolo e/ou térreo.”. 
  
Esse fato é confirmado no questionamento 6, em que a maioria dos entrevistados (74%) afirma que não é  
possível haver interação ou espaço de lazer com tal configuração. Complementando com a fala do 
professor, que destacou o fato do Shopping Jardins está instalado em uma área tip icamente residencial, em 
que é marcado por trajetos diários: casa- trabalho-escola, sendo esses espaços públicos apenas como 
ambientes de passagem, não contribuindo para a sociabilidade ou interações sociais.  

 [...]  o  espaço  privado,  na  forma,  por  exemplo,  de  shopping  centers e condomínios    
residenciais    fechados,   que procuram deliberadamente reproduzir  certas  

características  de  espaço  coletivo de  convivência,   não obstante projetam para si mui to 
mais uma convivência entre iguais. (SILVA, 2014, p.13) 

 
Porém, segundo Proença: “O maior problema é que as  pessoas parecem  cada vez mais   desejar   evitar   o   
encontro   com   o outro,   com   o estranho,   proporcionado   pelas sociabilidades de rua. Sobretudo as 
classes médias e altas parecem preferir a ilusão do simulacro de uma vida supostamente limpa e  segura e  
climatizada oferecida pelos Shopping Centers, a vivenciar a experiência real da vida como ela é .” Conclui  
ainda seu pensamento, explicitando da carência por ambientes públicos naquela região, havendo apenas à 
Praça Missionária Zilda Arns, o que dificultava o encontro e a interação entre as pessoas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Diante do que foi apresentado, percebe-se que a privatização dos espaços públicos é algo existente no 
trecho analisado do bairro Jardins, e aceito por sua população/usuários, devido em grande parte por o 
medo urbano que está instalado na sociedade, e às construções cada vez mais fechadas entre si, formando 
fortificações que negam a cidade. No entanto, há questões que podem ser resolvidas a partir do 
posicionamento do poder público, com melhorias em seu plano diretor e aplicação de obras que 
possibilitem a apropriação das pessoas, a exemplo da escassez de praças na área. Pois só com medidas que 
despertem o desejo pelo do uso dos ambientes públicos, é que a da população pode ocupar novamente 
essas áreas e juntamente com isso, recuperar a importância pelo contato social.  
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GESTÃO PARTICIPATIVA
UM CAMINHO, VÁRIOS O

COMMUNITY ENGAGEMENT IN

GESTIÓN PARTICIPATIVA DE LA CIUDAD DE BELO HO

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA

RESUMO: 
As décadas de 1990 e 2000 foram marcadas por inúmeros avanços nas garantias e direitos institucionais, ao menos no 
que se refere às conquistas nos âmbitos jurídicos. No entanto, a efetividade prática destas conquistas tem encontrado 
inúmeras barreiras para a sua efetivação: não obstante as dificuldades da participação popular institucionalizada, 
outros artifícios vêm sendo utilizados para invalidar as decisões tomadas nos processos que contam com participação 
popular. O que se percebe, na prática, é que med
interferido nas decisões que foram tomadas coletivamente
construção do espaço urbano. O objetivo do presente artigo é analisar como algumas 
obliterado uma efetiva participação popular nas decisões sobre a cidade, tomando como base o desenvolvimento da 
política urbana de Belo Horizonte nos últimos quinze anos, sobretudo
Municipais de Política Urbana. 
PALAVRAS-CHAVE: gestão participativa

ABSTRACT: 

In Brazil, the 1990s and 2000s perceived 
However, despite these progresses found on the juridical context, its fruitions have
besides the known difficulties of a true 
invalidate decisions made through social participation
being used by governmental institutions
the construction of the urban space that disregards people’s 
practices have obliterated an effective 
the development of the urban policy of Belo Horizonte in the last fifteen years, especially what refers to the decisions of 
the Municipal Conferences of Urban Politics.
KEYWORDS: community engagement; urban policy; Urban Policy Conference, Belo Horizonte

RESUMEN: 

Las décadas de 1990 y 2000 fueron marcadas por innúmeros avances en las garantías y derechos institucionales, al 
menos en lo que se refiere a las conquistas en los ámbitos jurídicos. Sin embargo, la efectividad práctica de estas 
conquistas han encontrado innúmeras barreras para su efectuación: no obstante a las dificultades de la participación 
popular institucionalizada, otros artificios han sido utilizados para invalidar las decisiones tomadas en los procesos que 
cuentan con participación popular. Lo que se percibe, en la práctica, es que medidas adoptadas por las propias 
instituciones gubernamentales tienen interfer
verticalmente, otras orientaciones para la construcción del 
analizar cómo algunas prácticas institucionales han obliterado una efectiva participación popular en las decisiones 
sobre la ciudad, tomando como base el desarrollo de la política urbana de Belo Horizont
sobre todo las referentes a las Conferencias Municipales de Política Urbana.
PALABRAS CLAVE: gestión participativa, política urbana, 

GESTÃO PARTICIPATIVA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE: 
UM CAMINHO, VÁRIOS OBSTÁCULOS 

IN THE CITY OF BELO HORIZONTE: ONE WAY, MULTIPLE BA

LA CIUDAD DE BELO HORIZONTE: UNO CAMINO,

PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA

As décadas de 1990 e 2000 foram marcadas por inúmeros avanços nas garantias e direitos institucionais, ao menos no 
que se refere às conquistas nos âmbitos jurídicos. No entanto, a efetividade prática destas conquistas tem encontrado 

sua efetivação: não obstante as dificuldades da participação popular institucionalizada, 
outros artifícios vêm sendo utilizados para invalidar as decisões tomadas nos processos que contam com participação 
popular. O que se percebe, na prática, é que medidas adotadas pelas próprias instituições governamentais 

nas decisões que foram tomadas coletivamente, deliberando, verticalmente, outras orientações para a 
construção do espaço urbano. O objetivo do presente artigo é analisar como algumas práticas institucionais têm 
obliterado uma efetiva participação popular nas decisões sobre a cidade, tomando como base o desenvolvimento da 
política urbana de Belo Horizonte nos últimos quinze anos, sobretudo o que se refere às decisões das

gestão participativa; política urbana, Conferência de Política Urbana, Belo Horizonte

he 1990s and 2000s perceived advances in social rights, especially in what concerns
progresses found on the juridical context, its fruitions have encountered many obstacles: 

a true community engagement in a govern context, other manners
social participation. Mechanisms to interfere on the decisions 

being used by governmental institutions, leading to a vertical process of decision-making with other
that disregards people’s debate. This article analyses 

practices have obliterated an effective social participation in the decisions concerning the future of the 
the development of the urban policy of Belo Horizonte in the last fifteen years, especially what refers to the decisions of 
the Municipal Conferences of Urban Politics. 

engagement; urban policy; Urban Policy Conference, Belo Horizonte

Las décadas de 1990 y 2000 fueron marcadas por innúmeros avances en las garantías y derechos institucionales, al 
menos en lo que se refiere a las conquistas en los ámbitos jurídicos. Sin embargo, la efectividad práctica de estas 

ontrado innúmeras barreras para su efectuación: no obstante a las dificultades de la participación 
popular institucionalizada, otros artificios han sido utilizados para invalidar las decisiones tomadas en los procesos que 

Lo que se percibe, en la práctica, es que medidas adoptadas por las propias 
interferido en las decisiones que fueron tomadas colectivamente

verticalmente, otras orientaciones para la construcción del espacio urbano. El objetivo del presente artículo es 
analizar cómo algunas prácticas institucionales han obliterado una efectiva participación popular en las decisiones 
sobre la ciudad, tomando como base el desarrollo de la política urbana de Belo Horizonte en los últimos quince años, 
sobre todo las referentes a las Conferencias Municipales de Política Urbana. 

gestión participativa, política urbana, Conferencias de Política Urbana, Belo Horizonte.

 

RIZONTE:  
 

ONE WAY, MULTIPLE BARRIERS 

RIZONTE: UNO CAMINO, VARIOS OBSTÁCULOS 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

As décadas de 1990 e 2000 foram marcadas por inúmeros avanços nas garantias e direitos institucionais, ao menos no 
que se refere às conquistas nos âmbitos jurídicos. No entanto, a efetividade prática destas conquistas tem encontrado 

sua efetivação: não obstante as dificuldades da participação popular institucionalizada, 
outros artifícios vêm sendo utilizados para invalidar as decisões tomadas nos processos que contam com participação 

idas adotadas pelas próprias instituições governamentais têm 
, verticalmente, outras orientações para a 

práticas institucionais têm 
obliterado uma efetiva participação popular nas decisões sobre a cidade, tomando como base o desenvolvimento da 

o que se refere às decisões das Conferências 

Conferência de Política Urbana, Belo Horizonte.  

what concerns the legal realm. 
encountered many obstacles: 

manners have been used to 
n the decisions taken collectively are 

with other orientations for 
analyses how some institutional 

future of the city, based on 
the development of the urban policy of Belo Horizonte in the last fifteen years, especially what refers to the decisions of 

engagement; urban policy; Urban Policy Conference, Belo Horizonte. 

Las décadas de 1990 y 2000 fueron marcadas por innúmeros avances en las garantías y derechos institucionales, al 
menos en lo que se refiere a las conquistas en los ámbitos jurídicos. Sin embargo, la efectividad práctica de estas 

ontrado innúmeras barreras para su efectuación: no obstante a las dificultades de la participación 
popular institucionalizada, otros artificios han sido utilizados para invalidar las decisiones tomadas en los procesos que 

Lo que se percibe, en la práctica, es que medidas adoptadas por las propias 
en las decisiones que fueron tomadas colectivamente, deliberando, 

espacio urbano. El objetivo del presente artículo es 
analizar cómo algunas prácticas institucionales han obliterado una efectiva participación popular en las decisiones 

e en los últimos quince años, 

Belo Horizonte. 
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INTRODUÇÃO 

Embora o movimento comunitário t
oferta de serviços urbanos e sua distribuição escassa, desigual e elitizada, nas cidades brasileiras, somente 
nas últimas décadas verifica-se uma institucionalização das possibilidades de participação popular e um 
entendimento ampliado da ideia de direito 
tem encontrado inúmeras barreiras: não obstante as inúmeras dificuldades da participação popular 
relacionadas às questões de ordem técnica, ao acesso desigual às inf
e da população, entre outros, observa
estrategicamente, invalidando as deliberações advindas de processos que contam com algum grau de 
participação da população. Nesse
tendem a anular a tímida autonomia conquistada, na medida em que interferem nas decisões tomadas 
coletivamente e deliberam, verticalmente, outras orientações para a construção do espaço urb
objetivo do presente artigo é analisar como algumas práticas institucionais têm obliterado uma efetiva 
participação popular nas questões da cidade, tomando como base o desenvolvimento da política urbana da 
cidade de Belo Horizonte nos últimos quinze

Na primeira parte do texto será 
principalmente das reflexões de Souza (2013), Harvey (2014) e Holston (2013) 
contexto brasileiro com vistas a uma possível
analisados exemplos adotados na cidade de Belo Horizonte que têm diminuído a participação
que comprometem a efetivação do direito 
podem ser identificadas em instância
autonomia e das instâncias participativas. Para isso, será realizada uma análise sobre como vem ocorrendo 
o processo de produção e alteração das leis urbaníst
das Conferências Municipais de Política Urbana com a sua (não) efetivação, bem como a promoção de 
políticas urbanas paralelas sem sua 

Se consideramos, como apontou Souza
sócio-espacial devem resultar de um debate democrático e somarmos a isso a enorme gama de interesses 
que estão em jogo na dinâmica de reprodução da cidade, é possível discutir como o Estado vem
lançando mão de artifícios para contornar as conquistas sociais previstas pela Constituição e 
regulamentadas pelo Estatuto da Cidade. Tais medidas, deliberadas a despeito da participação, têm gerado 
cidades que não representam os interesses co
ligados à lógica de reprodução do capital. Esta será a análise da terceira parte do texto.

PARTICIPAÇÃO POPULAR: ENTRE AVANÇOS E RETROCESSOS

As mudanças ocorridas no final do século XX, no Brasil, especialmente àquelas relacionadas ao processo de 
redemocratização, trouxeram em seu bojo o despertar para algumas temáticas, dentre as quais se 
destacam, aqui, as ideias de planejamento e gestão demo

Apesar desse despertar e das inúmeras críticas ao modelo representativo, há ainda uma série de 
argumentos que tentam inviabilizar a forma direta de participação. Ao analisar a distinção entre as 

                                                           
1 Gá na década de 1940, verifica-se a presença de movimentos comunitários em São Paulo e no Rio Grande do Sul.

Embora o movimento comunitário tenha surgido no Brasil há longa data1, questionando, sobretudo, a 
oferta de serviços urbanos e sua distribuição escassa, desigual e elitizada, nas cidades brasileiras, somente 

se uma institucionalização das possibilidades de participação popular e um 
ampliado da ideia de direito à cidade. No entanto, a efetividade prática destas conquistas 

tem encontrado inúmeras barreiras: não obstante as inúmeras dificuldades da participação popular 
relacionadas às questões de ordem técnica, ao acesso desigual às informações, ao despreparo dos técnicos 
e da população, entre outros, observa-se ainda que alguns artifícios vêm sendo utilizados 
estrategicamente, invalidando as deliberações advindas de processos que contam com algum grau de 
participação da população. Nesse viés, medidas adotadas pelas próprias instituições governamentais 
tendem a anular a tímida autonomia conquistada, na medida em que interferem nas decisões tomadas 
coletivamente e deliberam, verticalmente, outras orientações para a construção do espaço urb
objetivo do presente artigo é analisar como algumas práticas institucionais têm obliterado uma efetiva 
participação popular nas questões da cidade, tomando como base o desenvolvimento da política urbana da 
cidade de Belo Horizonte nos últimos quinze anos. 

 discutida a ideia de participação no contexto brasileiro 
das reflexões de Souza (2013), Harvey (2014) e Holston (2013) - e a sua implementação no 

contexto brasileiro com vistas a uma possível instauração de cidades democráticas.
analisados exemplos adotados na cidade de Belo Horizonte que têm diminuído a participação

a efetivação do direito constitucional da gestão democrática das cidades
podem ser identificadas em instâncias governamentais que deveriam se empenhar na ampliação da 
autonomia e das instâncias participativas. Para isso, será realizada uma análise sobre como vem ocorrendo 

alteração das leis urbanísticas nesta cidade, contrapondo às decisões resultantes 
das Conferências Municipais de Política Urbana com a sua (não) efetivação, bem como a promoção de 

 inclusão ao debate democrático. 

Se consideramos, como apontou Souza (2013), que as intervenções propostas para um desenvolvimento 
espacial devem resultar de um debate democrático e somarmos a isso a enorme gama de interesses 

que estão em jogo na dinâmica de reprodução da cidade, é possível discutir como o Estado vem
lançando mão de artifícios para contornar as conquistas sociais previstas pela Constituição e 
regulamentadas pelo Estatuto da Cidade. Tais medidas, deliberadas a despeito da participação, têm gerado 
cidades que não representam os interesses coletivos, mas que se vinculam, muitas vezes, aos interesses 
ligados à lógica de reprodução do capital. Esta será a análise da terceira parte do texto.

PARTICIPAÇÃO POPULAR: ENTRE AVANÇOS E RETROCESSOS 

As mudanças ocorridas no final do século XX, no Brasil, especialmente àquelas relacionadas ao processo de 
redemocratização, trouxeram em seu bojo o despertar para algumas temáticas, dentre as quais se 
destacam, aqui, as ideias de planejamento e gestão democráticos, participação popular e descentralização. 

Apesar desse despertar e das inúmeras críticas ao modelo representativo, há ainda uma série de 
argumentos que tentam inviabilizar a forma direta de participação. Ao analisar a distinção entre as 

se a presença de movimentos comunitários em São Paulo e no Rio Grande do Sul.

 

, questionando, sobretudo, a 
oferta de serviços urbanos e sua distribuição escassa, desigual e elitizada, nas cidades brasileiras, somente 

se uma institucionalização das possibilidades de participação popular e um 
cidade. No entanto, a efetividade prática destas conquistas 

tem encontrado inúmeras barreiras: não obstante as inúmeras dificuldades da participação popular 
ormações, ao despreparo dos técnicos 

se ainda que alguns artifícios vêm sendo utilizados 
estrategicamente, invalidando as deliberações advindas de processos que contam com algum grau de 

viés, medidas adotadas pelas próprias instituições governamentais 
tendem a anular a tímida autonomia conquistada, na medida em que interferem nas decisões tomadas 
coletivamente e deliberam, verticalmente, outras orientações para a construção do espaço urbano. O 
objetivo do presente artigo é analisar como algumas práticas institucionais têm obliterado uma efetiva 
participação popular nas questões da cidade, tomando como base o desenvolvimento da política urbana da 

no contexto brasileiro – através, 
e a sua implementação no 

instauração de cidades democráticas. Em seguida, serão 
analisados exemplos adotados na cidade de Belo Horizonte que têm diminuído a participação popular e 

constitucional da gestão democrática das cidades. Essas medidas 
que deveriam se empenhar na ampliação da 

autonomia e das instâncias participativas. Para isso, será realizada uma análise sobre como vem ocorrendo 
, contrapondo às decisões resultantes 

das Conferências Municipais de Política Urbana com a sua (não) efetivação, bem como a promoção de 

(2013), que as intervenções propostas para um desenvolvimento 
espacial devem resultar de um debate democrático e somarmos a isso a enorme gama de interesses 

que estão em jogo na dinâmica de reprodução da cidade, é possível discutir como o Estado vem, com êxito, 
lançando mão de artifícios para contornar as conquistas sociais previstas pela Constituição e 
regulamentadas pelo Estatuto da Cidade. Tais medidas, deliberadas a despeito da participação, têm gerado 

letivos, mas que se vinculam, muitas vezes, aos interesses 
ligados à lógica de reprodução do capital. Esta será a análise da terceira parte do texto. 

As mudanças ocorridas no final do século XX, no Brasil, especialmente àquelas relacionadas ao processo de 
redemocratização, trouxeram em seu bojo o despertar para algumas temáticas, dentre as quais se 

cráticos, participação popular e descentralização.  

Apesar desse despertar e das inúmeras críticas ao modelo representativo, há ainda uma série de 
argumentos que tentam inviabilizar a forma direta de participação. Ao analisar a distinção entre as 

se a presença de movimentos comunitários em São Paulo e no Rio Grande do Sul. 
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modernas democracias estabelecidas no ocidente e o regime democrático originado no contexto da Grécia 
antiga – momento em que uma democracia participativa conferia poder de decisão aos cidadãos da 
chamada pólis2, Souza apontou como característica essencial dos mode
poder decisório, por parte da população, em função de outrem (SOUZA, 201
democracias modernas e as atuais, não mais caracterizadas pelo processo de participação direta, 
instauraram um distanciamento dos indivíduos em relação às decisões sobre fatores importantes da 
cidade. Partindo-se do princípio da inviabilidade da participação direta de todos, a coletividade é levada a 
eleger "representantes" que teriam direito de decidir em seu nome, tanto sobre
fins. Para os defensores desse modelo político, não se poderia implantar a participação de todos, na 
medida em que não há competência suficiente para tal, em meio à coletividade, devendo as decisões sobre 
as questões da sociedade serem colocadas nas mãos de técnicos e de especialistas em assuntos políticos.

Além de serem questionáveis os argumentos que tentam inviabilizar a forma direta de participação, muitos 
problemas podem ser levantados no modelo representativo. Como descreve S
racionalidade que fundamenta as decisões tomadas, muitas vezes se restringe a um tipo de racionalidade 
instrumental, estreitamente comprometida com a escolha dos melhores meios para se atingir 
determinados fins. Com uma ausência de r
para a reprodução dos mesmos processos de desigualdade presentes na sociedade, dificultando quaisquer 
mudanças nas estruturas do sistema. As alianças políticas estabelecidas, baseadas na troca
fazem com que as decisões tomadas privilegiem grupos específicos, reforçando os interesses das classes 
dominantes. Soma-se a isso, a falta de transparência e a ausência de mecanismos eficazes de controle por 
parte da população, o que favorece 
de que os “especialistas” que representam a população salvaguardam os interesses da maioria, de modo 
mais eficaz, parece não se sustentar.

Assim, observa-se que as ideias relacionadas 
mostrado presente nos debates teóricos e acadêmicos, ao mesmo tempo em que têm ganhando vulto 
também nas pautas governamentais, nos planos de governo e em outras institucionalidades.

Ressalta-se que, nesse sentido, a partir das décadas de 1970 e 1980, muitos movimentos sociais ganharam 
maior expressão, dentre os quais se destaca o 
grande influência na Constituição Federal de 1988. 

Além dos artigos 182 e 183 da Constituição
influência dos atores sociais também 
Assembleia Nacional Constituinte, resultando na garantia da iniciativa popul
processos legislativos (artigo 14 da Constituição Federal) e na exigência de participação dos representantes 

                                                           
2 É importante ressaltar que a esfera pública ateniense não contava com a participação de mulheres, estrangeiros e escravos (nã

reconhecidos como cidadãos), o que tornava a então democracia grega bastante limitada. Apesar disso, vários autores concordam
com o fato de que o sistema da polis grega clássica, alicerçado na participação direta dos cidadãos nas escolhas sobre os rum
cidade, representou uma das experiências mais importantes em termos de autonomia na esfera das decisões políticas. Graças ao 
reconhecimento dessa importância, pensadores que desenvolvem conceitos como autonomia (CASTORIADIS, 1981; SOUZA, 201
esfera pública (ARENDT, 2014), utilizam como referência das suas análises o modelo de democracia direta instaurada na Grécia 
antiga. É nesse viés que Souza, remetendo
cidadão usufruíram de uma liberdade efetivamente superior ao quadro das liberdades limitadas dos cidadãos das modernas 
'democracias'." (SOUZA, 2016, p.173). 

democracias estabelecidas no ocidente e o regime democrático originado no contexto da Grécia 
momento em que uma democracia participativa conferia poder de decisão aos cidadãos da 

, Souza apontou como característica essencial dos modelos políticos atuais a abdicação do 
poder decisório, por parte da população, em função de outrem (SOUZA, 2016
democracias modernas e as atuais, não mais caracterizadas pelo processo de participação direta, 

o dos indivíduos em relação às decisões sobre fatores importantes da 
se do princípio da inviabilidade da participação direta de todos, a coletividade é levada a 

eleger "representantes" que teriam direito de decidir em seu nome, tanto sobre os meios quanto sobre os 
fins. Para os defensores desse modelo político, não se poderia implantar a participação de todos, na 
medida em que não há competência suficiente para tal, em meio à coletividade, devendo as decisões sobre 

serem colocadas nas mãos de técnicos e de especialistas em assuntos políticos.

Além de serem questionáveis os argumentos que tentam inviabilizar a forma direta de participação, muitos 
problemas podem ser levantados no modelo representativo. Como descreve Souza (201
racionalidade que fundamenta as decisões tomadas, muitas vezes se restringe a um tipo de racionalidade 
instrumental, estreitamente comprometida com a escolha dos melhores meios para se atingir 
determinados fins. Com uma ausência de reflexão sobre os próprios fins, as decisões acabam contribuindo 
para a reprodução dos mesmos processos de desigualdade presentes na sociedade, dificultando quaisquer 
mudanças nas estruturas do sistema. As alianças políticas estabelecidas, baseadas na troca
fazem com que as decisões tomadas privilegiem grupos específicos, reforçando os interesses das classes 

se a isso, a falta de transparência e a ausência de mecanismos eficazes de controle por 
parte da população, o que favorece a corrupção no sistema político representativo. Nesse viés, a concepção 
de que os “especialistas” que representam a população salvaguardam os interesses da maioria, de modo 
mais eficaz, parece não se sustentar. 

se que as ideias relacionadas à participação e à gestão democrática das cidades têm se 
mostrado presente nos debates teóricos e acadêmicos, ao mesmo tempo em que têm ganhando vulto 
também nas pautas governamentais, nos planos de governo e em outras institucionalidades.

nesse sentido, a partir das décadas de 1970 e 1980, muitos movimentos sociais ganharam 
maior expressão, dentre os quais se destaca o “Movimento Nacional pela Reforma Urbana
grande influência na Constituição Federal de 1988.  

e 183 da Constituição, relacionados à política urbana, o fortalecimento do poder de 
também pode ser apontado como uma conquista desses movimentos na 

Assembleia Nacional Constituinte, resultando na garantia da iniciativa popular como propulsora de 
processos legislativos (artigo 14 da Constituição Federal) e na exigência de participação dos representantes 

É importante ressaltar que a esfera pública ateniense não contava com a participação de mulheres, estrangeiros e escravos (nã

reconhecidos como cidadãos), o que tornava a então democracia grega bastante limitada. Apesar disso, vários autores concordam
com o fato de que o sistema da polis grega clássica, alicerçado na participação direta dos cidadãos nas escolhas sobre os rum
cidade, representou uma das experiências mais importantes em termos de autonomia na esfera das decisões políticas. Graças ao 
reconhecimento dessa importância, pensadores que desenvolvem conceitos como autonomia (CASTORIADIS, 1981; SOUZA, 201

blica (ARENDT, 2014), utilizam como referência das suas análises o modelo de democracia direta instaurada na Grécia 
antiga. É nesse viés que Souza, remetendo-se ao pensamento de Castoriadis, pontua que "aqueles que gozavam o status de 

uma liberdade efetivamente superior ao quadro das liberdades limitadas dos cidadãos das modernas 

 

democracias estabelecidas no ocidente e o regime democrático originado no contexto da Grécia 
momento em que uma democracia participativa conferia poder de decisão aos cidadãos da 

los políticos atuais a abdicação do 
6). Segundo o autor, as 

democracias modernas e as atuais, não mais caracterizadas pelo processo de participação direta, 
o dos indivíduos em relação às decisões sobre fatores importantes da 

se do princípio da inviabilidade da participação direta de todos, a coletividade é levada a 
os meios quanto sobre os 

fins. Para os defensores desse modelo político, não se poderia implantar a participação de todos, na 
medida em que não há competência suficiente para tal, em meio à coletividade, devendo as decisões sobre 

serem colocadas nas mãos de técnicos e de especialistas em assuntos políticos. 

Além de serem questionáveis os argumentos que tentam inviabilizar a forma direta de participação, muitos 
ouza (2016), a suposta 

racionalidade que fundamenta as decisões tomadas, muitas vezes se restringe a um tipo de racionalidade 
instrumental, estreitamente comprometida com a escolha dos melhores meios para se atingir 

eflexão sobre os próprios fins, as decisões acabam contribuindo 
para a reprodução dos mesmos processos de desigualdade presentes na sociedade, dificultando quaisquer 
mudanças nas estruturas do sistema. As alianças políticas estabelecidas, baseadas na troca de favores, 
fazem com que as decisões tomadas privilegiem grupos específicos, reforçando os interesses das classes 

se a isso, a falta de transparência e a ausência de mecanismos eficazes de controle por 
a corrupção no sistema político representativo. Nesse viés, a concepção 

de que os “especialistas” que representam a população salvaguardam os interesses da maioria, de modo 

à participação e à gestão democrática das cidades têm se 
mostrado presente nos debates teóricos e acadêmicos, ao mesmo tempo em que têm ganhando vulto 
também nas pautas governamentais, nos planos de governo e em outras institucionalidades. 

nesse sentido, a partir das décadas de 1970 e 1980, muitos movimentos sociais ganharam 
Movimento Nacional pela Reforma Urbana” que teve 

relacionados à política urbana, o fortalecimento do poder de 
pode ser apontado como uma conquista desses movimentos na 

ar como propulsora de 
processos legislativos (artigo 14 da Constituição Federal) e na exigência de participação dos representantes 

É importante ressaltar que a esfera pública ateniense não contava com a participação de mulheres, estrangeiros e escravos (não 

reconhecidos como cidadãos), o que tornava a então democracia grega bastante limitada. Apesar disso, vários autores concordam 
com o fato de que o sistema da polis grega clássica, alicerçado na participação direta dos cidadãos nas escolhas sobre os rumos da 
cidade, representou uma das experiências mais importantes em termos de autonomia na esfera das decisões políticas. Graças ao 
reconhecimento dessa importância, pensadores que desenvolvem conceitos como autonomia (CASTORIADIS, 1981; SOUZA, 2016) e 

blica (ARENDT, 2014), utilizam como referência das suas análises o modelo de democracia direta instaurada na Grécia 
se ao pensamento de Castoriadis, pontua que "aqueles que gozavam o status de 

uma liberdade efetivamente superior ao quadro das liberdades limitadas dos cidadãos das modernas 
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de associações populares no processo de organização das cidades (artigo 29 da Constituição Federal). 
 Pode-se afirmar, assim, que a inovação cultural introduzida pelos atores sociais, um elemento não 
abordado pelas concepções hegemônicas de democracia, foi um aspecto central na democratização 
brasileira (AVRITZER, 2002). 

A inserção da participação popular nas deliberações sobre 
da Cidade de 2001 que regulamentou
buscou-se uma alternativa que incluía participação, democracia e descentralização, como possibilidades 
para uma reforma urbana. A falência dos planejamentos hegemônicos 
dos conflitos e das reivindicações –, mostrou
aos cidadãos nas decisões sobre a cidade seria po
mais justas e democráticas. 

Ainda assim, apesar das conquistas democráticas ocorridas em nível legal, poucas mudanças efetivas 
puderam ser constatadas. A pobreza e as desigualdades sociais
presentes na vivência cotidiana dos moradores das cidades brasileiras. Obviamente, atribuir a 
responsabilidade de se alcançar cidades mais justas apenas aos instrumentos legais não seria um caminho 
adequado e promissor. Atribuir aos instrumentos jurídicos um peso que não lhes pertence minimiza o 
entendimento das reais questões que afligem a realidade dos moradores das áreas urbanas. Nesse ponto, 
cabe mencionar, por exemplo, as disputas de poder em que se observa a preponderânc
interesses financeiros de grupos específicos

Por tais motivos, Souza (2010) destaca a 
e planos urbanos, por parte da sociedade civil

Caso contrário, corre
responsabilidade de instaurarem mais justiça social, independentemente das relações de 
poder e de quem esteja decidindo na prática, sobre os fins do planejamento e 
da cidade (SOUZA, 2016

Cabe destacar, que para além da institucionalização da participação através de meios legais, em que pese a 
sua importância, não se pode desprezar a importância do controle social sobre esses instrumentos, assim
também como outras formas de ação direta, expressas através de conflitos e manifestações coletivas. É 
importante ressaltar o entendimento da cidade enquanto local de conflito e, por isso mesmo, de 
construção da cidadania. De acordo com 

(...) politizar significa em primeiro lugar isso, identificar o espaço da política como um 
lugar de onde você contesta. Isso requer instituições! Mas basta criar instituições? Não! 
Ao fazer essa passagem você dá um passo que é exatamente introduzir a cidadania e
reconhecer a cidadania como forma de conflito. O direito só se dá quando se tem o 
conflito (OLIVEIRA, 2000

Da mesma forma, os esforços cotidianos devem ser direcionados para o entendimento do direito à cidade 
estreitamente relacionado à ideia de 

de associações populares no processo de organização das cidades (artigo 29 da Constituição Federal). 
que a inovação cultural introduzida pelos atores sociais, um elemento não 

abordado pelas concepções hegemônicas de democracia, foi um aspecto central na democratização 

A inserção da participação popular nas deliberações sobre os assuntos urbanos foi reforçada pelo Estatuto 
ou os artigos 182 e 183 da Constituição de 1988. Com essas legislações, 

se uma alternativa que incluía participação, democracia e descentralização, como possibilidades 
falência dos planejamentos hegemônicos – visível a partir das desigualdades, 

, mostrou-se como um indicativo de que somente conferindo autonomia 
aos cidadãos nas decisões sobre a cidade seria possível efetivar os reais interesses coletivos

Ainda assim, apesar das conquistas democráticas ocorridas em nível legal, poucas mudanças efetivas 
puderam ser constatadas. A pobreza e as desigualdades sociais, espacialmente
presentes na vivência cotidiana dos moradores das cidades brasileiras. Obviamente, atribuir a 
responsabilidade de se alcançar cidades mais justas apenas aos instrumentos legais não seria um caminho 

uir aos instrumentos jurídicos um peso que não lhes pertence minimiza o 
entendimento das reais questões que afligem a realidade dos moradores das áreas urbanas. Nesse ponto, 
cabe mencionar, por exemplo, as disputas de poder em que se observa a preponderânc
interesses financeiros de grupos específicos, em detrimento de interesses coletivos.

Souza (2010) destaca a importância do monitoramento e da fiscalização dos in
, por parte da sociedade civil.  

contrário, corre-se o risco de atribuir aos instrumentos, em si mesmos, a 
responsabilidade de instaurarem mais justiça social, independentemente das relações de 
poder e de quem esteja decidindo na prática, sobre os fins do planejamento e 
da cidade (SOUZA, 2016, p. 321). 

que para além da institucionalização da participação através de meios legais, em que pese a 
sua importância, não se pode desprezar a importância do controle social sobre esses instrumentos, assim

outras formas de ação direta, expressas através de conflitos e manifestações coletivas. É 
importante ressaltar o entendimento da cidade enquanto local de conflito e, por isso mesmo, de 

De acordo com Chico de Oliveira (2000), 

politizar significa em primeiro lugar isso, identificar o espaço da política como um 
lugar de onde você contesta. Isso requer instituições! Mas basta criar instituições? Não! 
Ao fazer essa passagem você dá um passo que é exatamente introduzir a cidadania e
reconhecer a cidadania como forma de conflito. O direito só se dá quando se tem o 
conflito (OLIVEIRA, 2000, p. 14). 

os esforços cotidianos devem ser direcionados para o entendimento do direito à cidade 
estreitamente relacionado à ideia de cidadania, considerando que “o direito à cidade implica nada menos 

 

de associações populares no processo de organização das cidades (artigo 29 da Constituição Federal). 
que a inovação cultural introduzida pelos atores sociais, um elemento não 

abordado pelas concepções hegemônicas de democracia, foi um aspecto central na democratização 

foi reforçada pelo Estatuto 
os artigos 182 e 183 da Constituição de 1988. Com essas legislações, 

se uma alternativa que incluía participação, democracia e descentralização, como possibilidades 
visível a partir das desigualdades, 

se como um indicativo de que somente conferindo autonomia 
coletivos e gerar cidades 

Ainda assim, apesar das conquistas democráticas ocorridas em nível legal, poucas mudanças efetivas 
cialmente visíveis, mostram-se 

presentes na vivência cotidiana dos moradores das cidades brasileiras. Obviamente, atribuir a 
responsabilidade de se alcançar cidades mais justas apenas aos instrumentos legais não seria um caminho 

uir aos instrumentos jurídicos um peso que não lhes pertence minimiza o 
entendimento das reais questões que afligem a realidade dos moradores das áreas urbanas. Nesse ponto, 
cabe mencionar, por exemplo, as disputas de poder em que se observa a preponderância do capital e dos 

em detrimento de interesses coletivos. 

importância do monitoramento e da fiscalização dos instrumentos 

se o risco de atribuir aos instrumentos, em si mesmos, a 
responsabilidade de instaurarem mais justiça social, independentemente das relações de 
poder e de quem esteja decidindo na prática, sobre os fins do planejamento e da gestão 

que para além da institucionalização da participação através de meios legais, em que pese a 
sua importância, não se pode desprezar a importância do controle social sobre esses instrumentos, assim 

outras formas de ação direta, expressas através de conflitos e manifestações coletivas. É 
importante ressaltar o entendimento da cidade enquanto local de conflito e, por isso mesmo, de 

politizar significa em primeiro lugar isso, identificar o espaço da política como um 
lugar de onde você contesta. Isso requer instituições! Mas basta criar instituições? Não! 
Ao fazer essa passagem você dá um passo que é exatamente introduzir a cidadania e 
reconhecer a cidadania como forma de conflito. O direito só se dá quando se tem o 

os esforços cotidianos devem ser direcionados para o entendimento do direito à cidade 
o direito à cidade implica nada menos 
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do que um conceito revolucionário
atualidade, com grande frequência, é que

O direito à cidade como hoje existe, como se consti
mais estreitamente confinado, na maior parte dos casos, nas mãos de uma pequena elite 
política e econômica com condições de moldar a cidade cada vez mais segundo suas 
necessidades particulares e seus mais profundos desejos

Além disso, não se pode negar que as ideias de participação social, planejamento e gestão democrática, 
como tantas outras, apresentam-se como termos em disputa nos campos político e ideológico. Ou seja, há 
uma disputa semântica na tentativa de legitimação de práticas que nem sempre são condizentes com as 
propostas originárias. 

Como será analisado, a apropriação do discurso democrático por determinados grupos tem reduzido os 
instrumentos que poderiam ampliar a democratização, por me
sobre a cidade, em momentos de pseudoparticipação.

Sobretudo a partir da década de 1980, no Brasil, como já colocado, com o processo de redemocratização 
do país, a ideia de democracia participativa passa a ocupa
governo. Se por um lado tal fato pode ser visto como positivo, com diversas possibilidades práticas no 
sentido de se estimular a participação popular nos processos de planejamento e gestão das cidades, po
outro lado, acaba por gerar certa banalização no uso do termo, desconsiderando, por exemplo, o próprio 
entendimento do conceito: participar é ter ou tomar parte.

Nesse sentido tal ideia vem sendo, pouco a pouco, desfigurada, descaracterizada, o que pode 
aprofundamento das desigualdades socia
público de métodos que aparentemente estimulam a participação, mas que, de fato, “acabam conduzindo 
para que se alcancem consensos decisó
BERNARDES, 2015, p. 8). 

BELO HORIZONTE: POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPAÇÃO

Após a Constituição de 1988, a ideia de uma participação institucionalizada ganha força e materialidade, 
sobretudo com a criação de conselhos.

Em Belo Horizonte, o Plano Diretor, aprovado em 1996 (Lei nº 7.165/96) e elaborado em meio a um 
discurso ideológico vinculado ao ideal de reforma urbana, buscou reforçar a participação popular a partir 
da criação do COMPUR (Conselho Mu
atribuições realizar a Conferência Municipal de Política Urbana (CMPU), sempre no primeiro ano de gestão 
do Executivo. 

 

                                                           
3
 “The right to the city implies nothing less than a revolutionary concept of citizenship.” 

4
 Para uma discussão mais detalhada sobre o

do que um conceito revolucionário de cidadania” (LEFEBVRE, 2014)3. Contudo, o que se observa na 
atualidade, com grande frequência, é que: 

O direito à cidade como hoje existe, como se constitui atualmente, encontra
mais estreitamente confinado, na maior parte dos casos, nas mãos de uma pequena elite 
política e econômica com condições de moldar a cidade cada vez mais segundo suas 
necessidades particulares e seus mais profundos desejos. (HARVEY, 2014, p. 63).

Além disso, não se pode negar que as ideias de participação social, planejamento e gestão democrática, 
se como termos em disputa nos campos político e ideológico. Ou seja, há 

tentativa de legitimação de práticas que nem sempre são condizentes com as 

Como será analisado, a apropriação do discurso democrático por determinados grupos tem reduzido os 
instrumentos que poderiam ampliar a democratização, por meio da participação dos cidadãos nas decisões 
sobre a cidade, em momentos de pseudoparticipação. 

Sobretudo a partir da década de 1980, no Brasil, como já colocado, com o processo de redemocratização 
do país, a ideia de democracia participativa passa a ocupar lugar central nos discursos políticos e planos de 
governo. Se por um lado tal fato pode ser visto como positivo, com diversas possibilidades práticas no 
sentido de se estimular a participação popular nos processos de planejamento e gestão das cidades, po
outro lado, acaba por gerar certa banalização no uso do termo, desconsiderando, por exemplo, o próprio 
entendimento do conceito: participar é ter ou tomar parte. 

Nesse sentido tal ideia vem sendo, pouco a pouco, desfigurada, descaracterizada, o que pode 
aprofundamento das desigualdades sociais. Ou seja, verifica-se uma forte tendência à utilização pelo poder 
público de métodos que aparentemente estimulam a participação, mas que, de fato, “acabam conduzindo 
para que se alcancem consensos decisórios pautados por interesses específicos” (GONÇALVES; SIMÃO; 

BELO HORIZONTE: POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPAÇÃO 

, a ideia de uma participação institucionalizada ganha força e materialidade, 
riação de conselhos. 

Em Belo Horizonte, o Plano Diretor, aprovado em 1996 (Lei nº 7.165/96) e elaborado em meio a um 
discurso ideológico vinculado ao ideal de reforma urbana, buscou reforçar a participação popular a partir 
da criação do COMPUR (Conselho Municipal de Políticas Urbanas)4 que possui como uma de suas 
atribuições realizar a Conferência Municipal de Política Urbana (CMPU), sempre no primeiro ano de gestão 

“The right to the city implies nothing less than a revolutionary concept of citizenship.” (LEFEBVRE, 2014).

sobre o COMPUR ver: GONÇALVES; SIMÃO; BERNARDES (2015). 

 

Contudo, o que se observa na 

tui atualmente, encontra-se muito 
mais estreitamente confinado, na maior parte dos casos, nas mãos de uma pequena elite 
política e econômica com condições de moldar a cidade cada vez mais segundo suas 

(HARVEY, 2014, p. 63).  

Além disso, não se pode negar que as ideias de participação social, planejamento e gestão democrática, 
se como termos em disputa nos campos político e ideológico. Ou seja, há 

tentativa de legitimação de práticas que nem sempre são condizentes com as 

Como será analisado, a apropriação do discurso democrático por determinados grupos tem reduzido os 
io da participação dos cidadãos nas decisões 

Sobretudo a partir da década de 1980, no Brasil, como já colocado, com o processo de redemocratização 
r lugar central nos discursos políticos e planos de 

governo. Se por um lado tal fato pode ser visto como positivo, com diversas possibilidades práticas no 
sentido de se estimular a participação popular nos processos de planejamento e gestão das cidades, por 
outro lado, acaba por gerar certa banalização no uso do termo, desconsiderando, por exemplo, o próprio 

Nesse sentido tal ideia vem sendo, pouco a pouco, desfigurada, descaracterizada, o que pode conduzir ao 
se uma forte tendência à utilização pelo poder 

público de métodos que aparentemente estimulam a participação, mas que, de fato, “acabam conduzindo 
rios pautados por interesses específicos” (GONÇALVES; SIMÃO; 

, a ideia de uma participação institucionalizada ganha força e materialidade, 

Em Belo Horizonte, o Plano Diretor, aprovado em 1996 (Lei nº 7.165/96) e elaborado em meio a um 
discurso ideológico vinculado ao ideal de reforma urbana, buscou reforçar a participação popular a partir 

que possui como uma de suas 
atribuições realizar a Conferência Municipal de Política Urbana (CMPU), sempre no primeiro ano de gestão 

(LEFEBVRE, 2014). 
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1º Ano de gestão Prefeito 

1997 Célio de Castro 

2001 Célio de Castro 

2005 Fernando 
Pimentel 

2009 Márcio Lacerda 

2013 Márcio Lacerda 

2017 Alexandre Kalil 

Tabela 1 - Gestões do Executivo e as Conferências Municipais de Política Urbana

A I CMPU foi convocada em 18 de dezembro de 1997; a II CMPU, em 05 de outubro de 2001; a III CMPU, 
em 28 de dezembro de 2007; a IV CMPU, convocada
dezembro 2017. Se a periodicidade das conferências foi definida no texto da lei, verifica
descumprimento no ano de 2005, quando a realiz

Iniciada em 27 de outubro de 1998, a I CMPU contou com o total de 125 delegados titulares, 
representantes dos setores Popular (45), Técnico (20), Empresarial (20), Poder Executivo Municipal (20) e 
Poder Legislativo Estadual (20). Uma vez que o Plano Diretor (Lei 7.165/1996) e Lei de P
Ocupação do Solo (LPUOS) (Lei 7.166/1996) de Belo Horizonte são de agosto de 1996, e como “a cidade 
não havia ainda absorvido os impactos das proposições contidas na
Ocupação e Uso do Solo, (...) optou
detectados na implementação da legislação e aprimorassem seu entendimento e aplicação” 
MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA, 1999, p. 18
também se destacou por ser a única a não oferecer um curso preparatório para os delegados. Em 27 de 
fevereiro de 1999, ocorreu a Plenária Final, mas foi apenas em 21 de dezembro de 2000 que 
promulgação da Lei 8.137/2000. 

Corrêa da Costa afirma que os resultados das plenárias foram avaliados pelo COMPUR, o que gerou debate
e críticas “por significar a interferência de uma esfera de participação em outra, com ameaça de quebra de 
autonomia e do compromisso democrático pactuado para a 
COSTA, 2011, p. 207). Além disso, a
Câmara Municipal dos Vereadores de Belo Horizonte (CMBH)
Legislativo. Sobre esse processo, Gonçalves (2008) afirma que

[n]a 19° reunião extraordinária do COMPUR, ao apresentar a emenda aprovada, o 
Presidente do Conselho ressalta “que apesar do processo, necessário em função da baixa 
governabilidade da PBH na [relação com a] 
a aprovação desta lei serão muito grandes” (ata da 19° reunião extraordinária do 
COMPUR). Portanto, houve uma vitória da Conferência, que teve boa parte das suas 

Realização de Conferências 

I Conferência Municipal de Política Urbana (1998-1999) 

II Conferência Municipal de Política Urbana (2001-2002) 

Não realizada 

III Conferência Municipal de Política Urbana (2008-2009) 

IV Conferência Municipal de Política Urbana (2013-2014) 

V Conferência Municipal de Política Urbana (convocada em 2017
realizada) 

Gestões do Executivo e as Conferências Municipais de Política Urbana
FONTE: Elaborado pelas autoras, 2018. 

A I CMPU foi convocada em 18 de dezembro de 1997; a II CMPU, em 05 de outubro de 2001; a III CMPU, 
em 28 de dezembro de 2007; a IV CMPU, convocada em 29 de janeiro de 2014 e a V CMPU, em 27 de 
dezembro 2017. Se a periodicidade das conferências foi definida no texto da lei, verifica
descumprimento no ano de 2005, quando a realização do evento não se efetivou. 

1998, a I CMPU contou com o total de 125 delegados titulares, 
representantes dos setores Popular (45), Técnico (20), Empresarial (20), Poder Executivo Municipal (20) e 
Poder Legislativo Estadual (20). Uma vez que o Plano Diretor (Lei 7.165/1996) e Lei de P
Ocupação do Solo (LPUOS) (Lei 7.166/1996) de Belo Horizonte são de agosto de 1996, e como “a cidade 
não havia ainda absorvido os impactos das proposições contidas nas Leis do Plano Diretor e Parcelamento, 

tou-se (...) por buscar sugerir ajustes que minimizassem os problemas já 
detectados na implementação da legislação e aprimorassem seu entendimento e aplicação” 
MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA, 1999, p. 18). Corrêa da Costa (2011) lembra que esta 
também se destacou por ser a única a não oferecer um curso preparatório para os delegados. Em 27 de 

ocorreu a Plenária Final, mas foi apenas em 21 de dezembro de 2000 que 

Costa afirma que os resultados das plenárias foram avaliados pelo COMPUR, o que gerou debate
“por significar a interferência de uma esfera de participação em outra, com ameaça de quebra de 

autonomia e do compromisso democrático pactuado para a efetivação de cada um dos foros” (CORRÊA DA 
lém disso, a autora recapitula que houve embaraços políticos na tramitação junto à 

Câmara Municipal dos Vereadores de Belo Horizonte (CMBH), demandando novas negociações com o 
Gonçalves (2008) afirma que 

[n]a 19° reunião extraordinária do COMPUR, ao apresentar a emenda aprovada, o 
Presidente do Conselho ressalta “que apesar do processo, necessário em função da baixa 
governabilidade da PBH na [relação com a] Câmara, os ganhos que a cidade virá a ter com 
a aprovação desta lei serão muito grandes” (ata da 19° reunião extraordinária do 
COMPUR). Portanto, houve uma vitória da Conferência, que teve boa parte das suas 

 

(convocada em 2017, ainda não 

 

A I CMPU foi convocada em 18 de dezembro de 1997; a II CMPU, em 05 de outubro de 2001; a III CMPU, 
em 29 de janeiro de 2014 e a V CMPU, em 27 de 

dezembro 2017. Se a periodicidade das conferências foi definida no texto da lei, verifica-se o seu 

1998, a I CMPU contou com o total de 125 delegados titulares, 
representantes dos setores Popular (45), Técnico (20), Empresarial (20), Poder Executivo Municipal (20) e 
Poder Legislativo Estadual (20). Uma vez que o Plano Diretor (Lei 7.165/1996) e Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo (LPUOS) (Lei 7.166/1996) de Belo Horizonte são de agosto de 1996, e como “a cidade 

Leis do Plano Diretor e Parcelamento, 
ugerir ajustes que minimizassem os problemas já 

detectados na implementação da legislação e aprimorassem seu entendimento e aplicação” (CONFERÊNCIA 
Corrêa da Costa (2011) lembra que esta conferência 

também se destacou por ser a única a não oferecer um curso preparatório para os delegados. Em 27 de 
ocorreu a Plenária Final, mas foi apenas em 21 de dezembro de 2000 que se deu a 

Costa afirma que os resultados das plenárias foram avaliados pelo COMPUR, o que gerou debates 
“por significar a interferência de uma esfera de participação em outra, com ameaça de quebra de 

efetivação de cada um dos foros” (CORRÊA DA 
autora recapitula que houve embaraços políticos na tramitação junto à 

novas negociações com o 

[n]a 19° reunião extraordinária do COMPUR, ao apresentar a emenda aprovada, o 
Presidente do Conselho ressalta “que apesar do processo, necessário em função da baixa 

Câmara, os ganhos que a cidade virá a ter com 
a aprovação desta lei serão muito grandes” (ata da 19° reunião extraordinária do 
COMPUR). Portanto, houve uma vitória da Conferência, que teve boa parte das suas 
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decisões consubstanciadas em uma lei, no entanto
democracia. (GONÇALVES, 2008, p. 150).

Gá a II CMPU ocorreu de 08 de outubro de 2001 a 24 de agosto de 2002, ou seja, em um momento 
imediatamente posterior ao Estatuto da Cidade. Desta vez, foram admitidos 129 delegados titul
setores Empresarial (37), Popular (48) e Técnico (44), sem a participação direta dos poderes Executivo e 
Legislativo, e a discussão passou pela “Cidade que somos” à “Cidade que queremos”. A exclusão da 
participação direta dos poderes Executivo e L
sociedade civil (CORRÊA DA COSTA, 2011)

Essa foi uma conferência que se desenvolveu por quase onze meses, período muito superior à anterior. 
Foram discutidas propostas para a legislação urb
estruturantes e de gestão urbana. No eixo de legislação,
à ocupação e uso do solo, às Áreas de Diretrizes Especiais (ADEs), 
instrumentos urbanísticos, à regularização de parcelamentos e edificações,
à legislação específica para Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) e 
propostas aprovadas incluíam redução de 
aumento dos afastamentos laterais, aumento de quota de terreno por unidade habitacional (o que 
reduziria a densidade populacional admitida), revisão de manchas de zoneamento, veto à substituição de 
área permeável por caixa de captação, entre outras medidas. Foram discutid
mínimo” de habitação, a adoção de novos instrumentos urbanísticos já previstos pelo Estatuto da Cidade 
tal como o Direito de Preempção -, a necessidade da
e edificações e a necessidade de prestação de serviços de assistência e assessoria técnica por parte do 
órgão público. O documento gerado a partir desta conferência possui 563 páginas.

Apesar de toda a discussão e engajamento, esta conferência não resultou em um novo Plano Diretor ou na 
revisão do plano vigente. O Projeto de Lei 655/2005, de autoria do Poder Executivo, e o Projeto de Lei 
1.235/2007, de autoria do Vereador Wellington Magalhães, anexado a
sua tramitação finalizada sem a votação da Câmara Municipal de Vereadores de Belo Horizonte. Contudo, é 
possível perceber que a discussão foi parcialmente 
CMPU e a III CMPU, uma intensa produção de leis que incorporaram parte da discussão ocorrida na II 
CMPU5. É muito importante destacar que, à exceção das ADEs, as legislações sancionadas neste período 
dispuseram, em sua maioria, de flexibilizações de parâmetros urba
lembrar que as ADEs regulamentadas concentram mora
relevante enfatizar que embora as regularizações de edificações tenham sido fruto de discussão na II 
CMPU, a Lei 9.074/2005 não apenas não contemplou plenamente as deliberações oriundas da Conferência, 

                                                           
5
 Entre elas, destacamos o Código de Posturas, Lei 8.616/2003 e decretos regulamentadores; Lei 8.939/2004, que altera a LPUOS 

pontualmente, flexibilizando o parâmetro 
recorrentemente no diagnóstico das pré-conferências regionais, e esta nova legislação não é oriunda de proposta da Conferência 
Leis 9.022/2005, 9.321/2007, Lei 9.371/2007 e 9.4
9.037/2005 que regulamentou, entre outros, as ADEs Pampulha, Bacia da Pampulha e Trevo; Lei 9.074/2005, que dispõe sobre a 
regularização de parcelamentos do solo e de edificaçõe
edificações no Hipercentro, flexibilizando parâmetros; Lei 9.506/2008, que institui a ADE do Mirante; Lei 9.563/2008, que 
regulamenta a ADE Cidade Gardim; Lei 9.655/2008, que altera o 
Adensamento Restrito 2 (ZAR-2, mais restritivo) para Zona de Adensamento Preferencial (ZAP, mais permissivo); e Lei 9.725/2009, 
que instituiu novo Código de Edificações para o município.

decisões consubstanciadas em uma lei, no entanto, não se pode dizer o mesmo da 
democracia. (GONÇALVES, 2008, p. 150). 

Gá a II CMPU ocorreu de 08 de outubro de 2001 a 24 de agosto de 2002, ou seja, em um momento 
imediatamente posterior ao Estatuto da Cidade. Desta vez, foram admitidos 129 delegados titul
setores Empresarial (37), Popular (48) e Técnico (44), sem a participação direta dos poderes Executivo e 
Legislativo, e a discussão passou pela “Cidade que somos” à “Cidade que queremos”. A exclusão da 
participação direta dos poderes Executivo e Legislativo foi uma opção feita para privilegiar a participação da 
sociedade civil (CORRÊA DA COSTA, 2011). 

desenvolveu por quase onze meses, período muito superior à anterior. 
Foram discutidas propostas para a legislação urbanística e ambiental, propostas de intervenções 
estruturantes e de gestão urbana. No eixo de legislação, discutiram-se assuntos referentes 

Áreas de Diretrizes Especiais (ADEs), ao parcelamento do solo,
regularização de parcelamentos e edificações, às Posturas e Códigos de Obras,

legislação específica para Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) e à legislação ambiental municipal. As 
propostas aprovadas incluíam redução de coeficientes de aproveitamento em alguns zoneamentos, 
aumento dos afastamentos laterais, aumento de quota de terreno por unidade habitacional (o que 
reduziria a densidade populacional admitida), revisão de manchas de zoneamento, veto à substituição de 

permeável por caixa de captação, entre outras medidas. Foram discutidas ainda a criação do “módulo 
adoção de novos instrumentos urbanísticos já previstos pelo Estatuto da Cidade 

, a necessidade da criação de uma lei para regularização de parcelamento 
e edificações e a necessidade de prestação de serviços de assistência e assessoria técnica por parte do 
órgão público. O documento gerado a partir desta conferência possui 563 páginas. 

discussão e engajamento, esta conferência não resultou em um novo Plano Diretor ou na 
vigente. O Projeto de Lei 655/2005, de autoria do Poder Executivo, e o Projeto de Lei 

235/2007, de autoria do Vereador Wellington Magalhães, anexado ao primeiro Projeto de Lei, tiveram 
sua tramitação finalizada sem a votação da Câmara Municipal de Vereadores de Belo Horizonte. Contudo, é 
possível perceber que a discussão foi parcialmente admitida pelo Poder Legislativo

III CMPU, uma intensa produção de leis que incorporaram parte da discussão ocorrida na II 
. É muito importante destacar que, à exceção das ADEs, as legislações sancionadas neste período 

dispuseram, em sua maioria, de flexibilizações de parâmetros urbanísticos; também é imprescindível 
que as ADEs regulamentadas concentram moradias de população de alta renda; por fim, é 

que embora as regularizações de edificações tenham sido fruto de discussão na II 
apenas não contemplou plenamente as deliberações oriundas da Conferência, 

Entre elas, destacamos o Código de Posturas, Lei 8.616/2003 e decretos regulamentadores; Lei 8.939/2004, que altera a LPUOS 
pontualmente, flexibilizando o parâmetro estacionamento - destacamos, aqui, que a falta de

conferências regionais, e esta nova legislação não é oriunda de proposta da Conferência 
Leis 9.022/2005, 9.321/2007, Lei 9.371/2007 e 9.417/2007, que alteraram a hierarquização do sistema viário do município
9.037/2005 que regulamentou, entre outros, as ADEs Pampulha, Bacia da Pampulha e Trevo; Lei 9.074/2005, que dispõe sobre a 
regularização de parcelamentos do solo e de edificações clandestinos; Lei 9.326/2007, que estabelece normas para adaptação de 
edificações no Hipercentro, flexibilizando parâmetros; Lei 9.506/2008, que institui a ADE do Mirante; Lei 9.563/2008, que 
regulamenta a ADE Cidade Gardim; Lei 9.655/2008, que altera o zoneamento de uma quadra do município de Zona de 

2, mais restritivo) para Zona de Adensamento Preferencial (ZAP, mais permissivo); e Lei 9.725/2009, 
que instituiu novo Código de Edificações para o município. 

 

, não se pode dizer o mesmo da 

Gá a II CMPU ocorreu de 08 de outubro de 2001 a 24 de agosto de 2002, ou seja, em um momento 
imediatamente posterior ao Estatuto da Cidade. Desta vez, foram admitidos 129 delegados titulares dos 
setores Empresarial (37), Popular (48) e Técnico (44), sem a participação direta dos poderes Executivo e 
Legislativo, e a discussão passou pela “Cidade que somos” à “Cidade que queremos”. A exclusão da 

egislativo foi uma opção feita para privilegiar a participação da 

desenvolveu por quase onze meses, período muito superior à anterior. 
anística e ambiental, propostas de intervenções 

se assuntos referentes ao zoneamento, 
parcelamento do solo, aos 
Posturas e Códigos de Obras, 

legislação ambiental municipal. As 
coeficientes de aproveitamento em alguns zoneamentos, 

aumento dos afastamentos laterais, aumento de quota de terreno por unidade habitacional (o que 
reduziria a densidade populacional admitida), revisão de manchas de zoneamento, veto à substituição de 

s ainda a criação do “módulo 
adoção de novos instrumentos urbanísticos já previstos pelo Estatuto da Cidade - 

criação de uma lei para regularização de parcelamento 
e edificações e a necessidade de prestação de serviços de assistência e assessoria técnica por parte do 

 

discussão e engajamento, esta conferência não resultou em um novo Plano Diretor ou na 
vigente. O Projeto de Lei 655/2005, de autoria do Poder Executivo, e o Projeto de Lei 

o primeiro Projeto de Lei, tiveram 
sua tramitação finalizada sem a votação da Câmara Municipal de Vereadores de Belo Horizonte. Contudo, é 

pelo Poder Legislativo: verifica-se, entre a II 
III CMPU, uma intensa produção de leis que incorporaram parte da discussão ocorrida na II 

. É muito importante destacar que, à exceção das ADEs, as legislações sancionadas neste período 
nísticos; também é imprescindível 

dias de população de alta renda; por fim, é 
que embora as regularizações de edificações tenham sido fruto de discussão na II 

apenas não contemplou plenamente as deliberações oriundas da Conferência, 

Entre elas, destacamos o Código de Posturas, Lei 8.616/2003 e decretos regulamentadores; Lei 8.939/2004, que altera a LPUOS 
destacamos, aqui, que a falta de estacionamento foi citada 

conferências regionais, e esta nova legislação não é oriunda de proposta da Conferência - ; 
17/2007, que alteraram a hierarquização do sistema viário do município

5
; a Lei 

9.037/2005 que regulamentou, entre outros, as ADEs Pampulha, Bacia da Pampulha e Trevo; Lei 9.074/2005, que dispõe sobre a 
s clandestinos; Lei 9.326/2007, que estabelece normas para adaptação de 

edificações no Hipercentro, flexibilizando parâmetros; Lei 9.506/2008, que institui a ADE do Mirante; Lei 9.563/2008, que 
zoneamento de uma quadra do município de Zona de 

2, mais restritivo) para Zona de Adensamento Preferencial (ZAP, mais permissivo); e Lei 9.725/2009, 
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como teve seu marco prorrogado duas vezes (2009 e 2014) sem que esta discussão tenha passado por 
qualquer debate com participação popular.

Tendo em vista o enorme lapso temporal entr
e o projeto de Lei de alteração da LPO
de 2005 foi publicado o seguinte comunicado no Diário Oficial do Município:

O Presidente do Cons
comunica a todos os interessados que, nos termos do inciso I do artigo 80 da Lei 7.165/96 
e conforme atribuição do COMPUR de realizar a Conferência Municipal de Políticas 
Urbanas, foi decidid
- COMPUR, do dia 22 de dezembro de 2005, que a III Conferência Municipal de Política 
Urbana será realizada no ano de 2007 (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2005)

E, em 28 de dezembro de 2007: 

O Presidente do Conselho Municipal de Políticas Urbanas 
Valadares, comunica a todos os interessados que, conforme decisão da 125ª Reunião 
Ordinária, do dia 20 de dezembro de 2007, e considerando:

- que as resoluções da II Conf
Projeto de Lei n.º 655/05, não foram aprovadas no Legislativo municipal;

- que, nos termos do § 2º do artigo 82 da Lei 7.165/96, "a Conferência Municipal de 
Política Urbana é realizada no primeiro ano d

a III Conferência Municipal de Política Urbana será realizada no ano de 2009, primeiro ano 
da próxima gestão municipal, revogando
Oficial do Município, nº 2.516, de 31 de dezembro de 2
HORIZONTE, 2007).

Ao final de 2008, a Política Urbana de Belo Horizonte permanecia sem votação do Projeto de Lei e sem 
suscitar novas discussões o que, na prática, manteve a participação popular congelada por praticamente 
uma década, já que a única Conferência que havia resultado na mudança de lei 
1999. 

A III CMPU aconteceu em 2008/2009 e teve como resultado a Lei 9.959/2010, que também alterou pontos 
da Lei 7.166/1996. Foram discutidos Posturas, Instrumentos 
Parcelamento do Solo, Zeis e AEIS e ADEs e, embora a PBH não tenha disponibilizado os Anais da 
Conferência (apenas as votações), é notado que muitas das discussões ocorridas na II CMPU foram 
resgatadas. Foram quatro meses de encontros 
contou com 482 delegados, entre os titulares e suplentes. Foi especulado
realização da conferência e em sua tramitação se deu em parte pela necessidade do Poder Executivo em 
promover flexibilizações em determinados parâmetros para a realização dos jogos da Copa do Mundo de 
2014 (CORRÊA DA COSTA, 2008). 

Em 21/07/2010 foi publicada a Lei 9.959/2010, que alterou as Leis 7.165/1996 e 7.166/1996. Entretanto, é 
possível constatar divergências entre o que foi discutido e aprovado na Conferência e o que foi de fato 

como teve seu marco prorrogado duas vezes (2009 e 2014) sem que esta discussão tenha passado por 
qualquer debate com participação popular. 

Tendo em vista o enorme lapso temporal entre a votação final da II CMPU, que ocorreu em agosto de 2002, 
e o projeto de Lei de alteração da LPOUS, que somente foi protocolado na CMBH em 2005, em dezembro 
de 2005 foi publicado o seguinte comunicado no Diário Oficial do Município: 

O Presidente do Conselho Municipal de Políticas Urbanas, Murilo de Campos Valadares, 
comunica a todos os interessados que, nos termos do inciso I do artigo 80 da Lei 7.165/96 
e conforme atribuição do COMPUR de realizar a Conferência Municipal de Políticas 
Urbanas, foi decidido na 102ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Urbana 

COMPUR, do dia 22 de dezembro de 2005, que a III Conferência Municipal de Política 
Urbana será realizada no ano de 2007 (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2005)

O Presidente do Conselho Municipal de Políticas Urbanas - COMPUR, Murilo de Campos 
Valadares, comunica a todos os interessados que, conforme decisão da 125ª Reunião 
Ordinária, do dia 20 de dezembro de 2007, e considerando: 

que as resoluções da II Conferência Municipal de Política Urbana, consolidadas no 
Projeto de Lei n.º 655/05, não foram aprovadas no Legislativo municipal;

que, nos termos do § 2º do artigo 82 da Lei 7.165/96, "a Conferência Municipal de 
Política Urbana é realizada no primeiro ano de gestão do Executivo";

a III Conferência Municipal de Política Urbana será realizada no ano de 2009, primeiro ano 
da próxima gestão municipal, revogando-se o disposto no comunicado publicado no Diário 
Oficial do Município, nº 2.516, de 31 de dezembro de 2005 (PREFEITURA DE BELO 
HORIZONTE, 2007). 

Ao final de 2008, a Política Urbana de Belo Horizonte permanecia sem votação do Projeto de Lei e sem 
suscitar novas discussões o que, na prática, manteve a participação popular congelada por praticamente 

, já que a única Conferência que havia resultado na mudança de lei havia

A III CMPU aconteceu em 2008/2009 e teve como resultado a Lei 9.959/2010, que também alterou pontos 
da Lei 7.166/1996. Foram discutidos Posturas, Instrumentos de Política Urbana, Zoneamentos, Localização, 
Parcelamento do Solo, Zeis e AEIS e ADEs e, embora a PBH não tenha disponibilizado os Anais da 
Conferência (apenas as votações), é notado que muitas das discussões ocorridas na II CMPU foram 

uatro meses de encontros - menos da metade do tempo da conferência anterior 
482 delegados, entre os titulares e suplentes. Foi especulado, por delegados

realização da conferência e em sua tramitação se deu em parte pela necessidade do Poder Executivo em 
promover flexibilizações em determinados parâmetros para a realização dos jogos da Copa do Mundo de 

7/2010 foi publicada a Lei 9.959/2010, que alterou as Leis 7.165/1996 e 7.166/1996. Entretanto, é 
possível constatar divergências entre o que foi discutido e aprovado na Conferência e o que foi de fato 

 

como teve seu marco prorrogado duas vezes (2009 e 2014) sem que esta discussão tenha passado por 

e a votação final da II CMPU, que ocorreu em agosto de 2002, 
S, que somente foi protocolado na CMBH em 2005, em dezembro 

elho Municipal de Políticas Urbanas, Murilo de Campos Valadares, 
comunica a todos os interessados que, nos termos do inciso I do artigo 80 da Lei 7.165/96 
e conforme atribuição do COMPUR de realizar a Conferência Municipal de Políticas 

o na 102ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Urbana 
COMPUR, do dia 22 de dezembro de 2005, que a III Conferência Municipal de Política 

Urbana será realizada no ano de 2007 (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2005). 

COMPUR, Murilo de Campos 
Valadares, comunica a todos os interessados que, conforme decisão da 125ª Reunião 

erência Municipal de Política Urbana, consolidadas no 
Projeto de Lei n.º 655/05, não foram aprovadas no Legislativo municipal; 

que, nos termos do § 2º do artigo 82 da Lei 7.165/96, "a Conferência Municipal de 
e gestão do Executivo"; 

a III Conferência Municipal de Política Urbana será realizada no ano de 2009, primeiro ano 
se o disposto no comunicado publicado no Diário 

005 (PREFEITURA DE BELO 

Ao final de 2008, a Política Urbana de Belo Horizonte permanecia sem votação do Projeto de Lei e sem 
suscitar novas discussões o que, na prática, manteve a participação popular congelada por praticamente 

havia sido concluída em 

A III CMPU aconteceu em 2008/2009 e teve como resultado a Lei 9.959/2010, que também alterou pontos 
de Política Urbana, Zoneamentos, Localização, 

Parcelamento do Solo, Zeis e AEIS e ADEs e, embora a PBH não tenha disponibilizado os Anais da 
Conferência (apenas as votações), é notado que muitas das discussões ocorridas na II CMPU foram 

menos da metade do tempo da conferência anterior -, e 
por delegados, que a rapidez na 

realização da conferência e em sua tramitação se deu em parte pela necessidade do Poder Executivo em 
promover flexibilizações em determinados parâmetros para a realização dos jogos da Copa do Mundo de 

7/2010 foi publicada a Lei 9.959/2010, que alterou as Leis 7.165/1996 e 7.166/1996. Entretanto, é 
possível constatar divergências entre o que foi discutido e aprovado na Conferência e o que foi de fato 
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implementado e apresentado na lei. Os instrumentos de 
Compulsórios, IPTU Progressivo e Outorga Onerosa, já presentes desde a II CMPU, foram finalmente 
incorporados ao Plano Diretor, mas não chegaram a ser aplicados. O texto da Lei também trouxe distorções 
de discussões votadas na Conferência, em especial no que se refere aos descontos admitidos ao Coeficiente 
de Aproveitamento - os descontos aprovados foram, sem surpresas, superiores aos da proposta oriunda da 
Conferência. Foi também nesse contexto, que ocorreu a votação 
terrenos onde estão situados o Mineirão, Mineirinho e Centro Esportivo Universitário
Copa do Mundo debatido na III CMPU

ADEs PAMPULHA E TREVO
A - Inserir na Regulamentação das ADEs, a seguinte diret
- Flexibilização dos parâmetros construtivos para os terrenos onde estão situados o 
Mineirão, o Mineirinho e o Centro Esportivo Universitário, de forma a cumprir seu papel 
para a Copa do Mundo e o desenvolvimento dos esportes de forma sustentável e 
permitindo operações urbanas (CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA, 2009).

Antes mesmo da publicação do Plano Diretor oriundo da III CMPU, foi criada a Lei 9.952/2010, conhecida 
como “Lei da Copa”. Essa legislação flexibilizou, gratuitamente, o Coeficien
edificações destinadas a hotéis e apart
concluídos até 28 de fevereiro de 2014, que possuíssem determinadas condicionantes de projeto 
arquitetônico e que operassem durante

A IV CMPU ocorreu nos anos de 2013/2014 e contou com 81 delegados titulares do setor popular (9 de 
cada Regional), 81 delegados titulares do Setor Técnico e 81 delegados titulares do Setor Empresarial. A 
Conferência foi cercada de polêmicas, com a retirada do Sindicato da
Estado de Minas Gerais (SINDUSCON
sendo que o Executivo, após o protocolo do projeto original, protocolo
acordo com o Governo atual, o Executivo prepara um segundo texto substitutivo a ser enviado à Câmara.

Apesar disso, alheia a qualquer debate democrático, foi publicada, no ano de 2013, a Lei 10630/2013, 
permitindo a isenção de Outorga Onerosa a hospitais até o Coeficiente de Aproveitamento de 5,0, além de 
regularização de edificações hospitalares construídas clandestinamente até a data da publicação daquela 
lei6, sem ônus algum. Entre os empreendimentos beneficiados enco
de interesse e preservação ambiental e histórica.

A V CMPU foi convocada em dezembro de 2017 pelo COMPUR, não tendo sido realizada até o momento.
Sua convocação não contemplou o conteúdo a ser discutido, e é de conhecimento público que o Poder 
Executivo está elaborando um segundo projeto de lei substitutivo ao Projeto de Lei 1.749/2015, originado 
após a IV CMPU e ainda não votado pela Câmara Munici

 

 

                                                           
6
 Até então, para os outros casos, apenas edificações clandestinas concluídas até julho de 2009 poderiam ser regularizadas 

mediante o pagamento de preços públicos correspondentes aos parâmetros desconformes com a Lei de Parcelamento, Ocupação
Uso do Solo de Belo Horizonte. 

a lei. Os instrumentos de Parcelamento, Edificação ou
rogressivo e Outorga Onerosa, já presentes desde a II CMPU, foram finalmente 

incorporados ao Plano Diretor, mas não chegaram a ser aplicados. O texto da Lei também trouxe distorções 
otadas na Conferência, em especial no que se refere aos descontos admitidos ao Coeficiente 

os descontos aprovados foram, sem surpresas, superiores aos da proposta oriunda da 
Conferência. Foi também nesse contexto, que ocorreu a votação da flexibilização de parâmetros dos 
terrenos onde estão situados o Mineirão, Mineirinho e Centro Esportivo Universitário
Copa do Mundo debatido na III CMPU: 

ADEs PAMPULHA E TREVO 
Inserir na Regulamentação das ADEs, a seguinte diretriz: 

Flexibilização dos parâmetros construtivos para os terrenos onde estão situados o 
Mineirão, o Mineirinho e o Centro Esportivo Universitário, de forma a cumprir seu papel 
para a Copa do Mundo e o desenvolvimento dos esportes de forma sustentável e 

rmitindo operações urbanas (CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA, 2009).

Antes mesmo da publicação do Plano Diretor oriundo da III CMPU, foi criada a Lei 9.952/2010, conhecida 
como “Lei da Copa”. Essa legislação flexibilizou, gratuitamente, o Coeficiente de Aproveitamento para 
edificações destinadas a hotéis e apart-hotéis, hospitais e empreendimentos culturais, desde que fossem 
concluídos até 28 de fevereiro de 2014, que possuíssem determinadas condicionantes de projeto 

rante um período mínimo de dez anos. 

A IV CMPU ocorreu nos anos de 2013/2014 e contou com 81 delegados titulares do setor popular (9 de 
cada Regional), 81 delegados titulares do Setor Técnico e 81 delegados titulares do Setor Empresarial. A 

cercada de polêmicas, com a retirada do Sindicato da Indústria da Construção Civil d
Estado de Minas Gerais (SINDUSCON-MG) do evento. O Projeto de Lei 1.749/2015 ainda não foi votado, 
sendo que o Executivo, após o protocolo do projeto original, protocolou um texto substitutivo àquele e, de 

, o Executivo prepara um segundo texto substitutivo a ser enviado à Câmara.

Apesar disso, alheia a qualquer debate democrático, foi publicada, no ano de 2013, a Lei 10630/2013, 
nção de Outorga Onerosa a hospitais até o Coeficiente de Aproveitamento de 5,0, além de 

regularização de edificações hospitalares construídas clandestinamente até a data da publicação daquela 
, sem ônus algum. Entre os empreendimentos beneficiados encontram-se alguns implantados em áreas 

eresse e preservação ambiental e histórica. 

A V CMPU foi convocada em dezembro de 2017 pelo COMPUR, não tendo sido realizada até o momento.
Sua convocação não contemplou o conteúdo a ser discutido, e é de conhecimento público que o Poder 
Executivo está elaborando um segundo projeto de lei substitutivo ao Projeto de Lei 1.749/2015, originado 
após a IV CMPU e ainda não votado pela Câmara Municipal de Vereadores de Belo Horizonte.

outros casos, apenas edificações clandestinas concluídas até julho de 2009 poderiam ser regularizadas 
mediante o pagamento de preços públicos correspondentes aos parâmetros desconformes com a Lei de Parcelamento, Ocupação

 

Parcelamento, Edificação ou Utilização 
rogressivo e Outorga Onerosa, já presentes desde a II CMPU, foram finalmente 

incorporados ao Plano Diretor, mas não chegaram a ser aplicados. O texto da Lei também trouxe distorções 
otadas na Conferência, em especial no que se refere aos descontos admitidos ao Coeficiente 

os descontos aprovados foram, sem surpresas, superiores aos da proposta oriunda da 
da flexibilização de parâmetros dos 

terrenos onde estão situados o Mineirão, Mineirinho e Centro Esportivo Universitário – único tema sobre a 

Flexibilização dos parâmetros construtivos para os terrenos onde estão situados o 
Mineirão, o Mineirinho e o Centro Esportivo Universitário, de forma a cumprir seu papel 
para a Copa do Mundo e o desenvolvimento dos esportes de forma sustentável e 

rmitindo operações urbanas (CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA, 2009). 

Antes mesmo da publicação do Plano Diretor oriundo da III CMPU, foi criada a Lei 9.952/2010, conhecida 
te de Aproveitamento para 

hotéis, hospitais e empreendimentos culturais, desde que fossem 
concluídos até 28 de fevereiro de 2014, que possuíssem determinadas condicionantes de projeto 

A IV CMPU ocorreu nos anos de 2013/2014 e contou com 81 delegados titulares do setor popular (9 de 
cada Regional), 81 delegados titulares do Setor Técnico e 81 delegados titulares do Setor Empresarial. A 

Indústria da Construção Civil do 
. O Projeto de Lei 1.749/2015 ainda não foi votado, 

u um texto substitutivo àquele e, de 
, o Executivo prepara um segundo texto substitutivo a ser enviado à Câmara. 

Apesar disso, alheia a qualquer debate democrático, foi publicada, no ano de 2013, a Lei 10630/2013, 
nção de Outorga Onerosa a hospitais até o Coeficiente de Aproveitamento de 5,0, além de 

regularização de edificações hospitalares construídas clandestinamente até a data da publicação daquela 
se alguns implantados em áreas 

A V CMPU foi convocada em dezembro de 2017 pelo COMPUR, não tendo sido realizada até o momento. 
Sua convocação não contemplou o conteúdo a ser discutido, e é de conhecimento público que o Poder 
Executivo está elaborando um segundo projeto de lei substitutivo ao Projeto de Lei 1.749/2015, originado 

pal de Vereadores de Belo Horizonte. 

outros casos, apenas edificações clandestinas concluídas até julho de 2009 poderiam ser regularizadas 
mediante o pagamento de preços públicos correspondentes aos parâmetros desconformes com a Lei de Parcelamento, Ocupação e 
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PROCESSOS PARTICIPATIVOS, PERO NO MUCHO

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
[...] 
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
2001). 

Na cidade de Belo Horizonte – que já foi considerada referência no quesito “participação nas decisões 
sobre o território urbano”, por iniciativas bem sucedidas, como o 
apontar a ocorrência de práticas institucionais de
implementados, com tendência a legitimar interesses de grupos hegemônicos. A institucionalização da 
participação, muitas vezes, manipulando mecanismos participativos, confere 
democratização das decisões, embora resulte
decisões coletivas. 

O que se verifica, em muitos casos, é uma grande tendência à utilização, pelo poder 
público, de métodos que aparentemente estimulam a part
participação, mas que, na verdade, acabam conduzindo para que se alcancem consensos 
pautados por interesses específicos. (GONÇALVES; SIMÃO; BERNARDES, 2015, p. 8).

A busca por possibilidades de implementação da participação popula
recorrentemente adotada pelos municípios. Embora não seja uma forma nova de organização 
na década de 1970 – os conselhos assumiram grande relevância a partir da Constituição de 1988, sendo 
órgãos criados, por iniciativa do Estado, para serem espaços de participação institucionalizada.

No caso do COMPUR, responsável pela realização das Conferências Municipais de Política Urbana, através 
das quais ocorrem revisões das leis urbanísticas do município, o fato 
paritária, com metade dos seus membros sendo representantes do poder público, pode ser visto como um 
fator que compromete o caráter democrático das deliberações. O desequilíbrio de forças existente entre a 
população civil e o Estado foi apontado por
Identificando ocorrências de votação “em bloco”, por parte do executivo, diante de temas polêmicos, as 
autoras apontam a fragilidade das decisões democráticas durante as r

Considerando que há oito representantes do poder executivo e que todos votem 
favoravelmente a um determinado ponto de pauta e os demais conselheiros e 
representantes da sociedade civil votem contra, a decisão fica a cargo do presidente
COMPUR. O presidente, também membro do executivo, na necessidade de um voto de 
minerva, em geral, acompanha seus pares. (GONÇALVES; SIMÃO; BERNARDES, 2015, p. 8).

Ao defender a democracia participativa como forma de ampliação do exercício da cidadania,
uma possível sociedade autônoma, Souza
processo, a necessária ruptura entre dirigentes e dirigidos nas deliberações sobre questões da coletividade. 
Soma-se a isso, o fato de que o pleno exercício da cidadania estaria condicionado não apenas ao acesso dos 

PERO NO MUCHO 

A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes

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

que já foi considerada referência no quesito “participação nas decisões 
sobre o território urbano”, por iniciativas bem sucedidas, como o Orçamento Participativo 
apontar a ocorrência de práticas institucionais de descaracterização dos frágeis processos participativos 
implementados, com tendência a legitimar interesses de grupos hegemônicos. A institucionalização da 

muitas vezes, manipulando mecanismos participativos, confere 
embora resulte em deliberações e legislações que não são, de fato, fruto das 

O que se verifica, em muitos casos, é uma grande tendência à utilização, pelo poder 
público, de métodos que aparentemente estimulam a participação ou educam para a 
participação, mas que, na verdade, acabam conduzindo para que se alcancem consensos 
pautados por interesses específicos. (GONÇALVES; SIMÃO; BERNARDES, 2015, p. 8).

A busca por possibilidades de implementação da participação popular fez da criação de conselhos prática 
recorrentemente adotada pelos municípios. Embora não seja uma forma nova de organização 

os conselhos assumiram grande relevância a partir da Constituição de 1988, sendo 
, por iniciativa do Estado, para serem espaços de participação institucionalizada.

No caso do COMPUR, responsável pela realização das Conferências Municipais de Política Urbana, através 
das quais ocorrem revisões das leis urbanísticas do município, o fato de apresentar uma composição 
paritária, com metade dos seus membros sendo representantes do poder público, pode ser visto como um 
fator que compromete o caráter democrático das deliberações. O desequilíbrio de forças existente entre a 

stado foi apontado por Gonçalves et al (2015) nas análises sobre atuações do COMPUR
Identificando ocorrências de votação “em bloco”, por parte do executivo, diante de temas polêmicos, as 
autoras apontam a fragilidade das decisões democráticas durante as reuniões do Conselho.

Considerando que há oito representantes do poder executivo e que todos votem 
favoravelmente a um determinado ponto de pauta e os demais conselheiros e 
representantes da sociedade civil votem contra, a decisão fica a cargo do presidente
COMPUR. O presidente, também membro do executivo, na necessidade de um voto de 
minerva, em geral, acompanha seus pares. (GONÇALVES; SIMÃO; BERNARDES, 2015, p. 8).

Ao defender a democracia participativa como forma de ampliação do exercício da cidadania,
uma possível sociedade autônoma, Souza (2016) ressalta, como sendo uma das condições essenciais nesse 
processo, a necessária ruptura entre dirigentes e dirigidos nas deliberações sobre questões da coletividade. 

pleno exercício da cidadania estaria condicionado não apenas ao acesso dos 

 

A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

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. (BRASIL, 

que já foi considerada referência no quesito “participação nas decisões 
articipativo –, é possível 

descaracterização dos frágeis processos participativos 
implementados, com tendência a legitimar interesses de grupos hegemônicos. A institucionalização da 

muitas vezes, manipulando mecanismos participativos, confere uma aparência de 
em deliberações e legislações que não são, de fato, fruto das 

O que se verifica, em muitos casos, é uma grande tendência à utilização, pelo poder 
icipação ou educam para a 

participação, mas que, na verdade, acabam conduzindo para que se alcancem consensos 
pautados por interesses específicos. (GONÇALVES; SIMÃO; BERNARDES, 2015, p. 8). 

r fez da criação de conselhos prática 
recorrentemente adotada pelos municípios. Embora não seja uma forma nova de organização – já existente 

os conselhos assumiram grande relevância a partir da Constituição de 1988, sendo 
, por iniciativa do Estado, para serem espaços de participação institucionalizada. 

No caso do COMPUR, responsável pela realização das Conferências Municipais de Política Urbana, através 
de apresentar uma composição 

paritária, com metade dos seus membros sendo representantes do poder público, pode ser visto como um 
fator que compromete o caráter democrático das deliberações. O desequilíbrio de forças existente entre a 

sobre atuações do COMPUR. 
Identificando ocorrências de votação “em bloco”, por parte do executivo, diante de temas polêmicos, as 

euniões do Conselho. 

Considerando que há oito representantes do poder executivo e que todos votem 
favoravelmente a um determinado ponto de pauta e os demais conselheiros e 
representantes da sociedade civil votem contra, a decisão fica a cargo do presidente do 
COMPUR. O presidente, também membro do executivo, na necessidade de um voto de 
minerva, em geral, acompanha seus pares. (GONÇALVES; SIMÃO; BERNARDES, 2015, p. 8). 

Ao defender a democracia participativa como forma de ampliação do exercício da cidadania, com vistas a 
ressalta, como sendo uma das condições essenciais nesse 

processo, a necessária ruptura entre dirigentes e dirigidos nas deliberações sobre questões da coletividade. 
pleno exercício da cidadania estaria condicionado não apenas ao acesso dos 
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cidadãos aos processos decisórios, mas também à ausência de simetrias que comprometam a igualdade de 
chances de participação dentro dos processo

Nesse sentido, a composição do COMPUR já indica desequilíbrios que podem comprometer o debate 
democrático, tendo em vista que desde a convocação para a realização das Conferências, passando pelo 
tempo estimado para a realização das mesmas e também pela pro
resultantes do processo, tudo pode ser deliberado de acordo com interesses do próprio 
lembrar que além de conferências que não foram realizadas, houve grandes discrepâncias nas suas 
durações (sobretudo quando os temas de discussões precisavam ser rapidamente aprovados), bem como a 
ausência de resultados legais referentes à re

Dentre as conferências realizadas, observa
que poderia ser indício de um amplo exercício da cidadania e da democracia. No entanto, diante da visível 
heteronomia da sociedade, “a influência do acesso extremamente desigual à informação e a enorme 
desigualdade econômica entre os indivíduos comprometem a igualdade de chances de participação” 
(SOUZA, 184), de modo que tanto o discurso técnico que prevalece nas discussões sobre a cidade quanto a 
falta de “preparação” (como foi o caso da I CMPU) que possa auxiliar os delegados na 
sobretudo dos setores populares 
populares nesses debates institucionalizados. 

Se considerarmos, como apontou Maricato, que os problemas urbanos observados no país não 
resultado da falta de planejamento ou mesmo da má qualidade dos mesmos, mas da influência de heranças 
calcada no colonialismo e nas relações de favor, sobre todo o processo de urbanização brasileiro, fica mais 
fácil a percepção da ineficácia da legisla
quando o assunto são os direitos sociais” (MARICATO, 
estabeleça um amplo aparato regulatório composto por leis de zoneamento, leis de uso e ocup
solo, planos diretores etc, ainda assim nota
efetivação (MARICATO, 2000). 

É nesse contexto que a não inclusão de membros do executivo e do legislativo municipal nas delegações 
que compõem as Conferências - com o argumento de conferir maiores possibilidade de participação aos 
outros setores -, não significa a ausência 
contexto da I CMPU, por exemplo, além das intervenções do COMPUR nos
ocorreram distorções, por parte da Câmara dos vereadores, que rejeitaram decisões da conferência. 

O mesmo pode ser apontado sobre 
polêmicas estavam sendo discutidas naquele contexto, que poderiam resultar na redução do coeficiente 
construtivo em toda a cidade de Belo Horizonte. Tendo combatido fortemente o avanço dessas discussões, 
desde o início dos trabalhos, os representantes e empresários do setor da construção
conferência, sentindo-se contrariados e utilizando
executivo, nas votações de mudanças tão fundamentais para
não seja mera coincidência o fato de que o Projeto de Lei resultante daquelas plenárias esteja em 
tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte desde o ano de 2015, sem a devida aprovação.

Tendo em vista que “há leis que pegam e leis que não pegam”, dependendo das circunstâncias e do
interesses envolvidos, tem-se, por um lado, a ausência de uma fiscalização eficaz do uso e da ocupação do 

cidadãos aos processos decisórios, mas também à ausência de simetrias que comprometam a igualdade de 
chances de participação dentro dos processos instaurados (SOUZA, 2016). 

Nesse sentido, a composição do COMPUR já indica desequilíbrios que podem comprometer o debate 
democrático, tendo em vista que desde a convocação para a realização das Conferências, passando pelo 
tempo estimado para a realização das mesmas e também pela produção de documentos e legislações 
resultantes do processo, tudo pode ser deliberado de acordo com interesses do próprio 
lembrar que além de conferências que não foram realizadas, houve grandes discrepâncias nas suas 

do os temas de discussões precisavam ser rapidamente aprovados), bem como a 
ausência de resultados legais referentes à revisão da legislação urbanística segundo as deliberações.

Dentre as conferências realizadas, observa-se grande representação dos diversos setores da sociedade, o 
que poderia ser indício de um amplo exercício da cidadania e da democracia. No entanto, diante da visível 
heteronomia da sociedade, “a influência do acesso extremamente desigual à informação e a enorme 

os indivíduos comprometem a igualdade de chances de participação” 
(SOUZA, 184), de modo que tanto o discurso técnico que prevalece nas discussões sobre a cidade quanto a 
falta de “preparação” (como foi o caso da I CMPU) que possa auxiliar os delegados na 
sobretudo dos setores populares -, sejam fatores que prejudicam uma inclusão efetiva dos interesses 
populares nesses debates institucionalizados.  

Se considerarmos, como apontou Maricato, que os problemas urbanos observados no país não 
resultado da falta de planejamento ou mesmo da má qualidade dos mesmos, mas da influência de heranças 
calcada no colonialismo e nas relações de favor, sobre todo o processo de urbanização brasileiro, fica mais 
fácil a percepção da ineficácia da legislação “quando contraria interesses de proprietários imobiliários ou 
quando o assunto são os direitos sociais” (MARICATO, 2000, p.150). Nesse contexto, por mais que se 
estabeleça um amplo aparato regulatório composto por leis de zoneamento, leis de uso e ocup
solo, planos diretores etc, ainda assim nota-se o contraste entre uma legislação detalhada e a sua 

É nesse contexto que a não inclusão de membros do executivo e do legislativo municipal nas delegações 
com o argumento de conferir maiores possibilidade de participação aos 

, não significa a ausência ou a redução de interferência desses atores nas resoluções. No 
CMPU, por exemplo, além das intervenções do COMPUR nos resultados das plenárias, ainda 

distorções, por parte da Câmara dos vereadores, que rejeitaram decisões da conferência. 

O mesmo pode ser apontado sobre o abandono da IV CMPU pelo SINDUSCON-MG. Propostas bastante 
as naquele contexto, que poderiam resultar na redução do coeficiente 

construtivo em toda a cidade de Belo Horizonte. Tendo combatido fortemente o avanço dessas discussões, 
desde o início dos trabalhos, os representantes e empresários do setor da construção

se contrariados e utilizando-se da alegação de atropelo de prazos
nas votações de mudanças tão fundamentais para a política urbana da capital. 

to de que o Projeto de Lei resultante daquelas plenárias esteja em 
tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte desde o ano de 2015, sem a devida aprovação.

Tendo em vista que “há leis que pegam e leis que não pegam”, dependendo das circunstâncias e do
se, por um lado, a ausência de uma fiscalização eficaz do uso e da ocupação do 

 

cidadãos aos processos decisórios, mas também à ausência de simetrias que comprometam a igualdade de 

Nesse sentido, a composição do COMPUR já indica desequilíbrios que podem comprometer o debate 
democrático, tendo em vista que desde a convocação para a realização das Conferências, passando pelo 

dução de documentos e legislações 
resultantes do processo, tudo pode ser deliberado de acordo com interesses do próprio Executivo. Vale 
lembrar que além de conferências que não foram realizadas, houve grandes discrepâncias nas suas 

do os temas de discussões precisavam ser rapidamente aprovados), bem como a 
segundo as deliberações. 

s setores da sociedade, o 
que poderia ser indício de um amplo exercício da cidadania e da democracia. No entanto, diante da visível 
heteronomia da sociedade, “a influência do acesso extremamente desigual à informação e a enorme 

os indivíduos comprometem a igualdade de chances de participação” 
(SOUZA, 184), de modo que tanto o discurso técnico que prevalece nas discussões sobre a cidade quanto a 
falta de “preparação” (como foi o caso da I CMPU) que possa auxiliar os delegados na sua participação  - 

, sejam fatores que prejudicam uma inclusão efetiva dos interesses 

Se considerarmos, como apontou Maricato, que os problemas urbanos observados no país não são 
resultado da falta de planejamento ou mesmo da má qualidade dos mesmos, mas da influência de heranças 
calcada no colonialismo e nas relações de favor, sobre todo o processo de urbanização brasileiro, fica mais 

ção “quando contraria interesses de proprietários imobiliários ou 
p.150). Nesse contexto, por mais que se 

estabeleça um amplo aparato regulatório composto por leis de zoneamento, leis de uso e ocupação do 
se o contraste entre uma legislação detalhada e a sua 

É nesse contexto que a não inclusão de membros do executivo e do legislativo municipal nas delegações 
com o argumento de conferir maiores possibilidade de participação aos 

de interferência desses atores nas resoluções. No 
resultados das plenárias, ainda 

distorções, por parte da Câmara dos vereadores, que rejeitaram decisões da conferência.  

MG. Propostas bastante 
as naquele contexto, que poderiam resultar na redução do coeficiente 

construtivo em toda a cidade de Belo Horizonte. Tendo combatido fortemente o avanço dessas discussões, 
desde o início dos trabalhos, os representantes e empresários do setor da construção, abandonaram a 

se da alegação de atropelo de prazos, por parte do 
política urbana da capital. Nesse viés, talvez 

to de que o Projeto de Lei resultante daquelas plenárias esteja em 
tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte desde o ano de 2015, sem a devida aprovação. 

Tendo em vista que “há leis que pegam e leis que não pegam”, dependendo das circunstâncias e dos 
se, por um lado, a ausência de uma fiscalização eficaz do uso e da ocupação do 
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solo que garanta a efetivação das normas estabelecidas para o espaço urbano, e por outro lado, a 
ocorrência de edições periódicas de leis de anistia
2000). 

As anistias periódicas visando a regularização de imóveis são alimento fecundo da relação 
clientelista. A ilegalidade é portanto
mercado imobiliário restrito e especulativo, para a aplicação arbitrária da lei, de acordo 
com a relação de favor. (MARICATO, 

Várias têm sido as flexibilizações regulamentadas no municíp
uma das mais emblemáticas e criticadas por favorecer interesses do mercado imobiliário. Além de não ter 
sido fruto de debate democrático, a lei aprovada em 2010 não previu qualquer controle sobre a quantidade 
máxima admitida de empreendimentos a serem aprovados com os novos parâmetros. Além disso, em 
fevereiro de 2016, nova Lei foi publicada flexibilizando critérios de operação do empreendimento e das 
penalidades, e também no mês seguinte, em março de 2016, nova pub
pagamento das penalidades, o que representou a redução e até o cancelamento do valor a ser pago, 
dependendo da infração cometida pelo empreendedor.

Essa legislação que instituiu a “operação urbana de estímulo ao desenvol
saúde, turismo cultural e de negócios, visando atender às demandas da Copa do Mundo Fifa Brasil 2014 no 
município” (BELO HORIZONTE, 2010)
regulamentação das “operações urbanas consorciadas” na III CMPU. Conforme já apontado, tratou
uma conferência realizada em curto prazo de tempo e cuja celeridade foi apontada, por conselheiros, como 
resultado da urgência do executivo em implant

Inúmeras têm sido as críticas sobre o modo como as Operações Urbanas Consorciadas
introduzidas nas cidades. Maricato ressalta 
consumidas, apesar da publicidade em torno das famosas parceri
2000,, p,160), estão sendo utilizadas, de fato, para criarem regras que burlam a legislação. Na medida em 
que flexibiliza parâmetros urbanísticos, criando novas oportunidades para o investimento imobiliário de 
alta renda, a operação urbana consorciada tem sofrido uma distorção ao que foi pretendido pelo Estatuto 
da Cidade: combater a concentração de renda e reduzir a desigualdade urbana.

Nesse viés, Tonucci e Medeiros (2013

Nos últimos anos, as Operações Urbanas 
financeiro de flexibilização dos controles de uso e ocupação do solo constituído em torno 
das parcerias público
instrumentos de planejamento urbano previstos no Plano Direto
crescente subordinação da política urbana aos interesses privados de proprietários 
fundiários, incorporadoras imobiliárias e grande empreiteiras do ramo da construção civil, 
notórios financiadores de campanhas e dos partidos polít
jogo do poder municipal 

Vale lembrar que embora a III CMPU tenha regulamentado uma série de instrumentos do Estatuto da 
Cidade, ainda não houve efetivação de tod
instrumento que poderia inibir a especulação imobiliária e avançar 

solo que garanta a efetivação das normas estabelecidas para o espaço urbano, e por outro lado, a 
ocorrência de edições periódicas de leis de anistia, que regularizam as construções ilegais (MARICATO,

As anistias periódicas visando a regularização de imóveis são alimento fecundo da relação 
clientelista. A ilegalidade é portanto funcional para as relações políticas arcaicas, para um 
mercado imobiliário restrito e especulativo, para a aplicação arbitrária da lei, de acordo 
com a relação de favor. (MARICATO, 2000, p.123). 

Várias têm sido as flexibilizações regulamentadas no município, sendo que a chamada “Lei da Copa” foi 
e criticadas por favorecer interesses do mercado imobiliário. Além de não ter 

sido fruto de debate democrático, a lei aprovada em 2010 não previu qualquer controle sobre a quantidade 
a admitida de empreendimentos a serem aprovados com os novos parâmetros. Além disso, em 

fevereiro de 2016, nova Lei foi publicada flexibilizando critérios de operação do empreendimento e das 
penalidades, e também no mês seguinte, em março de 2016, nova publicação alterou as condições para o 
pagamento das penalidades, o que representou a redução e até o cancelamento do valor a ser pago, 
dependendo da infração cometida pelo empreendedor. 

Essa legislação que instituiu a “operação urbana de estímulo ao desenvolvimento da infraestrutura de 
saúde, turismo cultural e de negócios, visando atender às demandas da Copa do Mundo Fifa Brasil 2014 no 

(BELO HORIZONTE, 2010), consistiu em uma parceria público-privada, possível a partir da 
ações urbanas consorciadas” na III CMPU. Conforme já apontado, tratou

uma conferência realizada em curto prazo de tempo e cuja celeridade foi apontada, por conselheiros, como 
resultado da urgência do executivo em implantar obras para a Copa do Mundo. 

críticas sobre o modo como as Operações Urbanas Consorciadas
Maricato ressalta que as “somas gigantescas de recursos públicos que foram 

consumidas, apesar da publicidade em torno das famosas parcerias com o ‘capital privado’” 
estão sendo utilizadas, de fato, para criarem regras que burlam a legislação. Na medida em 

que flexibiliza parâmetros urbanísticos, criando novas oportunidades para o investimento imobiliário de 
nda, a operação urbana consorciada tem sofrido uma distorção ao que foi pretendido pelo Estatuto 

da Cidade: combater a concentração de renda e reduzir a desigualdade urbana. 

2013) analisam a “política urbana às avessas” na cidade de Belo Horizonte:

Nos últimos anos, as Operações Urbanas Consorciadas (OUCs) –
financeiro de flexibilização dos controles de uso e ocupação do solo constituído em torno 
das parcerias público-privadas – vem assumindo uma primazia sobre os demais 
instrumentos de planejamento urbano previstos no Plano Direto
crescente subordinação da política urbana aos interesses privados de proprietários 
fundiários, incorporadoras imobiliárias e grande empreiteiras do ramo da construção civil, 
notórios financiadores de campanhas e dos partidos políticos que se revezam no nefasto 
jogo do poder municipal (TONUCCI; MEDEIROS, 2013). 

que embora a III CMPU tenha regulamentado uma série de instrumentos do Estatuto da 
Cidade, ainda não houve efetivação de todos eles. Esse é o caso do IPTU Progre
instrumento que poderia inibir a especulação imobiliária e avançar no sentido da implementação de

 

solo que garanta a efetivação das normas estabelecidas para o espaço urbano, e por outro lado, a 
, que regularizam as construções ilegais (MARICATO, 

As anistias periódicas visando a regularização de imóveis são alimento fecundo da relação 
funcional para as relações políticas arcaicas, para um 

mercado imobiliário restrito e especulativo, para a aplicação arbitrária da lei, de acordo 

chamada “Lei da Copa” foi 
e criticadas por favorecer interesses do mercado imobiliário. Além de não ter 

sido fruto de debate democrático, a lei aprovada em 2010 não previu qualquer controle sobre a quantidade 
a admitida de empreendimentos a serem aprovados com os novos parâmetros. Além disso, em 

fevereiro de 2016, nova Lei foi publicada flexibilizando critérios de operação do empreendimento e das 
licação alterou as condições para o 

pagamento das penalidades, o que representou a redução e até o cancelamento do valor a ser pago, 

vimento da infraestrutura de 
saúde, turismo cultural e de negócios, visando atender às demandas da Copa do Mundo Fifa Brasil 2014 no 

privada, possível a partir da 
ações urbanas consorciadas” na III CMPU. Conforme já apontado, tratou-se de 

uma conferência realizada em curto prazo de tempo e cuja celeridade foi apontada, por conselheiros, como 

críticas sobre o modo como as Operações Urbanas Consorciadas vêm sendo 
as “somas gigantescas de recursos públicos que foram 

as com o ‘capital privado’” (MARICATO, 
estão sendo utilizadas, de fato, para criarem regras que burlam a legislação. Na medida em 

que flexibiliza parâmetros urbanísticos, criando novas oportunidades para o investimento imobiliário de 
nda, a operação urbana consorciada tem sofrido uma distorção ao que foi pretendido pelo Estatuto 

idade de Belo Horizonte: 

– instrumento urbanístico- 
financeiro de flexibilização dos controles de uso e ocupação do solo constituído em torno 

vem assumindo uma primazia sobre os demais 
instrumentos de planejamento urbano previstos no Plano Diretor municipal. É evidente a 
crescente subordinação da política urbana aos interesses privados de proprietários 
fundiários, incorporadoras imobiliárias e grande empreiteiras do ramo da construção civil, 

icos que se revezam no nefasto 

que embora a III CMPU tenha regulamentado uma série de instrumentos do Estatuto da 
os eles. Esse é o caso do IPTU Progressivo no Tempo, 

a implementação de uma 
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urbanização menos predatória e desigual
e a dificuldade da sua implementaç
tributação imobiliária na América Latina, onde a valorização imobiliária é vista como um direito do 
proprietário” (MARINCATO, 2000, p.175)

Ainda no âmbito das flexibilizações e anistias é possível verificar o descompromisso do poder público com a 
cidade, tendo em vista que a permissividade costuma se vincular, muitas vezes, a favorecimentos de áreas 
e de empreendimentos do setor privado, em d

Esse é o caso das flexibilizações destinadas aos hospitais. Embora os artigos da lei os defina como 
empreendimentos de “interesse público”, a mesma lei admite a flexibilização de parâmetros urbanísticos a 
hospitais em zonas de preservação ambiental (ZPAM, ZP
Vale ressaltar que, atualmente, encontra
(hospital especializado em tratamento de pacientes com câncer), que 
zoneamento ZPAM (local do antigo Hospital Hilton Rocha), que exige grau máximo de preservação 
ambiental e que está ao pé da Serra do Curral, símbolo da cidade que possui tombamento de sua paisagem. 
Ainda que este empreendimento passe por licenciamento ambiental 
Municipal de Meio Ambiente - por se tratar de temática tão fundamental e impactante do ponto de vista 
urbano, não seria bem mais democrático (e legalmente correto) que essa discussão
Conferências Municipais de Política Urbana?

A ausência de participação popular 
pela regularização de edificações e parcelamentos
urbanísticos infringidos. Se por um lado, observa
parte da cidade que se encontra irregular, por outro lado, parece ser um contrassenso que sejam feitas 
constantes prorrogações no prazo
beneficiando uma urbanização que não segue as regras definidas no âmbito das conferências, 
estabelecidas de modo participativo
para atender a interesses específicos

REFLEXÕES FINAIS 

Diante do exposto, percebe-se que embora o Estatuto da Cidade tenha previsto a participação da 
população nos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, na cidade de Belo Horizonte, 
movimentos paralelos afetam diretamente a política urbana do m
incluídos nos parcos espaços de debate democrático admitidos na 
Conferências de Política Urbana, eventos que deveriam servir para a democratização das discussões e de 
definições sobre a cidade e seus rumos, têm representado ações estratégicas que institucionalizam a 
participação, não somente tornando
interesses de grupos hegemônicos 
forma e espaços de participação popular já eram questionados, os trâmites 
às deliberações coletivas aparecem como 
decisórios, seja através de sua procrastinação, seja através de sua não efetivação
(1998), os embates e lutas são políticos, e não jurídicos.

urbanização menos predatória e desigual. Sobre esse importante instrumento de arrecadação fiscal urbana 
e a dificuldade da sua implementação, Maricato chama a atenção para a grande 
tributação imobiliária na América Latina, onde a valorização imobiliária é vista como um direito do 

(MARINCATO, 2000, p.175), ainda que tal ganho seja fruto de especulação.

âmbito das flexibilizações e anistias é possível verificar o descompromisso do poder público com a 
cidade, tendo em vista que a permissividade costuma se vincular, muitas vezes, a favorecimentos de áreas 
e de empreendimentos do setor privado, em detrimento dos interesses da coletividade.

Esse é o caso das flexibilizações destinadas aos hospitais. Embora os artigos da lei os defina como 
empreendimentos de “interesse público”, a mesma lei admite a flexibilização de parâmetros urbanísticos a 

em zonas de preservação ambiental (ZPAM, ZP-1 e ZP-2), de indiscutível importância coletiva. 
Vale ressaltar que, atualmente, encontra-se em fase de licenciamento o empreendimento Oncomed 
(hospital especializado em tratamento de pacientes com câncer), que pretende se instalar em área de 
zoneamento ZPAM (local do antigo Hospital Hilton Rocha), que exige grau máximo de preservação 

e que está ao pé da Serra do Curral, símbolo da cidade que possui tombamento de sua paisagem. 
nto passe por licenciamento ambiental - que envolve discussão no Conselho 

por se tratar de temática tão fundamental e impactante do ponto de vista 
seria bem mais democrático (e legalmente correto) que essa discussão
Municipais de Política Urbana? 

popular também pode ser apontada na definição da Lei 9
de edificações e parcelamentos mediante o pagamento de multas sobre os

urbanísticos infringidos. Se por um lado, observa-se o interesse do poder público em tornar 
parte da cidade que se encontra irregular, por outro lado, parece ser um contrassenso que sejam feitas 
constantes prorrogações no prazo a ser considerado por essa lei sem o devido debate
beneficiando uma urbanização que não segue as regras definidas no âmbito das conferências, 

elecidas de modo participativo, e com a forte possibilidade de se tornar objeto de barganha pol
para atender a interesses específicos. 

se que embora o Estatuto da Cidade tenha previsto a participação da 
população nos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, na cidade de Belo Horizonte, 
movimentos paralelos afetam diretamente a política urbana do município sem terem sido 
incluídos nos parcos espaços de debate democrático admitidos na instituição. Nesse contexto, as 
Conferências de Política Urbana, eventos que deveriam servir para a democratização das discussões e de 

dade e seus rumos, têm representado ações estratégicas que institucionalizam a 
participação, não somente tornando-a pro forma, congelada e domesticada, mas também legitimando 

 que ainda escolhem quais são as leis de sua conv
forma e espaços de participação popular já eram questionados, os trâmites (ou a falta deles) subsequentes 
às deliberações coletivas aparecem como outro mecanismo capaz de lesar a democratização dos processos 

de sua procrastinação, seja através de sua não efetivação
(1998), os embates e lutas são políticos, e não jurídicos. 

 

Sobre esse importante instrumento de arrecadação fiscal urbana 
grande “rejeição em relação à 

tributação imobiliária na América Latina, onde a valorização imobiliária é vista como um direito do 
ainda que tal ganho seja fruto de especulação. 

âmbito das flexibilizações e anistias é possível verificar o descompromisso do poder público com a 
cidade, tendo em vista que a permissividade costuma se vincular, muitas vezes, a favorecimentos de áreas 

etrimento dos interesses da coletividade. 

Esse é o caso das flexibilizações destinadas aos hospitais. Embora os artigos da lei os defina como 
empreendimentos de “interesse público”, a mesma lei admite a flexibilização de parâmetros urbanísticos a 

2), de indiscutível importância coletiva. 
se em fase de licenciamento o empreendimento Oncomed 

pretende se instalar em área de 
zoneamento ZPAM (local do antigo Hospital Hilton Rocha), que exige grau máximo de preservação 

e que está ao pé da Serra do Curral, símbolo da cidade que possui tombamento de sua paisagem. 
que envolve discussão no Conselho 

por se tratar de temática tão fundamental e impactante do ponto de vista 
seria bem mais democrático (e legalmente correto) que essa discussão fizesse parte das 

Lei 9.074/2005, responsável 
mediante o pagamento de multas sobre os parâmetros 

se o interesse do poder público em tornar “oficial” grande 
parte da cidade que se encontra irregular, por outro lado, parece ser um contrassenso que sejam feitas 

sem o devido debate, o que acaba 
beneficiando uma urbanização que não segue as regras definidas no âmbito das conferências, 

, e com a forte possibilidade de se tornar objeto de barganha política 

se que embora o Estatuto da Cidade tenha previsto a participação da 
população nos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, na cidade de Belo Horizonte, 

unicípio sem terem sido devidamente 
instituição. Nesse contexto, as 

Conferências de Política Urbana, eventos que deveriam servir para a democratização das discussões e de 
dade e seus rumos, têm representado ações estratégicas que institucionalizam a 

congelada e domesticada, mas também legitimando 
de sua conveniência. Se a própria 

(ou a falta deles) subsequentes 
capaz de lesar a democratização dos processos 

de sua procrastinação, seja através de sua não efetivação. Como lembra Baldez 
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Sendo o Brasil um país que apresenta altos níveis de desigualdade social e econômica, a existência de 
atores e grupos com maiores possibilidade
a participação social no processo de tomada de decisões fique bastante comprometida, juntamente com a 
possibilidade de ampliação da autonomia rumo 
não se desconsiderando os avanços alcançados e o caminho já percorrido, torna
ainda são muitos e que a sua transposição envolve uma luta travada cotidianamente e não apenas nos 
ambientes institucionais, mas através da pres
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MALE HOMOSSEXUALITY IN THE CONSTRUCTION OF THE URBAN SPACE: TWO SPATIALITIES IN SÃO 
PAULO 

LA HOMOSSEXUALIDAD MASCULINA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO: DOS 
ESPACIALIDADES EN SÃO PAULO 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA  

RESUMO: 
O presente artigo é um estudo sobre o território gay de São Paulo, constituído por duas espacialidades na cidade em 
que se identifica a aglomeração voluntária da população LGBTQ+. Tratam-se das espacialidades República e Baixo 
Augusta, estudadas nesse artigo sob a óptica da homossexualidade masculina. Procura-se entender a conformação 
desse território investigando a participação dos estabelecimentos de lazer segmentado e a ação do mercado imobiliário 
no processo de apropriação e significação de espaços da cidade pelos homossexuais masculinos. Dessa forma a pesquisa 
identifica as redes de sociabilidade homossexual presentes no território, discute os fatores que motivam sua existência, 
e analisa, criticamente, o processo de gentrificação atualmente em curso na região. 
PALAVRAS-CHAVE: Homossexualidade; gentrificação; urbanidade; apropriações; Baixo Augusta; República. 
 
ABSTRACT: 
The present article is a study about the gay territory in São Paulo composed of two spatialities in the city where a 
voluntary aglomeration  (or CLUSTER) of the LGBTQ+ population can be identified.  It is the neighborhoods of  República 
and Baixo Augusta studied in this article through the lens of male homosexuality. It seeks to understand the conformation 
of the territory investigating the participation of the segmented leisure establishments and the actions of the real estate 
market in the process of appropriation and significance of the urban space for male homosexuals. This way the research 
identifies the homosexual sociability networks present in the territory, discusses the reasons that support its existence 
and analyzes critically the gentrification process currently under way in the region. 
KEYWORDS: Homosexuality; gentrification; urbanity; appropriations; Baixo Augusta; República. 
 
RESUMEN: 
El presente artículo es un estudio realizado sobre el territorio gay de San Paulo, constituido  por dos espacialidades en la 
ciudad en la que se identifica la aglomeración  voluntaria de la población LGBTQ+. Se Trata de las espacialidades 
República y Baixo Augusta, estudiadas en este  artículo bajo la óptica de la homosexualidad  masculina.  Se procura 
entender cómo está conformado este territorio  investigando la participación de los establecimientos de ocio 
segmentado y la actuación  del mercado inmobiliario  en el proceso de apropiación  y significación de espacios de la 
ciudad por los homosexuales masculinos. De esta forma la investigación  identifica las redes de sociabilidad homosexual 
presentes en el  territorio, discute los factores que motivam su existencia, y analiza, criticamente el proceso de 
gentrificación actualmente en curso en dicha región. 
PALABRAS-CLAVE: Homosexualidad; gentrificación; urbanidad; apropiaciones; Baixo Augusta; República. 
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INTRODUÇÃO 

Esse artigo resume algumas ideias elaboradas em um trabalho final de graduação em arquitetura e 
urbanismo. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo e indutivo que investiga a produção do espaço 
urbano de duas espacialidades localizadas na região central de São Paulo, a região da República e a região do 
Baixo Augusta, analisadas sob a óptica da homossexualidade masculina. 

Essas duas espacialidades estudadas abrangem trechos das subprefeituras da Consolação e da Sé, e são 
caracterizadas pela apropriação da comunidade LGBTQ+1. Tratam-se de espaços urbanos marcados pela 
presença significativa de gays, lésbicas, travestis, transgêneros, transexuais, bissexuais e pessoas que 
possuem outras identidades de gênero e orientações sexuais diferentes do padrão heteronormativo. Essas 
pessoas habitam ou residem na região, considerada segundo Puccinelli (2017), o território gay da cidade. 

Essas áreas são tratadas nesse artigo como espacialidades distintas porque as próprias pessoas que ali 

circulam distinguem espacialmente esses lugares, denominando-os popularmente de República e Baixo 

Augusta (PUCCINELLI, 2017).   

Entretanto, é importante esclarecer que a pesquisa entende o território como uma área de barreiras porosas 

e com limites frágeis, ou seja, as áreas estudadas são delimitadas apenas para efeitos metodológicos: “O 

nômade, o espaço nômade, é localizado, não delimitado” (DELEUZE; GUATTARI apud PERLONGHER, 2005 p. 

274).  

Ainda, três outras ponderações devem ser feitas. A primeira se refere ao porquê de trabalhar a 

homossexualidade masculina em detrimento de trabalhar a sigla LGBTQ+ como um todo. Trata-se de uma 

estratégia metodológica para especificar o público-alvo da pesquisa e, assim, aprofundar as reflexões a seu 

respeito. As pessoas pertencentes às outras categorias que compõem a comunidade LGBTQ+  estão 

presentes nas dinâmicas da área de estudo, entretanto não podem ser analisadas mediante uma única 

abordagem.  

Em segundo lugar é necessário esclarecer que o termo gay frequentemente utilizado na pesquisa é 

empregado como um termo aproximativo para pensar a homossexualidade, ou seja, é uma terminologia que 

tem a função de manejar identidades ou ideias de homossexualidade masculina (PUCCINELLI, 2017). 

Por último se faz necessário esclarecer que a pesquisa faz uma leitura das redes de sociabilidade homossexual 

existentes no território recorrendo principalmente a estudos de antropologia urbana e percepções pessoais 

obtidas in loco. Observou-se os lugares e o comportamento das pessoas, e realizaram-se entrevistas 

informais com os atores sociais que integram o território. 

                                                           

1 A sigla LGBTQ+ designa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, transexuais, queers e outros. Diferentemente da sigla 
LGBT utilizada pelas entidades governamentais brasileiras como conselhos e secretarias, a sigla LGBTQ+ inclui o termo queer, 
movimento que abrange pessoas de orientações sexuais e identidades de gênero que fogem ao padrão heteronormativo (VIANA, 
2018). 

10033



 

Estruturado em três partes faz-se primeiramente uma análise descritiva sobre os lugares homossexuais que 
definem a República. Em seguida estuda-se a formação do Baixo Augusta investigando a contribuição do 
mercado de lazer segmentado na definição da identidade gay da região.  

Por último são feitas algumas reflexões a respeito das ações do mercado imobiliário no território, buscando 
entender de que maneira ele reforça a identidade gay da área de estudo e ao mesmo tempo a gentrifica. 
Parte-se da premissa que os empreendimentos imobiliários ocasionam não apenas a valorização do solo e 
consequente expulsão dos homossexuais com baixo poder aquisitivo, mas também alteram as ideias de 
homossexualidade vinculadas ao espaço, reforçando as diferenças socioeconômicas entre o Baixo Augusta e 
a República. 

 

NO CRUZAMENTO DA IPIRANGA COM A AVENIDA SÃO JOÃO: A REPÚBLICA 

Territórios nas cidades, são assim, elaborados pelos próprios moradores nas ruas, nos 
bairros e nas cidades, configurando cartografias subjetivas (BLASS Org.; PAIS Org., 2004, p. 
220). 

Por meio dos relatos contidos nas obras de José Fábio Barbosa da Silva (1958) e Néstor Perlongher 
(1987), antropólogos pioneiros nos estudos sobre homossexualidade no espaço urbano, identifica-
se o cruzamento da avenida Ipiranga com a rua São João como o principal ponto de referência 
homossexual entre os anos 1950 e 1990, e constata-se que a partir da confluência dessas duas 
avenidas existiram diversos pontos de encontro e diversão homossexual. 

A região principal que tem sobrevivido, por muito tempo, como ponto de encontro de 
grande parte do grupo homossexual de São Paulo, pode ser caracterizada por um grande T, 
formado pela confluência das Avenidas São João e Ipiranga, tendo como pontos cardeais os 
cinemas Oásis, ArtPalácio e início da Rua São Luiz (SILVA in GREEN Org.; TRINDADE Org., 
2005, p. 73). 

A Galeria Metrópole por sua vez foi considerada em 1967 “o ponto quente da vida gay paulistana” 
(PERLONGHER, 1987, p. 80), constituindo-se importante ponto de encontro e resistência homossexual 
durante a década de 1960. 

Embora sua inauguração tenha se dado no mesmo ano do golpe da ditadura militar, os seus efeitos não foram 
sentidos de imediato entre as pessoas, sendo o ano de 1967 o auge da Galeria Metrópole (PERLONGHER, 
1987, p.80).  

O ponto quente da vida gay paulistana era a Galeria Metrópole. Cheia de bares, boates, 
inferninhos, fliperamas, galerias, livrarias, escadas rolantes, etc., a Galeria misturava não só 
o mundo gay, mas também intelectuais, artistas, poetas, encucados, suicidas, prostitutas, 
gigolôs, cafetinas, músicos, e mais a bossa nova, o jazz, o rock, a tropicália, a psicodélica, o 
álcool, as drogas e é claro, a polícia. (PERLONGHER, 1987, p.80). 

Hoje os principais pontos de referência homossexual na República são a sua praça homônima, o Largo do 
Arouche, a avenida Vieira de Carvalho e os estabelecimentos comerciais e de lazer situados nas suas 
proximidades.  
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Afim de analisar as redes de sociabilidade homossexual existentes atualmente no território, o artigo recorre 
às noções de pedaço e mancha urbana, conceitos originalmente elaborados por José Guilherme Cantor 
Magnani (2003) para o estudo dos laços de sociabilidade presentes nos bairros da periferia de São Paulo, e 
mais tarde adaptados para o contexto da metrópole.  

Nas obras “Da periferia ao centro: trajetórias de pesquisa em antropologia urbana” (2012) e também em “Na 
metrópole: Textos de antropologia urbana” (2008), pedaço é descrito como um ponto de referência para a 
distinção de um determinado grupo de frequentadores como pertencentes a uma rede de relações. 

Enquanto na periferia o importante era ser conhecido por meio de laços de vizinhança, parentesco e 
coleguismo, na metrópole as relações sociais são mais impessoais. Logo, “pertencer a um pedaço no centro 
significava reconhecer-se como membro de uma teia de relações mais vasta e ser reconhecido por meio da 
exibição de símbolos compartilhados”. (MAGNANI, 2008, p.305). 

Mancha urbana por sua vez é definida como a aglomeração de diferentes pedaços contíguos e que se torna 
ponto de referência para um número mais diversificado de frequentadores. ” (MAGNANI, 2008). 

O que diferencia o pedaço da mancha é que essa apresenta uma implantação mais estável tanto na paisagem 
como no imaginário. As atividades que oferece e as práticas que propicia são o resultado de uma 
multiplicidade de relações entre seus equipamentos, edificações e vias de acesso, transformando-a em um 
ponto de referência físico, visível e público para um número mais amplo de usuários (MAGNANI, 2008). 

Já o pedaço, ao contrário, é restrito a um número menor de pessoas que possuem símbolos e códigos 
comuns, e como o que determina o pedaço são as relações sociais entre seus membros, eles podem 
facilmente mudar de localização na cidade (MAGNANI, 2008). 

Dessa forma, a República pode ser lida como a mancha urbana de encontro homossexual mais antiga da 
história de São Paulo, onde coexiste uma grande diversidade de pessoas, de orientações sexuais variadas, e 
estabelecimentos ligados ao mundo homoerótico como saunas e cinemas pornôs. 

Ao longo da avenida Vieira de Carvalho identificamos pedaços frequentados por públicos muito distintos, 
sendo que alguns deles inclusive possuem apelidos caricatos segundo o presidente do Coletivo Arouchianos, 
Helcio Beauclair2. Esses apelidos sinalizam as diferentes apropriações da comunidade LGBTQ+ de um mesmo 
território, e permitem o mapeamento da apropriação de diferentes perfis de homossexuais.  

O Café Vermont, apelidado como “lagoa” é um bar frequentado por lésbicas, do outro lado da rua a 
lanchonete Nova Vieira, o Soda Pop Bar, o Caneca de Prata e o 63 Bar, constituem o pedaço apelidado de 
“geriatria”, em que gays mais velhos se reúnem, e um pouco mais adiante identifica-se um conjunto de bares 
apelidado por “favela”, nomenclatura pejorativa que o associa a um público de classe social mais baixa ali 
presente.  

                                                           

2  Os apelidos dados aos pedaços da República foram obtidos por meio de entrevista com Helcio Beauclair realizada em novembro 
de 2017. 
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Já na rotatória do Largo do Arouche cinco bares são frequentados por gays de classe média, muitos bancários 
e operadores de telemarketing, e receberam o apelido de “bar dos bancários”. O Largo do Arouche por sua 
vez recebeu o apelido de “berçário”, por ser frequentado pelo público LGBTQ+ com uma média etária de 18 
a 30 anos, negros e pobres da periferia de São Paulo. 

É interessante observar também que esses lugares da República se transformam em momentos muito 
específicos da semana. Os bares ao longo da avenida Vieira de Carvalho ganham vida às sextas-feiras e 
sábados à noite. Já o Arouche se transforma aos domingos à noite entre às 19:00 e 22:00 quando, segundo 
Helcio Beuclair, aproximadamente 2000 jovens se reúnem. 

Esse fato é um dos exemplos mais ilustrativos da força dos pedaços LGBTQ+, que também pode ser explicada 
por meio da meta de propinquidade, definida por José Fábio Barbosa da Silva (2001) como uma vontade de 
viver ao lado de seus semelhantes.  

O Largo do Arouche ao longo da semana é um lugar de passagem, onde pessoas marginalizadas como 
mendigos e travestis circulam e coexistem com muitos outros atores sociais. Entretanto em um dia específico 
da semana, em um intervalo de três horas, jovens da periferia atravessam a cidade para se encontrarem. 
Certamente existe entre essas pessoas um desejo muito forte de estar entre seus iguais, de compartilhar de 
símbolos e códigos em comum, de poderem ser quem eles realmente são, livres da censura e do preconceito.  

Caminhando da Paulista em direção a Roosevelt: o Baixo Augusta 

Nos finais dos anos 1970 acontece a expansão das boates para além do centro novo de São Paulo, trata-se 
da expansão do circuito da paquera gay aos jardins, como a inauguração da boate Saloon, uma das primeiras 
a sair do centro novo (PERLONGHER, 1987). 

Mas as opções de lazer direcionadas ou frequentadas por homossexuais nos Jardins duraram pouco, 
gradualmente elas foram se deslocando para as ruas que partem da Avenida Paulista em direção ao baixo 
augusta, devido às pressões do mercado imobiliário e das associações de bairros contrárias a esses espaços. 

Entretanto, deve-se ponderar que, como afirma Puccinelli, “não se trata de uma ida das mesmas casas ou 
empresários para essas regiões, mas de uma mudança em termos de estilos, opções e lideranças de 
mercado” (PUCCINELLI, 2017, p.40). 

Nasce então uma nova espacialidade gay, a Augusta, mas também conhecida popularmente como Baixo 
Augusta. Trata-se de um espaço territorial que tem como polaridades lineares a rua Augusta e a rua Frei 
Caneca, e que conecta dois pontos de referência na região central, a avenida Paulista e a Praça Franklin 
Roosevelt.  

Reconhecida por muito tempo como um lugar perigoso e sujo, ponto de prostituição e vícios, os significados 
associados à região da Augusta foram se transformando com a ação do mercado de lazer segmentado, 
fazendo com que a região passasse a ser considerada um “agregador polissêmico” (PUCCINELLI, 2017, p.58) 
que vincula, principalmente, noções de diversidade e tolerância. 

Nesse momento as construtoras identificam o valor agregado à Augusta e inicia-se um processo de 
especulação imobiliária que expulsa parte dos empreendimentos de lazer. O mercado imobiliário passa a 
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produzir alterações irreversíveis na quantidade de casas noturnas e bares da região “já que opera 
principalmente por demolições em regiões já bastante ocupadas, como a rua Augusta”. (PUCCINELLI, 2017, 
p. 44) 

O empreendimento pioneiro desse processo de ressignificação do espaço urbano foi o Vegas Club, casa 
noturna direcionada a homossexuais fundada em 2005 pelo empresário Facundo Guerra3. A partir de sua 
inauguração, bares, casas noturnas, salões de beleza, supermercados e outros empreendimentos abriram 
suas portas, e iniciou-se uma coexistência e diversificação de públicos no território, como afirma o jornalista 
e DJ Lúcio Ribeiro: “Fez prostitutas e cafetões dividirem espaço com a galera da noite (...) Fez nascer a fama 
do Baixo Augusta, provocou abertura de clubes, outros bares, botou a região no mapa das artes de São 
Paulo”. (RIBEIRO apud PUCCINELLI, 2017, p.50). 

Ao longo da rua Augusta alguns cruzamentos ajudam a localizar pedaços de sociabilidade gay frequentados 
por públicos distintos. No cruzamento da rua Augusta com a rua Antônio Carlos, o Restaurante Athenas e o 
Urbe Café constituem populares pontos de encontro de homossexuais com um poder aquisitivo elevado, são 
lugares também frequentados por muitos casais gays. 

Já um pouco mais adiante a rua Dona Antônia de Queirós e a rua Marquês de Paranaguá cruzam a rua Augusta 
e delimitam o pedaço das casas noturnas frequentadas por gays mais jovens, são elas o Espaço Desmanche, 
a Blitz Haus, o Beco 203, a Lab Club e a casa noturna 1007. 

Existem ainda muitos outros pedaços gays ao longo da rua Augusta, como o bar do Netão frequentado por 
homossexuais mais velhos em um ambiente informal, ou a casa noturna Le Rêve Club destinada para quem 
procura um ambiente mais sofisticado.   

É importante ressaltar que muitos lugares de lazer que antes eram considerados exclusivamente gays 
passaram a ser frequentados por um público mais diverso, na própria rua Augusta alguns empreendimentos 
comerciais destinados especificamente ao público LGBTQ+  como a casa noturna The Society (2011-2013), o 
Vegas Club, o clube de sexo Playground Club (2013-2015) e a sauna 269 (2007-2011), deixaram de existir.  
(PUCCINELLI, 2017). Assiste-se hoje na Augusta uma mistura de público, os empreendimentos de lazer 
promovem festas gays, mas são frequentados também por heterossexuais. Já outros estabelecimentos 
passaram a acolher o público LGBTQ+ denominando-se de gay friendly4. Muitos penduram bandeiras do arco-
íris como símbolo dessa hospitalidade. 

Todavia, enquanto ao longo de toda a rua Augusta é notável a existência de bares e casas noturnas, na rua 
Frei Caneca esses estabelecimentos se concentram no cruzamento com a rua Peixoto Gomide. 

                                                           

3 Facundo Guerra é descrito por diversos meios de comunicação como o “rei da noite” pelo fato de ser dono de diversos 
estabelecimentos de lazer frequentados por homossexuais e abertos durante a existência do pioneiro Vegas Club. São eles o Z 
Carniceira (bar – Augusta, posteriormente mudou para a Faria Lima), Yatch Club (casa noturna – Bela Vista), Volt (bar – Augusta), 
Club Lions (casa Noturna – Sé), Cine Joia (casa de shows/casa noturna – Liberdade), Bar Riviera (bar – Consolação), PanAm (casa 
noturna – Bela Vista) e Cine Drive-In (sala de cinema no Cine Belas Artes – Consolação) (PUCCINELLI, 2017). 

4 A nomenclatura gay friendly foi criada para aproximar os estabelecimentos comerciais do público LGBTQ+, afinal se auto intitulam 

como lugares em que esse público é bem-vindo, e mesmo constituindo uma estratégia mercadológica, ela representa a aceitação 

pública da homossexualidade. 
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Pode-se inclusive dizer que esse cruzamento constitui o pedaço da rua Frei Caneca que mais integra o mundo 
da noite tão característico da rua Augusta. Lá observa-se uma aglomeração intensa de gays 
predominantemente homens em frente aos estabelecimentos comerciais, a rua é tomada por essas pessoas 
que bebem, conversam e trocam demonstrações de afeto na via pública, praticamente impossibilitando o 
trânsito de veículos.  

É interessante notar que o perfil dos gays que frequentam esse cruzamento é muito variado, percebe-se uma 
mistura de gays mais femininos, outros mais masculinos, pessoas de classes sociais também variadas, mas se 
trata de um público jovem, que aparentam ter entre 18 e 35 anos. 

A partir desse pedaço a ambiência da rua Frei Caneca muda, mais adiante verifica-se a concentração de 
estabelecimentos comerciais mais refinados, não tão mais voltados para o mundo da noite, trata-se de um 
comércio de restaurantes e lojas que procuram atender aos moradores da rua. 

Conforme o mapeamento feito por Puccinelli (2017) em seu doutorado, nota-se que os empreendimentos 
residenciais lançados entre 2011 e 2016 na rua Frei Caneca se localizam justamente abaixo do cruzamento 
acima citado.  

Existe nas proximidades do shopping Frei Caneca uma ambiência de bairro devido à predominância do uso 
residencial nesse trecho da rua. É possível dizer que ali existe um espírito de vizinhança, ritmado pelo fluxo 
das pessoas que descem a sobem a rua. 

É interessante assistir a uma espécie de peregrinação dos moradores principalmente da rua Paim que 
caminham até o shopping Frei Caneca, muitos deles têm o hábito de fazer compras no supermercado que 
fica dentro desse estabelecimento comercial. Os moradores desse pedaço de vizinhança gay são em grande 
parte homossexuais brancos de classe média alta, um perfil de homossexual que se distingue dos 
frequentadores da República. Um dos fatores que podem contribuir parcialmente para essa distinção de 
público é o processo de gaytrificação explicado adiante. 

Os pedaços caracterizam tão fortemente os lugares que a rua Augusta, paralela à rua Frei Caneca, possui 
uma ambiência muito diferente principalmente nas noites de quinta a domingo. Os homossexuais que 
integram sua vida noturna não são moradores necessariamente do Baixo Augusta e possuem um perfil mais 
heterogêneo. 
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. Figura 1: mapa síntese do território gay. Observa-se os empreendimentos comerciais e de lazer frequentados por homossexuais (GUIA GAY SÃO 

PAULO, 2017), os empreendimentos imobiliários lançados entre 2011 e 2016 (PUCCINELLI, 2017), e os pedaços apropriados por homossexuais. 
Fonte: Gabriel Moreira Carvalho, 2017 

 

O MERCADO E A GAYTRIFICAÇÃO 

O enobrecimento não é apenas uma política de exclusão, mas uma faceta delicada das 
dinâmicas urbanas, uma vez que quanto mais afirma o valor e o papel da cidade, lembra 
que o ar da cidade liberta apenas aqueles que sabem e podem viver nela. (RUBINO, 2009 
apud PUCCINELLI, 2017, p. 19) 

 
Verifica-se uma retomada dos investimentos do mercado imobiliário no centro, e parcerias público privadas 
que objetivam revitalizar a área central. Mas quais seriam as reais consequências desse enobrecimento para 
a população LGBTQ+? 
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Figura 2: Gráfico sobre o número de unidades residenciais lançadas em 1999, 2005 e entre 2010 e 2015. 
Fonte: PUCCINELLI, p. 96, 2017 

 

Em São Paulo o termo revitalização segundo Puccinelli (2017) é utilizado para naturalizar o discurso de 
agentes públicos e privados que tentam intervir em certos territórios. Logo, é importante chamar a atenção 
para o significado negativo desse termo: “A ideia de “revitalizar”, contudo, supõe um lugar “sem vida” ou 
cujas vidas não importam” (PUCCINELLI, 2017, p.42). Por de trás do discurso de revitalização pode-se aventar 
a hipótese de uma gentrificação5. 

Smith observa que gentrificação é frequentemente sinônimo de regeneração urbana, ou revitalização, e 
encarada pelas municipalidades em acordo com o setor privado como uma estratégia urbana que tem como 
discurso a transformação dos centros das cidades em lugares mais agradáveis para serem frequentados 
(SMITH apud QUEIROZ, 2008). 

O incremento imobiliário na região central de São Paulo, vem transformando a paisagem urbana e as 
dinâmicas sociais das espacialidades estudadas. Inicialmente sentido com mais intensidade no Baixo Augusta 
ele vem se deslocando em direção à República (PUCCINELLI, 2017). 

Um dos impactos iniciais percebidos principalmente na rua Augusta é a expulsão dos empreendimentos 
comerciais que não conseguem competir com a força do mercado imobiliário. Segundo Puccinelli dois 
grandes empresários da noite, Guerra e Yousseff, donos dos respectivos Vegas Club e Studio SP “localizaram 
no mercado imobiliário os motivos de suas respectivas saídas, argumentando que seus endereços seriam 
derrubados para a construção de novos edifícios” (PUCCINELLI, 2017, p. 53). 

A rua Paim é um bom exemplo da transformação que os empreendimentos imobiliários vêm promovendo 
no espaço urbano. Percebida pelos moradores da região como uma continuidade da rua Frei Caneca, era 

                                                           
5 A definição adotada de gentrificação é a retomada de espaços físicos degradados dos centros das cidades por classes média-alta 

para uso normalmente residencial, fazendo com que as classes populares que ali moram se desloquem para outros lugares. Um 
fenômeno de deslocamento/expulsão de um grupo pré-existente por outro economicamente distinto, redefinindo o espaço social 
da área (QUEIROZ, 2008). 
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considerada ponto de drogas e de prostituição, entretanto entre 2011 e 2016 recebeu seis empreendimentos 
de alto padrão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figura 3: Possível casal homossexual na rua Paim (Baixo Augusta)         Figura 4: Possível casal homossexual na rua do Arouche (República)                                                                            
                                                  Fonte: autoria própria, 2017                                                                           Fonte: autoria própria, 2017 

 
Apesar da falta de números concretos que comprovem a fixação de residência homossexual na área, ainda 
assim é possível afirmar, a partir de observações empíricas, que existe uma aglomeração significativa de 
homossexuais que residem na região do Baixo Augusta, e também se constata que o perfil dos gays que 
circulam, frequentam ou moram no Baixo Augusta é muito diferente dos gays presentes na República. Pode-
se explicar essa diferença de público por meio da noção de gaytrificação. 
 
Gaytrificação é um neologismo que surgiu de uma conversa informal com Bruno Puccinelli sobre o poder da 
gentrificação de segregar os homossexuais na cidade, devido à diferenciação de poder econômico. Mas além 
disso, a gaytrificação teria o poder de deslocar as ideias presentes no imaginário popular sobre o tipo de gay 
que habita determinado território. 
 
Trata-se da promoção pelo mercado imobiliário da crença de que o gay que habita a região do Baixo Augusta 
possui o seguinte perfil: “pessoas solteiras, de formação superior, profissionais liberais, com refinamento no 
consumo de bens duráveis e nos espaços de lazer” (PUCCINELLI, 2017, p. 99), associando ao lugar a ideia de 
um tipo de gay ideal, um gay que segue os padrões heteronormativos que regem a sociedade.  
 
Uma das formas de se verificar o desejo do mercado imobiliário de atrair um público gay com um perfil 
específico é por meio dos anúncios publicitários coletados por Puccinelli em seu doutorado. Esses anúncios 
também evidenciam que os investimentos imobiliários não se restringem à região do Baixo Augusta, eles têm 
atuado mais recentemente na área da República. Nessa tentativa de elitizar a área percebe-se a contradição 
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entre os compradores homossexuais almejados e a realidade sobre os gays que de fato se apropriaram dessa 
mancha urbana: 

Há uma predominância das ilustrações em apresentar um homem jovem, magro, branco e 
bem-sucedido, que conhece novas tecnologias, as utiliza e se preocupa com seu impacto no 
ambiente da cidade e no meio ambiente de forma geral. Isso não poderia ser mais distante 
do que observamos em parte da dinâmica massiva de frequência e circulação no Arouche: 
rapazes jovens, efeminados, negros e moradores das periferias em sua maioria. Cabe a 
esses materiais, portanto, conjugar um comprador que está na região sem que este seja 
identificado com a presença homossexual frequente e mais visível no largo. É no interstício 
deste jogo de valorização do espaço a partir de uma masculinização específica, antenada, 
moderna e cosmopolita que se criam movimentos de presença gay distintos (...) 
(PUCCINELLI, 2017, p.134-135). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Peça publicitária de um lançamento imobiliário no distrito da República 

Fonte: PUCCINELLI, p. 96, 2017 
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Esses anúncios publicitários frabicam imagens e ideias não correspondentes à realidade do lugar, e podem 
ser lidos como uma tentativa de desestigmatização do território. Segundo Smith a desetigmatização (apud 
QUEIROZ, 2008) faz parte do processo de gentrificação que ao livrar os lugares de algum tipo de estigma, 
promove a valorização do solo. 

Hiernaux-Nicolas (apud QUEIROZ, 2008) também identifica esse processo como uma das consequências da 
gentrificação, está associada a ele ideias higienistas que tentam mudar a imagem das áreas centrais da 
cidade.  

Sarah Schulman (2008) em seu livro “The gentrification of the mind: witness to a lost imagination” tem um 
pensamento semelhante ao de Smith e Hiernaux-Nicolas, ela adverte que a gentrificação homogeneíza a 
complexidade, a diferença, e a substitui pela semelhança. 

Historicamente as cidades oferecem a possibilidade de criação de novas ideias, contribuindo assim para a 
liberdade dos indivíduos (SCHULMAN, 2008). A gentrificação por sua vez aniquilaria a energia vibrante que a 
diversidade produz nas cidades, removendo a mistura dinâmica que define a urbanidade. 

Para Schuman “Existe a gentrificação que acontece em edifícios e bairros, e existe a gentrificação que 
acontece com ideias”6 (SCHUMAN, 2013, p.29). Nesse sentido, a gaytrificação da República e do Baixo 
Augusta começa a se apresentar como uma hipótese palpável. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À medida que a pesquisa se aproximou das especificidades dos lugares por meio das noções de pedaço e 
mancha urbana, pôde-se enxergar as diferentes escalas que o território comporta, ora tendo uma visão 
sistêmica e mais abrangente, ora possibilitando ao leitor um olhar “de perto e de dentro”7. Ou seja, as regiões 
da República e do Baixo Augusta deixam de ser percebidas como territórios neutros, muito pelo contrário, 
passam a ser lugares caracterizados pela cultura gay, vivenciada nas relações sociais do cotidiano.  

 Assim, foi possível identificar as redes de sociabilidade homossexual presentes nas espacialidades estudadas 
e a percebê-las como processos humanos, construídos a partir das relações sociais.  

Fica claro também que por de trás da complexa infraestrutura mercadológica direcionada ao público gay, 
diferentes significados em torno da homossexualidade são associados ao espaço urbano e estão em 
constante mutação. 

O comércio de lazer transformou os significados em torno do Baixo Augusta, promoveu a positivação 
etimológica (PUCCINELLI, 2017) da região, e ao mesmo tempo criou uma nova mancha LGBTQ+ em São Paulo. 
Logo, a região passou a ser conhecida como um dos principais destinos de lazer noturno na cidade, atraindo 
um público com orientações sexuais variadas que coexistem no mesmo espaço urbano. 

                                                           

6 Tradução livre do trecho: “There is a gentrification that happens to buildings and neighborhoods and there is a gentrification that 

happens to ideas” (SCHULMAN, 2013, p. 29). 

7 De perto e de dentro é o nome do VII capítulo do livro “da Periferia ao centro: trajetórias de pesquisa em Antropologia urbana” 
(MAGNANI, 2012). 
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O mercado imobiliário por sua vez passou a investir no Baixo Augusta, transformando a rua Frei Caneca e a 
rua Paim, anteriormente conhecidas como pontos de droga e prostituição, em lugares descolados para se 
morar.  

A rua Augusta também tem sido alvo dos empreendimentos residenciais e comerciais que vêm expulsando 
os equipamentos de lazer. Verifica-se ainda que esses empreendimentos se deslocam em direção à 
República. 

Discutiu-se, por fim, os efeitos da gentrificação no território estudado, partindo do princípio que as ações do 
mercado imobiliário valorizam o solo e elitizam os seus habitantes. Logo, naturalmente a comunidade 
LGBTQ+ acaba também por ser segregada. Muitos gays com alto poder aquisitivo fixam residência ou apenas 
frequentam o Baixo Augusta, enquanto os gays com menor poder aquisitivo, em sua maioria moradores das 
periferias (BEAUCLAIR, 2017), se apropriam da República. 

O Baixo Augusta transformou-se no point gay paulistano, e o mercado imobiliário o associa a uma 
homossexualidade específica, ajustada aos padrões socialmente aceitos, que ignora todas as outras formas 
de expressão homossexual. Na presente pesquisa, esse processo foi denominado gaytrificação. 

Conclui-se dessa forma que as ideias sobre a homossexualidade vinculada às espacialidades estudadas vêm 
sendo orquestradas de acordo com os interesses de mercado que silenciosamente homogeneíza a 
diversidade.  
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IMPACTO ESTÉTICO DAS TRANSFORMAÇÕES DE INTERFACES TÉRREAS 
EM CIDADE LITORÂNEA 

AESTHETIC IMPACT OF TRANSFORMATIONS OF GROUND FLOOR INTERFACES IN A COSTAL CITY  

IMPACTO ESTÉTICO DE LAS TRANSFORMACIONES DE INTERFACES TÉRREAS EN CIUDAD LITORÁNEA  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA  

RESUMO: 
Este artigo examina e compara o impacto estético de interfaces térreas de edificações tradicionais e de edificações 
contemporâneas resultantes da expansão urbana de cidade litorânea. Essa expansão tem se caracterizado pela 
substituição de edificações tradicionais caracterizadas por interfaces térreas com portas e janelas voltadas para rua e 
com usos que estabelecem conexão com o espaço aberto público adjacente, por edificações contemporâneas 
caracterizadas por garagens nos pavimentos térreos. Foram selecionadas nove quadras na cidade de Capão da Canoa, 
divididas em três grupos conforme o predomínio das seguintes características: (tipo 1) edificações tradicionais com 
térreos residenciais com portas e janelas voltadas para a rua; (tipo 2) edificações tradicionais com comércios e serviços 
nos pavimentos térreos; (tipo 3) edificações contemporâneas com paredes cegas (sem aberturas) e portas de garagem 
nos pavimentos térreos. Os dados foram coletados através da aplicação de 40 questionários in loco com pessoas que 
moram, trabalham ou veraneiam nos três tipos de quadras selecionados, constituindo três grupos de respondentes: 10 
usuários das quadras tipo 1, 17 usuários das quadras tipo 2 e 13 usuários das quadras tipo 3. A análise de dados foi 
realizada através de testes estatísticos não paramétricos, nomeadamente, Kendall’s W e Kruskal-Wallis, além de 
frequências. Os resultados indicam, por exemplo, que, de forma geral, os respondentes tendem a preferir cenas que 
representam as interfaces térreas de edificações tradicionais, caracterizadas por térreos com portas e janelas voltadas 
para a rua e com comércios e serviços nos pavimentos térreos. 
PALAVRAS-CHAVE: edificações tradicionais; edificações contemporâneas; impacto estético; interfaces térreas; 
percepção dos usuários. 

ABSTRACT:  

This paper examines and compares the aesthetic impact of the ground floor interfaces of traditional buildings and 
contemporary buildings resulting from the urban expansion in a coastal city. This expansion has been characterized by 
the substitution of traditional buildings, characterized by ground-level interfaces with doors and windows facing the 
street and with uses that connect to the adjacent open public space, by contemporary buildings characterized by garages 
on the ground floors. Nine blocks were selected in the city of Capão da Canoa, divided into three groups according to the 
predominance of the following characteristics: (type 1) traditional residential buildings with doors and windows facing 
the street; (type 2) traditional buildings with shops and services at ground floor; (type 3) contemporary buildings with 
blind walls and garages at ground floor. Data were collected through the application of 40 questionnaires to people who 
live, work or spend their holidays in the selected blocks, constituting three groups of respondents: 10 users of the type 1 
blocks, 17 users of the type 2 blocks and 13 users of the type 3 blocks. Data analysis was performed through non-
parametric statistical tests such as Kendall's W and Kruskal-Wallis, apart from frequencies. The results indicate, for 
example, that, in general, the respondents tend to prefer scenes that represent the ground floor interfaces of traditional 
buildings, characterized by doors and windows facing the street and with shops and services at the ground floor. 
KEYWORDS: traditional buildings; contemporary buildings; aesthetic impact; ground floor interfaces; perception of 
users. 
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RESUMEN:  

Este artículo examina y compara el impacto estético de interfaces térreas de edificaciones tradicionales y de edificaciones 
contemporáneas resultantes de la expansión urbana de ciudad costera. Esta expansión se ha caracterizado por la 
sustitución de edificaciones tradicionales, caracterizadas por interfaces térreas con puertas y ventanas dirigidas a la calle 
y con usos que establecen conexión con el espacio abierto público adyacente, por edificaciones contemporáneas 
caracterizadas por garajes en los suelos térreos. Se seleccionaron nueve cuadras en la ciudad de Capão da Canoa, 
divididas en tres grupos según el predominio de las siguientes características: (tipo 1) edificaciones tradicionales con 
térreas residenciales con puertas y ventanas dirigidas a la calle; (tipo 2) edificaciones tradicionales con comercios y 
servicios en los pisos térreos; (tipo 3) edificaciones contemporáneas con paredes ciegas (sin aberturas) y puertas de 
garaje en los pisos térreos. Los datos fueron recolectados a través de la aplicación de 40 cuestionarios in loco con 
personas que viven, trabajan o veranean en los tres tipos de cuadras seleccionadas, constituyendo tres grupos de 
respondedores: 10 usuarios de las cuadras tipo 1, 17 usuarios de las cuadras tipo 2 y 13 usuarios de las cuadras tipo 3. 
El análisis de datos se realizó a través de pruebas estadísticas no paramétricas, como Kendall's W y Kruskal-Wallis, 
además de frecuencias. Los resultados indican, por ejemplo, que, en general, los respondedores tienden a preferir 
escenas que representan las interfaces térreas de edificaciones tradicionales, caracterizadas por terrazas con puertas y 
ventanas orientadas hacia la calle y con comercios y servicios en los pisos térreos. 
PALABRAS-CLAVE: edificaciones tradicionales; edificaciones contemporáneas; impacto estético; interfaces térreas; 
percepción de los usuarios. 
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INTRODUÇÃO  

Interfaces podem ser definidas como os elementos verticais (por exemplo, fachadas ou muros) que 

estabelecem as relações entre áreas abertas ou edificadas, privadas ou públicas, com os espaços abertos 

públicos das calçadas e das ruas (DOMINGOS; REIS, 2013; GEHL, 2010). Para o pedestre, a interface entre os 

espaços abertos públicos e os térreos das edificações constituem as imagens mais próximas e intensas (GEHL, 

2010). A proximidade entre as edificações e a calçada e a existência de portas e janelas voltadas para a rua, 

características de áreas urbanas tradicionais, criam interfaces que tendem a atrair a atenção do pedestre 

(Figura 1), afetando o tempo de permanência, a velocidade de deslocamento e a escolha dos caminhos para 

percorrer (GEHL, 2009).  

  
Figura 1: Fachadas atraentes. Leipzig, Alemanha. 

Fonte: Autores, 2017. 
Figura 2: Fachadas monótonas. Caxias do Sul, Brasil. 

Fonte: Autores, 2017. 

Neste sentido, áreas urbanas tradicionais caracterizadas pela relação direta entre as edificações e o espaço 
aberto público, com portas e janelas voltadas para a rua (REIS, 2014) tendem a ter uma avaliação estética 
positiva (REIS et al., 2017). Da mesma forma, térreos comerciais que estimulam a permanência das pessoas, 
como cafés, bares e restaurantes podem ser tratados como um pré-requisito para um espaço aberto público 
satisfatório, percebido como seguro, atraente e com importância e significado para as pessoas (REIS; LAY, 
2006). Tais usos nos pavimentos térreos, normalmente, se expandem para a esfera pública e criam um 
espaço urbano agradável e estimulante, tornando-se convidativo à presença de mais pessoas (GEHL, 2009). 

Por outro lado, as pessoas tendem a evitar locais com aspecto desagradável, como aqueles com falta de 
manutenção, desertos e monótonos (Figura 2) (GEHL, 2010). Entretanto, nas cidades contemporâneas são 
recorrentes espaços urbanos flanqueados por paredes cegas ou por muros que delimitam os espaços 
privados e/ou semiprivados. Os condomínios fechados murados exemplificam de forma clara a ruptura da 
relação entre as edificações e os espaços abertos públicos, tendendo a gerar espaços esteticamente 
desagradáveis devido à presença dos muros (REIS; BECKER, 2011; REIS et al., 2017). Tais espaços 
esteticamente insatisfatórios, delimitados por interfaces com baixo ou nenhum estímulo visual, também 
existem junto aos térreos de edifícios de apartamentos ocupados por garagens (REIS et al., 2017). Assim, 
interfaces térreas caracterizadas pela falta de conexão direta entre as edificações e a rua, devido a 
inexistência ou quase inexistência de portas e janelas, tendem a ser avaliadas negativamente pelas pessoas 
(REIS et al., 2017). Tais interfaces não se restringem a grandes centros urbanos, sendo adotadas também em 
cidades de pequeno porte, como é o caso de cidades litorâneas com atividades econômicas voltadas mais 
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para o turismo, servindo como segunda residência para muitos usuários e com ocupação mais intensa apenas 
em períodos de veraneio (ESPÍNOLA, 2013). Contudo, existe a necessidade de aprofundar o conhecimento 
sobre os impactos estéticos de tais interfaces de edificações contemporâneas em comparação aos efeitos 
estéticos gerados pelas interfaces de edificações tradicionais caracterizadas pela existência de portas e 
janelas voltadas para a rua e por usos residenciais, comerciais e/ou de prestação de serviços nos térreos.  

Ainda, de acordo com alguns estudos, o nível de familiaridade das pessoas com determinada cena urbana 
tem influência nas avaliações estéticas (PORTEOUS, 1996). A familiaridade também pode interferir nas 
preferências, por exemplo, de residentes e visitantes de determinado local (NASAR, 1998). Por outro lado, 
outros estudos têm verificado que o nível de familiaridade com determinada cena não tem efeito 
determinante em sua avaliação (REIS; BIAVATTI; PEREIRA, 2011). Assim, o objetivo deste artigo é realizar uma 
avaliação estética comparativa entre interfaces térreas de edificações tradicionais e de edificações 
contemporâneas em uma cidade litorânea, por grupos de respondentes que moram, trabalham ou 
veraneiam em quadras com interfaces térreas com características de áreas urbanas tradicionais e de áreas 
urbanas contemporâneas.  

METODOLOGIA 

A investigação foi realizada em Capão da Canoa (Figura 3), localizada no litoral norte do Rio Grande do Sul, 
uma das cidades litorâneas brasileiras onde têm ocorrido transformações urbanas, com a substituição de 
edificações residenciais tradicionais, com predomínio de portas e janelas voltadas para a rua e usos 
residenciais, comerciais e/ou de prestação de serviço nos pavimentos térreos, por edificações residenciais 
com predomínio de portas de garagem e paredes cegas (sem aberturas) nos pavimentos térreos. 

 
Figura 3: Localização da cidade de Capão da Canoa. 

Fonte: Autores, 2017. 

A metodologia adotada faz parte da área de estudos Ambiente-Comportamento, que consiste em avaliar o 

ambiente construído através da percepção dos usuários (REIS; LAY, 2006). Inicialmente, foram selecionadas 
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nove quadras (Figura 4), categorizadas em três tipos conforme a predominância das seguintes características: 

(tipo 1) edificações tradicionais (anteriores às transformações) com térreos residenciais com portas e janelas 

voltadas para a rua; (tipo 2) edificações residenciais tradicionais com comércios e serviços nos térreos; (tipo 

3) edificações residenciais contemporâneas (fazem parte das transformações) com paredes cegas e portas 

de garagem nos térreos. Essas quadras se localizam na área central e mais urbanizada (5 - Figura 4) do 1º 

Distrito - Sede do Município de Capão da Canoa (1 – Figura 4), região situada entre a orla e a Avenida 

Paraguassú, na qual as maiores transformações urbanas nas interfaces térreas das edificações vêm 

ocorrendo. 

 
Notas: Linha tracejada = cidade de Capão da Canoa; (1) = 1º Distrito – Sede do Município de Capão da Canoa; (2) = 2º Distrito – Capão Novo; (3) = 
3º Distrito – Arroio Teixeira; (4) = 4º Distrito – Curumim; (5) = Área mais urbanizada do Município e área de estudo; 1A/1B/1C = quadras com 
térreos residenciais com portas e janelas voltadas para a rua; 2A/2B/2C = quadras com edificações residenciais com comércios e serviços nos 
pavimentos térreos; 3A/3B/3C = quadras com edificações residenciais com paredes cegas e garagens nos pavimentos térreos. 

Figura 4: Localização das nove quadras selecionadas 
Fonte: Autores, 2017.  

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de questionários in loco aos usuários que moram, 

veraneiam (utilizam apartamentos alugados ou de propriedade, principalmente, durante os meses de 

veraneio, janeiro e fevereiro) ou trabalham nos três tipos de quadras investigadas. A amostra ficou 

constituída por 40 respondentes, sendo 25% (10 de 40) usuários das quadras do tipo 1, 42,5% (17 de 40) 

usuários das quadras do tipo 2 e 32,5% (13 de 40) usuários das quadras do tipo 3 (Tabela 1).  
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Respondentes Quadras do tipo 1 Quadras do tipo 2 Quadras do tipo 3 

A B C Total A B C Total A B C Total 

Morador 5 1 - 6 1 4 1 6 1 - - 1 

Veranista proprietário 2 1 - 3 - - 2 2 3 5 2 10 

Trabalhador - 1 - 1 2 2 5 9 - 1 1 2 

Total (40) 7 3 - 10 3 5 8 17 4 6 3 13 
Notas: Quadras tipo 1 - predomínio de edificações residenciais, com portas e janelas voltadas para a rua; Quadras tipo 2 - predomínio de edificações 
residenciais com comércios e serviços nos térreos; Quadras tipo 3 - Predomínio de edificações residenciais com portas de garagem e paredes sem 
aberturas nos térreos.  

Tabela 1: Caracterização da amostra de respondentes dos questionários. 
Fonte: Autores, 2017.  

O questionário foi composto por questões de escolha simples e de múltipla escolha, relacionadas a dois 

conjuntos de cenas, cada um com os três tipos interfaces consideradas (Figura 5). Cada cena foi avaliada e 

ordenada quanto à preferência estética em relação às demais cenas do respectivo conjunto, sendo 

mencionadas as principais razões para a cena mais e menos preferida em cada um dos dois conjuntos. 

CONJUNTO 1 

   
Cena A 

Térreos com portas e janelas voltadas para a 
rua 

Cena B 
Comércios e serviços nos térreos 

Cena C 
Paredes cegas e portas de garagem nos 

térreos 

CONJUNTO 2 

   
Cena A 

Comércios e serviços nos térreos 
Cena B 

Paredes cegas e portas de garagem nos 
térreos 

Cena C 
Térreos com portas e janelas voltadas para a 

rua 

Notas: Conjunto 1: Cena A, foto referente à quadra Tipo 1-A; Cena B, foto referente à quadra Tipo 2-B; Cena C, foto referente à quadra Tipo 3-A; 
Conjunto 2: Cena A, foto referente à quadra Tipo 2-C; Cena B, foto referente à quadra Tipo 3-C; Cena C, foto referente à quadra Tipo 1-C. 

Figura 5: Conjuntos com os três tipos de cenas avaliadas e ordenadas quanto à preferência estética das interfaces térreas. 
Fonte: Autores, 2016. 

Os dados provenientes dos questionários foram analisados no programa estatístico SPSS/PC através de testes 

estatísticos não paramétricos, nomeadamente, Kruskal-Wallis (K-W) e Kendall’s W. Os testes são 

considerados estatisticamente significativos quando o valor de significância é igual ou inferior a 0,05 (sig. ≤ 

0,05) (LAY; REIS, 2005).   
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RESULTADOS 

Avaliação estética e preferência das interfaces térreas 

Na análise dos resultados não foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (Teste Kendall’s 

W) quanto a avaliação estética das seis cenas pelo total de respondentes in loco (40). No entanto, a cena C 

do conjunto 2 (térreos com portas e janelas voltadas para a rua) foi a melhor avaliada (24 de 40 - 60% de 

avaliações positivas – 15% dos respondentes avaliam a cena como muito agradável e 45% como agradável - 

e 9 de 40 - 22,5% de avaliações negativas) pela amostra total de respondentes, seguida da cena B do conjunto 

1, com comércios e serviços nos térreos (25 de 40 - 62,5% de avaliações positivas – 5% avaliam a cena como 

muito agradável e 57,5% como agradável - e 6 de 40 - 15% de avaliações negativas). Por outro lado, a cena C 

do conjunto 1 (térreos com paredes cegas e portas de garagem) foi a pior avaliada (18 de 40 - 45% de 

avaliações positivas e 15 de 40 - 37,5% de negativas) seguida da cena com o mesmo tipo de interface no 

conjunto 2 (19 de 40 - Cena B – com 47,5% de avaliações positivas e 12 de 40 - 30% de negativas) (Tabela 2). 

Também não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (Teste Kendall’s W) quanto à 

satisfação com a aparência estética das seis cenas avaliadas individualmente por cada um dos três grupos de 

respondentes (Tabela 2). No entanto, enquanto a cena A do conjunto 2 (térreos com comércios e serviços) é 

a melhor avaliada pelos usuários das quadras tipo 1 (80% de avaliações positivas e 10% de avaliações 

negativas) e das quadras tipo 2 (58,9% de avaliações positivas e 17,7% de avaliações negativas) (Tabela 2) a 

cena B do conjunto 1 (térreos com comércios e serviços) é, claramente, a melhor avaliada pelos usuários das 

quadras tipo 3 (61,5% de avaliações positivas e 0% de avaliações negativas) seguida da cena C do conjunto 1 

(térreos com paredes cegas e portas de garagem) com 53,9% de avaliações positivas e 15,4% de avaliações 

negativas (Tabela 2). Por outro lado, a cena C do conjunto 1 (térreos com paredes cegas e portas de garagem) 

é a pior avaliada pelos usuários das quadras tipo 1 (50% de avaliações positivas e 40% de avaliações negativas) 

(Tabela 2) e pelos usuários das quadras tipo 2 (35,3% de avaliações positivas e 53% de avaliações negativas). 

Por sua vez, a cena A do conjunto 2 (térreos com comércios e serviços) é a pior avaliada pelos usuários das 

quadras tipo 3 (38,5% de avaliações positivas e 46,2% de avaliações negativas) seguida pela cena A do 

conjunto 1, com térreos com portas e janelas voltadas para a rua (46,2% de avaliações positivas e 30,8% de 

avaliações negativas). 

Quanto à preferência estética, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (Kendall’s W, Chi² 
= 6,350, sig = 0,042) entre os níveis de preferência da amostra total de respondentes em relação às três cenas 
do conjunto 1 (Tabela 3). A cena A (térreos com portas e janelas voltadas para a rua) foi a mais preferida pela 
maioria dos respondentes (20 de 40 – 50%), devido principalmente, à “existência de vegetação” (11 de 20 – 
55%; Tabela 4) e a “existência de portas e janelas voltadas para a rua” (4 de 20 – 20%; Tabela 4). Por outro 
lado, a cena C (térreos com paredes cegas e portas de garagem) foi a menos preferida pela maioria dos 
respondentes (22 de 40 – 55%), em razão, fundamentalmente, da “existência de portas de garagem e/ou 
paredes cegas” (8 de 22 – 36,4% - Tabela 5) e do “nivelamento inadequado do passeio público” devido às 
rampas de acesso às garagens (4 de 22 – 18,2%; Tabela 5). 
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Você acha a cena: 

Conjunto 1  Conjunto 2  

Cena A 
Portas e janelas 

para a rua 

Cena B 
Comércios e 

serviços 

Cena C 
Paredes cegas 

e garagens 

Cena A 
Comércios 
e serviços 

Cena B 
Paredes cegas e 

garagens 

Cena C 
Portas e janelas 

para a rua 

Amostra total – 40 respondentes 

Muito agradável 1 (2,5) 2 (5) 1 (2,5) 4 (10) 3 (7,5) 6 (15) 

Agradável 19 (47,5) 23 (57,5) 17 (42,5) 19 (47,5) 16 (40) 18 (45) 

Nem agradável nem desagradável 9 (22,5) 9 (22,5) 7 (17,5) 7 (17,5) 9 (22,5) 7 (17,5) 

Desagradável 9 (22,5) 5 (12,5) 14 (35,0) 9 (22,5) 11 (27,5) 8 (20) 

Muito desagradável 2 (5) 1 (2,5) 1 (2,5) 1 (2,5) 1 (2,5) 1 (2,5) 

Total 40(100) 40(100) 40(100) 40(100) 40(100) 40(100) 

mvo K (Chi²=8,024, sig=0,155) 3,64  3,23 3,94  3,31  3,74  3,15 

Usuários das quadras tipo 1 – 10 respondentes (Predomínio de edificações residenciais, com portas e janelas voltadas para a rua) 

Muito agradável 0(0) 0(0) 0(0) 2(20) 0(0) 2(20) 

Agradável 7(70) 6(60) 5(50) 6(60) 4(40) 6(60) 

Nem agradável nem desagradável 2(20) 1(10) 1(10) 1(10) 4(40) 0(0) 

Desagradável 0(0) 3(30) 4(40) 1(10) 2(20) 1(10) 
Muito desagradável 1(10) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(10) 

Total 10(100) 10(100) 10(100) 10(100) 10(100) 10(100) 

mvo K (Chi² =9,568, sig =0,088) 3,30 3,90 4,25 2,70 4,10 2,75 

Média dos valores de K-W 16,65 22,50 20,20 15,10 21,00 17,55 

Usuários das quadras tipo 2 – 17 respondentes (Predomínio de edificações residenciais com comércios e serviços nos térreos) 

Muito agradável 0(0) 1(5,9) 0(0) 2(11,8) 1(5,9) 2(11,8) 

Agradável 7(41,2) 10(58,8) 6(35,3) 8(47,1) 7(41,2) 9(52,9) 

Nem agradável nem desagradável 4(23,5) 3(17,6) 2(11,8) 4(23,5) 2(11,8) 1(5,9) 

Desagradável 6(35,3) 2(11,8) 8(47,1) 2(11,8) 6(35,3) 5(29,4) 
Muito desagradável 0(0) 1(5,9) 1(5,9) 1(5,9) 1(5,9) 0(0) 

Total 17(100) 17(100) 17(100) 17(100) 17(100) 17(100) 

mvo K (Chi² =8,896, sig =0,113) 3,74 3,06 4,21 2,97 3,79 3,24 

Média dos valores de K-W 22,41 20,32 23,76 19,71 22,03 20,71 

Usuários das quadras tipo 3 – 13 respondentes (Predomínio de edificações com portas de garagem e paredes sem aberturas nos térreos) 

Muito agradável 1(7,7) 1(7,7) 1(7,7) 0(0) 2(15,4) 2(15,4) 
Agradável 5(38,5) 7(53,8) 6(46,2) 5(38,5) 5(38,5) 3(23,1) 

Nem agradável nem desagradável 3(23,1) 5(38,5) 4(30,8) 2(15,4) 3(23,1) 6(46,2) 

Desagradável 3(23,1) 0(0) 2(15,4) 6(46,2) 3(23,1) 2(15,4) 

Muito desagradável 1(7,7) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

Total 13(100) 13(100) 13(100) 13(100) 13(100) 13(100) 

mvo K (Chi² =4,580, sig =0,469) 3,77 2,92 3,35 4,23 3,38 3,35 

Média dos valores de K-W 20,96 19,19 16,46 25,69 18,12 22,50 

Kruskal-Wallis (Chi²) 1,792 0,576 3,294 5,455 0,940 1,145 

 (sig) 0,408 0,750 0,193 0,065 0,625 0,564 
Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada cena em cada grupo; mvo K= 

média dos valores ordinais obtida pelo teste Kendall's W (os valores menores referem-se às cenas mais agradáveis); mvo K-W= média dos 
valores ordinais obtida pelo teste Kruskal-Wallis (os valores menores referem-se aos grupos mais satisfeitos); a comparação entre os valores 
mvo K deve ser feita na horizontal entre as seis cenas; a comparação entre os valores mvo K-W deve ser feita na vertical entre os três grupos 
de respondentes para cada cena. 

Tabela 2: Satisfação com a aparência estética das cenas 
Fonte: Autores, 2017. 
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Ordem das cenas 

Conjunto 1  Conjunto 2  

Cena A 
Portas e janelas 

para a rua 

Cena B 
Comércios e 

 serviços 

Cena C 
Paredes cegas e 

garagens 

Cena A 
Comércios e 

serviços  

Cena B 
Paredes cegas e 

garagens 

Cena C 
Portas e janelas 

para a rua 

Amostra total – 40 respondentes 

1º lugar 20 (50) 11 (27,5) 9 (22,5) 12 (30) 12 (30) 16 (40) 

2º lugar 7 (17,5) 24 (60) 9 (22,5) 20 (50) 11 (27,5) 9 (22,5) 

3º lugar 13 (32,5) 5 (12,5) 22 (55) 8 (20) 17 (42,5) 15 (37,5) 

Total 40(100) 40(100) 40(100) 40(100) 40(100) 40(100) 

Pontuação total 73 74 93 76 85 79 

Média de valores de 
Kendall’s W 

(Chi²=6,350, sig = 0,042) (Chi²=1,050. sig=0,592) 

1,83 1,85 2,33 1,90 2,13 1,98 

Usuários das quadras tipo 1 – 10 respondentes (Predomínio de edificações residenciais, com portas e janelas voltadas para a rua) 

1º lugar 6(60) 2(20) 2(20) 6(60) 0(0) 4(40) 

2º lugar 1(10) 8(80) 1(10) 3(30) 4(40) 3(30) 

3º lugar 3(30) 0(0) 7(70) 1(10) 6(60) 3(30) 

Total 10(100) 10(100) 10(100) 10(100) 10(100) 10(100) 

Pontuação total 17 18 25 15 26 19 

Média de valores de 
Kendall’s W 

(Chi² =3,800, sig =0,150) (Chi² =6,200, sig =0,045) 

1,70 1,80 2,50 1,50 2,60 1,90 

Mvo K-W 18,90 20,00 23,05 14,30 26,40 19,60 

Usuários das quadras tipo 2 – 17 respondentes (Predomínio de edificações residenciais com comércios e serviços nos térreos) 

1º lugar 9(52,9) 6(35,3) 2(11,8) 4(23,5) 6(35,3) 7(41,2) 
2º lugar 4(23,5) 9(52,9) 4(23,5) 12(70,6) 2(11,8) 3(17,6) 

3º lugar 4(23,5) 2(11,8) 11(64,7) 1(5,9) 9(52,9) 7(41,2) 

Total 17(100) 17(100) 17(100) 17(100) 17(100) 17(100) 

Pontuação total 29 30 43 31 37 34 

Média de valores de 
Kendall’s W 

(Chi² =7,176, sig =0,028) (Chi² =1,059, sig =0,589) 

1,71 1,76 2,53 1,82 2,18 2,00 
Mvo K-W 19,21 19,03 22,97 19,56 21,35 20,79 

Usuários das quadras tipo 3 – 13 respondentes (Predomínio de edificações com portas de garagem e paredes sem aberturas nos térreos) 

1º lugar 5(38,5) 3(23,1) 5(38,5) 2(15,4) 6(46,2) 5(38,5) 

2º lugar 2(15,4) 7(53,8) 4(30,8) 5(38,5) 5(38,5) 3(23,1) 
3º lugar 6(46,2) 3(23,1) 4(30,8) 6(46,2) 2(15,4) 5(38,5) 

Total 13(100) 13(100) 13(100) 13(100) 13(100) 13(100) 

Pontuação total 27 26 25 30 22 26 

Média de valores de 
Kendall’s W 

(Chi² =0,154, sig =0,926) (Chi² =2,462, sig =0,292) 

2,08 2,00 1,92 2,31 1,69 2,00 

Mvo K-W 23,42 22,81 15,31 26,50 14,85 20,81 

Kruskal-Wallis (Chi²) 1,446 1,042 4,683 7,552 6,482 0,091 

 (sig) 0,485 0,594 0,096 0,023 0,039 0,956 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou as cenas em cada grupo; a pontuação 

total recebida varia da maior (1 ponto) para a menor (3 pontos) preferência por cada respondente; mvo K = média dos valores ordinais obtida 
pelo teste de Kendall’s W (os valores menores referem-se às cenas mais preferidas); mvo K-W= média dos valores ordinais obtidos pelo teste 
Kruskal Wallis (os valores menores referem-se aos grupos mais satisfeitos); a comparação entre os valores mvo K deve ser feita na horizontal 

entre as cenas de cada grupo; a comparação entre os valores mvo K-W deve ser feita na vertical entre os grupos em relação a cada cena. 
Tabela 3: Ordem de preferência estética das cenas 

Fonte: Autores, 2017. 
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Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (Teste de Kendall’s W) entre os níveis de 
preferência da amostra total de respondentes em relação às três cenas do conjunto 2 (Tabela 3). Entretanto, 
a cena A (comércios e serviços nos térreos) é a mais preferida (12 de 40 – 30% dos respondentes a 
mencionam como a mais preferida e apenas 8 de 40 – 20% como a menos preferida), tendo como principais 
justificativas a “existência de vegetação” (7 de 12 – 58,3%; Tabela 4) e a “existência de comércios e serviços” 
(6 de 12 – 50%; Tabela 4). A cena C, com térreos com portas e janelas voltadas para a rua, apesar de ser a 
mais preferida por 40% dos respondentes (16 de 40), também é indicada como a menos preferida por 37,5% 
(15 de 40; Tabela 3) dos respondentes. Por sua vez, a cena B (térreos com paredes cegas e portas de garagem) 
foi a menos preferida pela maioria dos respondentes (42,5% - 17 de 40), devido, principalmente, à “existência 
de portas de garagem e/ou paredes cegas” (8 de 17 – 47,1% - Tabela 5).  
 

Conjunto ‘1’ de cenas - Indique as principais 
justificativas para a escolha da cena mais preferida 

Cena A 
Portas e janelas 

para a rua  

20(100) 

Cena B 
Comércios e 

 serviços 

11(100) 

Cena C 
Paredes cegas e 

garagens 

9(100) 

Total 
40(100) 

Existência de vegetação 11(55) 4(36,4) 1(11,1) 16(40) 

Existência de edificações novas/modernas 0(0) 2(18,2) 3(33,3) 5(12,5) 

Existência de portas e janelas voltadas para a rua 4(20) 1(9,1) 0(0) 5(12,5) 

Tipo de material adequado dos passeios públicos 1(5) 0(0) 3(33,3) 4(10) 

Existência de comércios e serviços 1(5) 2(18,2) 1(11,1) 4(10) 

Nivelamento adequado do passeio público (sem 
desnível) 

1(5) 2(18,2) 0(0) 3(7,5) 

Inexistência de poluição visual 1(5) 1(9,1) 1(11,1) 3(7,5) 

Existência de qualidade estética nas fachadas 1(5) 1(9,1) 0(0) 2(5) 

Ambiente residencial 0(0) 0(0) 2(22,2) 2(5) 

Existência de portas de garagem e/ou paredes cegas  1(5) 0(0) 1(11,1) 2(5) 

Conjunto ‘2’ de cenas - Indique as principais 
justificativas para a escolha da cena mais preferida 

Cena A 
Comércios e 

serviços  
12(100) 

Cena B 
Paredes cegas e 

garagens 
12(100) 

Cena C 
Portas e janelas 

para a rua 
16(100) 

Total 
40(100) 

Existência de vegetação 7(58,3) 2(16,7) 9(56,3) 18(45) 

Existência de comércios e serviços 6(50) 1(8,3) 0(0) 7(17,5) 

Existência de portas e janelas voltadas para a rua 0(0) 0(0) 5(31,5) 5(12,5) 

Inexistência de comércios e serviços 0(0) 1(8,3) 3(18,8) 4(10) 

Tipo de material adequado dos passeios públicos 2(16,7) 1(8,3) 0(0) 3(7,5) 
Existência de edificações novas/modernas 0(0) 3(25) 0(0) 3(7,5) 

Ambiente familiar (vizinhos se conhecem) 0(0) 0(0) 3(18,8) 3(7,5) 

Próximo do mar 0(0) 0(0) 2(12,5) 2(5) 

Inexistência de poluição visual 0(0) 3(25) 1(6,3) 2(5) 
Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que escolheu cada cena como mais preferida e 

ao total da amostra de respondentes in loco.  

Tabela 4: Principais justificativas para a escolha da cena mais preferida 
Fonte: Autores, 2017. 

Por sua vez, uma diferença estatisticamente significativa (Kendall’s W, Chi² = 6,200, sig =0,045) foi encontrada 
em relação à preferência estética das cenas do conjunto 2 pelos respondentes das quadras do tipo 1 
(predomínio de edificações residenciais, com portas e janelas voltadas para a rua; Tabela 3). Novamente a 
cena A, com comércios e serviços nos térreos, é a mais preferida (60% - 6 de 10), seguida da cena C, com 
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portas e janelas voltadas para a rua (40% - 4 de 10). A cena B (térreos com paredes cegas e portas de 
garagem), por outro lado, foi a menos preferida pela maioria dos respondentes (60% - 6 de 10).  
 

Conjunto ‘1’ de cenas - Indique as principais 
justificativas para a escolha da cena menos 

preferida 

Cena A 
Portas e janelas  

para a rua 

13(100) 

Cena B 
Comércios e 

 serviços 

5(100) 

Cena C 
Paredes cegas e 

garagens 

22(100) 

Total 
40(100) 

Existência de portas de garagem e/ou paredes cegas  0(0) 1(20) 8(36,4) 9(22,5) 

Nivelamento inadequado do passeio público (com 
desnível) 

1(7,7) 0(0) 4(18,2) 5(12,5) 

Existência de edificações velhas/antigas 4(30,8) 0(0) 0(0) 4(10) 

Existência de vegetação 2(15,4) 0(0) 1(4,5) 3(7,5) 

Ausência de atrativos (monotonia) 0(0) 0(0) 3(13,6) 3(7,5) 

Tipo de material inadequado dos passeios públicos 3(23,1) 0(0) 0(0) 3(7,5) 

Inexistência de vegetação 0(0) 0(0) 2(9,1) 2(5) 

Existência de portas e janelas voltadas para a rua 2(15,4) 0(0) 0(0) 2(5) 

Existência de comércios e serviços 0(0) 2(40) 0(0) 2(5) 

Sentimento de isolamento (falta de contato com 
outras pessoas) 

1(7,7) 0 (0) 1 (4,5) 2(5) 

Falta de manutenção das fachadas 2(15,4) 0(0) 0(0) 2(5) 

Existência de poluição visual 2(15,4) 0(0) 0(0) 2(5) 

Ausência de qualidade estética nas fachadas 1(7,7) 1(20) 0(0) 2(5) 

Existência de movimento de pessoas 0(0) 2(40) 0(0) 2(5) 

Inexistência de movimento de pessoas 0(0) 0(0) 2(9,1) 2(5) 

Conjunto ‘2’ de cenas - Indique as principais 
justificativas para a escolha da cena menos 

preferida 

Cena A 
Comércios e 

serviços 

8(100) 

Cena B 
Paredes cegas e 

garagens 

17(100) 

Cena C 
Portas e janelas 

para a rua 

15(100) 

Total 
40(100) 

Existência de portas de garagem e/ou paredes cegas  0(0) 8(47,1) 1(6,7) 9(22,5) 

Existência de poluição visual 4(50) 1(5,9) 2(13,3) 7(17,5) 

Existência de comércios e serviços 3(37,5)  1(5,9) 1(6,7) 5(12,5) 

Ausência de qualidade estética nas fachadas 2(25) 2(11,8) 1(6,7) 5(12,5) 

Existência de edificações velhas/antigas 1(12,5) 0(0) 3(20) 4(10) 

Tamanho inadequado de passeio público 0(0) 1(5,9) 2(13,3) 3(7,5) 

Existência de vegetação 0(0) 0(0) 3(20) 3(7,5) 

Nivelamento inadequado do passeio público (com 
desnível) 

0(0) 1(5,9) 2(13,3) 3(7,5) 

Sentimento de isolamento (falta de contato com 
outras pessoas) 

0(0) 2 (11,8) 1(6,7) 3(7,5) 

Tipo de material inadequado dos passeios públicos 0(0) 1(5,9) 1(6,7) 2(5) 

Próximo do centro 0(0) 0(0) 2(13,3) 2(5) 

Inexistência de movimento de pessoas 0(0) 2(11,8) 0(0) 2(5) 

Existência de portas e janelas voltadas para a rua 0(0) 0(0) 2(13,3) 2(5) 
Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que escolheu cada cena como mais preferida e 

ao total da amostra de respondentes in loco. 

Tabela 5: Principais justificativas para a escolha da cena menos preferida. 
Fonte: Autores, 2017. 
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Adicionalmente, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (Kendall’s W, Chi² = 7,176, sig 
=0,028) em relação à preferência estética das cenas do conjunto 1 pelos respondentes das quadras do tipo 2 
(predomínio de edificações residenciais com comércios e serviços nos térreos; Tabela 3). Novamente a cena 
A (térreos com portas e janelas voltadas para a rua) foi a mais preferida pela maioria dos respondentes (52,9% 
- 9 de 17) seguida da cena B (comércios e serviços nos térreos), mencionada como a mais preferida por 35,3% 
(6 de 17) dos respondentes. Por sua vez, a cena C (térreos com paredes cegas e portas de garagem) foi a 
menos preferida pela maioria dos respondentes (64,7% - 11 de 17). 

Por outro lado, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (Teste de Kendall’s W) em 
relação à preferência estética pelas cenas dos dois conjuntos, por parte dos usuários das quadras do tipo 3 
(predomínio de edificações residenciais com portas de garagem e paredes sem aberturas nos térreos; Tabela 
3). Contudo, embora a diferença entre as avaliações positivas e negativas das cenas não sejam expressivas, 
ao contrário dos outros dois grupos de respondentes, a cena C (térreos com paredes cegas e portas de 
garagem) foi a mais preferida do conjunto 1 (38,5% - 5 de 13; Tabela 3) e a cena B, caracterizada por esse 
mesmo tipo de interface, foi a cena mais preferida do conjunto 2 (46,2% - 6 de 13; Tabela 3). Por sua vez, no 
conjunto 1, a cena A (térreos com portas e janelas voltadas para a rua) foi a menos preferida pela maioria 
dos respondentes (6 de 13 - 46,2%), enquanto no conjunto 2 a cena A (comércio e serviços nos térreos) foi a 
menos preferida (6 de 13 - 46,2%). 

Portanto, esses resultados revelam que as cenas com interfaces que estabelecem conexão direta entre a 
edificação e o espaço aberto público adjacente, com uso residencial (cena A do conjunto 1 e cena C do 
conjunto 2) e com uso comercial e serviços (cena B do conjunto 1 e cena A do conjunto 2) nos pavimentos 
térreos são avaliadas como as mais satisfatórias e mais preferidas pelos grupos de respondentes das quadras 
do tipo 1 e do tipo 2. Por outro lado, os usuários das quadras do tipo 3 tendem a preferir as cenas com térreos 
predominantemente com portas de garagem e paredes cegas (cena C do conjunto 1 e cena B do conjunto 2). 
Assim, a familiaridade dos respondentes da quadra do tipo 3 com as cenas caracterizadas por térreos com 
portas garagem e paredes cega, parece influenciar na preferência estética.  

Diferenças entre os três grupos de respondentes 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os respondentes das quadras tipo 1 
(térreos com portas e janelas voltadas para a rua), tipo 2 (comércios e serviços nos térreos) e tipo 3 (térreos 
com paredes cegas e portas de garagem) quanto à preferência estética em relação à cena A (caracterizada 
por comércios e serviços nos térreos) do conjunto 2 (K-W, Chi²= 7,552, sig= 0,023; Tabela 3) e à cena B 
(caracterizada por térreos com paredes cegas e portas de garagem) do conjunto 2 (K-W, Chi²= 6,482, sig= 
0,039; Tabela 3). Essas diferenças estão relacionadas à maior preferência pela cena A por parte dos 
respondentes das quadras do tipo 1 (6 de 10 – 60%), enquanto esta cena foi a mais preferida por 23,5% (4 
de 17) dos respondentes das quadras tipo 2 e para 15,4% (2 de 13) dos respondentes das quadras do tipo 3 
(Tabela 3). Quanto à cena B, esta é a preferida dos respondentes (46,2% - 6 de 13) das quadras do tipo 3 
(térreos com paredes cegas e portas de garagem; Tabela 3). Em contrapartida, esta cena não foi preferida 
por nenhum respondente das quadras tipo 1 (0% - 0 de 10) e foi preferida por 35,3% dos respondentes das 
quadras tipo 2 (Tabela 3). 

Esses resultados indicam uma maior preferência dos respondentes das quadras tipo 1 pela cena com 
comércios e serviços nos térreos e dos respondentes das quadras tipo 2 pela cena com térreos com portas e 
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janelas voltadas para a rua. Por outro lado, constata-se a maior preferência dos respondentes das quadras 
tipo 3 pela cena caracterizada predominantemente por paredes cegas e portas de garagem nos térreos. 
Assim, embora possa ter havido um efeito do nível de familiaridade dos respondentes das quadras tipo 3 
(caracterizadas predominantemente por portas de garagens e paredes cegas) justamente pelas cenas com 
tais características, o mesmo não ocorre para os respondentes das quadras do tipo 1 e do tipo 2. 

CONCLUSÕES: 

Os resultados revelam uma avaliação mais positiva e uma clara preferência da maioria dos respondentes por 
interfaces térreas que estabelecem conexão direta entre a edificação e o espaço aberto público adjacente, 
com portas e janelas voltadas para rua, e por interfaces que também se caracterizam pela permeabilidade 
visual com uso comercial e serviços. Assim, edificações tradicionais com interfaces térreas com maior 
conexão visual e física com o espaço aberto público adjacente, e com uso residencial, comercial e de 
prestação de serviços nos pavimentos térreos, impactam positivamente na avaliação estética, conforme já 
destacado por outros autores (p.ex., BENTLEY et al., 1985; GEHL, 2010). Ainda, a existência de jardins é 
facilitada diante de interfaces térreas com essas características, o que contribui positivamente para uma 
aparência urbana agradável. Esses resultados vão ao encontro de outros estudos que evidenciam o efeito 
estético positivo de vegetação em um determinado ambiente (p.ex., GREGOLETTO, 2013; REIS; SEADI; 
BIAVATTI, 2016).  

Por outro lado, interfaces térreas caracterizadas por portas de garagem e paredes cegas, que não 
estabelecem relação direta entre as edificações e os espaços abertos públicos e impactam negativamente no 
nivelamento da calçada em função do acesso de veículos, são menos preferidas e pior avaliadas pela maioria 
dos respondentes, indo ao encontro de resultados de outros estudos (p.ex., REIS et al., 2017). Assim, os 
resultados indicam que as edificações contemporâneas com portas de garagem e paredes cegas, que estão 
substituindo as edificações tradicionais, como parte das transformações urbanas que vem ocorrendo na 
cidade litorânea de Capão da Canoa, tendem a não qualificar a experiência estética dos pedestres.  

Ainda, embora os respondentes das quadras com interfaces térreas caracterizadas predominantemente por 
portas de garagem e paredes cegas sejam os mais satisfeitos com a aparência das cenas com interfaces com 
portas de garagem e paredes cegas, e estas cenas sejam as mais preferidas por este grupo de respondentes, 
o mesmo não ocorre com os respondentes das quadras tipo 1 e tipo 2. Portanto, não fica evidenciada uma 
clara relação entre o maior nível de familiaridade e o maior nível de preferência estética, e vai ao encontro 
de outro estudo (REIS; BIAVATTI; PEREIRA, 2011) que indica que o nível de familiaridade com determinada 
cena não tem efeito determinante em sua avaliação. 

Assim sendo, os resultados desta investigação possibilitam uma maior compreensão dos impactos das 
transformações das interfaces térreas das edificações, resultantes da expansão urbana de cidade litorânea, 
no tocante à estética urbana. Espera-se que estes resultados possam auxiliar na tomada de decisões por 
parte de arquitetos e urbanistas e demais profissionais envolvidos com a forma urbana para qualificar a 
experiência urbana dos pedestres. 
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IMPACTOS ESTÉTICOS DAS TRANSFORMAÇÕES NAS ALTURAS DAS 
EDIFICAÇÕES E DE SUAS INTERFACES TÉRREAS EM TORRES - CIDADE 

LITORÂNEA 

ASTHETIC IMPACTS OF THE TRANSFORMATIONS OF BUILDING HEIGHTS AND THEIR GROUND 
INTERFACES IN TORRES - A COASTAL CITY 

IMPACTOS ESTÉTICOS DE LAS TRANSFORMACIONES DE LAS ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES Y DE 
SUS INTERFACES TÉRREAS EN TORRES - CIUDAD LITORÁNEA 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O objetivo deste artigo é avaliar o impacto estético ao nível da rua de edifícios com diferentes alturas e distintas 
interfaces térreas, com diferentes níveis de conexões física e visual com o espaço aberto público, resultante da 
expansão urbana em uma cidade litorânea. Os dados foram coletados através da aplicação de 115 questionários via 
internet a dois grupos de respondentes: 40 arquitetos e 70 não arquitetos com formação universitária. A análise de 
dados foi realizada através de testes estatísticos não paramétricos, nomeadamente, Kendall’s W e Mann-Whitney. Os 
resultados indicam, por exemplo, que, de forma geral, os respondentes tendem a preferir cenas que representam 
edificações de baixa altura e com interfaces térreas com portas e janelas voltadas para a rua.   
PALAVRAS-CHAVE: impactos estéticos; alturas das edificações; interfaces térreas; cidade litorânea. 

ABSTRACT: 
The aim of this paper is to evaluate the aesthetic impact at ground floor level of buildings’ different heights and 
distinct ground floor interfaces, with different levels of physical and visual connections with the open public space, 
resulting from the urban expansion in a coastal city. Data were collected through the application of 115 questionnaires 
to the following two groups of respondents: 40 architects and 75 non-architects college graduated. Data analysis was 
performed through non-parametric statistical tests such as Kendall's W and Mann-Whitney. The results indicate, for 
example, that, in general, the respondents tend to prefer scenes that represent low rise buildings and ground floor 
interfaces with doors and windows facing the street.   
KEYWORDS: aesthetics impacts; height of buildings; ground floor interfaces; coastal city. 

RESUMEN: 
El objetivo de este artículo es evaluar el impacto estético al nivel de la calle de edificios con diferentes alturas y  
distintas interfaces térreas, con diferentes niveles de conexión física y visual con en espacio abierto público, resultantes 
de la expansión urbana en una ciudad costera. Los datos fueron recolectados a través de la aplicación de 115 
cuestionarios vía internet a dos grupos de respondedores: 40 arquitectos y 70 no arquitectos con formación 
universitaria. El análisis de datos se realizó a través de pruebas estadísticas no paramétricas, como Kendall's W y 
Mann-Whitney. Los resultados indican, por ejemplo, que, en general, los respondedores tienden a preferir escenas que 
representan edificaciones de altura baja y con interfaces térreas con puertas y ventanas orientadas hacia la calle.  
PALABRAS-CLAVE: impactos estéticos; alturas de las edificaciones; interfaces térreas; ciudad costera. 
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INTRODUÇÃO 

A crescente expansão urbana de áreas litorâneas tem provocado transformações morfológicas significativas 

dessas regiões, dentre as quais se destaca o aumento da altura das edificações (RAMIRES; GOMES, 2002) e 

a redução da permeabilidade física e visual entre as interfaces térreas de muitas destas edificações e os 

espaços abertos públicos (ANTOCHEVIZ et al., 2017). A altura dos edifícios pode ter grande impacto sobre a 

estética das cidades, na medida em que edifícios mais altos tendem a ser os elementos construídos mais 

visíveis na paisagem urbana (GONÇALVES, 2010). Dependendo da altura dos edifícios e da distância de 

observação, a visualização da abóbada celeste pode ser parcialmente obstruída ou eliminada e provocar 

uma queda acentuada nos níveis de satisfação estética com uma cena urbana (p.ex, REIS; PEREIRA; 

BIAVATTI, 2010; GREGOLETTO, 2013; GREGOLETTO; REIS, 2015).  

Além disso, a proximidade entre as edificações e a calçada e a existência de portas e janelas voltadas para a 

rua, características de áreas urbanas tradicionais, tendem a gerar um impacto estético positivo (BENTLEY et 

al., 1985; GEHL, 2010). No entanto, nas cidades contemporâneas são recorrentes espaços abertos públicos 

flanqueados por paredes cegas, muros ou portas de garagem. Esse é o caso, por exemplo, de edifícios de 

apartamentos onde o pavimento térreo é destinado para garagens, gerando interfaces com baixo ou 

nenhum estímulo visual e consequente impacto estético insatisfatório (REIS et al., 2017). Assim, embora 

alguns estudos evidenciem o impacto estético negativo da obstrução da abóboda celeste assim como de 

interfaces caracterizadas por paredes cegas e portas de garagem, estes aspectos são recorrentes em muitas 

cidades brasileiras, incluindo cidades litorâneas.  Logo, é necessária a produção de novas evidências que 

venham a reforçar os impactos provocados por tais obstruções e pela redução ou eliminação de interfaces 

térreas visualmente permeáveis.  

Adicionalmente, existem contradições acerca da influência da formação educacional nas avaliações 

estéticas. Alguns estudos revelam a existência de diferenças nas avaliações entre arquitetos e leigos 

(JEFFREY & REYNOLDS, 1999; FAWCETT, ELLINGHAM, & PLATT, 2008). Por outro lado, outras pesquisas 

revelam que não existe uma influência significativa do nível e do tipo de formação educacional das pessoas 

em suas avaliações estéticas de edificações (REIS, BIAVATTI, & PEREIRA, 2011; GREGOLETTO & REIS, 2012). 

Portanto, o objetivo deste artigo é identificar o impacto estético de edifícios com diferentes alturas e 

distintas interfaces térreas, ao nível das ruas de uma cidade litorânea, através de arquitetos e pessoas com 

cursos universitários que não tratem de estética.  

METODOLOGIA 

A investigação foi realizada na cidade de Torres (Figura 1), localizada no litoral norte do Rio Grande do Sul e 

parte da Aglomeração Urbana do Litoral Norte, região que vem apresentando um elevado grau de 

urbanização e de crescimento demográfico desde a sua criação em 2004. O município começa a ser 

povoado em torno de 1809, sendo um dos núcleos urbanos mais antigos do Rio Grande do Sul, e atuando, 

na época, como um núcleo de defesa da região que servia de rota comercial devido a sua posição 

estratégica. Apenas na década de 1910 o município começa a se transformar em um centro turístico 

(TORRES, 2003). Nessa época, a falta de dispositivos legais de planejamento dá início a uma expansão 

10063



 

 

urbana acelerada da cidade (GIRALT, 2006). A partir dos anos 60 aparecem os primeiros indícios de 

verticalização no município (TORRES, 2003).  

 
Notas: Área em laranja = Aglomeração Urbana do Litoral Norte; Linhas pontilhadas = principais estradas do Rio Grande do Sul 

Figura 1: Localização da cidade de Torres           
Fonte: Autores, 2017 

O primeiro Plano Diretor da cidade é elaborado em 1962 (Lei nº728/62), estabelecendo um limite de altura 

de dois pavimentos na faixa litorânea, três vezes a área do terreno na periferia e nenhum limite na área 

central. Esta legislação controlou a ocupação urbana na faixa da orla, impedindo que a paisagem da cidade 

fosse alterada através da construção de edificações de grande altura na beira da praia (GIRALT, 2006). Em 

1987 foram incluídos no Plano Diretor (Lei nº 2.265/87) índices de recuos laterais e de fundos e alterou-se o 

limite de altura na faixa litorânea para três pavimentos (nove metros de altura). O Plano Diretor atual, de 

1995, mantém o limite de altura da beira da praia e limita a 30 pavimentos as construções nas demais áreas 

da cidade (TORRES, 1995), altura esta que supera o limite de 18 pavimentos permitido para a construção de 

edifícios em Porto Alegre (PORTO ALEGRE, 2010).  

Os dados foram coletados através da aplicação de questionário on-line disponibilizado no programa 

LimeSurvey a dois grupos com diferentes tipos de formação educacional, em um total de 115 respondentes, 

conforme segue: 40 arquitetos e 75 não arquitetos com formação universitária. Para investigar os impactos 

estéticos, ao nível da rua, de edifícios com diferentes alturas e distintas interfaces térreas foi identificada a 

preferência entre cenas que representassem essas diferenças em vias arteriais de 33m (Figuras 2 e 3) e em 

vias coletoras de 22m de largura (Figuras 4 a 7) através de questões de escolha simples com o enunciado 

“Indique a cena mais agradável” e de questões de múltipla escolha em que era necessário justificar as 

principais razões da escolha das cenas mais e menos agradáveis.  
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Figura 2: Cena 1 – predominância de edifícios de até 12 pavimentos de 
um lado e de edificações térreas do outro em via arterial (33 metros)             

Fonte: Autores, 2016 

Figura 3: Cena 2 – predominância de edifícios de até 20 
pavimentos em via arterial (33 metros) 

Fonte: Autores, 2016 

  
Figura 4: Cena 3 – predominância de edificações de até dois 

pavimentos em via coletora (22 metros) 
Fonte: Autores, 2016 

Figura 5: Cena 4 – predominância de edificações de até 4 
pavimentos (9 metros de altura) em via coletora (22 metros) 

Fonte: Autores, 2016 
 

  
Figura 6: Cena 5 – predominância de edifícios de 12 pavimentos em via 

coletora (22 metros)      
Fonte: Autores, 2016 

Figura 7: Cena 6 – predominância de edifícios de 20 pavimentos 
em via coletora (22 metros)          

Fonte: Autores, 2016 

Ainda, foi identificada, através de uma questão com o enunciado “Ordene as cenas do 1 ao 4, indicando 

com o número 1 a cena mais agradável e com o número 4 a cena menos agradável”, a preferência entre 

quatro cenas da cidade de Torres que representassem edifícios com diferentes alturas: edifícios com 4 

pavimentos (Figura 8); edifício com 12 pavimentos (Figura 9); edifício com 19 pavimentos (Figura 10); e 

edifício com 28 pavimentos (Figura 11). Além disso, foram incluídas questões de múltipla escolha em que 

era necessário justificar as principais razões da escolha das cenas mais e menos agradáveis. 
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Figura 8: Cena 7  - edifício de 4 

pavimentos             
Fonte: Elaborado pelos autores, 

2016 

Figura 9: Cena 8 – edifício de 12 
pavimentos 

Fonte: Elaborado pelos autores, 
2016 

Figura 10: Cena 9 – edifício de 19 
pavimentos 

Fonte: Elaborado pelos autores, 
2016 

Figura 11: Cena 10 – edifício de 
28 pavimentos 

Fonte: Elaborado pelos autores, 
2016 

Adicionalmente, foi identificada a preferência estética entre duas cenas representando, respectivamente, 

interfaces térreas com portas e janelas voltadas para a rua (Figura 12) e interfaces térreas com portas de 

garagem e paredes cegas (Figura 13) também através de questões de escolha simples com o enunciado 

“Indique a cena mais agradável” e de questões de múltipla escolha em que era necessário justificar as 

principais razões da escolha das cenas mais e menos agradáveis. 

  
Figura 12: Cena 11 – predominância de interfaces térreas com portas e 

janelas voltadas para a rua      
Fonte: Autores, 2016 

Figura 13: Cena 12 – predominância de interfaces térreas com 
portas de garagem e paredes cegas  

Fonte: Autores, 2016 

A análise de dados foi realizada no programa estatístico SPSS Statistics 17.0 por meio de testes estatísticos 

não paramétricos, nomeadamente, Mann-Whitney e Kendall’s W. Os resultados são considerados 

estatisticamente significativos quando o valor da significância (sig.) é igual ou menor a 0,05, conforme 

adotado em estudos da área de ciências sociais (LAY; REIS, 2005). 

RESULTADOS 

Avaliação do impacto estético em ruas com maior largura  
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Uma diferença estatisticamente significativa (Kendall’s W, chi² = 32,357, sig=0,000) foi encontrada quanto à 
preferência do total de respondentes pelas cenas 1 e 2 (Tabela 1). A cena 1 (Figura 2; edifícios de até 12 
pavimentos de um lado e de edificações térreas do outro da via arterial de 33 metros) é a preferida pela 
maioria dos respondentes (76,5% - 88 de 115) devido, principalmente, à “altura adequada das edificações 
(71,6% - 63 de 88)” e à “quantidade adequada de céu visível (34,1% - 30 de 88)” (Tabela 2).  

Indique a cena mais agradável Amostra total Arquitetos Não arquitetos com formação universitária  

Cena 1 88(76,5) 27(67,5) 61(81,3) 

Média de valores de Kendall’s W 1,22 1,33 1,19 

Média de valores de Mann-Whitney - 63,19 55,23 

Cena 2  27(23,5) 13(32,5) 14(18,7) 

Média de valores de Kendall’s W 1,77 1,68 1,81 

Média de valores de Mann-Whitney - 52,81 60,77 

Total 115(100) 40(100) 75(100) 
Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada cena em cada grupo; a 
comparação entre as médias de valores dos testes de Mann-Whitney deve ser feita na horizontal entre os dois grupos de respondentes com 
diferentes tipos de formação universitária para cada cena; a comparação entre as médias de valores do teste de Kendall’s W deve ser feita na 
vertical entre a amostra total de respondentes e entre cada um dos dois grupos de respondentes com diferentes tipos de formação universitária. 

Tabela 1: Ordem de preferência estética das cenas em vias arteriais (33 metros) 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.  

Por sua vez, a cena 2 (Figura 3; predominância de edifícios de até 20 pavimentos da via arterial de 33 
metros) é a menos preferida pela maioria dos respondentes (76,5% - 88 de 115) em razão, 
fundamentalmente, da “quantidade inadequada de céu visível (57 de 88 – 64,8%)” e da “altura inadequada 
das edificações (46 de 88 – 52,3%)” (Tabela 2). 

Indique as principais justificativas para a escolha da cena mais 
agradável das vias arteriais (33 metros) 

Cena 1 
88(100) 

Cena 2 
27(100) 

Total 
115(100) 

Quantidade adequada de céu visível 63(71,6) 5(18,5) 68(59,1) 

Altura adequada das edificações 30(34,1) 12(44,4) 42(36,5) 

Maior qualidade estética das edificações 1(1,1) 6(22,2) 7(6,1) 

Existência de vegetação 5(5,7) 2(7,4) 7(6,1) 

Diferença entre as alturas das edificações 7(8) 0(0) 7(6,1) 

Similaridade entre as alturas das edificações 1(1.1) 5(18,5) 6(5,2) 

Indique as principais justificativas para a escolha da cena 
menos agradável das vias arteriais (33 metros)  

Cena 1 
27(100) 

Cena 2 
88(100) 

Total 
115(100) 

Altura inadequada das edificações 15(55,6) 46(52,3) 61(53) 

Quantidade inadequada de céu visível 3(11,1) 57(64,8) 60(52,2) 

Maior diversidade de tipologias construídas 6(22,2) 0(0) 6(5,2) 
Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que escolheu cada cena como mais agradável e 
menos agradável e ao total da amostra de respondentes.  

Tabela 2: Justificativas para a escolha das cenas mais e menos agradáveis de vias arteriais (33 metros) 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

Especificamente, também foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os níveis de 
preferência com relação à cena mais preferida das cenas 1 e 2 pelos arquitetos (Kendall W, chi ² =4,900, 
sig.=0,027) e não arquitetos com formação universitária (Kendall W, chi ²=29,453, sig.=0,000), confirmando 
a cena 1 como a mais preferida e a cena 2 como a menos preferida (Tabela 1). Ainda, não foram 
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encontradas diferenças estatisticamente significativas (Teste de Mann-Whitney) quanto à preferência dos 
dois grupos de respondentes com diferentes tipos de formação universitária em relação às cenas 1 e 2. 

Avaliação do impacto estético em ruas com menor largura 

Na análise da preferência, pelo total de respondentes, entre as cenas 3, 4, 5 e 6, percebidas ao nível de ruas 
coletoras com 22 metros de largura, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (Kendall 
W, chi ² =195,527, sig.=0,000) (Tabela 3).  

Amostra total de 115 respondentes  

Ordene as cenas do 1 ao 4 Cena 3 Cena 4 Cena 5 Cena 6 

1º lugar 69(60) 40(34,8) 5(4,3) 2(1,7) 

2º lugar 34(29,6) 67(58,3) 5(4,3) 6(5,2) 

3º lugar 6(5,2) 5(4,3) 56(48,7) 42(36,5) 

4º lugar 6(5,2) 3(2,6) 49(42,6) 65(56,6) 
Total 115(100) 115(100) 115(100) 115(100) 

Pontuação total 179 201 379 401 

Média de valores de Kendall’s W 
(Chi² =195,527, sig =000) 

1,42 2,10 2,82 3,67 

40 Arquitetos 

1º lugar 20(50) 20(50) 1(2,5) 0(0) 

2º lugar 18(45) 19(47,5) 1(2,5) 1(2,5) 

3º lugar 2(5) 1(2,5) 18(45) 18(45) 

4º lugar 0(0) 0(0) 20(50) 21(52,5) 

Total 40(100) 40(100) 40(100) 40(100) 
Pontuação total 62 61 137 140 

Média de valores de Kendall’s W 
(Chi² =72,538, sig =0,000) 

1,58 1,80 2,88 3,75 

Média de valores de Mann-Whitney 61,75 48,15 63,10 56,73 

75 Não arquitetos com formação universitária  

1º lugar 49(65,3) 20(26,7) 4(5,3) 2(2,7) 

2º lugar 16(21,3) 48(64) 4(5,3) 5(6,7) 

3º lugar 4(5,3) 4(5,3) 38(50,7) 24(32) 

4º lugar 6(8) 3(4) 29(38,7) 44(58,6) 

Total 75(100) 75(100) 75(100) 75(100) 
Pontuação total 117 140 242 261 

Média de valores de Kendall’s W 
(Chi² =126,495, sig =000) 

1,33 2,25 2,79 3,63 

Média de valores de Mann-Whitney 

56,00 63,25 55,28 58,68 

(Chi² = 1350,000, 
sig = 0,312) 

(Chi² = 1106,000, 
sig = 0,008) 

(Chi² = 1296,000, 
sig = 0,182) 

(Chi² = 1449,000, 
sig = 0,734) 

Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada cena em cada grupo; a 
comparação entre as médias de valores dos testes de Mann-Whitney deve ser feita na vertical entre as quatro cenas; a comparação entre as médias 
de valores do teste de Kendall’s W deve ser feita na horizontal entre a amostra total de respondentes e entre cada uma das amostras dos dois 
grupos de respondentes com diferentes tipos de formação universitária. 

Tabela 3: Ordem de preferência estética das cenas em vias coletoras (22 metros) 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.  
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A cena 3 (predominância de edificações de até 2 pavimentos) é a preferida pela maioria dos respondentes 
(60% - 69 de 115) devido, fundamentalmente, à “altura adequada das edificações (65,2% - 45 de 69)” e à 
“quantidade adequada de céu visível (63,8% - 44 de 69)” (Tabela 4). Por outro lado, a cena 6 
(predominância de edifícios de 20 pavimentos) é a menos preferida pela maioria dos respondentes (56,6% - 
65 de 115) em razão, fundamentalmente, da “altura inadequada das edificações (76,6% - 49 de 65)” e da 
“quantidade inadequada de céu visível (53,1% - 34 de 65)” (Tabela 3). 

 

Indique as principais justificativas para a escolha da 
cena mais agradável das vias coletoras (22 metros) 

Cena 3 
69(100) 

Cena 4 
40(100) 

Cena 5 
5(100) 

Cena 6 
2(100) 

Total 
115(100) 

Altura adequada das edificações 45(65,2) 27(67,5) 4(80) 1(50) 77(66,9) 

Quantidade adequada de céu visível 44(63,8) 22(55) 0(0) 0(0) 66(57,4) 
Existência de vegetação 7(10,1) 11(27,5) 0(0) 0(0) 18(15,65) 

Indique as principais justificativas para a escolha da 
cena menos agradável das vias coletoras (22 metros) 

Cena 3 
6(100) 

Cena 4 
3(100) 

Cena 5 
49(100) 

Cena 6 
65(100) 

Total 
115(100) 

Altura inadequada das edificações 3(50) 1(33,3) 30(61,2) 49(76,6) 83(72,2) 
Quantidade inadequada de céu visível 0(0) 0(0) 29(59,2) 34(53,1) 63(54,8) 

Inexistência de vegetação 0(0) 0(0) 11(22,4) 3(4,7) 14(12,3) 

Maior densidade construtiva 0(0) 0(0) 3(6,1) 5(7,8) 8(6,9) 
Notas: Os valores entre parênteses, junto à identificação de cada cena, referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
escolheu cada cena como mais agradável e menos agradável e ao total da amostra de respondentes; os demais valores entre parênteses 
representam os percentuais de respondentes que indicaram a respectiva justificativa para a escolha das cenas mais e menos agradáveis para cada 
uma das cenas. 

Tabela 4: Justificativas para a escolha das cenas mais e menos agradáveis de vias coletoras (22 metros) 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

Ainda, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre os níveis de preferência por estas 
quatro cenas pelos não arquitetos com formação universitária (Kendall’s W, chi ²=126,495, sig.=0,000), 
confirmando a cena 3 como a mais preferida e a cena 6 como a menos preferida (Tabela 3). 
Adicionalmente, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (Kendall’s W, chi² = 72,538, sig 
= 0,000) quanto à preferência entre as cenas 3, 4, 5, e 6 pelos arquitetos, destacando-se a cena 4 como a 
mais preferida (edificações de até 4 pavimentos) e a cena 6 como a menos preferida (Tabela 3). Também 
foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (Mann-Whitney, chi² = 1106, 000, sig = 0,008) 
quanto à preferência dos dois grupos com diferentes tipos de formação universitária pela cena 4, sendo 
identificada uma preferência maior pelo grupo de arquitetos em relação ao grupo de não arquitetos com 
formação universitária (Tabela 3). 

Avaliação do impacto estético das alturas das edificações  

Na análise da preferência do total de respondentes pelas cenas 7, 8, 9 e 10, com edifícios com diferentes 
alturas (Tabela 5), também foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (Kendall W, chi ² 
=212,995, sig.=0,000). A cena 7 (Figura 8; edifício de 4 pavimentos) é preferida pela maioria dos 
respondentes (76,5% - 54 de 88), em razão, fundamentalmente, da “altura adequada das edificações (75% - 
66 de 88)” e da “quantidade adequada de céu visível (61,4% - 44 de 69)” (Tabela 8).  A cena 10 (Figura 11; 
edifício de 28 pavimentos) é a menos preferida (86,1% - 99 de 115), sendo mencionada como a mais 
preferida apenas por 2,6% (3 de 115) dos respondentes, em função, basicamente, da “altura inadequada 
das edificações” (77,8% – 77 de 99) e da “quantidade inadequada de céu visível” (52,5% - 52 de 99).  
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Amostra total de 115 respondentes  

Ordene as cenas do 1 ao 4 
Cena 7 

Edifício de 4 
pavimentos 

Cena 8 
Edifício de 12 
pavimentos 

Cena 9 
Edifício de 19 
pavimentos 

Cena 10 
Edifício de 28 
pavimentos 

1º lugar 88(76,5) 14(12,2) 3(2,6) 6(5,2) 

2º lugar 11(9,6) 87(75,7) 12(10,4) 1(0,9) 

3º lugar 5(4,3) 10(8,7) 88(76,5) 9(7,8) 

4º lugar 11(9,6) 4(3,5) 12(10,4) 99(86,1) 
Total 115(100) 115(100) 115(100) 115(100) 

Pontuação total 169 234 339 431 

Média de valores de Kendall’s W (Chi² =212,995, sig =0,000) 

1,43 1,99 2,89 3,69 

40 Arquitetos 

1º lugar 25(62,5) 14(35) 1(2,5) 0(0) 
2º lugar 10(25) 20(50) 7(17,5) 3(7,5) 

3º lugar 2(5) 6(15) 27(67,5) 3(7,5) 

4º lugar 3(7,5) 0(0) 5(12,5) 34(85) 

Total 40(100) 40(100) 40(100) 40(100) 
Pontuação total 51 85 119 154 

Média de valores de Kendall’s W 
(Chi² =92,050, sig =0,000) 

1,23 2,08 2,91 3,79 

Média de valores de Mann-Whitney 52,93 62,93 59,31 60,39 

75 Não arquitetos com formação universitária 

1º lugar 63(84) 10(13,3) 1(1,3) 3(4) 

2º lugar 5(6,7) 41(54,7) 22(29,3) 5(6,7) 

3º lugar 3(4) 18(24) 43(57,3) 8(10,7) 

4º lugar 4(5,3) 6(8) 9(12) 59(78,7) 

Total 75(100) 75(100) 75(100) 75(100) 
Pontuação total 118 149 220 277 

Média de valores de Kendall’s W 
(Chi² =123,698, sig =0,000) 

1,54 1,94 2,88 3,64 

Média de valores de Mann-Whitney 

60,71 55,37 57,30 56,73 

(Chi² = 1297,000, 
sig = 0,108) 

(Chi²= 1303,000, 

sig = 0,124) 

(Chi² = 1447,500, 
sig = 0,678) 

(Chi² = 1404,500, 
sig = 0,351) 

Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada cena em cada grupo; a 
comparação entre as médias de valores dos testes de Mann-Whitney deve ser feita na vertical entre as quatro cenas; a comparação entre as médias 
de valores do teste de Kendall’s W deve ser feita na horizontal entre a amostra total de respondentes e entre cada um dos dois grupos de 
respondentes com diferentes tipos de formação universitária. 

Tabela 5: Ordem de preferência estética das cenas com edifícios de diferentes alturas. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

Além disso, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os níveis de preferência por 
estas quatro cenas pelos arquitetos (Kendall W, chi ² =92,050, sig.=0,000) e não arquitetos com formação 
universitária (Kendall W, chi ²=123,698, sig.=0,000), confirmando a cena 7 como a mais preferida e a cena 
10 como a menos preferida (Tabela 5). Por outro lado, não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas (Teste Mann-Whitney) quanto à preferência dos dois grupos de respondentes com diferentes 
tipos de formação universitária pelas cenas 7, 8, 9 e 10 (Tabela 5). 
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Indique as principais justificativas para a escolha da 
cena mais agradável  

Cena 7 
88(100) 

Cena 8 
14(100) 

Cena 9 
3(100) 

Cena 10 
6(100) 

Total 
115(100) 

Altura adequada das edificações 66(75) 10(71,4) 0(0) 1(16,7) 78(67,8) 

Quantidade adequada de céu visível 54(61,4) 3(21,4) 0(0) 1(16,7) 58(50,4) 

Existência de portas e janelas voltadas para a rua 14(15,9) 4(28,6) 0(0) 1(16,7) 19(16,5) 
Qualidade estética das edificações 2(2,3) 3(21,4) 2(66,7) 0(0) 7(6,1) 

Indique as principais justificativas para a escolha da 
cena menos agradável  

Cena 7 
11(100) 

Cena 8 
4(100) 

Cena 9 
12(100) 

Cena 10 
99(100) 

Total 
115(100) 

Altura inadequada das edificações 1(9,1) 2(50) 8(66,7) 77(77,8) 88(76,5) 
Quantidade inadequada de céu visível 1(9,1) 1(25) 5(41,7) 52(52,5) 59(51,3) 

Menor qualidade estética das edificações 3(27,3) 2(50) 4(33,3) 4(4) 13(11,3) 

Existência de portas de garagem e/ou paredes cegas 0(0) 0(0) 3(25) 9(9,1) 12(10,4) 

Inexistência de comércios e serviços 0(0) 0(0) 2(16,7) 7(7,1) 9(7,8) 

Inexistência de portas e janelas voltadas para a rua 0(0) 0(0) 0(0) 8(8,1) 8(7) 
Notas: Os valores entre parênteses, junto à identificação de cada cena, referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
escolheu cada cena como mais agradável e menos agradável e ao total da amostra de respondentes; os demais valores entre parênteses 
representam os percentuais de respondentes que indicaram a respectiva justificativa para a escolha das cenas mais e menos agradáveis para cada 
uma das cenas. 

Tabela 6: Justificativas para a escolha das cenas mais e menos agradáveis entre quatro cenas com edifícios de diferentes alturas 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

Avaliação do impacto estético das interfaces térreas das edificações 

Uma diferença estatisticamente significativa (Kendall W, chi ² =62,826, sig.=0,000) foi encontrada quanto à 
preferência do total de respondentes pelas cenas 11 e 12 (Tabela 7).  

Indique a cena mais agradável Amostra total Arquitetos Não arquitetos com formação universitária 

Cena 7 100(87) 34(85) 66(88) 

Média de valores de Kendall’s W 1,13 1,15 1,12 

Média de valores de Mann-Whitney - 59,13 57,40 

Cena 8 15(13) 6(15) 9(12) 

Média de valores de Kendall’s W 1,87 1,85 1,88 

Média de valores de Mann-Whitney - 56,88 58,60 

Total 115(100) 40(100) 75(100) 
Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada cena em cada grupo; a 
comparação entre as médias de valores dos testes de Mann-Whitney deve ser feita na horizontal entre os dois grupos de respondentes com 
diferentes tipos de formação universitária para cada cena; a comparação entre as médias de valores do teste de Kendall’s W deve ser feita na 
vertical entre a amostra total de respondentes e entre cada um dos dois grupos de respondentes com diferentes tipos de formação universitária. 

Tabela 7: Ordem de preferência estética das cenas com interfaces térreas. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

A cena 11 (Figura 12; térreos com portas e janelas voltadas para a rua) é a preferida pela maioria dos 
respondentes (87% - 100 de 115), devido, principalmente, à “existência de portas e janelas voltadas para a 
rua (61% - 61 de 100)”, à “altura adequada das edificações (61% - 61 de 100)” e à “quantidade adequada de 
céu visível (61% - 61 de 100)” (Tabela 8). A menor preferência pela cena 12 (Figura 13; térreos com portas 
de garagem e paredes cegas) por parte dos respondentes (13% - 15 de 115) deve-se, fundamentalmente, à 
“altura inadequada das edificações (60% - 60 de 100)”, à “quantidade inadequada de céu visível (56% - 56 
de 100)” e à “ existência de portas de garagem e/ou paredes cegas” (29% - 29 de 100) (Tabela 8). 
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Indique as principais justificativas para a escolha da cena 
com as interfaces térreas mais agradável  

Cena 11 
100(100) 

Cena 12 
15(100) 

Total 
115(100) 

Existência de portas e janelas voltadas para a rua 61(61) 4(26,7) 65(56,5) 

Altura adequada das edificações 61(61) 3(20) 62(53,9) 

 Quantidade adequada de céu visível  61(61) 1(6,7) 64(55,7) 

Inexistência de portas de garagem e/ou paredes cegas 11(11) 0(0) 11(9,6) 

Existência de vegetação 5(5) 2(13,3) 7(6,1) 

Inexistência de comércios e serviços 6(6) 0(0) 6(5,2) 

Indique as principais justificativas para a escolha da cena 
com as interfaces térreas menos agradável  

Cena 11 
15(100) 

Cena 12 
100(100) 

Total 
115(100) 

Altura inadequada das edificações 1(6,7) 60(60) 61(53) 
Quantidade inadequada de céu visível 2(13,3) 56(56) 58(50,4) 

Existência de portas de garagem e/ou paredes cegas 1(6,7) 29(29) 29(25,2) 

Inexistência de portas e janelas voltadas para a rua 0(0) 18(18) 18(15,7) 
Notas: Os valores entre parênteses, junto à identificação de cada cena, referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
escolheu cada cena como mais agradável e menos agradável e ao total da amostra de respondentes; os demais valores entre parênteses 
representam os percentuais de respondentes que indicaram a respectiva justificativa para a escolha das cenas mais e menos agradáveis para cada 
uma das cenas. 

Tabela 8: Justificativas para a escolha das cenas mais e menos agradáveis com interfaces térreas 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

Adicionalmente, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os níveis de preferência 
pelas cenas 11 e 12 por parte dos arquitetos (Kendall W, chi ² =19,600, sig.=0,000) e dos não arquitetos 
com formação universitária (Kendall W, chi ²=43,320, sig.=0,000), confirmando a cena 11 como a mais 
preferida e a cena 12 como a menos preferida (Tabela 7). Por outro lado, não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas (Teste de Mann-Whitney) quanto à preferência dos dois grupos de 
respondentes com diferentes tipos de formação universitária pelas cenas 11 e 12. 

CONCLUSÕES  

O impacto estético ao nível da rua de edifícios com diferentes alturas tanto em vias arteriais (33 metros), 
quanto em vias coletoras (22 metros), tende a ser mais negativo quanto mais alto for o edifício. Esses 
resultados estão relacionados, principalmente, ao fato da altura mais baixa dos edifícios e a quantidade de 
céu visível na cena serem percebidas como adequadas pelas pessoas, corroborando aqueles de outros 
estudos que apontam que os níveis de satisfação com uma cena tendem a diminuir na medida em que a 
visualização da abóbada celeste é reduzida (p.ex., CIBSE, 1999; REIS; PEREIRA; BIAVATTI, 2010). Os 
resultados revelam também uma clara preferência dos respondentes por interfaces térreas caracterizadas 
por portas e janelas voltadas para rua, que estabelecem conexão visual e funcional entre o interior da 
edificação e o espaço aberto público adjacente. Por outro lado, interfaces térreas caracterizadas por 
paredes cegas e portas de garagem são as menos preferidas pelos respondentes.  Assim, é evidenciada a 
importância de interfaces térreas com maior conexão visual e funcional com a rua para a experiência 
estética urbana em cidades litorâneas, corroborando resultados de outros estudos (BENTLEY et al., 1985; 
GEHL, 2010). Ainda, esses resultados independem do tipo de formação universitária dos respondentes e 
contrariam os estudos que indicam a existência de diferenças significativas entre as preferências estéticas 
de arquitetos e leigos (p.ex., NASAR, 1998; FAWCETT et al., 2008). 
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Assim sendo, os resultados desta investigação possibilitam uma maior compreensão dos impactos estéticos 
das transformações nas alturas e nas interfaces térreas das edificações, resultantes da expansão urbana de 
cidade litorânea. Logo, tais resultados podem ser úteis para discussões acerca dos impactos que os edifícios 
altos produzem sobre a estética das cidades, para o planejamento urbano qualificado e para a elaboração 
de legislações urbanísticas que regulamentem as alturas dos edifícios.  
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O ATRASO DO FUTURO: PERSPECTIVAS DE REASSENTAMENTO  DE
FAMÍLIAS REMOVIDAS PELO VLT EM FORTALEZA- CE

THE DELAY OF THE FUTURE: PROSPECTS FOR RESETTLEMET TO FAMILIES REMOVED BY LVR IN
FORTALEZA- CE 

EL RETRASO DEL FUTURO: PERSPECTIVAS DE REASENTAMIENTO PARA FAMILIAS REMOVIDAS POR
EL VLT EN FORTALEZA-CE

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA

RESUMO:
O trabalho avalia algumas condições dos locais de reassentamentos destinados às famílias removidas pela obra do VLT
de Fortaleza-CE. Inicialmente, são apresentadas as duas perspectivas distintas para tal: o reassentamento afastado, no
Residencial Cidade Jardim, um grande conjunto situado na periferia da cidade, e os cinco pequenos conjuntos situados
nas proximidades dos locais de origem destas famílias. Em seguida, é feita a avaliação dos terrenos em relação aos
aspectos de localização,  entorno e inserção.  Fazendo uso de diferentes escalas,  busca-se evidenciar  os avanços e
retrocessos  das  comunidades  atingidas  na  luta  pelo  direito  à  cidade,  assim  como  as  condições  de  extrema
vulnerabilidade a que são submetidas, tendo em vista o seu deslocamento como sujeitos fragilizados nos processos
decisórios.
PALAVRAS-CHAVE: remoção; reassentamento; inserção urbana; grandes projetos urbanos.

ABSTRACT:
The study evaluates some conditions of the resettlement sites for the families removed by the VLT project in Fortaleza-
CE. Initially, the two different perspectives are presented for this purpose: the remote resettlement, in the Residencial
Cidade Jardim, a large set located on the outskirts of the city, and the five small sets located near the places of origin of
these families. Next, the evaluation of the land in relation to the aspects of location, surroundings and insertion is
made. By using different scales, it seeks to evidence the advances and setbacks of the communities affected in the
struggle for the right to the city, as well as the conditions of extreme vulnerability to which they are submitted, with a
view to their displacement as weak subjects in the decision-making process.
KEYWORDS: removal; resettlement; urban insertion; large urban projects.

RESUMEN:
El trabajo evalúa algunas condiciones de los locales de reasentamientos destinados a las familias removidas por la
obra del VLT de Fortaleza-CE. Inicialmente, se presentan las dos perspectivas distintas para ello: el reasentamiento
alejado, en el Residencial Cidade Jardim, un gran conjunto situado en la periferia de la ciudad, y los cinco pequeños
conjuntos  situados  en  las  proximidades  de  los  lugares  de  origen  de  estas  familias.  A  continuación,  se  realiza  la
evaluación de los terrenos en relación a los aspectos de localización, entorno e inserción. Al destacar estos aspectos
como elementos  de análisis  de las condiciones  de inserción urbana, haciendo uso de diferentes escalas,  se busca
evidenciar los avances y retrocesos de las comunidades afectadas en la lucha por el derecho a la ciudad, así como las
condiciones de extrema vulnerabilidad a que son sometidas, con vistas a su desplazamiento como sujetos fragilizados
en los procesos decisorios. 
PALABRAS-CLAVE:  remoción; reasentamiento; inserción urbana; grandes proyectos urbanos. 
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INTRODUÇÃO

Quatro anos após o fim da Copa do Mundo de 2014, segue inconclusa a obra do Veículo Leve sobre Trilhos
(VLT) em Fortaleza- CE, a qual teve o Mundial como justificativa, bem como inacabadas as negociações com
as famílias atingidas pela obra. Entre as conquistas destas famílas, decorrente do processo de resistência
que se deu em relação à obra, tem-se os reassentamentos em locais próximos as comunidades, seguindo as
recomendações da Lei Orgânica do Município e do Plano Diretor. Este trabalho, parte de uma pesquisa de
mestrado que procurou fazer um panorama dos agentes envolvidos com a obra e as dinâmicas existentes,
tem  como  objetivo  avaliar  algumas  condições  de  inserção  urbana  dos  locais  destes  reassentamentos
destinados às famílias removidas pela obra do VLT. Inicialmente, são apresentadas as duas perspectivas
distintas para tal: o reassentamento afastado, no Residencial Cidade Jardim, um grande conjunto situado na
periferia da cidade, e os cinco pequenos conjuntos situados nas proximidades dos locais de origem destas
famílias. Em seguida, é feita a avaliação dos terrenos em relação aos aspectos de localização, entorno e
inserção. Ao destacar esses aspectos como elementos de análise das condições de inserção urbana, fazendo
uso de diferentes escalas, busca-se evidenciar os avanços e retrocessos das comunidades atingidas na luta
pelo direito à cidade, assim como as condições de extrema vulnerabilidade a que são submetidas, tendo em
vista o seu deslocamento como sujeitos fragilizados nos processos decisórios.

Inicialmente, ainda que se constituísse uma conquista, a alternativa de optar por unidades habitacionais no
Residencial Cidade Jardim foi vista com receio pelos moradores das comunidades atingidas pelas obras do
VLT, segundo seus próprios relatos, por conta da distância de seus locais de origem, onde existem laços de
vizinhança, vínculos familiares, acesso favorecido a postos de trabalho e também a áreas de comércio e
serviços. Os moradores observaram que o empreendimento, além de afastado, não dispunha das mesmas
qualidades existentes nos bairros onde as comunidades se encontravam.

Após o amplo processo de resistências, sobre as quais se debruçam estudos diversos, alguns dos quais
consultados ao longo da pesquisa (FERNANDES, 2016; MAIA, 2013; IACOVINI, 2013; SILVA, 2012), passou a
ser considerada a busca por outras alternativas habitacionais mais adequadas, segundo os parâmetros da
política de habitação do Plano Diretor e da Lei Orgânica do Município de Fortaleza. Tiveram início estudos
para a aquisição de terrenos destinados ao reassentamento de parte das famílias em pequenos conjuntos
habitacionais mais próximos das comunidades, sendo apresentadas sete possíveis localizações. Entretanto,
se  a  construção  do  Residencial  Cidade  Jardim foi  marcada  por  uma grande  celeridade,  assim como a
importância  da  rapidez  na  conclusão  das  obras  do  VLT  foi  sempre  destacada  pelos  representantes  do
governo do Estado, a efetivação das aquisições dos terrenos tem sido marcada por um processo burocrático
que se arrasta desde 2013. Em todas as audiências entre representantes de comunidades e o poder público,
as notícias são sempre de que os trâmites necessários estariam sempre prestes a serem concluídos, o que
nunca se observa na prática.

Um dos pontos mais abordados nestas mesmas audiências eram as dúvidas sobre as fontes de recursos
para os empreendimentos. A postura do Estado reflete, neste caso, o papel que o Programa Minha Casa
Minha Vida (PMCMV) vem exercendo na política urbana. É comum encontrarmos publicações dos últimos
anos que atestam que a política habitacional no Brasil vem se reduzindo a este programa. Assim, o Governo
do  Estado,  sempre  que  indagado  sobre  os  recursos  que  teria,  voltados  para  a  provisão  habitacional,
argumenta que suas possibilidades se reduzem àqueles repassados pelo Governo Federal para a construção
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de empreendimentos MCMV. Neste sentido, quando o programa esteve suspenso, em maio de ,  foram
suspensas também as perspectivas de construção dos conjuntos habitacionais de interesse social próximos.

Sinais  de  desconsideração  da  política  urbana  e  habitacional,  que  será  tratada  mais  adiante,  já  se
manifestavam no contexto  de  escolha  desses  terrenos,  quando um deles,  próximo  à  Cidade  2000,  foi
escolhido  para  a  construção  de  unidades,  mesmo  estando  em  área  de  preservação  permanente.
Posteriormente,  apenas  após  a  compra  do  terreno  pelo  governo  estadual,  a  impossibilidade  desta
construção foi argumentada justamente por questões ambientais, que poderiam ter sido levantadas antes
da escolha do terreno como uma alternativa. Houve ainda problemas burocráticos, que culminaram na
perda de mais um terreno, dentro de uma das comunidades, o Lagamar.

Frente a estas questões, este trabalho levará em consideração os reassentamentos restantes, quais sejam:
Alto da Paz, Aldaci Barbosa, Horta, Teodorico Barroso e Vila União- Aeroporto.

Como variáveis adotadas para este estudo, temos a localização, o zoneamento em que se encontram no
Plano Diretor, o porte dos empreendimentos, as relações de vizinhança, o acesso às redes de infraestrutura
e serviços urbanos e a disponibilidade de equipamentos sociais. Para a avaliação das condições de inserção
urbana, foram adotados como referência alguns procedimentos metodológicos de estudos recentes que
tiveram foco nas variáveis supracitadas, vinculados a cada uma delas, sendo alguns deles utilizados em mais
de uma variável.

O estudo da localização na escala metropolitana tem como referência maior os estudos realizados por
Villaça  (1998)  quando  se  propôs  a  compreender  a  estruturação  do  espaço  intraurbano  das  cidades
brasileiras. Ele é complementado com o aprofundamento conceitual e teórico metodológico conduzido por
Vasconcelos (2013) e Sposito (2013). Vale destacar dentre as contribuições destes autores, o apanhado de
conceitos e noções vinculadas à segregação espacial realizado pelo primeiro, assim como o atrelamento
entre segregação e a condição de centralidade proposto por Sposito, evidenciando-se ainda as relações
interescalares.

Ressalta-se  ainda  como  referência,  em  relação  à  situação  dos  conjuntos  no  PDPFor  2009,  a  pesquisa
apresentada por Pequeno e Rosa (2015),  sobre os efeitos do Programa Minha Casa Minha Vida na sua
primeira fase, em diferentes dimensões na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Justamente por conta
desta  diferenciação,  o  trabalho  mencionado  contribui  para  as  análises  quanto  ao  porte  dos
empreendimentos e ao acesso às redes de infraestrutura e serviços urbanos. Tratando-se de procedimentos
que  se  voltaram  para  diferentes  escalas  e  que  consideraram  as  especificidades  locais,  os  estudos
formulados por Pequeno e Rosa (2015) possuem caráter qualitativo e analítico, buscando especialmente
formular a crítica às decisões localizacionais decorrentes tanto de problemas na composição dos arranjos
institucionais, como no desequilíbrio entre os agentes no que se refere aos processos decisórios.

A avaliação do porte dos projetos se baseia, além de Pequeno e Rosa, na ferramenta desenvolvida pelo
LabCidade coordenada por Rolnik (2014), direcionada a empreendimentos do PMCMV a serem construídos,
e em Ferreira (2012). Essas três referências são adotadas, também,  na variável que avalia o acesso às redes
de infraestrutura e serviços urbanos.

No que se refere aos procedimentos analíticos desenvolvidos pelo LabCidade, compreende-se a avaliação
de projetos para o PMCMV a partir de três temas: transporte; oferta de equipamentos, comércio e serviços;
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e desenho e integração urbana. Cada um destes temas é avaliado por indicadores, os quais adotam, cada
um, uma metodologia específica de avaliação. Esta, classificará os aspectos dos projetos em bom, aceitável
ou insuficiente.

O trabalho coordenado por Ferreira (2012) trata do PMCMV abordando, em especial, as faixas 2 e 3, o
chamado segmento econômico, em diferentes aspectos; estes seriam posteriormente aprofundados por
Shimbo (2012) no referente aos agentes envolvidos e ao processo de projeto, tendo como recorte espacial
alguns municípios do interior de São Paulo. O que se observa, por uma questão de otimização dos custos de
construção  é  a  semelhança  crescente  entre  os  projetos  voltados  para  estes  segmentos  e  projetos
direcionados à habitação popular, como as dimensões reduzidas das unidades e sua localização periférica,
ainda que com forte apelo publicitário, que dá ares “burgueses” aos empreendimentos.

Acerca da disponibilidade de equipamentos sociais,  as referências adotadas são Campos Filho (1992) e
Moretti (1997). O primeiro traz um panorama do planejamento urbano, e da relação entre a urbanização no
Brasil a outros âmbitos, como o político e o econômico, para propor uma nova política de desenvolvimento
urbano, dotada e uma participação mais intensa da população, que tomaria ciência dos outros âmbitos
relacionados ao planejamento a partir da escala do bairro. Esta proposta de planejamento de bairro tem
como um de seus focos mais importantes a quantificação de famílias a serem atendidas por equipamentos
de saúde e educação na escala do bairro, bem como suas localizações adequadas, apresentando-se assim,
como um parâmetro importante a ser considerado. Moretti é complementar ao apresentar recomendações
para a elaboração de conjuntos habitacionais, entre os quais, encontram-se métodos de dimensionamento
de  equipamentos  de  saúde  e  educação,  tomados  como  referência.  Além  dessas  recomendações,  a
abordagem  deste  autor  abrange  desde  a  dimensão  da  casa  à  implementação  de  infraestrutura,  ao
tratamento de áreas verdes e ao dimensionamento e ocupação dos lotes.

Apresentaremos  em seguida  uma breve  apresentação  de  cada  uma das  condições  de  reassentamento
(afastado e próximo), para que, em seguida, sejam analisados cada um dos parâmetros propostos.

O RESIDENCIAL CIDADE JARDIM

O Residencial Cidade Jardim surge como a principal resposta do governo às reivindicações por alternativas
habitacionais  para  as  famílias  afetadas  pelo  VLT.  Segundo  as  entrevistas,  durante  as  negociações,  é  a
alternativa mais estimulada por parte dos representantes do governo, e recepcionou 289 famílias do VLT
correspondendo a aproximadamente  15% do total inicialmente previsto para ser removido.

Dois processos simultâneos estimularam a criação do conjunto habitacional que fica ao lado do Conjunto
Prefeito  José Walter,  concluído em 1973:  a  remoção de comunidades e a ocupação de grandes vazios
periféricos.  No caso, enquanto o Projeto do VLT lançado em 2011. acarretava a remoção de 1985 casas,
teve início em abril de 2010 a Comuna 17 de Abril, ocupação do Sítio São Jorge, propriedade da família
Montenegro. Composta por 400 famílias, coordenadas pelo Movimento dos Conselhos Populares (MCP) e
Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), a ocupação durou cerca de dois anos. Seu término
foi  vitorioso,  considerando a  solução  apresentada  pelo  Estado,  através  da  Secretaria  das  Cidades,  que
propôs  a  construção  de  um conjunto habitacional  no  terreno Montenegro,  cujo  contrato  com a  Caixa
Econômica Federal foi assinado em dezembro de 2012.
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Todavia, o empreendimento vem sendo construído em terreno classificado pelo Plano Diretor como Zona
de Ocupação Restrita (ZOR). Segundo o texto da Lei do Plano Diretor Participativo de Fortaleza, esta zona se
caracterizaria por sua ocupação esparsa, pela carência ou inexistência de equipamentos públicos, e pela
presença de grandes glebas e terrenos não utilizados. Como diretriz  principal para a ZOR destaca-se: a
inibição e o controle do adensamento, de modo a evitar inadequações urbanísticas e ambientais, assim
como a limitação da  implementação ou complemento de infraestrutura apenas para as áreas já ocupadas.

Contudo, a despeito do plano diretor, o Governo do Estado adquiriu uma gleba para a construção de 5.536
unidades do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Hoje, o empreendimento vem se colocando como
alternativa também para outros casos de remoções da cidade, o que vem confirmando o papel do programa
como um meio para “viabilizar processos de remoções forçadas de favelas e de áreas destinadas a grandes
projetos urbanos” (Rufino, 2015, p. 57). A situação se agrava, levando em consideração a implantação em
curso de uma segunda etapa deste empreendimento, trazendo para uma outra parte da gleba da mesma
família mais 5400 unidades habitacionais, completando quase 11 mil novas famílias num setor periférico e
desprovido de infraestrutura, de serviços e de equipamentos sociais.

A prática da retirada de famílias de áreas urbanizadas da cidade e sua transferência para a periferia é antiga.
Teve início nos anos 1960, quando a prefeitura, através da Fundação de Serviço Social de Fortaleza (FSSF),
começou  a  desenvolver  projetos,  estudos  e  planejamento  visando  o  desfavelamento  da  cidade.  Os
primeiros programas nesse sentido tiveram início no final da mesma década. Um exemplo de remoção para
abertura de vias é o da Avenida Leste-Oeste, que causou a remoção de favelas ao longo de sua extensão, e
grande parte da população removida foi reassentada no Conjunto Marechal Rondon, a 14 km do centro da
cidade (Máximo, 2012). Outras em diferentes pontos da cidade, foram realocadas no Conjunto Alvorada,
para a Construção da Avenida Estados Unidos, do Terminal Rodoviário de Fortaleza, e a urbanização da
Avenida Borges de Melo. Entre 1970 e 1980, o Programa Integrado de Desfavelamento deu continuidade às
primeiras ações de desfavelamento da FSSF.

Na  verdade,  estas  ações  de  desfavelamento  estavam  associadas  diretamente  a  outro
conjunto de intervenções urbanas na cidade, sobretudo no que se refere à reestruturação
viária a partir do alargamento ou criação de novos eixos de circulação de veículos, como já
visto  antes.  O  programa  é  orientado  pela  experiência  adquirida  nos  dois  projetos  já
desenvolvidos: o Conjunto Alvorada e o Marechal Rondon. (MÁXIMO, 2012, p. 118)

A região  da  ZOR,  cujo  adensamento  foi  historicamente  estimulado  pelo  próprio  poder  público  com  a
construção  de  grandes  conjuntos,  apresenta  carências  diversas.  A  construção  de  um  conjunto  das
proporções do Cidade Jardim nesta zona acaba por também saturar a insuficiente oferta de infraestruturas
e serviços existente.

Se  observarmos  diferentes  aspectos  da  cidade,  como  a  disponibilidade  de  linhas  de  ônibus,  de
equipamentos  de  saúde  e  educação  e  usos  institucionais  e  comerciais  (geradores  de  empregos),  fica
evidente  a  diferença  entre  o  Cidade  Jardim e  os  locais  de  origem das  comunidades  do  VLT  quanto  à
acessibilidade  a  outras  atividades.  O  oferecimento  do  conjunto  como  alternativa  principal  significa  a
retirada dos moradores da área mais dinâmica e diversificada da cidade, realocando-a em um local que é o
extremo oposto.

Além disso, aspectos morfológicos como a descontinuidade em relação às vizinhanças,  a dimensão das
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quadras, a intensidade construtiva e a desconsideração dos elementos da natureza como condicionante dos
projetos urbanísticos e arquitetônicos, também devem ser reconhecidos como agravantes das condições
precárias1. 

OS CINCO CONJUNTOS HABITACIONAIS PRÓXIMOS

Neste tópico busca-se relatar as idas e vindas relacionadas à compra dos imóveis para reassentamento das
famílias atingidas pelo VLT, as quais foram acompanhadas pela pesquisa a partir do segundo semestre de
2015.

Em janeiro de 2016, eram seis os terrenos pretendidos para a construção dos empreendimentos: Vila União
(Rua Teodorico Barroso), com 80 unidades habitacionais (UHs); Horta (Av. Raul Barbosa), com 180 unidades;
Lagamar (Sabino Monte), com 100; Vila União- Aeroporto (Terreno da Construtora Montenegro) com 90,
Aldaci Barbosa, com 96, e Alto da Paz, com 448 UHs. No caso, o Governo do Estado argumentava que a
construção destes conjuntos dependeria das definições do Programa Minha Casa Minha Vida III, reforçando
que o mesmo se encontrava paralisado, justificativa que davam para a demora na construção dos conjuntos.
Todavia,  vale  aqui mencionar que por meio de um chamamento público datado de agosto de 2013,  a
Direcional Engenharia S.A. já tinha sido vencedora para construção dos conjuntos nos terrenos Teodorico
Barroso, Horta e Lagamar. No terreno Vila União-Aeroporto, a vencedora foi a Construtora Sumaré. O Alto
da Paz era de responsabilidade da prefeitura, e o terreno da Comunidade Aldaci Barbosa encontrava-se em
processo de análise  pela  Caixa  Econômica Federal.  A  informação (retirada de ata de reunião,  que não
registra sua fonte) era de que após o início das obras, a construção da tipologia de térreo + 4 pavimentos
levaria 180 dias para sua conclusão.  Apesar de o terreno Aldaci  Barbosa dispor de recurso para a sua
construção, a pendência para o início das obras era justificada pelo questionamento sobre a má qualidade
dos  empreendimentos  executados  pela  Construtora  Sumaré,  vencedora  do  chamamento  público  em
cidades do interior do Estado.

O total de unidades estipulado em janeiro de 2016, de 994 unidades; em abril foi reduzido para 780 UHs.
Foi  citado,  entre  os  terrenos  para  reassentamento,  um  próximo  ao  bairro  Cidade  2000,  em  área  de
preservação ambiental que já estaria pago pelo Estado e contaria com 1200 unidades habitacionais. Em
audiência no dia 9 de abril de 2016, em que se encontravam representantes da Secretaria das Cidades,
SEINFRA e PGE, a informação do poder público (cuja fonte não fica clara no termo de audiência) é de que
tinham sido feitos estudos de alternativas ao PMCMV para a construção dos reassentamentos, enquanto
sua retomada pelo Governo Federal era renegociada. Questionado sobre a existência de um orçamento
voltado para este fim, foi afirmado (também não consta na ata a fonte da afirmação) que sim, mas que
havia um contingenciamento de despesas. Questionado sobre a pertinência de iniciar a obra se não era
possível realocar as famílias, a resposta foi de que a realocação era possível, no Residencial Cidade Jardim
ou no Conjunto Oito Escritores.

O  representante  da  Coordenadoria  de  Desenvolvimento  da  Habitação  de  Interesse  Social,  Waldemar
Augusto Pereira, esclareceu em ofício, que em 10 de maio de 2016, o Governo do Estado do Ceará garantira
junto ao Governo Federal  a liberação de recursos para estas unidades.  A execução e a entrega seriam
especificadas por cronograma da Caixa Econômica Federal (CEF), agente financeiro da operação. O contrato

1 Estes aspectos foram observados e trabalhados pelos alunos da disciplina de Projeto Urbanístico III do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, que teve, em 2016 o Residencial Cidade Jardim como alvo durante dois semestres, 
cujas turmas foram acompanhadas na atividade de estágio docência da autora.
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seria assinado com uma cláusula suspensiva, que dava a possibilidade de apresentação do projeto e de
solução de pendências em 90 dias. Após este prazo, as obras teriam mais 30 dias para serem iniciadas,
tendo cronograma de execução previsto para  24 meses.  Assim,  a  entrega das  unidades seria  feita  em
setembro de 2018, podendo até ocorrer em prazo menor.

No início de junho de 2016, o terreno Teodorico Barroso encontrava-se com a escritura pública em processo
de registro. O terreno da Horta havia recebido imissão provisória de posse. O da Cidade 2000, provindo de
espólio, havia sido desapropriado e indenizado, e o da Construtora Montenegro se encontrava em fase de
regularização cartorária. Apenas em 20 de junho de 2016, em audiência, foi dada a informação de que havia
uma nova orientação para a CEF, de que o contrato que seria assinado em 10 de maio não o fora visto que
não  poderiam  ser  assinados  contratos  com  cláusulas  suspensivas,  que  concedessem  prazos  para
regularização de pendências jurídicas ou de engenharia. Ainda assim, as unidades acordadas anteriormente
com o governador continuavam mantidas, não havendo, no entanto, fluxo de caixa para sua execução. As
únicas verbas liberadas para o PMCMV tinham sido aquelas relacionadas ao PAC. Nesta data, os terrenos do
Alto da Paz e Aldaci Barbosa, propriedades da prefeitura, eram os que tinham maiores possibilidades de
terem suas obras iniciadas rapidamente.

Em setembro do mesmo ano, a informação do secretário  executivo das cidades era de que, dos cinco
terrenos,  três  seriam  contratados  pelo  Governo  do  Estado  (Horta,  Vila  União-Aeroporto  e  Teodorico
Barroso) e dois pela Prefeitura de Fortaleza (Alto da Paz e Aldaci Barbosa). A entrega dos projetos para a CEF
estava  marcada  para  30  de  outubro  de  2016,  mas  poderia  ser  adiada  por  conta  da  greve  em que  a
instituição se encontrava. Caso não ocorressem atrasos, a assinatura do contrato seria efetuada até 30 de
novembro, sendo a ordem de serviço emitida até 15 de dezembro.

Entretanto, em audiência no dia 29 de novembro do mesmo ano, os contratos ainda não haviam sido
assinados, ainda que, segundo o coordenador de habitação da Secretaria das Cidades do Estado do Ceará,
fosse prioridade a garantia dos empreendimentos mediante a assinatura dos contratos até o final de 2016,
para que posteriormente fosse dada a ordem de serviço em janeiro do 2017, e a consequente entregado
empreendimento em 18 meses.

As informações em audiência no dia 15 de fevereiro de 2017 eram de que o prazo para a entrada com dois
projetos na CEF era até o dia sete de março: o terreno Teodorico Barroso, Horta, sendo as obras iniciadas 30
dias depois. O terreno Aldaci Barbosa seria assinado entre 30 a 60 dias, sendo iniciada posteriormente. O
terreno Sabino  Monte  havia  sido  perdido  por  conta  da  imissão  de  posse  revogada,  e  estavam  sendo
pesquisados  terrenos  para  substituí-lo.  O  outro,  próximo  à  Cidade  2000,  apresentava  pendências
ambientais. Sobre o Alto da Paz, a informação era de que, do total de unidades, 352 seriam destinadas às
famílias impactadas pelo VLT. O terreno Vila União-Aeroporto encontrava-se em estágio avançado, com o
projeto em fase de elaboração pela Construtora Sumaré. A previsão era de que em abril de 2017 estivessem
iniciadas as obras nos cinco terrenos.

Uma semana depois, em 22 de fevereiro, foi dada em audiência a informação, pelo secretário executivo da
Secretaria das Cidades, Ronaldo Ferreira, de que o terreno localizado na Rua Sabino Monte, assim como o
da Cidade 2000, também teriam sido perdidos. Os terrenos Horta e Teodorico Barroso tinham previsão de
início (mas não é especificado se o início se refere à assinatura de contrato ou à tomada das obras) em 6 de
março.  Alto  da  Paz  e  Aldaci  estariam  se  adaptando  às  modificações  do  PMCMV  e  precisariam  ser
reavaliados de acordo com a nova legislação.  O atraso do empreendimento Aldaci  Barbosa, segundo o
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Coordenador de Desenvolvimento Habitacional aconteceu por conta da descoberta de irregularidades no
terreno. Houve uma redução na área do empreendimento por conta de uma ocupação, sendo estipuladas
143 unidades habitacionais, que cobririam a demanda da comunidade, de 96. O desmembramento havia
sido  concluído,  e  o  projeto  estava  em  análise  pela  CEF.  O  terreno  Vila  União-  Aeroporto  estaria  em
andamento para breve.

Entretanto, em nova audiência quase oito meses depois, em 10 de outubro de 2017, o mesmo coordenador
informou que os prazos estipulados anteriormente para a assinatura de contratos sofreram modificações
por conta de problemas nas documentações junto à CEF, mas que ainda naquele mês seria finalizada a
contratação da construtora responsável pela execução do conjunto habitacional Alto da Paz II, marcada para
o  dia  20.  Até  o  final  de  novembro,  estaria  prevista  a  assinatura  do  contrato  para  a  construção  do
empreendimento da comunidade Aldaci Barbosa, que seria uma das prioridades do governador.

Apresenta-se em seguida a análise comparativa dos terrenos a serem utilizados para reassentamento das
famílias, inclusive o do Residencial Cidade Jardim I.

LOCALIZAÇÃO

Figura 1: Localização dos empreendimentos e das centralidades de Fortaleza. Fonte dos dados: LEHAB,
elaborado pela autora.
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A situação anterior à obra do VLT, envolvendo as comunidades e seu entorno composto pela cidade formal,
remonta a Vasconcelos (2013), que discute os conceitos de separação e justaposição. Neste caso, o conceito
de  justaposição,  em  que  áreas  com  perfil  de  alta  renda  encontram-se  adjacentes  a  comunidades,
envolvendo uma relação de simbiose, “na medida em que cada família residente nos bairros 'ricos' depende
(e explora) dos serviços de empregadas domésticas, babás, porteiros ou caseiros que, sub-remunerados,
procuraram residir nas proximidades do seu trabalho” (VASCONCELOS, 2013, p. 19). 

Um  dos  aspectos  mais  destacados  pelos  moradores  das  comunidades,  a  localização  das  comunidades
originalmente tem grande importância para o cotidiano das famílias. Um indicador importante da qualidade
desta localização é a proximidade a centralidades de fortaleza, definidas por LEHAB (2014) como sendo
áreas  em  que  pelo  menos  30%  dos  usos  existentes  não  é  domiciliar.  As  comunidades  encontram-se
próximas a diversas centralidades da cidade, diferente do Residencial Cidade Jardim (Figura 1). O empenho
em negociar  com  as  famílias  para  que  sua  opção fosse  por  uma  unidade  habitacional  no  conjunto  é
indicador de um movimento de fortalecimento da segregação na cidade, que, conforme Villaça (1998) e
Sposito  (2013)  apresentam  duas  faces  de  um  mesmo  processo:  a  segregação  voluntária  (em  que  a
permanência das famílias em seus locais de origem fica cada vez mais difícil),  produzindo a segregação
involuntária,  que leva  populações mais  pobres  para a periferia  da cidade.  Mesmo nos cinco conjuntos
próximos, o que se observa de forma geral é que há um distanciamento, em relação às centralidades, dos
locais de origem. De modo que nenhum deles tem seu raio de distância caminhável abrangendo uma setor
distância que compense essa perda das famílias atingidas.

Zoneamento

Neste item, merece destaque o residencial  Cidade Jardim. O empreendimento se encontra na Zona de
Ocupação  Restrita  (ZOR)  (Figura  2),  que  o  PDPFor  caracteriza  como de  ocupação  esparsa,  carente  ou
desprovida de infraestrutura e equipamentos públicos e contendo glebas e terrenos não utilizados. Para
esta zona, o plano define como objetivos:

I — inibir, controlar e ordenar os processos de transformações e ocupações urbanas de
modo a evitar inadequações urbanísticas e ambientais;
II — implantar ou complementar a infraestrutura básica apenas nas áreas ocupadas;
III — conter a expansão e a ocupação urbanas.

A construção de um empreendimento habitacional como o Residencial Cidade Jardim, com 5.536 unidades
vai contra todos os objetivos definidos pelo plano diretor para esta macrozona ZOR. Pequeno e Rosa (2015)
demonstram  os  problemas  advindos  da  desconsideração  da  política  urbana  na  concepção  de
empreendimentos habitacionais pelo PMCMV, com o crescimento desordenado da RMF. Ao evidenciar a
tendência  à  construção  de empreendimentos  de grande  porte,  os  autores  destacam a  importância  de
compatibilizar as políticas urbana e habitacional e as políticas setoriais relacionadas à expansão urbana, de
modo a amenizar esses impactos.

Ao abordar as tendências para empreendimentos do PMCMV, os autores ressaltam a importância de afinar
as ofertas habitacionais com a política urbana do PDPFor/2009, como o uso de ZEIS de vazios, o que não foi
implementado no caso das remoções do VLT, e a vinculação das demandas prioritárias a terrenos vazios 
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Figura 2: Empreendimentos sobre o zoneamento do Plano Diretor Participativo. Fonte dos dados: LEHAB, organizado pela autora
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próximos, que tem sido principal objeto de reivindicações das comunidades. Quanto aos demais conjuntos,
dois  se  encontram  na  Zona  de  Ocupação  Preferencial  (Horta  e  Aldaci  Barbosa),  dois  na  Zona  de
Requalificação Urbana I (Teodorico Barroso e Vila União- Aeroporto), e o Alto da Paz em Zona de Interesse
Ambiental da Praia do Futuro.

Porte

Pequeno  e  Rosa  (2015),  apontam  o  aumento  do  porte  dos  empreendimentos  do  PMCMV  como
característica de sua segunda fase.  Tal  incremento leva a problemas que já  tinham sido detectados na
primeira fase por conta da implantação de condomínios contíguos, que acabavam funcionando como um
empreendimento de grande porte. Sendo predominantemente habitacional, um grande conjunto periférico
desprovido de equipamentos sociais,  de  espaços coletivos,  assim como de serviços urbanos dificulta  e
compromete a qualidade de vida de seus moradores. Tais dificuldades passam a ser encontradas no Cidade
Jardim.Ferreira  (2012),  por  sua  vez,  aborda  a  questão  do  dimensionamento  associando a  aspectos  de
qualidade  do  projeto,  destacando  a  importância  de  que  ele  seja  associado à  densidade  adequada  do
empreendimento, o qual deve adaptar-se também à morfologia do entorno e ao déficit local. Assim, seria
possível evitar, no caso de empreendimentos demasiadamente grandes,  espaços superdimensionados e
áridos; no caso de empreendimentos mais populosos, problemas de convivência; ou ainda de dificuldade
para acesso aos equipamentos, visto que o autor alerta para a possibilidade de aumento da demanda por
serviços  e  equipamentos  públicos  em  empreendimentos  de  porte  desproporcionalmente  maior.  São
aspectos apresentados como exemplos positivos, relativos ao porte, a não segmentação do espaço urbano,
o respeito à altura dos prédios vizinhos, e a integração ao entorno mediante usos comerciais e tratamentos
das áreas que traga fluidez ao projeto.

Em relação ao porte, pode-se considerar, da ferramenta desenvolvida pelo LabCidade, a avaliação proposta
para o tamanho das quadras do empreendimento e sua integração ao entorno (Figuras 3, 4 e 5). Esta forma
de avaliação considera que, quanto menor o tamanho das quadras, maior será o número de esquinas, e,
assim, mais variadas as possibilidades de percursos, o que é sinônimo do uma rede de circulação adequada
e integrada à cidade. Isto porque quadras muito grandes e/ou confinadas constituem barreiras para os
percursos.

A avaliação se dá com construção de um indicador resultado da soma dos perímetros de todas as quadras
do empreendimento, e de todas as quadras imediatamente adjacentes a ele, é dividida pelo número de
quadras, tirando-se, assim, o perímetro médio de uma quadra na situação avaliada. Para este indicador, é
considerado um bom empreendimento, aquele cujo perímetro médio seja de até 500m; aceitável, entre
500m  e  800m,  e  insuficiente,  se  acima  de  800m.  Segundo  estes  parâmetros,  a  classificação  dos
reassentamentos é exposta na figura a seguir, em que fica evidenciada a importância do pequeno porte
para a caminhabilidade das famílias atendidas. 

A  ferramenta  do  LabCidade  apresenta  proposta  de  avaliação  de  linhas  de  ônibus  segundo  sua
disponibilidade de itinerários e frequência. Para isso, são selecionados os pontos de paradas de ônibus que
distem em até 1km da edificação no centro do empreendimento. 

Esta característica foi adaptada para a avaliação dos reassentamentos do VLT (Figura 6), em que foram considerados
pontos de paradas que distem em até 500m de algum ponto do perímetro do empreendimento. São levantadas as
linhas de ônibus que atendem estes pontos e seus itinerários, considerando como apenas um itinerário aqueles que 
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Figura 3: Porte dos empreendimentos: Alto da Paz. Fonte dos dados: LEHAB, organizado pela autora.
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Figura 4: Porte dos empreendimentos: Horta, Aldaci Barbosa, Vila União-Aeroporto. Fonte dos dados: LEHAB, organizado pela autora.
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Figura 5: Porte dos empreendimentos: Teodorico Barroso, Cidade Jardim. Fonte dos dados: LEHAB, organizado pela autora.
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Figura 6: Linhas de ônibus para empreendimentos. Fonte dos dados: LEHAB, organizado pela autora.
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distem até 2km entre si. Para este parâmetro, é considerado como bom o empreendimento atendido por 4 ou mais
itinerários;  aceitável,  o  que  dispuser  de  3  itinerários;  e  insuficientes,  aqueles  com  menos  de  2.  Todos  os
empreendimentos se classificam como bons.

Relações de vizinhança

Acerca das relações de vizinhança (Figura 7), merece destaque o Residencial Cidade Jardim, por conta dos
usos no entorno se reduzirem quase que completamente ao uso residencial.  Nos demais terrenos, são
encontrados usos mistos, comerciais e de lazer, em todos, dentro do raio de caminhabilidade adotado, de
500m.

De  todos  os  terrenos  destinados  a  reassentamentos  próximos,  o  Aldaci  Barbosa  é  o  único  que  já
apresentava um uso, o de instrução. Ele apresenta descontinuidade em relação à malha viária do entorno,
característica também encontrada no Alto da Paz, e no Residencial Cidade Jardim. Nos dois primeiros casos,
essas descontinuidades se devem ao fato de serem terrenos localizados dentro das comunidades, que já
apresentavam esta característica.  Os terrenos Horta e Vila  União-Aeroporto encontram-se parcialmente
inseridos nesta continuidade, a leste, sendo que o primeiro tem como barreira a Avenida Raul Barbosa e um
grande  terreno  na  sua  adjacência;  e  o  segundo  encontra-se  muito  próximo  à  linha  férrea  do  Ramal
Parangaba-Mucuripe.  Deste  modo,  o  terreno  mais  adequado  em  relação  à  continuidade  das  vias  é
justamente o menor deles, Teodorico Barroso, que se encontra integralmente inserido.

Acesso às redes de infraestrutura e aos serviços urbanos

Um dos aspectos apontados por Pequeno e Rosa (2015), em relação à localização dos empreendimentos do
PMCMV entregues até o final de 2012 é a localização em áreas que apresentam precariedades em relação à
infraestrutura  e  serviços  urbanos.  Tais  deficiências,  conforme  veremos  adiante,  são  observadas  no
Residencial  Cidade  Jardim,  de  localização  periférica,  assim  como  os  demais  abordados  no  estudo.  A
dissociação entre as políticas urbana e habitacional, ou mesmo a inexistência dessas políticas torna mais
alarmante  a  expansão  do  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida  em  direção  às  periferias  da  cidade,
notadamente nas franjas ao sul e conurbadas a Maracanaú.

Ferreira (2012) salienta a infraestrutura como um dos mais importantes parâmetros de qualidade na escala
de inserção urbana do empreendimento. Ressalta a importância da localização dos empreendimentos em
relação a infraestrutura e serviços urbanos, visto que, se construídos em áreas que já contem com rede de
abastecimento de água, coleta de esgotos, pavimentação, iluminação pública, energia elétrica, coleta de lixo
e drenagem adequada das águas pluviais, evita-se a necessidade de extensão das redes. É destacado ainda
o fato de que as  redes de esgoto são dimensionadas com capacidade de atendimento de densidades
médias  e  altas,  e,  assim,  o  aumento  da  densidade  tem  pouca  interferência  no  dimensionamento  da
infraestrutura. Logo, densidades maiores permitem a divisão dos custos por um número maior de unidades.

Para avaliar a disponibilidade de infraestrutura nos terrenos de reassentamento, foram utilizados dados do
censo  do  IBGE  de  2010.  A  partir  da  divisão  do  número  de  domicílios  atendidos,  em  cada  rede  de
nfraestrutura,  pelo  total  de  domicílios  do  setor  censitário,  foram  calculadas  as  porcentagens  de
atendimento em cada setor. Todos eles tiveram suas porcentagens divididas em intervalos iguais, a cada
20%.  Para  estas  análises  foram incluídos  os imóveis  situados na área envoltória  do perímetro de cada
empreendimento, considerando a distância de 500m; com isso, busca-se analisar a homogeneidade do
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Figura 7: Usos do solo no entorno dos reassentamentos. Fonte dos dados: LEHAB, organizado pela autora.
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Figura 8: Acesso à rede de infraestrutura: esgotamento sanitário, abastecimento de água, coleta de lixo.  Fonte dos dados: IBGE, 2010,
organizado pela autora.
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 atendimento em cada setor. Todos eles tiveram suas porcentagens divididas em intervalos iguais, a cada
20%.  Para  estas  análises  foram incluídos  os imóveis  situados na área envoltória  do perímetro de cada
empreendimento,  considerando a distância de 500m; com isso,  busca-se analisar a homogeneidade do
atendimento disponível em relação ao seu entorno. O atendimento pela rede de energia elétrica não foi
incluído na avaliação, após a constatação de que, exceto por pequenas áreas distantes dos terrenos.

O atendimento pela rede de energia elétrica não foi incluído na avaliação, após a constatação de que,
exceto por pequenas áreas distantes dos terrenos estudados, todos os setores censitários são integralmente
atendidos. Assim, foram avaliadas as condições de atendimento pelas redes de esgoto e abastecimento e
água e o serviço de coleta de lixo.

Para  a avaliação do atendimento pela  rede de esgotos,  foi  utilizada a variável  “Domicílios  particulares
permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rede
geral de esgoto ou pluvial”, ainda que a rede pluvial não seja adequada para fins de esgotamento, e que sua
inclusão  mascare  a  realidade,  por  aumentar  o  percentual  de  domicílios  atendidos.  O  percentual  do
atendimento  pela  rede  de  abastecimento  de  água  encontra-se  na  variável  “Domicílios  particulares
permanentes com abastecimento de água da rede geral”. A de coleta de lixo, em “Domicílios particulares
permanentes com lixo coletado por serviço de limpeza”.  Foram obtidos os  resultados apresentados na
figura a seguir. 

Dentre as alternativas de reassentamento, a infraestrutura mais deficiente é a do esgotamento sanitário.
Segundo os  dados  disponibilizados,  o  setor  censitário  que  abrangia  o  Residencial  Cidade  Jardim  tinha
apenas 23% de sua área atendida pelo esgotamento em 2010. Em todo o seu limite, a área atendida mais
eficientemente era a do Conjunto Prefeito José Walter, que aparece na adjacência do empreendimento em
amarelo na figura. O restante não ultrapassa os 60% de área atendida. 

O terreno do Alto da Paz apresenta o mesmo problema. O setor censitário em que se encontra, o qual
abrange parte da comunidade Castelo Encantado, dispõe de redes de esgoto ou pluviais em 64% de sua
área. Cercado por cinco favelas (Castelo Encantado, Morro do Mirante, Santa Teresinha, Morro da Vitória e
Comunidade Aristides Barcelos), a rede disponível nas comunidades adjacentes varia, havendo trechos de
seus limites entre 80 e 100% de atendimento e outros entre 0 a 20%. 

No caso do terreno da Horta, o esgotamento é disponível para 68% de área atendida. Em sua maior parte,
seu entorno apresenta entre 86 e 99% dos domicílios atendidos. O terreno da comunidade Aldaci Barbosa,
assim como o restante de sua área, apresenta cobertura de 40%, sendo o restante da área que a circunda
apresenta  entre  91  a  100% de  domicílios  com rede  de esgotos;  no  caso,  exceção  feita  ao terreno do
Aeroporto, onde cerca de 48% dos domicílios tem acesso à rede de saneamento. 

O setor censitário em que se encontra o terreno Vila União-Aeroporto tem 82% de sua área atendida; em
seu entorno, a cobertura varia entre 48% e 100%. As condições do terreno situado à Rua Teodorico Barroso
são melhores. Ele se encontra em um setor com 99% dos domicílios atendidos, além de cercado de setores
atendidos entre 92 e 100% dentro dos limites de 500m, exceto por um pequeno assentamento dentro
desses limites, denominado pelo PLHIS como Travessa Vila Mariana.

Em relação ao abastecimento de água, o setor censitário do Residencial Cidade Jardim dispõe de 99% de
cobertura, a qual, em seu entorno, varia entre 87% e 100%. O setor do terreno Horta apresenta 96% de
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domicílios com cobertura da CAGECE, e seu entono tem variação entre 87% e 100%. Na comunidade Aldaci
Barbosa, a cobertura é de 96%, e a variação do entorno fica entre 91% e 100%. O terreno da Teodorico
Barroso é atendido em 95%, e seu entorno varia entre 92% e 100%. Por sua vez, o terreno situado nos
bairros Vila União-Aeroporto apresenta 88% de cobertura; em seu entorno, ela varia entre 54% e 99%. 

Por fim, o terreno cujas proximidades apresentam maior ineficiência no abastecimento de água é o Alto da
Paz, que, mesmo que tenha 94% da área de seu setor atendida, e que a oeste a média de atendimento seja
também entre 80 e 100%, dentro da distância de 500m, a leste, são encontrados setores com atendimentos
pela rede entre 45 e 78%.

No  referente  à  coleta  de  lixo,  o  terreno  da  rua  Teodorico  Barroso  encontra-se  em  setor  censitário
integralmente atendido, e seu entorno atendido em mais de 90%. O terreno destinado ao reassentamento
da comunidade Aldaci Barbosa tem 93% de atendimento, e seu entorno varia entre 92 e 100%. O terreno da
Horta, nas proximidades do Lagamar, está em um setor com 61% de cobertura do serviço de coleta de lixo,
sendo seu entorno atendido entre 82 e 100%. O serviço atende 100% do terreno Vila União- Aeroporto, e,
em seu entorno, entre 93% e 100%. 

Por sua vez, 99% dos domicílios do setor do Alto da Paz são atendido; seu entorno apresenta também bons
índices de atendimento, variando entre 93% e 100%. Esta média só diminui nos setores mais distantes do
terreno, já no limite de 500m (entre 60 e 72%). 

Quando da realização do censo, o setor do Residencial Cidade Jardim tinha apenas 49% de sua área coberta
pelo serviço, assim como outras áreas no seu entorno imediato. Apenas as adjacências do Conjunto Prefeito
José Walter apresentavam percentuais superiores a 96%.

Buscando integrar os diferentes serviços e redes de infraestrutura urbana, Pequeno e Rosa desenvolveram
índices sintéticos voltados para avaliar as condições de habitabilidade e a precariedade do entorno dos
conjuntos  do  PMCMV  na  sua  primeira  fase,  cujos  procedimentos  constam  de  nota  metodológica  no
relatório de pesquisa apresentada ao Ministério das Cidades ao CNPq. Estes também serão utilizados com
vistas a avaliar as condições de acesso às redes de infraestrutura para os setores em que se situam os
terrenos destinados ao reassentamento das famílias e comunidades atingidas pelo VLT.

Primeiro,  o  índice  de  carência  de  habitabilidade  (ICH)  constitui  uma  síntese  da  disponibilidade  das
infraestruturas básicas observadas anteriormente (redes de agua, rede de esgoto ou pluvial e coleta de
lixo), trazendo resultados que variam entre 0 e 1, sendo 0 a pior situação, e 1, a melhor. Devido ao seu uso
anterior ser  institucional,  o terreno da comunidade Aldaci  Barbosa não apresenta resultados para este
índice, o qual é calculado a partir do número de domicílios sem as infraestruturas abordadas.

De acordo com a figura, encontra-se com índice muito bom apenas o terreno Teodorico Barroso;
como índice bom, Alto da Paz e Vila União-Aeroporto; com índice ruim, o Residencial idade Jardim; e muito
ruim, o terreno Horta. Observando o entorno do terreno Aldaci Barbosa, são encontrados índices bom,
muito bom, mas também muito ruim.

O índice de qualidade do entorno (IQE) é composto por dez variáveis  presentes no censo de 2010, na
pesquisa sobre o entorno dos domicílios. É importante ressaltar que ela leva em consideração apenas a
existência ou inexistência dos elementos pesquisados, sem avaliar a qualidade ou as condições em que se
encontram. O índice é calculado por média ponderada, tendo como variaveis a porcentagem de domicílios 
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Figura 9: Índice de Carência Habitacional (ICH). Fonte: LEHAB, organizado pela autora.
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Figura 10: Índice de Qualidade do Entorno. Fonte: LEHAB, organizado pela autora.
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com as seguintes características: 1) sem identificação do logradouro, 2) sem iluminação pública, 3) sem
pavimentação, 4) sem arborização, 5) sem calçada, 6) sem bueiro/boca de lobo, 7) sem meio-fio guia, 8)
sem rampa para cadeirante, 9) com esgoto a céu aberto e 10) com lixo na rua. 

O índice de qualidade do entorno (IQE) é composto por dez variáveis presentes no censo de 2010,
na pesquisa sobre o entorno dos domicílios. É importante ressaltar que ela leva em consideração apenas a
existência ou inexistência dos elementos pesquisados, sem avaliar a qualidade ou as condições em que se
encontram. O índice é calculado por média ponderada, tendo como variaveis a porcentagem de domicílios
com as seguintes características: 1) sem identificação do logradouro, 2) sem iluminação pública, 3) sem
pavimentação, 4) sem arborização, 5) sem calçada, 6) sem bueiro/boca de lobo, 7) sem meio-fio guia, 8)
sem rampa para cadeirante, 9) com esgoto a céu aberto e 10) com lixo na rua. 

Assim como no ICH, no IQE o terreno da comunidade Aldaci Barbosa não entra na avaliação. Seu
entorno, em relação ao IQE, é semelhante ao ICH, encontrando-se os índices bom, muito bom e muito ruim.
Classificados com ídice muito bom, encontram-se os terrenos Teodorico Barroso e Vila União-Aeroporto. Os
terrenos Alto da Paz e Cidade Jardim classificam-se com índice ruim, e Horta como muito ruim. 

Equipamentos sociais

Campos  Filho  (1992)  e  Moretti  (1997)  trazem  parâmetros  para  avaliar  o  grau  de  adequação  da
disponibilidade de equipamentos sociais, e foram tomados como referências para a pesquisa. Os tipos de
equipamentos abordados pelos autores variam, e aqui foram utilizados como parâmetros os de saúde (UPA
e UBS) e educação (Creches, CEI, EEF, EEM), comuns a todos eles.

Por  sua  vez,  a  ferramenta  do  LabCidade  apesar  de  tratar  dos  mesmos  equipamentos,  sugere  que  os
equipamentos  sejam  classificados  quanto  à  temporalidade  do  uso,  diferenciando-os  como:  cotidianos,
eventuais e esporádicos; cada um destes é ainda subdividido em usos obrigatórios e usos complementares.
Os  usos  cotidianos  são  aqueles  que  “precisam  estar  próximos  da  habitação,  pois  implicam  em
deslocamentos diários  e  em caminhadas com crianças  pequenas ou com compras  para  abastecimento
cotidiano.” (LABCIDADE e ITDP, 2014, p. 13) Entre os obrigatórios encontram-se as creches e escolas de
ensino  infantil.  O  segundo  tipo  de  uso  é  referente  àqueles  “eventuais,  deslocamentos  cotidianos  ou
demorados, considerando-se as idades dos usuários (jovens e adultos)” (LABCIDADE e ITDP, 2014, p.16).
Nele se enquadram como obrigatórias as escolas de ensino fundamental e médio e as unidades de pronto
atendimento. Os usos esporádicos são também subdivididos em obrigatórios e complementares, e referem-
se  àqueles  não  essenciais,  porém  importantes  para  a  garantia  da  qualidade  de  vida,  como  bancos,
instituições de ensino superior, centros administrativos, teatros e centros culturais. Devem se encontrar a
uma hora do empreendimento utilizando-se transporte público.

Para  Campos  Filho  (1992)  a  demanda  por  equipamentos  sociais  está  diretamente  ligada  à  renda  da
população de cada bairro. Quanto mais baixa ela for, maior a demanda e a necessidade por equipamentos
públicos. Deles, o que o autor coloca como principal determinante para o dimensionamento de um bairro é
a escola de primeiro grau, de maior rigidez dimensional, visto que deve ser relacionada ao número de
alunos por turno. Segundo o autor, as experiências internacionais e a de São Paulo indicavam que a escola
de primeiro grau – atualmente considerada como ensino fundamental - deveria atender a no máximo 500
alunos por turno (máximo de 16 salas, com no máximo 35 alunos cada uma), sendo um período voltado ao
ensino e o outro a atividades de recreação, esportivas e culturais, e terem preferencialmente apenas um
turno. Segundo esse cálculo realizado nos anos 1980, seriam atendidas 535 famílias de 4,5 pessoas cada
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(2.407,5 pessoas).  O autor define as creches como de dimensionamento elástico, em que é necessário
discutir  os  diferentes  tipos  que  elas  podem  assumir.  Os  postos  de  saúde  deveriam  atender  a  20  mil
habitantes;  os  mesmos  poderiam  ser  reduzidos  proporcionalmente  ao  número  de  pessoas,  podendo
inclusive ser considerado os postos volantes. Tratando-se de procedimentos formulados nos anos 1980 e
para a realidade de São Paulo, vale aqui lembrar do advento do Programa Saúde da Família e dos Agentes
Comunitários de Saúde, que de certa forma ampliaram o acesso dos mais pobres aos serviços de saúde,
encurtando distâncias e ampliando a longevidade da população.  O autor destaca, ainda,  a importância
destes equipamentos estarem situados em vias de menor tráfego, no miolo do bairro, que seria o mais
tranquilo,  por,  idealmente,  não  apresentar  tráfego  de  passagem,  de  modo a  garantir  a  segurança  dos
moradores no trajeto a esses pontos. Os comércios e serviços devem ser localizados em vias de fluxo mais
intenso.

Campos Filho (1992) aborda também os bairros de classes médias e altas, esclarecendo que por não se
vincularem aos serviços públicos, seriam dimensionados pelos grandes canais de tráfego situados ao seu
redor, e por instituições de grande porte (como universidades, hospitais, quartéis), cuja população variaria
entre 50 e 80 mil habitantes (CAMPOS FILHO, 1992).

Moretti (1997), coloca como parâmetros de avaliação, ao tratar de áreas institucionais, as Unidades Básicas
de Saúde (UBS), as escolas de educação infantil e as escolas de primeiro e segundo graus. A concepção das
UBS prevê o atendimento de uma população entre 2.000 e 20.000 habitantes, e um raio de até 2km. O
autor  aprofunda suas análises quanto aos índices urbanísticos de cada UBS, tomando como parâmetro
apresentado o Plano Metropolitano de Saúde de São Paulo, aos quais esta pesquisa não se aprofunda.
Sobre as escolas de educação infantil, o autor verifica alguns pontos de convergência em diferentes fontes,
como a necessidade das escolas estarem posicionadas a distâncias inferiores a 500m, devendo atender até
200 alunos e evitar escolas com menos de 100.

Inicialmente, foram levantados os dados do entorno no raio de 500m de cada conjunto, a partir do qual foi
construído o quadro a seguir:

População Renda mensal per capita UPA UBS CEI Creche EEF EEM

Alto da Paz 40.854 490,44 - 1 2 1 4 -

Horta 10.713 832,41 - 1 1 - 1 -

Aldaci Barbosa 13.776 1.182,89 - 1 2 - - -

Vila União-Aeroporto 14.493 ???? - - 1 - 1

Teodorico Barroso 16.431 993,73 - - 1 - - -

Cidade Jardim 21.656 551,85 1 - - - 2 1

Se levamos em consideração o destaque de Campos Filho à renda média do bairro, considerando que os
tons de azul e verde indicam as rendas mais baixas em relação ao total da cidade, identificamos que os
terrenos se encontram em áreas em que tende a haver demanda por esses equipamentos.
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Figura 11: Equipamentos sociais no entorno dos empreendimentos. Fonte: LEHAB, organizado pela autora.
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Avaliando-se os empreendimentos através da ferramenta do LabCidade, em relação à disponibilidade de
equipamentos,  segundo os usos  cotidianos e  eventuais  (EEFs,  EEMs,  UPAs,  UBSs),  todos enquadram-se
como insuficientes, visto que os usos avaliados pela pesquisa são considerados como obrigatórios para os
parâmetros da ferramenta. Para que um empreendimento fosse considerado bom, seria necessário que
disponibilizasse todos os equipamentos obrigatórios (os quais devem ter capacidade de absorver a nova
demanda trazida pelo empreendimento) e complementares (que não são abordados aqui, para permitir
uma abordagem que abrangesse completamente a análise através do critério de Campos Filho). Para ser
considerado aceitável, todos os equipamentos obrigatórios e parte dos complementares. 

Os  seis  empreendimentos,  no  entanto,  não  apresentam todos  os  equipamentos  obrigatórios,  exceto  o
Residencial  Cidade  Jardim,  que,  apesar  de  disponibilizar  todos  os  usos  eventuais,  apresenta-se  em
quantidade insuficiente para absorver a demanda, considerando que se encontram no limite de população
estipulada por Moretti e Campos Filho, e já se voltam ao atendimento ao Conjunto do Prefeito José Walter.
Este é o único empreendimento a apresentar no seu entorno uma escola de ensino médio. Em relação aos
usos cotidianos, dos quais a pesquisa considera a disponibilidade de creches e CEIs, o Residencial Cidade
Jardim é o único onde não nenhum dos equipamentos encontra-se disponível.

Em relação aos equipamentos de saúde, os dois reassentamentos que apresentam demanda compatível
com a disponibilidade são Horta e Aldaci Barbosa, com populações inferiores a 20.000 habitantes e uma
UBS disponível em cada um. Há apenas uma UBS no entorno do Alto da Paz, que tem população superior a
40.000 habitantes.  Mesmo se  consideramos o limite  de distância  de 2km indicado por Moretti, a alta
densidade  da  área  torna  a  disponibilidade  de  equipamentos  de  saúde  insuficiente.  Os  terrenos
denominados como Teodorico Barroso e Vila União-Aeroporto, dispõem de uma UBS apenas dentro do raio
de  2km,  e  não  dos  500m  considerados.  Mesmo  assim,  uma  UBS  não  seria  suficiente  para  atender  a
demanda  existente  nos  raios  de  500m  estudado  dos  dois  reassentamentos,  e  isto  sem  levar  em
consideração o restante do entorno da UBS.

Em relação às condições de mobilidade em direção a esses equipamentos, o Alto da Paz apresenta trajetos
possíveis a todos os equipamentos de uso cotidiano, através de vias coletoras e locais. No terreno Horta, a
EEF tem acesso através de vias deste tipo. No entanto, o acesso a UBS e CEI tem como barreira a linha
férrea do Ramal Parangaba-Mucuripe. O CEI e a UBS do terreno Aldaci Barbosa estão adjacentes ao terreno,
facilitando seu acesso. A CEI e EEF existentes no entorno do terreno Vila União Aeroporto também são
acessíveis  por  vias  coletoras  e  locais.  A  mesma  CEI  próxima  a  este  terreno  é,  entretanto,  o  único
equipamento obrigatório  existente no entorno do terreno da Rua Teodorico Barroso,  e  o acesso a ele
apresenta uma via arterial, o que não e recomendado. 

No caso do Residencial Cidade Jardim, a UPA tem acesso adequado. A EEF tem uma via expressa em seu
trajeto,  e  os  demais  equipamentos,  mesmo que  se  encontrem em  trajetos  de  vias  coletoras  e  locais,
encontram-se no Conjunto Prefeito José Walter, voltados ao atendimento de sua demanda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando-se as características de inserção das seis alternativas habitacionais, percebemos uma diferença
sensível entre a alternativa distante, a mais incentivada pelo governo, e as alternativas mais próximas, em
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que  estas  se  apresentam,  de  forma geral  como  mais  favoráveis  para  o  cotidiano dos  moradores,  por
apresentarem mais semelhanças com seus locais de origem no tocante à qualidade do espaço. O argumento
do  governo para  a  importância  da  construção  (e  de  que  ela  se  realizasse  com  celeridade)  traz  como
principal argumento um interesse coletivo. No entanto, essa mesma celeridade não se observa quando se
trata  de efetivar  a compensação mais  adequada às  famílias  atingidas  em seus locais  de  moradia.  Esta
observação torna-se o ponto que fecha a reflexão feita ao longo de um trabalho mais extenso, que levou em
conta outros aspectos, como a trajetória da obra ao longo do tempo, as formas de comunicação do poder
público com a sociedade civil e as reações destas últimas às arbitrariedades que se apresentavam. A própria
perspectiva  desses  empreendimentos  se  mostra  uma  grande  conquista.  Porém  a  fragilidade  das
comunidades  nos  processos  decisórios  (que  seriam  também  uma  parte  deste  “coletivo”  que  o  poder
público argumenta buscar atender demonstra a situação de fragilidade em que é colocada nos processos
decisórios sobre as transformações que acontecem na cidade.

10102



REFERÊNCIAS: 

CAMPOS FILHO, Cândido Malta. Cidades Brasileiras: seu controle ou o caos. 2ª Edição- São Paulo : Studio Nobel, 1992.

FERNANDES, Danielle. Por um trilho: memórias de resistência. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2016.

FERREIRA,  João  Sette  Whitaker.  Produzir  casas  ou  construir  cidades?  Desafios  para  um  novo  Brasil  urbano.
Parâmetros de qualidade para a implementação de projetos habitacionais e urbanos.  São Paulo: LABHAB; FUPAM,
2012.

IACOVINI, Victor. Plano sem projeto (PDP-FOR) e projeto sem plano (VLT PARANGABA/ MUCURIPE): descaminhos da
política  urbana  em  Fortaleza,  CE.  209f.  Monografia-  –  Universidade  Federal  do  Ceará,  Centro  de  Ciências,
Departamento de Geografia, Fortaleza, 2013. 

LABCIDADE; ITDP.  Ferramenta de avaliação de inserção urbana para os empreendimentos de faixa 1 do programa
Minha Casa Minha Vida. Laboratório espaço público e direito à cidade (LabCidade) da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP, Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP Brasil). São Paulo, 2014.

LEHAB.  Nota  Metodológica:  IQE  e  ICH.  Texto  não  publicado.  Laboratório  de  Estudos  da  Habitação  (LEHAB),
Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2014. 

MAIA,  Maria Ercília  Mendonça.  Comunidade Aldacir  Barbosa em Fortaleza: organização,  lutas e  resistência pelo
direito de morar. 135f. Monografia- Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza.
2013.

MÁXIMO,  Francisco  Rerisson  Carvalho  Correia. Moradia,  arquitetura  e  cidade:  mudanças  e  permanências  na
produção da habitação social no espaço urbano metropolitano de Fortaleza. 240f. Dissertação (Mestrado Arquitetura
e Urbanismo)- Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Carlos. 2012.

MORETTI, R. S. Normas urbanísticas para habitação de interesse social: recomendações para elaboração. São Paulo:
Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 1997.

PEQUENO, Luís Renato Bezerra; ROSA, Sara Vieira. Inserção urbana e segregação espacial: análise do Programa Minha
Casa Minha Vida  em Fortaleza. In: AMORE, Caio Santo.;  SHIMBO, Lúcia Zanin; RUFINO, Maria Beatriz Cruz. (Org.).
Minha casa… e a cidade? avaliação do programa minha casa minha vida em seis estados brasileiros.o- 1. ed. - Rio de
Janeiro : Letra Capital, 2015.

SILVA,  Adriana  Gerônimo  Vieira.  Movimento popular  na  comunidade  do  Lagamar: trajetória  de  lutas  vivas  no
presente e na memória.  90f. Monografia- Curso de Bacharelado em Serviço Social, Faculdade Cearense, Fortaleza.
2012.

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. (2013).  Segregação socioespacial e centralidade urbana. In: Pedro de Almeida
Vasconcelos; Roberto Lobato Corrêa; Silvana Maria Pintaudi. (Org.). A cidade contemporânea. Segregação Espacial.
1ed.São Paulo: Contexto, v. 1, p. 61-93. 

10103



VASCONCELOS, Pedro de Almeida. (2013) Contribuições para o debate sobre processos e formas socioespaciais nas
cidades.  In:  Pedro  de  Almeida  Vasconcelos;  Roberto  Lobato  Corrêa;  Silvana  Maria  Pintaudi.  (Org.).  A  cidade
contemporânea. Segregação Espacial. 1ed.São Paulo: Contexto, v. 1, p. 17-38. 

VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo : Studio Nobel : FAPESP : Linconl Institute, 1998.

10104



 

ORLA DE BELÉM DO PARÁ: ESPAÇO EM TRANSFORMAÇÃO 

BELÉM’S RIVERSIDE: SPACE IN TRANSFORMATION 

ORLA DE BELÉM DO PARÁ: ESPACIO EM TRANSFORMACIÓN 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

BARBOSA, Camilla Souza 
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo do PPGAU UFPA 

 barbosacamilla@hotmail.com 
  

10105



 

ORLA DE BELÉM DO PARÁ: ESPAÇO EM TRANSFORMAÇÃO 

BELÉM’S RIVERSIDE: SPACE IN TRANSFORMATION 

ORLA DE BELÉM DO PARÁ: ESPACIO EM TRANSFORMACIÓN 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O artigo reflete sobre a recente mudança nas dinâmicas sócioespaciais na orla da cidade de Belém do Pará, situada ao 
Norte do Brasil, com os seus principais cursos d’água, Rio Guamá e Baía do Guajará. Pontuando como a paisagem da 
orla foi construída ao longo dos séculos a partir de uma relação íntima e secular com as atividades portuárias, além dos 
desdobramentos da cultura ribeirinha inserida no contexto urbano e com a recente tentativa de mudança na imagem 
da orla que é projetada nacionalmente/mundialmente e aos próprios habitantes de Belém. Com o declínio da economia 
portuária, o modo que o poder público reagiu para promover soerguimento econômico foi adotar um posicionamento 
estratégico em que há implementação de intervenções urbanas ao longo da orla. Este trabalho destaca o 
desenvolvimento do projeto Portal Amazônia e as consequências da sua execução ao seu entorno, bem como pretende 
uma discussão sobre a produção de espaço urbano no contexto da economia da cultura. 
PALAVRAS-CHAVE: orla; intervenção urbana; espaço urbano; economia da cultura. 

ABSTRACT: 
The article reflects on the recent change in socio-spatial dynamics along the border of the city of Belém do Pará, located 
in the north of Brazil, with its main water courses, Rio Guamá and Baía do Guajará. Scoring how the shore landscape 
was built over the centuries from an intimate and secular relationship with port activities, in addition to the unfolding of 
the riverside culture inserted in the urban context and the recent attempt to change the image of the border that is 
projected nationally and the inhabitants of Belém itself. With the decline of the port economy, the way public power 
reacted to promote economic upheaval was to adopt a strategic position in which urban interventions are implemented 
along the border. This work highlights the development of the plementação de intervenções urbanas ao longo da orla. 
Este trabalho destaca o desenvolvimento do projeto Portal Amazônia project and the consequences of its execution to 
its surroundings, as well as a discussion about the production of urban space in the context of the culture economy. 
KEYWORDS: riverside; urban intervention; urban space; economy of culture   

RESUMEN: 
El artículo reflexiona sobre el reciente cambio en las dinámicas socioespaciales en la orla de la ciudad de Belém do Pará, 
situada al Norte de Brasil, con sus principales cursos de agua, Rio Guamá y Baía do Guajará. Puntuando cómo el paisaje 
de la orilla fue construido a lo largo de los siglos a partir de una relación íntima y secular con las actividades portuarias, 
además de los desdoblamientos de la cultura ribereña insertada en el contexto urbano y con el reciente intento de 
cambio en la imagen de la orilla que se proyecta nacionalmente en el marco de la reforma agraria, en el marco de la 
reforma agraria y de la reforma agraria. Este trabajo destaca el desarrollo del proyecto Portal Amazonia y las 
consecuencias de su ejecución a su entorno, así como pretende una discusión sobre la producción de espacio urbano en 
el contexto de la economía de la cultura. 
PALABRAS-CLAVE: orla; intervención urbana; espacio urbano; economía de la cultura 
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INTRODUÇÃO 
A orla de Belém do Pará está presente no cotidiano do povo paraense por encontrar-se num espaço urbano 
que abriga as áreas centrais da cidade. Tal característica é pertinente ao contexto amazônico em que está 
inserido, uma vez que o desenvolvimento das cidades está relacionado às atividades econômicas que 
ocorriam por meio da água; em Belém, a orla obteve papel relevante na urbanização da cidade,  Contudo a 
pesquisa busca não naturalizar o ambiente construído, sem ir pelo viés do determinismo e tomar o rio por 
“identidade” da população belenense, mas sim, buscar a compreensão sobre este posicionamento ser levado 
em consideração ou não nas mudanças do espaço urbano.   

A imagem da água na paisagem de Belém do Pará atualmente está mais ligada ao turismo do que em décadas 
passadas, desde o surgimento da cidade as funcionalidades da água e seu impacto na vida urbana passam 
por processos de transformação que influenciam a orla dos seus principais cursos d’água, Rio Guamá e Baía 
do Guajará. É preciso reconhecer os valores sociais referentes aos processos naturais, em vista ao modo que 
os recursos naturais são utilizados (McHARG, 1971), isto é, compreender o modo em que a natureza é 
utilizada pelo homem e os processos que envolvem esta relação, neste caso, no espaço da orla de Belém. 

Um dos questionamentos levantados por McHarg (1971) é compreender o lugar da natureza na cidade, ou 
no mundo do homem1. Para compreender o lugar da orla em Belém, ou seja, compreender a sua interação 
com o restante da cidade, é necessário, segundo McHarg (1971), relacionar a natureza às leis e valores que 
a envolvem. O lugar da orla é compreendido de acordo com um processo histórico condizente ao crescimento 
de Belém, deste modo, a construção da ideia de orla ocorreu em paralelo a urbanização da cidade, com 
significações distintas ao longo do tempo de acordo com o seu valor à sociedade. 

A orla de Belém era o cenário mais importante do fluxo de mercadorias e pessoas durante o desenvolvimento 
econômico regional, desse modo a margem da cidade adotou notável relevância ao longo de seu processo 
de urbanização, assim as suas áreas centrais atribuem aos cursos d’água, e consequentemente à orla, papel 
de destaque em sua configuração espacial. Durante o crescimento da cidade destaca-se a dinâmica entre os 
cursos d’água e sua área central, através da canalização do desenvolvimento econômico, nota-se o 
adensamento de atividades comerciais e de serviços na área (TRINDADE JR; AMARAL, 2006). Pela ação destas 
atividades continuarem, ainda que em um nível menor, de forma condensada na área da orla, nota-se ainda 
a carência de democratização no uso da orla de Belém, com grande parte de seus espaços sendo utilizados 
pelas elites econômica e, particularmente, comercial da cidade. 

Entretanto, a dinâmica da orla com a cidade passa por mudanças nas últimas décadas, em face de uma nova 
questão urbana que, de acordo com Vainer (2002), tem como eixo principal a competitividade urbana, em 
que as cidades competem por investimentos de capital, atração de negócios e qualidade de serviços. Esta 
transformação do espaço acontece relacionada ao city marketing que se desenvolve em Belém, em que a 
cidade passa a ser promovida aos seus atores sociais, como os próprios habitantes e investidores potenciais. 

OCUPAÇÃO E ÁGUA 

A ocupação vinculada aos rios é reconhecida por Cardoso e Lima (2006) como a mais antiga da região, com 
associação à relação entre indivíduo e natureza pelo extrativismo e cultura de subsistência.  

                                                           
1 Em uma tradução livre do termo man’s world utilizado pelo autor (McHARG, 1971) 
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A água, de maneira constante, é utilizada como referência pelo povo amazônico na configuração dos 
principais ambientes desta região, como a terra firme, a área de várzea e o igapó (XIMENES, 1992). A área de 
várzea encontra-se às margens dos rios e é periodicamente inundável pelo fluxo e refluxo da maré, enquanto 
que o igapó é caracterizado como uma área com terras alagadas pelo Rio Amazonas e seus afluentes com a 
presença de vegetação arbórea ou florestal (MOREIRA, 1966). A relevância da água, tanto na escala do 
contexto amazônico como na da cidade de Belém, fica mais clara à medida em que observamos que a região 
amazônica, dentre as demais regiões naturais brasileiras, é a que possui maior variedade de paisagens devido 
aos transbordamentos periódicos das águas tanto na orla marítima como na orla fluvial (MOREIRA, 1966). E 
em paralelo à isso, o que caracteriza a rede hidrográfica da Amazônia como uma das suas especificidades 
mais relevantes é a vivência secular entre os cursos d’água, que segundo Loureiro (1992), é o elemento 
essencial da cultura ribeirinha. 

A busca pela compreensão da significação da água nos leva ao seu poder sob o território amazônico, 
sobretudo pela sua função de transporte de pessoas e mercadorias entre as cidades ribeirinhas, bem como 
na realização de exportações. Neste capítulo vamos analisar principalmente a relevância da água como 
veículo no desenvolvimento econômico e, consequentemente, no desenvolvimento urbano de Belém. Para 
compreender como o espaço urbano da orla passou de lugar de circulação de mercadorias e pessoas para 
um lugar dotado da sua própria significação.  

Em Belém o uso da água para fins portuários é secular e intimamente conectado com a necessidade de 
importação/exportação de produtos, deste modo o desenvolvimento da cidade ocorreu em paralelo ao uso 
portuário combinado a outros usos do terciário, como o comércio e outros serviços (BAENA, 2004). A área 
portuária de Belém desenvolveu-se de forma expressiva, principalmente pela sua posição geográfica 
favorável, localizada no nó das influências marítimas e fluviais (MOREIRA, 1966). Além da sua localidade, 
outros fatores também foram de grande importância, como a crescente exploração da Amazônia e a 
dinâmica comercial na região aliado à evolução socioeconômica do Brasil e de outros países parceiros no 
âmbito comercial. 

Inicialmente, com a fundação da cidade em 1616, o seu território possuía função defensiva, entretanto com 
a necessidade da exploração extrativista das “drogas do sertão” para o mercado europeu houve o surgimento 
de uma organização espacial às margens do rio, que envolvia fortins e aldeias missionárias que constituíram 
a origem da rede urbana liderada por Belém (CÔRREA, 1987). Além de que previamente, os aldeamentos 
indígenas já tinham suas localizações com frequência situadas nas margens de rios.  

Ao longo do desenvolvimento desta rede urbana, com diversas transformações e intensificação da 
complexidade dos fluxos, o espaço urbano da orla continental de Belém se apresentou como um dos pontos 
mais importantes do território da região. Nos século XVII e XVIII as trocas comerciais de produtos para 
importação e exportação foram de extrema relevância ao desenvolvimento econômico da cidade, de modo 
que as atividades portuárias prosseguiram ao longo das décadas contribuindo para o desenvolvimento da 
cidade e, consequentemente, na significação do papel da orla no espaço urbano (TRINDADE JR; AMARAL, 
2006). 

PAISAGEM DA ORLA 

O espaço pertinente às margens dos cursos d’água de Belém foi construído materialmente e socialmente 
pelos grupos sociais que o vivenciam em seu cotidiano. Culturalmente, o modo que esses grupos integram o 
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espaço, com a relação de pertencimento e ocupação deste, remete a um valor na hierarquia social, à medida 
que o espaço não é apenas localização, e sim, elemento participante dos diversos acontecimentos sociais 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2008).  

A interação entre o espaço e os indivíduos que ocupam resulta em uma diversidade de paisagens construídas, 
de modo que a percepção do espaço resulta em diferentes significações para cada indivíduo que o ocupa, 
em função da diversidade de associações mentais criadas por cada um (MEINIG, 2002). Compreender a 
paisagem da orla de Belém é um meio para compreender os agentes que a construíram, de modo que é 
possível visualizar a realidade e a cultura dos que participaram da construção da sua significação (COSGROVE, 
2002).  

Além de compreender o que a orla significa à sociedade que a construiu, é necessário entender também o 
papel dos cursos d’água na construção do espaço urbano. Segundo Febvre (2000), o rio é envolvido na lenta 
construção de identidade dos povos que o utilizam, sendo o intermediário de relações que são mutáveis ao 
longo do tempo e também funcionando como espaço de conexões. O papel do rio foi forjado pela ação 
humana, a importância do rio para conectar regiões distintas não é uma característica natural da sua 
constituição, mas um produto da história do homem (FEBVRE, 2000). O rio é compreendido como meio de 
conexão na Amazônia desde os primórdios da cidade de Belém, sendo uma parte intrínseca da rede urbana 
amazônica (CÔRREA, 1987), a paisagem da orla é a materialização de séculos da relação entre a cidade e a 
água, de modo que existem dois elementos que são proeminentes neste cenário: o barco e a cultura 
ribeirinha. 

O barco 

Pelo adensamento populacional às margens dos rios a locomoção pela água é a mais cabível em regiões como 
a amazônica, além da utilização das embarcações para atividades pesqueiras; de qualquer modo, a relevância 
das embarcações na vida ribeirinha é inestimável tanto pela sua funcionalidade no cotidiano como no que 
representam culturalmente. O ribeirinho possui uma relação indispensável com sua embarcação, uma vez 
que esta representa a materialização das suas relações sociais e econômicas (FURTADO, 1992).  

Contudo, as embarcações já não transitam como em décadas passadas, como observamos no relato do Seu 
Antônio que trabalhava no Porto do Sal2 desde 1964: 

Seu Antônio recorda que nesta época, só no Porto Brilhante, encontravam-se mais de 
sessenta barcos por dia atracados na ponte, um ao lado do outro. Enquanto hoje em dia, se 
conta menos de vinte barcos, às vezes dez ou até menos. Ele explica que é por causa do 
desenvolvimento do transporte terrestre, devido a construção de estradas que ligam os 
municípios (ISABELLE, 2013, p. 263-264)  

A frequência das embarcações diminuiu em função da expansão do transporte rodoviário na década de 70, 
mas ainda há uma grande diversidade de embarcações que fazem parte da vida da população tanto da porção 
continental como da insular na RMB; e, cada uma com sua funcionalidade de acordo com o espaço que ocupa. 
Para Ximenes (1992), o barco representa o domínio das águas pelos ribeirinhos, sendo um produto do 
homem que encontra-se “historicamente circunscrito no tempo e espaço”.  

                                                           
2 O Porto do Sal está localizado no bairro da Cidade Velha, às margens da Baía do Guajará. 
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Somente algumas embarcações recebem subsídio do poder público, como algumas de grande porte que são 
subsidiadas pela Prefeitura Municipal de Belém para serem operadas por empresas de turismo de acordo 
com o regulamento da Companhia Paraense de Turismo – PARATUR e da Coordenadoria Municipal de 
Turismo – BELEMTUR (D-FLUVIAL, 2009), com capacidade entre 100 e 200 passageiros estas embarcações 
realizam o trajeto às llhas de Cotijuba e Mosqueiro. Enquanto as embarcações de médio porte realizam 
travessias de mercadorias e passageiros, conhecidos como barcos “pô pô pô”. Estas embarcações comportam 
em média 25 passageiros e costumavam tomar conta da travessia turística até a Ilha do Combu, uma das 
ilhas mais procuradas em feriados e finais de semana. Recentemente, surgiram as lanchas para competir com 
os “pô pô pô” no principal lugar de embarque/desembarque turístico na orla, o trapiche da Praça Princesa 
Isabel no bairro da Condor.  

Além do uso para turismo, os barcos “pô pô pô” também realizam a travessia dos habitantes da região insular 
que precisam ir à porção continental da RMB por diversos motivos, como trabalho e realização de compras 
(D-FLUVIAL, 2009). Para trafegar na região insular também são utilizadas canoas a remo, denominados de 
cascos e montarias, e rabetas, um tipo de canoa motorizada. Sendo que as rabetas também são utilizadas 
para ir à Belém quando não é possível utilizar o serviço dos barqueiros.  

Além da sua funcionalidade no cotidiano dos ribeirinhos, o barco também é responsável por carregar parte 
desta cultura através do ensinamento por gerações do modo de produção das embarcações com os recursos 
regionais (FURTADO, 1992). 

Normalmente nos trajetos mais longos, como Belém-Santarém ou Belém-Manaus, ocorre o contato dos que 
viajam nos barcos com as comunidades ribeirinhas mais distantes da capital. É comum observarmos as 
crianças ribeirinhas em seus cascos e montarias recebendo presentes dos viajantes das grandes embarcações 
ou então a aproximação de vendedores para oferecer os seus produtos a eles. 

O comércio realizado a partir do uso da embarcação é um cenário muito conhecido na região, no século XIX 
era notório a circulação de barcos que funcionavam como um mercado flutuante, denominados de regatão. 
A venda de produtos variados, como tecidos, cachaça, sal e fósforo, era realizada com os índios, caboclos e 
quilombolas que habitavam as beiras dos rios na Amazônia e porventura dificilmente teriam contato com 
essas mercadorias de outras formas (HENRIQUE; MORAIS, 2014). Apesar desse tipo de contato ser apontado 
como facilitador de grandes mudanças na cultura indígena da região, como a predileção do consumo da 
cachaça sob as suas bebidas tradicionais, e de ser acusado de se esquivar das tarifas tributárias dos portos 
(HENRIQUE; MORAIS, 2014), os regatões exemplificam outra dimensão que o barco possui na cultura 
ribeirinha; além do transporte e de possibilitar a pesca, há também o contato com os núcleos mais 
desenvolvidos da região, o que até os dias atuais é a realidade dos ribeirinhos que utilizam o meio fluvial para 
alcançar os serviços públicos que inexistem em suas comunidades.  

Segundo Ximenes (1992), a principal característica do barco é a de multifuncionalidade, pois proporciona o 
abastecimento, escoamento, comunicação e lazer dos usuários; a autora também discorre sobre a 
importância do uso das embarcações para os que moram longe dos centros urbanos: 

Durante muito tempo, as viagens fluviais constituíram um acontecimento de grande 
repercussão [...] Aos passageiros eram feitos pedidos de compras das mais variadas 
mercadorias, de entrega de encomendas, quase sempre para pagar um favor ou agradar 
um amigo, e ainda, de transmitir mensagens orais ou escritas. (XIMENES, 1992, p.66) 

10110



 

Assim como o porto e o trapiche, o barco representa a conexão, material ou não, entre a região insular e 
continental de Belém, e, o espaço da orla é onde converge as dinâmicas sociais relacionadas ao uso do barco; 
de modo que além de ser um espaço estratégico (MMA, 2006), é também um espaço apropriado, em que há 
a espacialização de atividades sociais (LEFEBVRE, 2008). 

Nos portos existe uma efervescência de agentes que atravessam o ambiente com seus diferentes cotidianos, 
como os feirantes, carregadores e barqueiros que trabalham nestes lugares, bem como os estudantes e 
trabalhadores que chegam no continente e seguem aos seus destinos finais; de acordo com Santos (2006) é 
o movimento proveniente destes agentes que constituem os espaços urbanos dos portos, ainda que esta 
travessia do rio compreende momentos de união e dissociação entre a relação do meio urbano com a cultura 
ribeirinha (FEBVRE, 2000), como na exaltação dos símbolos ribeirinhos nas ações voltadas ao turismo e na 
estigmatização das atividades relacionadas ao povo ribeirinho, respectivamente.  

Cultura ribeirinha 

No processo de apropriação do espaço a relação do habitante com a água detém sistemas culturais e sociais, 
que por sua vez estabelecem a diversidade existente entre as sociedades que se inter-relacionam com a água. 
Pela diversidade cultural, cada sociedade obtém um discernimento sobre o meio a partir de uma inter-
relação construída historicamente (DIEGUES, 1998). 

A população ribeirinha corresponde a uma porção da população rural que vem residindo às margens dos rios 
por gerações (Figura 1), tendo nos cursos d’água a sua principal fonte de subsistência e meio de contato com 
o restante da região. Para Lira e Chaves (2015), o modo vida e a organização política dessas comunidades 
tradicionais são norteadas por uma identidade fundamentada nos princípios socioculturais e na dinâmica 
sócio-histórica existente na região da Amazônia.  

 
Figura 1: Palafitas em comunidade ribeirinha no Amapá 

Foto: Autora (2015) 

Motivos como a estagnação econômica e conflitos rurais causaram o deslocamento de ribeirinhos às cidades 
da região, principalmente a partir da década de 1960, em busca de trabalho e acesso a saúde e educação 
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(LEÃO, 2017). Um dos principais destinos dessa população foi a cidade de Belém, ocupando as áreas 
periféricas mais próximas aos curso d’água que sofriam alagamentos recorrentes, conhecidas como baixadas 
(Figura 2). A ocupação destas áreas foram realizadas a partir da construção de palafitas, como nas 
comunidades ribeirinhas, onde apesar do adensamento populacional e a falta de infraestrutura básica 
ocasionarem um cenário de degradação e precariedade, a população se beneficiava da proximidade a 
serviços e equipamentos públicos ao se manterem próximas as áreas centrais da cidade.  

 
Figura 2: Baixada do Tucunduba em Belém  

Fonte: Dida Sampaio/AE  

As baixadas também são reconhecidas pela presença massiva de portos e atividades portuárias, outro 
indicador, além das palafitas, da cultura ribeirinha. Contudo, houve a associação pejorativa da situação das 
baixadas à cultura ribeirinha, uma vez que o porto é vinculado a atividades sujas e pela situação precária das 
habitações sob os cursos d’água. Deste modo, a cultura ribeirinha era fortemente ligada ao modo em que as 
baixadas foram ocupadas, sendo que o processo que influenciou na insalubridade do local não era de 
responsabilidade única dos ribeirinhos, mas também do posicionamento do poder público em não fornecer 
os direitos básicos à essa população. 

É necessário compreender que as dinâmicas socioespaciais existentes nas comunidades ribeirinhas em seus 
lugares de origem são destoantes dos arranjos socioespaciais na orla de Belém. O espaço da orla de Belém 
que foi apropriado pelos ribeirinhos pode ser percebido pela ordem de posicionamento que, de acordo com 
Albuquerque Júnior (2006), é definido por relações de convivência, de aproximação e de conflito entre uma 
diversidade de elementos, isto é, pela mobilidade das relações entre objetos e sujeitos; de modo que o 
espaço passa a pertencer a uma trama de conflitos, que é suscetível de transformação de acordo com as 
modificações das relações sociais.  
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ESPAÇO EM TRANSFORMAÇÃO 

Nas últimas décadas, a orla da cidade presenciou a inserção de intervenções urbanas atreladas ao 
posicionamento estratégico para projetar a cidade de Belém no mercado de cidades turísticas. Com este 
intuito, as intervenções são voltadas aos usos da chamada economia da cultura e estão situadas, em sua 
maioria, nas áreas centrais de Belém. 

No momento em que o espaço compreendido pela orla de Belém condiz com a construção material e social 
realizada pelos grupos sociais que o vivenciam em seu cotidiano (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2008), observamos 
que a evolução urbana deste espaço encontra-se diretamente ligado ao contexto histórico desta sociedade, 
de modo que é possível traçar um paralelo entre a forma urbana e as relações socioespaciais. Deste modo, 
com a introdução de novos elementos espaciais há uma ruptura morfológica que resultará em consequências 
nas dinâmicas existentes neste espaço, assim como as relações existentes podem influenciar neste espaço 
vivenciado, uma vez que a sociedade é capaz de produzir espaço assim como no espaço podemos visualizar 
os desdobramentos das atividades sociais (LEFEBVRE, 2008).  

A valorização da orla ocorreu principalmente pelos processos complexos que se manifestaram com o 
desenvolvimento das atividades econômicas nela realizadas. Para Gottdiener (1985), as relações sociais e 
espaciais se relacionam de modo dialético, a transformação no espaço ocorre a partir das necessidades de 
capital à medida que as necessidades de capital se impõe no espaço.  

Desta maneira, não foi um processo de causa e efeito que produziu o espaço da orla (GOTTDIENER, 1985); a 
concepção do espaço transforma-se junto com as mudanças vivenciadas na orla de Belém, ao longo do 
tempo, o espaço da orla é convertido pela transformação da sociedade belenense, e é através dele que 
podemos visualizar o desenvolvimento das relações sociais das cidades (LEFEBVRE, 2008). A orla deixa apenas 
de ser espaço de convergência das dinâmicas sociais e econômicas e passa em si própria a ser imbuída de 
significado e valores. Numa apropriação do espaço natural como um elemento da identidade paraense 
vemos o rio como uma representação simbólica da cultura local.  

O espaço urbano da orla possui importância estratégica, dotado de características socioculturais, econômicas 
e ecológicas (MMA, 2006), e referente a isso, o surgimento de intervenções no final da década de 1990 e na 
década de 2000 ocorre, sobretudo, em função da Prefeitura Municipal de Belém adotar o planejamento 
democrático participativo (COSTA; SOBRINHO; FARIAS, 2014). E tais intervenções são: Parque Mangal das 
Garças, Estação das Docas e Complexo Feliz Lusitânia, pela gestão estadual; e Portal da Amazônia, Complexo 
Turístico Ver-o-Rio, Mercado do Ver-o-Peso e a Orla Turística de Icoaraci pela esfera municipal. 

INTERVENÇÕES URBANAS 

O posicionamento do city marketing é sob uma perspectiva regionalista, exaltando a relação da cidade com 
os seus cursos d’água e elementos culturais, como a gastronomia. Deste modo, percebemos a influência 
desta questão urbana na transformação do espaço urbano da orla, no momento em que intervenções 
urbanas são realizadas pontualmente ao longo da orla em face de atribuir maior valor a este espaço e, 
consequentemente, à cidade.  

Planejamento estratégico 
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O planejamento estratégico surgiu como reação a crise da década de 70, com vistas de atrair investimentos 
e produzir empregos houve o entendimento entre os principais atores sociais da necessidade de aplicar 
medidas para promover a cidade (CASTELLS e BORJA, 1996). A parceria entre o Estado e a esfera privada em 
ações voltadas a gestão urbana configura o que Harvey (1996) designa de empresariamento urbano, em que 
as cidades passam a adotar a identidade de empresa, de modo que passa agir como protagonista no processo 
de transformação urbana.  

Para Vainer (2002), uma das principais questões do planejamento estratégico é a inserção das cidades em 
uma lógica de competição, baseada em uma estrutura com três abordagens: “a cidade é uma mercadoria, a 
cidade é uma empresa, a cidade é uma pátria” (VAINER, 2002, p.77). Na abordagem da cidade como 
mercadoria, observamos a necessidade da cidade se tornar um lugar inovador e charmoso para poder atrair 
visitantes que consumam o que ela tem a oferecer (HARVEY, 1996), e para que isso ocorra os agentes 
econômicos são mobilizados para proporcionar infraestruturas modernas e melhorias na qualidade de vida 
e segurança pública (CASTELLS; BORJA, 1996). Assim como a adesão ao city marketing para promover a 
cidade no mercado do turismo, de modo que há a valorização da imagem da cidade com o intuito de atrair 
investimentos e assim, aumentar a quantidade de visitantes. 

Para que o empresariamento (HARVEY, 1996) da cidade se estabilize e se mantenha coeso, de acordo com 
Vainer (2002), é preciso que a cidade esteja unificada em relação a proposta do planejamento estratégico. 
Ao tratar a cidade como mercadoria, é necessário primeiramente instaurar a imagem a ser vendida aos seus 
habitantes. O autor cita Bourdieu para explicar esta visão da cidade como unidade: 

Enquanto se discute se as cidades competem ou não, e o que elas desejam, aceita-se, como 
natural, a instauração da cidade como sujeito – sujeito simples, coeso, sem qualificação. Por 
um ato de nomeação, como diria Bourdieu, pretende-se instaurar socialmente a existência 
daquilo que no discurso, a priori, se supôs existente (VAINER, 2002, p. 91) 

Deste modo, é instaurado um sentimento quanto aos elementos que promovem esta nova imagem da cidade 
a ser vendida, a cidade é tratada como pátria (VAINER, 2002).  Para Castells e Borja (1996), a principal força 
do planejamento estratégico é justamente construir um consenso público sobre o que a cidade representa, 
algo derivado da cultura cívica e no patriotismo da cidade, e é a partir dessa construção será possível 
mobilizar os agentes urbanos para então concretizar as ações do planejamento. 

“Resgate” da identidade  

De acordo com o histórico do processo de formação da cidade, os cursos d’água foram o cenário mais 
importante do fluxo de mercadorias e pessoas durante o desenvolvimento da economia regional, desse 
modo os rios adotaram notável relevância ao decorrer do processo de urbanização de Belém, portanto as 
suas áreas centrais atribuem aos rios papel de destaque em sua configuração espacial (PENTEADO, 1973). A 
caracterização de uma hinterland em Belém durante o século XVIII fomentou a ocupação das margens por 
portos e estâncias e na época tal aspecto promoveu uma preocupação institucional do governo com a 
privatização maciça das margens da cidade (PENTEADO, 1973); todavia, foi o que acabou por ocorrer, uma 
vez que atualmente há a predominância de usos industriais e comerciais neste espaço (CODEM, 2000). Desta 
maneira, Belém é popularmente conhecida como uma cidade que se desenvolveu de costas ao rio, e é nesta 
premissa que as intervenções são justificadas em um discurso regionalista em que há uma identidade 
ribeirinha a ser resgatada. 
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A ideia de resgate é amplamente utilizada no Plano de Reestruturação da Orla de Belém (PRO-Belém), cujo 
enfoque principal é o resgate dos espaços ociosos ao longo da orla continental de Belém (BELÉM, 2000). O 
PRO-Belém destaca a necessidade de atribuir identidade à orla, através da criação de espaços com potencial 
simbólico, e de aumentar o uso público da mesma, a partir da desobstrução de alguns trechos e da eliminação 
de barreiras visuais. Tais características estão diretamente ligadas à criação das janelas para o rio, em que se 
busca a retomada do contato do rio a partir de intervenções pontuais ao longo da área (BELÉM, 2000). Para 
promover o desenvolvimento econômico, o plano indica o uso turístico e de lazer da área da orla, dotando o 
espaço da infraestrutura necessária para esses usos: 

(...) denota a intenção de mudar a realidade, que ora se apresenta, e voltar a cidade para o 
rio, seu principal elemento configurador, incentivando assim as atividades de lazer e 
turismo (BELÉM, 2000, p.09) 

Contudo, há a carência nas propostas de promover o desenvolvimento que poderia beneficiar a população 
que reside nas proximidades da orla, a ênfase das diretrizes de ação do PRO-Belém estão voltadas apenas a 
valorização turística da orla. O resgate tão debatido ao longo do PRO-Belém é a busca pela criação de uma 
nova imagem à orla da cidade; de modo que este espaço urbano não seja associado somente às atividades 
portuárias e os desdobramentos da ocupação das margens.  

A ideia de criar “janelas para o rio” inicialmente proposta no Plano Diretor do Município de Belém de 1993 
(BELÉM, 1993), em que houve a proposta de resgatar as raízes ribeirinhas da população belenense através 
da construção de equipamentos públicos voltados ao uso do lazer. O fomento ao turismo é o principal cenário 
trabalhado no Plano Diretor de 1993 para a orla de Belém, o Artigo 25 prevê a elaboração de medidas a 
diferentes prazos, com o intuito de beneficiar o aproveitamento turístico desta área da cidade a partir da 
criação de novos postos voltados ao atendimento aos turistas e da realização de melhorias em áreas de 
interesse turístico (BELÉM, 1993). 

A busca por esta identidade local é entendida por Harvey (1996) como um meio de entrada para mecanismos 
de controle social, como a conhecida fórmula do pão e circo; para o autor, o surgimento de uma ideologia 
de lugar e comunidade contribui para a propagação da política de gestão urbana que inflama a ideia da 
competição entre as cidades. 

Há uma dualidade na percepção da cultura ribeirinha no ambiente urbano, além do modo pejorativo ao lidar 
com os espaços apropriados pelos ribeirinhos, como citado anteriormente, também é propagada uma visão 
romântica, naturalizada, das práticas do povo ribeirinho que é utilizada seguindo uma estratégia para 
reforçar a cidade de Belém como pertencente à Região amazônica. Esta visão é percebida no ambiente 
urbano através da utilização de elementos figurativos em intervenções urbanas, como o uso de coberturas 
de palha e decks de madeira, e da divulgação dessas obras sob o discurso de devolver o contato do rio à 
cidade de Belém. Como podemos observar na fala do secretário de Estado de Cultura, Paulo Chaves, sobre o 
parque naturalístico Mangal das Garças:  

O Mangal das Garças representa uma janela aberta para o rio, considerando-se que Belém 
é uma cidade ribeirinha que, no correr do seu desenvolvimento, foi emparedando o direito 
à paisagem amazônica e ao contato direto da sua população com o rio (ORM NEWS, 2015). 

O uso da alcunha “ribeirinho” passa a ser utilizado principalmente em obras realizadas nas últimas décadas 
na orla da cidade, tanto em intervenções urbanas como em eventos de turismo. Desta forma, 
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compreendemos que esta característica é apenas aceita quando é necessário “vender” a imagem da cidade 
em escala nacional ou global, em função de que na escala da cidade, esta alcunha continua incorporando 
uma visão tendenciosa que é associada a questões negativas da cidade. 

Para promover a economia da cultura ocorre uma homogeneização dos usos na orla de Belém, a fim de 
buscar desdobramentos econômicos ao promover usos culturais voltados a apropriação da água na cidade 
(PONTE, 2015). De modo que a maioria das intervenções envolvem características ligados ao modelo do 
parque linear em pontos consolidados da orla de Belém, usando dos cursos d’água para a produção de 
lugares que promovam a cidade. 

BAIXADAS DA ESTRADA NOVA E O PORTAL DA AMAZÔNIA 

De acordo com a lógica do planejamento estratégico, os projetos realizados nas cidades promovem uma nova 
imagem, com a instituição de lugares e cenários que vendem a cidade de acordo com os compradores que o 
posicionamento estratégico busca atrair. Deste modo, as estratégias que deveriam ter participação da 
população na prática apresentam tomadas de decisão dando preferência aos atores com maior influência na 
esfera econômica (SABOYA, R., 2008; SILVA, E., 2012).  

Em Belém, as intervenções realizadas pontualmente ao longo da orla buscam a reapropriação deste espaço 
urbano que por muito tempo esteve associado com as dinâmicas sócioespaciais dos usos portuários e das 
habitações precárias nas baixadas (PONTE, 2007). Deste modo, é levantada a questão se estes novos lugares 
são democráticos ou se as suas dinâmicas sociais são discriminatórias e segregadoras, uma vez que a forma 
urbana é responsável por influenciar o bem-estar dos cidadãos (LAMAS, 2004). A produção do espaço deve 
estar indissociavelmente ligado ao direito à cidade, caracterizando o lugar do direito da população ao 
encontro (LEFEBVRE, 2008). 

O processo de ocupação na área da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova (BHEN) iniciou com a construção de 
um dique de contenção na década de 40, cuja intenção era proteger a área do litoral do Rio Guamá que 
estava suscetível a enchentes anuais (PENTEADO, 1968). A BHEN possui 954 ha é constituída por quatro sub-
bacias e abrange integralmente os bairros Cremação e Condor e, parcialmente, São Brás, Nazaré e Guamá 
(BELÉM, 2007b).  

A construção do dique promoveu o surgimento da Avenida Bernardo Sayão (popularmente conhecida por 
Estrada Nova) que atualmente configura o principal eixo viário ao sul da cidade, sendo que a ocupação das 
laterais da via se deu primeiramente na margem direita, com atividades econômicas em imóveis de uso misto 
(comercial e residencial), e depois da ocupação total desta lateral se iniciou a inserção de unidades 
econômicas na margem esquerda, surgindo em um primeiro momento nas proximidades das pontes que 
ligavam os bairros à via (BELÉM, 2007a). O desenvolvimento da ocupação na área se deu pela presença de 
atividades econômicas voltadas à conexão com as Ilhas do setor Sul, como portos e feiras, e de habitações 
precárias que se instalavam nas proximidades das pontes improvisadas pelos comerciantes, que caracterizam 
as baixadas.  
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Figura 3: Bacia da Estrada Nova, com indicação da mancha dos aglomerados subnormais.  

Fonte: Belém (2007); IBGE (2010) 

As baixadas representam uma face da orla de Belém que está diretamente associada aos desdobramentos 
dos elementos mencionados anteriormente, uma vez que a ocupação ocorreu principalmente pela relevância 
deste espaço no desenvolvimento das relações econômicas associadas ao uso portuário, consequentemente 
resultando na ocupação de acordo com as práticas ribeirinhas de construção de palafitas com pontes de 
madeira conectando a diferentes lugares. Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), três bairros da zona periférica que se encontram inseridos totalmente na BHEN (Jurunas, 
Condor e Guamá) possuem quatro aglomerados subnormais3 (Figura 3), sendo que a média do número de 
domicílios particulares permanentes nestes aglomerados é de 31.019, representando 62% do total de 
domicílios particulares permanentes destes três bairros (IBGE, 2010).  

Situado na região da BHEN, no bairro do Jurunas, o Portal da Amazônia (Figura 4) é um projeto desenvolvido 
em 2005, pertencente ao Programa de Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova (PROMABEN) com 
propostas para reestruturação viária, macrodrenagem e criação de espaços de lazer e turismo em uma faixa 
de seis quilômetros de extensão ao longo das margens do Rio Guamá. Ainda com as obras em andamento, o 
Portal da Amazônia possui como obra executada apenas o parque linear, correspondente a um calçadão com 
quiosques e áreas de esporte, e a implementação do sistema viário que dá acesso ao mesmo. Esta área do 
projeto foi inaugurada em 2012, porém ainda faltavam concluir as obras dos blocos habitacionais que 
atenderiam as 350 pessoas que foram remanejadas com o início das obras, apenas 16 unidades habitacionais 
foram entregues de cerca de 220 unidades. 

                                                           
3 Denominação do IBGE para as áreas de ocupação irregular e urbanização fora dos padrões vigentes. 
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Figura4: Parque linear do projeto Portal Amazônia. 
Fonte: Edilza Fontes (2012) 

No início deste ano, o Ministério Público Federal (MPF) realizou uma cobrança a prefeitura de Belém em 
audiência pública sobre a entrega das unidades habitacionais, uma vez que após seis anos da inauguração, 
nenhuma unidade habitacional foi entregue à população: 

O sentimento das famílias, segundo seus representantes, é de frustração, desrespeito e 
abandono. O líder comunitário Mauro Tavares, por exemplo, diz já ter perdido a conta de 
quantos pedidos fez à prefeitura por tomadas de providências contra invasões de obras e 
de terrenos, e contra construções irregulares. “Simplesmente não temos respostas”, 
desabafou. 

Para o procurador da República Felipe Palha, essa situação é resultado de duas principais 
“falhas gritantes” do poder público: a falta de diálogo com as famílias impactadas – algo 
que deveria ter sido a prioridade desde a elaboração dos primeiros esboços do projeto – e 
uma política de liberação de recursos públicos que terceiriza a fiscalização da aplicação 
dessas verbas (G1 PARÁ, 2018) 

Outra crítica a instauração do planejamento estratégico nas cidades brasileiras é o contexto dos projetos 
construídos, que muitas vezes funcionam como cenários que destoam da realidade urbana, escondendo os 
problemas urbanos do seu entorno e contribuindo com o processo de gentrificação por não englobar os 
atores sociais da cidade (SABOYA, R., 2008; SILVA, E., 2012). Para Lefebvre (2008), as transformações no 
âmbito espacial ocorrem seguindo as intenções dos agentes detentores do poder, o espaço é um modo e um 
instrumento voltado atender objetivos que podem não ser similares às necessidades da população como um 
todo. Com o exemplo das falhas na execução do projeto Portal Amazônia, observamos a orla sendo um 
produto manipulado pelo Estado e pela classe empresarial que busca sobretudo construir lugares cuja 
funcionalidade principal é o soerguimento econômico. 
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Com a transformação espacial que vem ocorrendo com as obras de macrodrenagem do Portal da Amazônia 
já é possível perceber uma notável melhoria na infraestrutura da região, o que instaura uma grande 
possibilidade do desenvolvimento do mercado imobiliário na área.  Lefebvre (2008) afirma que na sociedade 
capitalista o espaço é comercializado em parcelas, e esta pode ser a realidade do entorno do Portal da 
Amazônia em função da quantidade de áreas livres, facilidade de venda das áreas edificadas (habitantes 
detentores de menor poder aquisitivo) e, principalmente, pela valorização do solo urbano da orla fluvial de 
Belém (PONTE, 2004).   

Para Jameson (1998), o incentivo da ação imobiliário a partir de projetos de revitalização da cidade é uma 
prática prevalecente na sociedade atual; afinal, a especulação imobiliária é necessária para justificar os 
desdobramentos econômicos da renovação urbana, isto é, agindo como o balão que sustenta o tijolo dos 
investimentos na cidade (JAMESON, 1988; PONTE, 2015). Desta maneira, compreendemos como nos dias 
atuais é cada vez mais essencial a parceria público-privado para promover intervenções urbanas em grande 
escala (HARVEY, 1996). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A significação da orla é resultado de um conjunto de processos, dentre eles podemos indicar a associação a 
cultura do povo ribeirinho, que migraram de suas comunidades com sua própria identificação aos cursos 
d’água e passaram a ocupar as zonas periféricas de Belém. Para o ribeirinho, o domínio da água é feito, 
principalmente, pela construção de suas palafitas sob o rio e pela habilidade de se locomover com suas 
embarcações, porém, na dinâmica do meio urbano, estas características resultam em uma configuração 
espacial de degradação ambiental por estarem à margem do direito à cidade (LEFEBVRE, 2011). 

Para Spirn (1988), as narrativas que compõem o desenho da cidade correspondem a natureza da sociedade 
detentora do poder de produzir o espaço urbano, portanto, a forma urbana segue os preceitos do 
desenvolvimento econômico da cidade de Belém de acordo, sobretudo, com as ações do Estado, dos 
promotores imobiliários e dos proprietários dos meios de produção (CÔRREA, 1995).  

De acordo com McHarg (1971), cada área da cidade é o produto de processos históricos, físicos e biológicos, 
desta forma a orla é um lugar dinâmico e constituído de valores sociais. Todo o processo histórico que 
conhecemos desde o início da formação da cidade, com a forma em que a urbanização foi realizada em frente 
as características naturais da área, formulou o que conhecemos por orla atualmente. A transformação urbana 
exige que apesar da conscientização das necessidades do sociedade globalizada em que vivemos que busca 
o crescimento econômico em frente a sensação de crise, é necessário que os atores urbanos se associem 
para promover também o desenvolvimento social e cultural (CASTELLS e BORJA, 1996). 
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PRAÇAS DE ITU E A CRISE DO ESPAÇO PÚBLICO 
 

ITU BOARDS AND THE PUBLIC SPACE CRISIS 
 

PLAZAS DE ITU Y LA CRISIS DEL ESPACIO PÚBLICO 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

 
RESUMO: 
A crise do espaço público é uma constante que cresce a cada dia, podendo ser notada na ausência de pessoas nos 
espaços públicos e pelo abandono e outras apropriações que parecem levar ao seu desaparecimento. É sobre este 
processo de esvaziamento tendo a rua como exceção, mas voltando nosso olhar para as praças, que iremos tratar neste 
trabalho, tendo como estudo de caso a cidade de Itu, em São Paulo, a partir de um olhar que busca o empírico, 
conjecturando acerca de situações concretas mas embasado em constructos delineados por Reis (2006) e Caldeiras 
(2000), a fim de buscar um caminho que possa compreender e  discutir acerca do problema. 
PALAVRAS-CHAVE: espaços públicos; praça; civilidade; urbanização; segregação.  

ABSTRACT: 
The crisis of the public space is a constant that grows every day, can be noticed in the absence of people in the public 
spaces and by the abandonment and other appropriations that seem to lead to their disappearance. It is about this 
process of emptying the street as an exception, but turning our gaze to the squares, which we will treat in this work, 
having as a case study the city of Itu, in São Paulo, from a look that seeks the empirical, conjecture about concrete 
situations but based on constructs delineated by Reis (2006) and Caldeiras (2000), in order to find a way that can 
understand and discuss about the problem. 
KEYWORDS: public spaces; square; civility; urbanization; segregation. 

RESUMEN:  refazer tradução 
La crisis del espacio público es una constante que crece cada día, pudiendo ser notada en la ausencia de personas en los 
espacios públicos y el abandono y otras apropiaciones que parecen llevar a su desaparición. Es sobre este proceso de 
vaciamiento teniendo la calle como excepción, pero volviendo nuestra mirada a las plazas, que vamos a tratar en este 
trabajo, teniendo como estudio de caso la ciudad de Itu, en São Paulo, a partir de una mirada que busca el empírico, que 
se basa en situaciones concretas pero basadas en constructos delineados por Reyes (2006) y Calderas (2000), a fin de 
buscar un camino que pueda comprender y discutir sobre el problema. 
PALABRAS-CLAVE: directrices, sumisión, artículo, modelo, arquitectura. 
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho busca compreender as transformações ocorridas nos espaços públicos semantizados 
historicamente, como é o caso das praças, tendo como referenciais teóricos as ferramentas conceituais 
oferecidas principalmente por Reis (2006) e Caldeiras (2000). Busca ainda entender qual o atual papel da 
praça no meio urbano para a sociedade, cujas funções parecem estar se desvencilhando de assumir seus 
papéis pregressos, sobretudo como local de civilidade e encontro, por estar passando por ingerências 
advindas dos meios técnicos, científicos e informacionais inseridos pelos objetos contemporâneos vinculados 
à globalização. Novos hábitos e demandas tem causado ingerências nos procedimentos das relações sociais 
deixando perplexos os cidadãos mais vinculados as tradições de uma vida comunitária própria de uma cidade 
do interior. Diante deste quadro cujos efeitos parecem não estar sob controle e cujo tempo de duração 
parece indefinido, assistimos ao desmantelamento do padrão de vida comunitária própria de cidades 
menores. Busca-se entender quais fatores estruturais estão agindo para oferecer tanto vigor a estas novas 
posturas e atividades, objetivando explicar melhor a ocorrência de tais fatos,  quais as suas características e 
quais caminhos poderíamos adotar para uma possível reinserção destas posturas  através do desenho 
urbano, tendo como estudo de caso,  a cidade de Itu. 

ITU E AS PRAÇAS DA REGIÃO CENTRAL     

Localizada a 100 km de São Paulo, Itu possui uma população de 170 mil habitantes, com renda média mensal 
em torno de 3 salários mínimos e com município de 642 km² de área, conforme dados do Censo IBGE 2017. 
Fundada em 1610 por Domingos Fernandes como estratégia portuguesa de colonização do território, a 
cidade ganhou força na época da mineração, quando por ela passavam os bandeirantes, que através do rio 
Tietê buscavam ouro em Mato Grosso e Goiás. Voltando capitalizados dos sertões, os mineradores 
reformularam muitos prédios da cidade. Terminado o Ciclo do Ouro o município se transformou num grande 
produtor de açúcar pertencendo ao quadrilátero do açúcar e, depois, se converteu em gigante da produção 
de café. Tornando-se um aglomerado importante, se tornou sede da elite financeira e rural, ganhou do 
Imperador o título de “A Fidelíssima”, em 1882, e, contraditoriamente, em 1873, sediou a fundação do 
primeiro partido republicano do país, que lhe outorgou o título de “Berço da República”. (MERLIN, 1986). 

Seu desenho urbano de formação tradicional origina sua sede no eixo traçado sobre o espigão e divisor de 
aguas entre dois córregos  organizando o rocio, malha urbana onde se desenvolveu o centro histórico que, 
devido à grande concentração de imóveis setecentistas em taipa de pilão e taipa de pau a pique bem 
conservados, viria posteriormente a ser tombado pelo CONDEPHAAT1, mesmo que muitos deles tivessem 
sido reformulados usando tijolo e telhas de barro francesas. A área tombada mantem o seu traçado ainda 
hoje, e concentra, ao longo das Ruas Paula Souza e Rua Barão de Itaim, três das principais praças da cidade: 
Praça Padre Miguel (em frente da Matriz Nossa Senhora da Candelária), Praça da Independência e Praça 
Padre Anchieta mostradas nas imagens a seguir. 

“Conta a cidade vários largos arborizados; as ruas são paralelas e seguem aproximadamente 
a direção de noroeste a sudeste. As três principais são direitas e muito bem calçadas, e os 
telhados das casas munidos obrigatoriamente de condutores d’água. A cidade é abastecida 

                                                           

1 Para maiores informações sobre o tombamento, buscar a Resolução SC-85, de 6-11-2003 

10125



 

d‘água por numerosos marcos fontenários e iluminada por combustores de querosene. 
Conta muitos e bonitos sobrados”. Comissão Central de Estatística, 1888. (COMISSÃO 
CENTRAL DE ESTATÍSTICA. Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Presidente da Província de 
São Paulo, sem data, p.576) 

 

 
Figura 1: Foto da Praça Padre Miguel – em frente da Matriz. 

Fonte: Foto do autor, 2018. 

 

 

 
Figura 2: Foto da Praça da Independência. 

Fonte: Foto do autor, 2018. 
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Figura 3: Foto da Praça da Independência. 

Fonte: Foto do autor, 2018. 

 

 
Figura 4: Foto da Praça do Carmo. 

Fonte: Foto do autor, 2018. 
 
 

Como podemos observar nas imagens acima, as praças da região central de Itu compõem a paisagem 
histórica da cidade, estando diretamente ligadas à sua formação e contribuindo para a preservação de seu 
patrimônio urbano. Antigamente chamadas “largos”, pois se tratavam de “alargamentos” das vias estreitas 
da quadrícula, essas praças possibilitam que se tenham perspectivas  mais atraentes, acerca das construções 
históricas de Itu.  Nelas aconteciam e acontecem as atividades de encontro da população, concentrando 
comércios, espaços de cultura e lazer e grandes sobrados, que as transformavam em pequenas centralidades.  
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ESPAÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E AS TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS AO LONGO DOS ANOS. 

O entendimento do espaço público deve estar alinhado com a compreensão da estruturação do território no 
passar dos anos e de suas divisões sócio espaciais, pois para cada período são símbolos que revelam um 
significado principal através dos espaços públicos. 

A função social dos espaços públicos pode ser constatada desde a antiguidade grega, onde a ágora servia 
para o local de reuniões e tomadas de decisões de cunho político, cultural e religioso. Com o passar dos anos 
a praça passou a ser detentora de atividades de lazer e entretenimento, servindo de local de encontro das 
populações e concentrando ao seu redor as atividades a eles relacionadas. Tal processo era mais evidente e 
perdurou até por volta dos anos 60 como aponta Reis (2006),  quando o surgimento da televisão e o aumento 
do uso do automóvel particular levaram, simultaneamente, o entretenimento para dentro das casas e a 
redução dos percursos a pé, contribuindo para o início do processo de esvaziamento das praças e espaços 
livres. 

Segundo Caldeiras (2000), três formas de segregação sócio econômica espacial se manifestam no município 
de São Paulo em três períodos diferentes, mas que seu entendimento pode ser extrapolado para os demais 
municípios brasileiros. A primeira, do final do século XIX ao ano de 1940, foi marcada pelo convívio da 
população urbana em um perímetro reduzido e concentrado, quando a segregação ocorria pela tipologia das 
edificações. A segunda, dos anos 40 aos anos 80 do século XX, quando a segregação foi marcada pela divisão 
da malha urbana em centro e periferia, sendo o centro servido de infraestrutura e ocupado por aqueles com 
maior poder aquisitivo e, a periferia, sendo esta última, distante e precária de infraestrutura, ocupada pelos 
menos favorecidos. A terceira, teria começado nos anos 80 e vigora até hoje, se manifestando pela 
proximidade de ocupação entre classes econômicas distintas morando lado a lado, divididas apenas por 
grandes muros, que atuam como objeto de isolamento entre as diferentes classes.  

A importância dos espaços públicos está vinculada a própria essência da cidade, do viver urbano, dos 
encontros e confrontos de ideias e pensamentos, da troca, tanto de mercadoria como de conhecimento e 
outros bens imateriais.  

“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”. (LEFEBVRE, 1968, pág. 22) 

Os espaços públicos tiveram seus significados alterados em cada um destes três períodos citados, em relação 
ao uso do espaço pelas diferentes classes e seu papel enquanto programa de necessidades, caminhando no 
decorrer do tempo para segregações, especialmente em relação à sócio espacial.  

No primeiro modo, as praças e parque públicos serviam a todos, vivia-se em um perímetro urbano pequeno 
que implicava no encontro das diversas camadas sociais. 

10128



 

 
Figura 5: Largo da Matriz (atual Praça Padre Miguel), foto de 1898.  

Fonte: Imagem extraída do livro Memória de Itu, 2011. 

O segundo momento condiz com a apropriação do território pelas camadas dominantes, que devido a lógica 
segregacionista impele os menos favorecidos dos melhores locais e servidos de infraestrutura, para sítios 
distantes, através de conjuntos habitacionais, lotes longínquos ou ocupações irregulares formando bairros 
precários e ausentes da atuação do estado. 

“Através da segregação, as camadas de alta renda dominam o espaço urbano, não só 
produzindo suas áreas residenciais nas áreas mais agradáveis e bem localizadas, mas 
também atuando sobre toda a estrutura urbana segundo seus interesses” (Villaça, 1997, p. 
4). 

Neste modo ainda há a utilização dos espaços públicos pelas camadas dominantes, as atividades culturais 
aconteciam nas praças, nos cinemas e nos teatros das áreas centrais. A população menos favorecida tinha 
limitado seu acesso devido as distancias e a fragilidade dos transportes. Esse processo determinava o centro 
e a vida cultural como sendo espaço das camadas dominantes. 

No terceiro momento, onde a segregação ocorre lado a lado, os mais ricos também saem dos centros e vão 
para condomínios fechados, também nas periferias em busca de amenidades oferecidas pela natureza verde, 
conectados a rodovias que permitem a fácil fluidez do veículo automotivo. Aí o muro se torna o símbolo da 
segregação passando a ser o grande vilão da vida urbana. Ele separa dois espaços em que os membros de 
um são praticamente proibidos de flanar pelo outro, por razões principalmente de segurança. Mesmo que 
não haja portaria em um deles, o perigo parece eminente de um lado e a proibição versa de outro. 

Neste período, já não há densidade habitacional significativa nos centros, as áreas que antes eram locais de 
moradias nobres dão lugar ao comércio e aos serviços que se implantam devido a grande fluidez, a existência 
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de infraestrutura urbana, principalmente viária, que permite a toda a cidade se locomover em sua direção. 
Porém tem seu uso efetivo e intenso durante o dia. À noite, torna-se vazio ou destinado a usos marginais e 
degradantes, como consumo de drogas e prostituição. 

Neste momento, o espaço público prima pela inexistência de significado. Os mais favorecidos, que buscam 
segurança em locais fechados, vivendo em condomínios e fazendo de alguns shoppings suas praças, lugares 
em que ocorre a concentração das atividades culturais e comerciais privatizadas.  

Os menos favorecidos, têm seus espaços públicos, tais como praças e parques que, salvo raríssimas exceções 
encontram-se degradados, impróprios ao uso e ao convívio. Buscam então diversões de outras formas 
inclusive em alguns shoppings, o que acabou gerando segregação também entre os shoppings, gerando 
expressões como “shopping de rico” e “shopping de pobre”. 

 
Figura 6: Foto da praça de alimentação do Plaza Shopping Itu. 

Fonte: Foto do autor, 2018. 

Estes cenários evidenciam a crise do espaço público como lugar de vida coletiva entre os homens diferentes, 
sua substituição por espaços privados acirra mais a desigualdade e segregação, à medida que se paga para 
se ter o acesso, o que separa públicos distintos pelo poder aquisitivo, privatizando também os espaços de 
lazer. “[...] a crise do espaço público: o seu progressivo abandono tem como fenômeno simétrico o de sua progressiva 

privatização”. (Gregotti, 1994 apud REIS, 2006, p. 46). 

Contudo, há exceções que superam parcialmente esta questão, como é o caso de alguns espaços 
comunitários de qualidade como os parques urbanos paulistanos como Ibirapuera, Vila Lobos, Parque do 
Carmo, que pelo viés do esporte, cativam as distintas classes sociais, que correm, andam de bicicleta e 
participam de diversos jogos, compartilhando esses espaços.  
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PRAÇAS DA PERIFERIA E SUA LOCALIZAÇÃO NA MALHA URBANA 

Como aponta Reis (2006), a partir do momento em que o entretenimento migrou para dentro das 
residências, pode-se perceber uma mudança no desenho e projeto urbano dos novos loteamentos 
localizados nas periferias  

As praças, tão fundamentais a vida pujante e pulsante das cidades, próprias ao encontro dos diferentes, 
começam então, a partir deste momento, sumir gradativamente dos novos traçados urbanos de 
loteamentos. Inicialmente pela redução de quantidade de implantação, se antes se exigia cerca de 3 praças 
de dimensões significativas por loteamento, começaria a ter 2 e assim até chegar a uma única praça, para no 
próximo espaço zerar. Na sequência, o tamanho das praças passou a ter dimensões reduzidas, servindo para 
cumprir as exigências em percentagem das leis federais e também para resolver problemas de projeto cujo 
objetivo seria obter a utilização máxima de lotes, objetivando a maior lucratividade, desconsiderando 
aspectos ligados à qualidade de vida comunitária.  A praça como centralidade se perde e as áreas de uso 
comum se fragmentam nos terrenos mais acidentados e de difícil apropriação. Algumas vezes se espalham 
lotes comerciais ao longo de algumas vias de tráfego de ocupação comercial quando os gestores públicos 
atuam defendendo os interesses coletivos da população. Esta quando sem opção de lazer e contemplação, 
resta buscar, como última opção, o uso de áreas verdes desses novos loteamentos que são mantidas no 
desenho urbano por exigência de lei federal, de péssima localização, se submetendo aos terrenos íngremes, 
mal cuidados, inseguros, insalubres por se transformarem quase sempre, em  depósitos de entulhos e lixos. 

Vejamos dois exemplos que ocorrem em Itu. Iremos chamar os loteamentos de A e B. No loteamento A temos 
o desenho de um loteamento cuja data de aprovação remonta ao ano de 1987 e está localizado próximo ao 
centro histórico da cidade, e no loteamento B, um loteamento de 1998, localizado a cerca de 17km do centro 
histórico da cidade. Ao analisarmos, aparecem várias as diferenças de desenho: tamanho de lote, tamanho 
das quadras, desenho das ruas, porém, o que nos chama atenção são as praças. No loteamento A temos ao 
todo seis praças e um bosque, enquanto no loteamento B não temos nenhuma praça, duas áreas 
institucionais e um sistema de lazer localizado junto à uma área non aedificand por conta da proximidade 
com um córrego, ou seja, localizado em um terreno íngreme. 
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Figura 7: Planta de implantação do loteamento A. 
Fonte: Prefeitura da Estância Turística de Itu, 2018. 

 
 
 

 
 

Figura 8: Planta de implantação do loteamento B. 
Fonte: Prefeitura da Estância Turística de Itu, 2018. 
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A VIDA NA PRAÇA: UMA VISÃO ATUAL 

Quando comparamos as praças das regiões centrais com os últimos loteamentos aprovados mais periféricos, 
temos duas realidades totalmente diferentes. No centro, cujo desenho de implantação remonta a 1610, as 
praças eram parte fundamental do desenho urbano, e esta pode ser uma das justificativas das grandes 
diferenças encontradas no tocante ao uso e preservação. Hoje, a maximização do valor do capital como 
diretriz maior do programa de loteamento, não há preocupação com o civismo, a urbanidade, a memória, as 
possibilidades de aumento da qualidade de vida. 

Juntamente com as mudanças econômicas e tecnológicas do mundo nos últimos anos, as mudanças no modo 
de vida das populações, parte da crise e esvaziamento das praças públicas, parece estar associada, dentre 
tantos fatores, à ausência de espaços adequados no desenho dos novos loteamentos. 

Sabe-se que a simples existência da praça não garantirá a frequência de usuários, mas não as tê-las nos novos 
desenhos urbanos pode sim, ser uma das razões que induzem a migração da população para espaços privados 
coletivos, como os shoppings centers. 

As praças centrais, além de serem mais bem preservadas, ainda concentram alguma vida e ocupação em 
comparação com as áreas periféricas, principalmente nos dias de realização de eventos e feriados, mas não 
é mais como antigamente e não haveria de ser, uma vez que o mundo mudou. O cuidado com o corpo tão 
apregoado pela mídia eletrônica hoje, tem feito algumas prefeituras aparelhar as praças com equipamentos 
próprios aos exercícios físicos desenhando uma espécie de academia ao ar livre, espaços para patinação, 
canchas para alguns esportes.  

A importância destas atrações é buscar agregar as pessoas ensejando a formação de uma comunidade, 
incitando a memória, criando raízes que valorizam o local contra o global, aumentando o sentimento de 
cidadania e urbanidade e, principalmente, promover o contato entre os humanos diferentes em todos os 
sentidos para haver a troca de conhecimentos entre os diferentes e promover a alteridade. 

Talvez o caminho seja garantir a existência de espaços próprios ao convívio no ato do desenho urbano e, 
substituir as praças tradicionais, por atrativos ligados aos tempos atuais acompanhando as mudanças do 
mundo, oferecendo atrativos que vão de encontro aos anseios da população. 
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RESUMO:	  

O	  presente	  artigo	  visa	  lançar	  um	  olhar	  sobre	  iniciativas	  urbanas	  que	  têm	  como	  objetivo	  primário	  o	  poder	  de	  ocupar,	  
transformar	  e	  usar	  o	  espaço	  de	  uma	  maneira	  diferente	  da	  atualmente	  promovida	  pelo	  Estado	  neoliberal,	  com	  foco	  no	  
squatting,	  no	  contexto	  europeu,	  e	  nas	  ocupações	  urbanas	  brasileiras.	  Ressalta-‐se	  a	  relevância	  da	  noção	  de	  cotidiano	  e	  
da	  formação	  de	  redes	  para	  os	  movimentos	  sociais	  ora	  endereçados,	  preocupação	  histórica	  identificada	  em	  ambos	  os	  
contextos	  abordados.	  Como	  conclusões	  iniciais,	  destaca-‐se	  que	  squats	  e	  ocupações,	  formas	  insurgentes	  de	  produção	  
do	  espaço,	  apresentam-‐se	  em	  muitos	  casos	  como	  respostas	  à	  necessidade	  de	  acesso	  à	  moradia	  digna,	  bem	  como	  são	  
alvo	  de	  crescentes	  estratégias	  repressivas	  e	  de	  criminalização.	  

PALAVRAS-‐CHAVE:	  squatting;	  ocupações	  urbanas;	  práticas	  espaciais	  insurgentes.	  	  

ABSTRACT:	  

This	  article	  aims	  to	  take	  a	  look	  at	  urban	  initiatives	  whose	  primary	  objective	  is	  the	  power	  to	  occupy,	  transform	  and	  use	  
space	  in	  a	  different	  way	  from	  that	  currently	  promoted	  by	  the	  neoliberal	  State,	  focusing	  on	  squatting,	  in	  the	  European	  
context,	  and	  Brazilian	  urban	  occupations.	  This	  study	  also	  highlights	  the	  importance	  of	  everyday	  practices	  and	  networking	  
for	  the	  social	  movements	  here	  addressed,	  as	  they	  are	  historical	  concerns	  identified	  in	  both	  contexts.	  As	  initial	  conclusions,	  
it	  should	  be	  noted	  that	  squats	  and	  occupations,	  insurgent	  forms	  of	  production	  of	  space,	  are	  in	  many	  cases	  responses	  to	  
the	  need	  for	  access	  to	  dignified	  housing,	  and	  are	  targets	  of	  growing	  repressive	  strategies	  and	  criminalization.	  

KEYWORDS:	  squatting;	  urban	  occupations;	  insurgent	  spatial	  practices.	  	  	  

RESUMEN:	  

El	  presente	  artículo	  pretende	  echar	  una	  mirada	  sobre	  iniciativas	  urbanas	  que	  tienen	  como	  objetivo	  primario	  el	  poder	  de	  
ocupar,	  transformar	  y	  usar	  el	  espacio	  de	  una	  manera	  diferente	  de	  la	  actualmente	  promovida	  por	  el	  Estado	  neoliberal,	  
con	  foco	  en	  el	  squatting,	  en	  el	  contexto	  europeo,	  y	  en	  las	  ocupaciones	  urbanas	  brasileñas.	  Se	  resalta	  la	  relevancia	  de	  la	  
noción	   de	   cotidiano	   y	   de	   la	   formación	   de	   redes	   para	   los	  movimientos	   sociales	   ora	   dirigidos,	   preocupación	   histórica	  
identificada	  en	  ambos	  contextos	  abordados.	  Como	  conclusiones	  iniciales,	  se	  destaca	  que	  squats	  y	  ocupaciones,	  formas	  
insurgentes	  de	  producción	  del	  espacio,	  se	  presentan	  en	  muchos	  casos	  como	  respuestas	  a	  la	  necesidad	  de	  acceso	  a	  la	  
vivienda	  digna,	  así	  como	  son	  objeto	  de	  crecientes	  estrategias	  represivas	  y	  de	  criminalización.	  

PALABRAS-‐CLAVE:	  squatting;	  ocupaciones	  urbanas;	  prácticas	  espaciales	  insurgentes.	  
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INTRODUÇÃO	  

O	  presente	  trabalho	  trata-‐se	  de	  parte	  das	  pesquisas	  de	  doutorado	  e	  de	  mestrado	  das	  autoras,	  atualmente	  
em	  desenvolvimento.	  Parte-‐se	  do	  pressuposto	  de	  que	  a	  tomada	  de	  poder	  sobre	  o	  espaço	  por	  movimentos	  
sociais,	  por	  meio	  de	  sua	  ocupação	  e	  transformação	  para	  acomodar	  novos	  usos,	  são	  formas	  importantes	  de	  
resistência	   cotidiana,	   anti-‐hegemônica,	   contra	   as	   relações	   espetaculares	   que	   dominam	   a	   sociedade	  
contemporânea	  –	  como	  primeiramente	  verificado	  por	  Guy	  Debord	  em	  seu	  livro,	  A	  sociedade	  do	  espetáculo.	  

Por	  outro	   lado,	   iniciativas	  pontuais,	  de	  pequena	  escala,	  podem	  apresentar	  fragilidades	  relacionadas	  à	  sua	  
efetividade,	  alcance,	  visibilidade	  etc.	  Conforme	  observa	  Margit	  Mayer,	  é	  preciso	  que	  lutas	  localizadas	  “forjem	  
uma	  frente	  anti-‐neoliberal	  mais	  ampla	  e	  interurbana	  e	  que	  a	  sua	  rede	  entre	  alternativas	  locais	  se	  torne	  mais	  
efetivamente	  articulada	  com	  uma	  luta	  estratégica”	  (MAYER,	  2016,	  tradução	  das	  autoras).	  

Nesse	  sentido,	  o	  presente	  artigo	  visa	  lançar	  um	  olhar	  mais	  amplo	  sobre	  iniciativas	  urbanas	  que	  têm	  como	  
objetivo	  primário	  o	  poder	  de	  ocupar,	  transformar	  e	  usar	  o	  espaço	  de	  uma	  maneira	  diferente	  da	  atualmente	  
promovida	   pelo	   Estado	   neoliberal,	   com	   foco	   no	   movimento	   social	   denominado	   squatting,	   no	   contexto	  
europeu,	  e	  nas	  ocupações	  urbanas	  brasileiras.	  

Fundamentação	  teórica	  introdutória	  

“Mudar	  a	  vida”,	  “mudar	  a	  sociedade”,	  isso	  não	  quer	  dizer	  nada	  se	  não	  há	  produção	  de	  um	  
espaço	  apropriado	  (LEFEBVRE,	  2006,	  p.	  93).	  

Em	  uma	  sociedade	  dominada	  pelo	  espetáculo1,	  o	  urbanismo	  representa,	  segundo	  Debord	  (1997,	  p.	  112),	  “a	  
tomada	   de	   posse	   do	   ambiente	   natural	   e	   humano	   pelo	   capitalismo	   que,	   ao	   desenvolver	   sua	   lógica	   de	  
dominação	  absoluta,	  pode	  e	  deve	  agora	  refazer	  a	  totalidade	  do	  espaço	  como	  seu	  próprio	  cenário”.	  

Edward	  Soja,	  por	  sua	  vez,	  utilizando-‐se	  de	  conceitos	  relativos	  a	  simulação,	  hiper-‐realismo	  e	  outros,	  apresenta	  
seu	  ponto	  de	  vista	  acerca	  da	  manipulação	  das	  massas	  por	  meio	  do	  espetáculo	  no	  âmbito	  das	  cidades.	  O	  autor	  
usa	  o	   termo	  simcities2	  para	  definir	  o	   “produto	  composto	  do	   imaginário	  urbano	   reestruturado”	  e	  procura	  
explorar	  criticamente	  “uma	  forma	  de	  regulação	  social	  e	  espacial	  diferente	  e	  mais	  sutil,	  que	  literalmente	  e	  
figurativamente	   ‘brinca	   com	  a	  mente’,	  manipulando	   a	   consciência	   cívica	   e	   imagens	   populares	   do	   espaço	  
urbano	  e	  da	  vida	  urbana	  para	  manter	  a	  ordem”	  (SOJA,	  2000,	  p.	  324	  e	  340,	  tradução	  das	  autoras).	  

Soja	  (2000)	  associa	  o	  espetáculo	  à	  manipulação	  do	  desejo	  das	  pessoas	  em	  relação	  às	  cidades,	  à	  vida	  urbana,	  
em	  grande	  parte	  beneficiando	  o	  mercado	  imobiliário,	  e	  a	  uma	  forte	  influência	  sobre	  sua	  visão	  de	  mundo,	  ao	  
apontar	  constantemente	  e	  positivamente	  para	  o	  que	  viria	  a	  ser	  um	  modo	  de	  vida	  ideal.	  

De	  forma	  similar	  a	  Debord	  (1997),	  Soja	  afirma	  que	  “sob	  o	  capitalismo	  avançado,	  a	  organização	  do	  espaço	  
torna-‐se	   predominantemente	   relacionada	   com	   a	   reprodução	   do	   sistema	   dominante	   de	   relações	   sociais”	  
(SOJA,	  1989,	  p.	  91,	  tradução	  das	  autoras).	  Por	  esse	  motivo,	  em	  sua	  opinião,	  a	  luta	  de	  classes	  deveria	  “focar	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Segundo	  Debord	  (1997),	  o	  espetáculo	  não	  se	  trata	  apenas	  de	  “um	  conjunto	  de	  imagens,	  mas	  uma	  relação	  social	  entre	  pessoas,	  
mediada	  por	  imagens”,	  que	  “sob	  todas	  as	  suas	  formas	  particulares	  –	  informação	  ou	  propaganda,	  publicidade	  ou	  consumo	  direto	  de	  
divertimentos	  –,	  [...]	  constitui	  o	  modelo	  atual	  da	  vida	  dominante	  na	  sociedade”	  (DEBORD,	  1997,	  p.	  14).	  
2	  “[...]	  uma	  adaptação	  do	  título	  de	  um	  dos	  mais	  populares	  jogos	  de	  computador	  do	  mundo	  [SimCity]”	  (SOJA,	  2000,	  p.	  340).	  
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no	  ponto	  vulnerável:	  a	  produção	  do	  espaço,	  a	  estrutura	  territorial	  de	  exploração	  e	  dominação,	  a	  reprodução	  
espacialmente	  controlada	  do	  sistema	  como	  um	  todo”	   (SOJA,	  1989,	  p.	  92,	   tradução	  das	  autoras).	  Marcelo	  
Lopes	  de	  Souza,	  por	  sua	  vez,	  em	  um	  artigo	  em	  que	  discute	  possibilidades	  emancipatórias	  de	  movimentos	  
urbanos,	  tendo	  em	  vista	  contextos	  de	  atuação	  com	  o	  Estado,	  apesar	  do	  Estado,	  contra	  o	  Estado,	  afirma	  que	  
práticas	  espaciais	  são	  imprescindíveis,	  uma	  vez	  que	  

[...]	  o	  espaço	  é,	  ao	  mesmo	  tempo,	  um	  produto	  e	  um	  condicionador	  das	  relações	  sociais,	  
muito	  embora	  esse	  papel	  de	  condicionamento	  seja	  compreendido	  de	  modo	  felizmente	  não	  
determinista.	  À	  luz	  disso,	  segue-‐se	  que	  pretender	  mudar	  as	  relações	  sociais	  sem	  mudar	  a	  
organização	  espacial	  (não	  somente	  o	  substrato	  material,	  mas	  os	  territórios	  e	  as	  “imagens	  
de	  lugar”)	  seria	  um	  contrassenso.	  A	  mudança	  da	  sociedade	  concreta	  não	  há	  de	  ser	  apenas	  
uma	  mudança	  das	  relações	  sociais,	  mas	  também	  uma	  mudança	  do	  espaço	  social.	  Terá,	  por	  
conseguinte,	  de	  ser	  uma	  mudança	  socioespacial	  (SOUZA,	  2010,	  p.	  22).	  

Ressalta-‐se	  ainda	  a	  relevância	  da	  noção	  de	  cotidiano	  nas	  práticas	  espaciais	  insurgentes	  às	  quais	  o	  trabalho	  
proposto	  pretende	  se	  endereçar.	  Georges	  Didi-‐Huberman	  expressa	  a	  importância	  das	  pequenas	  resistências	  
cotidianas	  por	  meio	  de	  sua	  metáfora	  dos	  vaga-‐lumes.	  Para	  que	  estas	  sejam	  percebidas,	  segundo	  propõe	  o	  
autor,	  seria	  necessário	  desviar	  os	  olhos	  dos	  “ferozes	  projetores”	  espetacularizantes,	  já	  que	  podem	  se	  tratar	  
de	   “apenas	   sinais,	   singularidades,	   pedaços,	   brilhos	   passageiros,	   ainda	   que	   fracamente	   luminosos.	   Vaga-‐
lumes,	  para	  dizê-‐lo	  da	  presente	  maneira”	  (DIDI-‐HUBERMAN,	  2011,	  p.	  43).	  	  

Desviar	   os	   olhos	   não	   quer	   dizer	   ignorar	   a	   existência	   dos	  mecanismos	   alienantes.	   Significa,	   ao	   contrário,	  
manter	   uma	   atitude	   crítica	   diante	   da	   realidade,	   o	   que	   possibilitaria,	   em	  um	   segundo	  momento,	   voltar	   –	  
concretamente	  –	  o	  olhar	  na	  direção	  dos	  pontos	  de	  resistência.	  

A	   metáfora	   dos	   vagalumes	   remete	   a	   uma	   existência	   por	   vezes	   intermitente	   de	   ações	   locais	   cotidianas,	  
sujeitas	  a	  fragilidades	  decorrentes	  de	  isolamento,	  pouca	  visibilidade	  e	  outros.	  Por	  outro	  lado,	  reconhece	  a	  
potência	   contida	   em	   pequenas	   iniciativas	   de	   se	   fortalecerem	   mutuamente,	   trocarem	   conhecimentos	   e	  
experiências,	  e	  desta	  forma	  influenciarem	  umas	  às	  outras	  e	  (possivelmente)	  a	  um	  contexto	  mais	  abrangente	  
e	  complexo.	  

Souza	  (2010)	  responde	  a	  esse	  caráter	  coletivo	  por	  meio	  do	  conceito	  de	  política	  de	  escalas,	  a	  qual	  contribuiria	  
para	  viabilizar	  ou	  fortalecer	  o	  que	  o	  autor	  denomina	  práticas	  espaciais	  insurgentes.	  

A	  “política	  de	  escalas”	  admite	  ser	  definida	  em	  uma	  primeira	  e	  muito	  sumária	  aproximação,	  
como	   a	   articulação	  de	   ações	   e	   agentes	   operando	   em	  níveis	   escalares	   diferentes	   (isto	   é,	  
possuem	   magnitudes	   e	   alcances	   distintos)	   com	   a	   finalidade	   de	   potencializar	   efeitos,	  
neutralizar	   ou	   diminuir	   o	   impacto	   de	   ações	   adversas	   ou	   tirar	   maiores	   vantagens	   de	  
situações	  favoráveis;	  por	  exemplo,	  ampliando	  esferas	  de	  influência	  (ao	  expandir	  audiências,	  
sensibilizar	   atores	   que	   sejam	  possíveis	   aliados	   etc.)	   e	   propiciando	   sinergias	   políticas	   (ao	  
recrutar	  novos	  apoios,	  costurar	  alianças	  etc.)	  (SOUZA,	  2010,	  p.	  42).	  

Em	  termos	  práticos,	  a	  partir	  dos	  pontos	  apresentados,	  destaca-‐se	  a	  preocupação	  histórica	  com	  a	  integração	  
enquanto	  forma	  de	  fortalecer	  movimentos	  sociais	  no	  contexto	  europeu,	  conforme	  apontado	  pelo	  trabalho	  
de	  diversos	  autores	  (LÓPEZ,	  2013;	  MAYER,	  2013;	  MUDU,	  2013;	  OWENS,	  2013;	  VASUDEVAN,	  2017).	  Alguns	  
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exemplos	  são	  a	  Squatters’	  Action	  For	  Secure	  Homes	  (SQUASH)3	  e	  o	  Advisory	  Service	  for	  Squatters4,	  ambos	  
com	  sede	  no	  Reino	  Unido,	  o	  Intersquat	  Paris5	  e	  o	  Squat!net6.	  Eles	  fornecem	  links	  para	  outras	  organizações	  
relacionadas	   ao	   squatting7,	   redes	   regionais	   de	   squatting,	   notícias,	   pesquisas	   e	   eventos,	   squatting	  
internacional,	  entre	  outros.	  

Segundo	   (Owens,	  2013),	  embora	  o	   squatting	   seja	  essencialmente	   local,	   esse	   tipo	  de	   iniciativa	   “cresceu	  e	  
sobreviveu	  enquanto	  movimento	  na	  Europa	  devido	  à	  mobilidade	  dos	  ativistas.	  Eles	  contribuíram	  para	  formar	  
uma	  rede	  translocal	  de	  atores	  que	  não	  apenas	  podiam	  aproveitar	  os	  conhecimentos	  uns	  dos	  outros,	  mas	  
criaram	  ainda	  uma	  ampla	  identidade	  squatter	  europeia”	  (OWENS,	  2013,	  p.	  201,	  tradução	  das	  autoras).	  

Squatting	  é	  principalmente	  sobre	  residência	  e	  estabilidade,	  sobre	  localidade	  e	  comunidade,	  
mas	   para	   construí-‐los	   e	   protegê-‐los,	   também	   se	   tornou	   sobre	   mobilidade	   e	   fluxo.	   Isso	  
permitiu	   a	   criação	   de	   um	   espaço	  mais	   amplo	   de	  movimento	   social	   que	   permite	   que	   os	  
squatters	  se	  movam	  entre	  edifícios,	  entre	  cidades	  e	  entre	  estados,	   levando	  informações,	  
estratégias	   e	   táticas	   através	   dessas	   fronteiras.	   Squatting	   tornou	   possíveis	   novas	  
mobilidades;	  novas	  mobilidades,	  por	  sua	  vez,	  tornaram	  possível	  o	  squatting	  (OWENS,	  2013,	  
p.	  205,	  tradução	  das	  autoras).	  

No	  Brasil	  pode-‐se	  dizer	  que	  “os	  ativistas	  do	  movimento	  dos	  sem-‐teto8	  são,	  em	  realidade,	  um	  tipo	  de	  squatters	  
geralmente	  bastante	  politizados	  [...]	  (basicamente,	  pessoas	  pobres,	  comumente	  trabalhadores	  informais	  em	  
situação	  ‘hiperprecária’,	  e	  não	  jovens	  de	  classe	  média,	  como	  é	  usual	  na	  Europa	  e	  mesmo	  nos	  EUA)”	  (SOUZA,	  
2010,	   p.	   35).	   Os	   sem-‐teto	   “constroem	   suas	   identidades	   fortemente	   sobre	   a	   base	   de	   práticas	   de	  
territorialização	  ou,	  mais	  amplamente,	  de	  práticas	  espaciais	  insurgentes”	  (SOUZA,	  2010,	  p.	  32).	  

Organizados	  sob	  a	  pauta	  da	  moradia	  digna,	  no	  Brasil	  atualmente	  são	  inúmeros	  os	  movimentos	  sociais	  que	  
promovem	  ocupação	   como	   forma	  de	   “promover	   a	   formação	   política	   das	   camadas	   excluídas	   do	   direito	   à	  
cidade,	   esperando	   que	   a	   experiência	   vivenciada	   no	   embate	   com	   a	   ordem	   estabelecida	   faça	   surgir	   uma	  
consciência	  da	  própria	  condição	  de	  excluído”	  (LOURENÇO,	  2014,	  p.	  81).	  Normalmente	  vinculados	  ao	  Fórum	  
Nacional	  de	  Reforma	  Urbana	  (FNRU),	  esses	  movimentos	  formam	  uma	  ampla	  rede	  através	  da	  qual	  é	  possível	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  <http://www.squashcampaign.org/>.	  
4	  <https://www.squatter.org.uk/>.	  
5	  <http://paris.intersquat.org/>.	  
6	  <https://fr.squat.net/>.	  
7	   “O	   squatting	   apresenta	   uma	   longa	   tradição	   internacional	   –	   das	   ocupações	   de	   prédios	   (Hausbesetzungen)	   conduzidas	   pelos	  
‘autônomos’	  (Autonomen)	  na	  Alemanha	  (principalmente	  nos	  anos	  80)	  às	  ocupações	  de	  terrenos	  e	  prédios	  pelos	  sem-‐teto	  no	  Brasil	  
(particularmente	  a	  partir	  dos	  anos	  90).	  No	  que	  toca	  ao	  plano	  das	  intenções,	  o	  squatting	  é	  usualmente	  caracterizado	  por	  ações	  não-‐
violentas,	  conquanto	  confrontos	  com	  as	  forças	  de	  repressão	  do	  Estado	  ocorram	  muito	  frequentemente.	  Ainda	  no	  que	  concerne	  à	  
intencionalidade,	  ele	  é	  durável,	  mas	  despejos	  decididos	  e	  concretizados	  com	  rapidez	  podem,	  às	  vezes,	   impedir	  que	  os	  squatters	  
permaneçam	   nos	   imóveis	   por	   mais	   que	   alguns	   dias.	   Se	   bem	   que	   o	   squatting	   seja	   ‘imediatamente	   político’,	   muitos	   squatters	  
desenvolvem	  atividades	  culturais	  variadas,	  as	  quais	  podem	  até	  mesmo	  se	  tornar	  uma	  atividade	  central	  ou	  uma	  de	  suas	  atividades	  
principais	  [...]”	  (SOUZA,	  2010,	  p.	  34	  e	  35).	  
8	   A	   expressão	   sem-‐teto	   tem	   sido	   algumas	   vezes	   utilizada,	   no	  Brasil,	   sobretudo	  pela	   grande	   imprensa,	   para	  designar	   aquilo	   que,	  
eufemisticamente,	  também	  se	  denomina	  “população	  de	  rua”	  (os	  homeless	  dos	  países	  de	  língua	  inglesa);	  um	  outro	  emprego,	  que	  é	  
aquele	  do	  próprio	  movimento	  social	  e	  que,	  portanto,	  é	  esposado	  pelo	  autor	  deste	  texto,	  corresponde	  à	  percepção	  do	  sem-‐teto	  como	  
um	  tipo	  específico	  de	  squatter,	  que	  tampouco	  se	  confundiria	  com	  o	  favelado	  (SOUZA,	  2010,	  p.	  35).	  
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“mobilizar	  milhares	  de	  pessoas,	  pressionar	  os	  governos	  e	  chamar	  a	  atenção	  para	  os	  problemas	  enfrentados	  
pelo	  povo	  pobre	  nas	  grandes	  cidades”.9	  

Segundo	   Ferreira	   (2012),	   os	   dois	   primeiros	   movimentos	   de	   luta	   por	   moradia	   digna,	   organizados	   a	   nível	  
nacional,	  foram	  a	  União	  Nacional	  por	  Moradia	  Popular	  (UNMP)	  e	  o	  Movimento	  de	  Luta	  por	  Moradia	  (MNLM),	  
ambos	   criados	  no	   fim	  da	  década	  de	  1980	  no	   contexto	  da	  promulgação	  da	  Constituição	  Federal	  de	  1988.	  
Atualmente	   os	   dois	   movimentos	   continuam	   fortes,	   estando	   presentes	   em	   dezenove	   e	   dezoito	   estados,	  
respectivamente.	  Cabe	  ainda	  mencionar	  a	  Confederação	  Nacional	  das	  Associações	  de	  Moradores	  (CONAM),	  
ciada	   em	   1982	   com	   o	   objetivo	   de	   agregar	   todas	   as	   associações	   comunitárias	   do	   Brasil,	   e	   a	   Central	   dos	  
Movimentos	  Populares	  (CMP),	  fundada	  em	  1993	  com	  a	  proposta	  de	  a	  agir	  como	  instrumento	  de	  articulação	  
e	  fortalecimento	  de	  movimentos	  sociais	  em	  geral.	  	  

Em	  vista	  do	  exposto,	   justifica-‐se	  a	   importância	  de	  se	  conhecer	  em	  profundidade	  a	  prática	  cotidiana,	  bem	  
como	  os	  fundamentos	  políticos	  e	  teóricos,	  de	  grupos,	  organizações	  ou	  movimentos	  que	  tenham	  como	  foco	  
a	  integração	  entre	  iniciativas	  locais,	  as	  quais,	  segundo	  o	  recorte	  inicialmente	  proposto,	  apresentem	  como	  
principal	  modo	  de	  ação	  práticas	  espaciais	  insurgentes,	  ou	  seja,	  voltadas	  para	  a	  ocupação,	  transformação	  e	  
uso	  do	  espaço	  de	  uma	  maneira	  diferente	  da	  atualmente	  promovida	  pelo	  Estado	  neoliberal.	  

PRÁTICAS	  ESPACIAIS	  INSURGENTES	  NO	  CONTEXTO	  EUROPEU:	  SQUATTING	  

A	   expressão	   práticas	   espaciais	   insurgentes	   refere-‐se	   a	   uma	   série	   de	   ações	   e	   práticas	   voltadas	   para	   a	  
ocupação,	  transformação	  e	  uso	  do	  espaço	  de	  uma	  maneira	  diferente	  daquela	  atualmente	  promovida	  pelo	  
Estado	   neoliberal	   e	   sua	   cultura	   dominante.10	   Como	   exemplos	   podem	   ser	   mencionadas	   manifestações	  
efêmeras,	   como	   protestos	   de	   rua,	   ou	   situações	   mais	   permanentes	   (pelo	   menos	   no	   que	   diz	   respeito	   às	  
intenções)11,	   que	   é	   o	   caso	   de	   algumas	   ocupações	   no	   espaço	   público,	   edifícios	   ou	   outras	   instalações	  
desocupadas	  e	  abandonadas.	  O	  squatting	  se	  encaixa	  neste	  último	  grupo.	  	  

Squatting	  urbano	  significa	  morar	  ou	  usar	  uma	  moradia	  -‐	  ou	  outros	  tipos	  de	  instalações	  -‐	  sem	  o	  consentimento	  
do	  proprietário,	  adaptando-‐o	  a	  um	  estilo	  de	  vida	  escolhido	  (BABIC,	  2015;	  PRUIJT,	  2013).	  Também	  exige	  “uma	  
vacância	  duradoura	  ou	  abandono	  de	  uma	  casa,	  fábrica,	  escola,	  etc.	  […].	  Só	  então	  é	  manifesto	  que	  o	  detentor	  
do	  título	  de	  propriedade	  legal	  não	  precisa	  dele	  no	  curto	  prazo”12	  (LÓPEZ,	  2015a,	  p.	  36,	  tradução	  das	  autoras).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  <https://www.mlbbrasil.org/>.	  
10	   “’Cultura	   dominante’	   refere-‐se	   a	   formas	   de	   produção,	   consumo,	   relações	   sociais	   e	   decisões	   políticas”	   (LÓPEZ,	   2013,	   p.	   126,	  
tradução	  das	  autoras).	  
11	  Souza	  (2009,	  p.	  10)	  faz	  uma	  distinção	  entre	  manifestações	  efêmeras,	  que	  ele	  chama	  de	  “ativismo	  social”	  e	  situações	  permanentes,	  
conceituadas	   como	  movimento	   social:	   “um	   subconjunto	   de	   ativismo,	   que	   por	   sua	   vez	   é	   um	   subconjunto	   de	   ação	   coletiva.	   Um	  
‘verdadeiro’	  movimento	  social	  possuiria	  um	  elevado	  senso	  crítico	  em	  relação	  ao	  status	  quo	  (revelando	  capacidade	  de	  levar	  em	  conta	  
fatores	   ‘estruturais’	   e	   de	   articular	   isso	   com	   análises	   de	   conjuntura,	   e	   procedendo	   à	   denúncia	   de	   problemas	   profundos	   como	  
exploração	   de	   classe,	   racismo,	   opressão	   de	   gênero	   etc.);	   [...]	   E	   os	   ativismos,	   em	   seu	   conjunto	   (incluídos,	   aí,	   os	   ‘verdadeiros’	  
movimentos)	  se	  diferenciariam	  de	  outras	  formas	  de	  ação	  coletiva,	  como	  quebra-‐quebras,	  saques	  e	  lobbies),	  por	  serem	  relativamente	  
duradouros	  e	  organizados	  (em	  contraste	  com	  quebra-‐quebras	  e	  saques)	  e	  por	  possuírem	  um	  caráter	  público	  (o	  que	  exclui	  os	  lobbies,	  
pois	  eles	  possuem	  um	  caráter	  em	  grande	  parte	  não	  público).”	  

12	  “Por	  exemplo,	  para	  mencionar	  um	  equívoco	  comum,	  se	  uma	  residência	  é	  invadida	  quando	  seus	  proprietários	  ou	  inquilinos	  saem	  
de	  férias,	  isso	  não	  é	  um	  squat,	  mas	  uma	  ofensa	  grave	  distinta”	  (LÓPEZ,	  2015a,	  p.	  36,	  tradução	  das	  autoras).	  
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Portanto,	  os	  “Squats	  devem	  ser	  reconhecidos	  e	  apoiados	  pelo	  que	  são:	  centros	  sociais	  vibrantes	  no	  coração	  
dos	  ‘comuns’,	  incluindo	  ativamente	  os	  excluídos”	  (LÓPEZ,	  2015a,	  p.	  34,	  tradução	  das	  autoras).	  

Da	  mesma	  forma,	  o	  squatting	  implica	  um	  caráter	  contracultural	  e	  autônomo.	  Nesse	  sentido,	  como	  aponta	  
Pruijt	  (2013),	  os	  squatters	  são	  relativamente	  autônomos	  em	  termos	  de	  moradia,	  em	  relação	  ao	  Estado	  e	  ao	  
mercado,	   distanciando-‐se	   de	   formas	   de	   habitação	   burocraticamente	   reguladas.	   “Eles	   quebram	   o	   poder	  
exercido	  sobre	  eles	  pelo	  planejamento	  urbano,	   listas	  de	  espera	  e	  as	  normas	  dos	  direitos	  de	  propriedade	  
privada,	  que	  exigem	  que	  as	  pessoas	  desabrigadas	  permaneçam	  silenciosamente	  desabrigadas,	  enquanto	  em	  
torno	  delas	  as	  casas	  ficam	  vazias”	  (PRUIJT,	  2013,	  p.	  27,	  tradução	  das	  autoras).	  

Adicionalmente,	   segundo	   Vasudevan	   (2015,	   p.	   325,	   tradução	   das	   autoras),	   desde	   seus	   primórdios,	   “na	  
maioria	  dos	  casos,	  o	  squatting	  urbano	  cultivou	  um	  ethos	  de	  autodeterminação	  e	  autonomia”,	  focando	  em	  
práticas	  faça-‐você-‐mesmo	  de	  “reabilitação	  de	  prédios	  e	  a	  montagem	  ativa	  de	  novas	  formas	  de	  habitação”.	  
Agindo	  de	  maneira	  autônoma	  a	  fim	  de	  restaurar	  a	  função	  social	  dos	  edifícios	  abandonados,	  e	  impregnados	  
de	  uma	  atitude	  não	  individualista,	  os	  squatters	  não	  só	  buscam	  soluções	  práticas	  para	  questões	  de	  espaço	  
para	  moradia	  e	  trabalho,	  mas	  também	  demonstram	  que	  é	  possível	  viver	  de	  uma	  maneira	  diferente.	  

A	   auto	   provisão	   de	   acomodações	   acessíveis	   e	   espaços	   para	   nutrir	   a	   criatividade	   contra-‐
cultural	  e	  formas	  de	  socialização,	  livres	  dos	  grilhões	  da	  moral	  dominante,	  são	  os	  verdadeiros	  
fins	  do	  movimento	  do	  squatting	  e	  também	  têm	  a	  virtude	  de	  fazer	  a	  crítica	  do	  movimento	  à	  
especulação	   imobiliária	  e	  à	   falsidade	  da	  participação	  civil	  dos	  governos	  municipais	  ainda	  
mais	  verossímil	  (LÓPEZ,	  2013,	  p.	  133,	  tradução	  das	  autoras).	  

É	  importante	  compreender	  que	  a	  autonomia,	  mais	  que	  uma	  característica	  geral	  do	  squatting,	  é	  de	  fato	  uma	  
necessidade.	   Se	   os	   squatters	   têm	   como	   um	   de	   seus	   principais	   objetivos	   libertar-‐se	   de	   certas	   formas	   de	  
controle	  capitalista,	  é	  indispensável	  que	  “eles	  aprendam	  como	  satisfazer	  suas	  necessidades	  com	  um	  grande	  
grau	   de	   autonomia	   em	   relação	   aos	   padrões	   convencionais	   de	   pagamento	   de	   aluguel,	   de	   precisar	   de	   um	  
trabalho	  remunerado,	  de	  consumir	  e	  gastar	  dinheiro”	  (CATTANEO,	  2013,	  p.	  140,	  tradução	  das	  autoras).	  

Pode-‐se	  dizer	  ainda	  que	  os	  squatters	  geralmente	  compartilham	  uma	  visão	  política	  radical	  que,	  dependendo	  
de	   cada	   caso,	   pode	   ser	   definida	   ideologicamente	   como	   anarquista,	   neo-‐anarquista,	   pós-‐autonomista,	  
comunista,	  anti-‐imperialista,	  antifascista,	  anti-‐especialista,	  feminista,	  queer	  e	  outras	  (FUCOLTI,	  2015;	  LLEDIN,	  
2015;	  MOORE,	  2015).	  

Segundo	  López	  (2013),	  esse	  “magma	  comum	  de	  princípios	   libertários	  e	  autônomos”	  geralmente	  promove	  
“uma	  auto-‐organização	  orientada	  para	  a	  assembleia	  independentemente	  de	  partidos	  políticos,	  sindicatos	  e	  
organizações	   mais	   formalizadas	   e,	   acima	   de	   tudo,	   chamando	   a	   atenção	   para	   as	   dimensões	   abertas	   da	  
sociedade	  e	  da	  política	  censuradas	  pela	  mídia	  institucional	  e	  comercial”	  (LÓPEZ,	  2013,	  p.	  125,	  tradução	  das	  
autoras).	  

Como	   anarquistas	   e	   comunistas	   autônomos,	   os	   squatters	   trabalham	   para	   criar	   utopias	  
localizadas	  nas	  práticas	  do	  aqui	  e	  agora,	  em	  vez	  daquelas	  projetadas	  para	  o	   futuro	  pela	  
máquina	   de	   crescimento	   urbano	   que	   vende	   sonhos	   da	   cidade	   ideal	   e	   quimeras	   de	  
prosperidade	  para	  os	  poucos	  ricos.	  Eles	  pensam	  que	  nenhuma	  utopia	  é	  alcançada	  sem	  luta	  
ou	  contestação	  (LÓPEZ,	  2015b,	  p.	  254,	  tradução	  das	  autoras).	  
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Observa-‐se	   ainda	   que	   em	   certos	   países,	   como	   Itália	   e	   Espanha,	   é	   comum	   usar	   o	   termo	   Centros	   Sociais	  
Ocupados	   e	   Autogeridos	   (CSOA,	   Centro	   Sociale	   Occupato	   Autogestito;	   Centros	   Sociales	   Okupados	   y	  
Autogestionados)	   quando	   se	   referem	   a	   squats,	   e	   também	   Centros	   Sociais	   Autogestionados	   (CSA,	   Centro	  
Sociale	   Autogestito;	   Centros	   Sociales	   Autogestionados)	   quando	   as	   instalações	   utilizadas	   são	   fornecidas	  
gratuitamente	  pelas	  autoridades	  locais	  (FUCOLTI,	  2015;	  LÓPEZ,	  2013;	  MUDU,	  2013;	  PIAZZA,	  2013).	  “Centros	  
sociais	  ocupados	  e	  autogeridos	  são	  espaços	  [...]	  ocupados	  por	  um	  coletivo	  heterogêneo	  de	  pessoas,	  atuando	  
independentemente	  de	  qualquer	   supervisão	  política	   externa,	   que	   o	  utiliza	   para	   atender	   às	   suas	  próprias	  
necessidades	  e	  para	  dar	  espaço	  a	  projetos	  criativos	  fora	  dos	  negócios	  comerciais	  e	  especulativos”	  (FUCOLTI,	  
2015,	  p.	  196,	  tradução	  das	  autoras).	  

Os	  centros	  sociais	  na	  Itália	  não	  são	  apenas	  ‘espaços	  liberados’,	  grandes	  prédios	  vazios	  e	  sem	  
uso,	   ocupados	   por	   grupos	   de	   ativistas	   de	   esquerda	   radicais	   para	   autogerir	   atividades	  
políticas,	   sociais	   e	   contraculturais.	   Eles	   também	   são	   atores	   do	   movimento	   social	   e	   de	  
protesto,	   cujo	   repertório	   de	   ações	   inclui	   outras	   formas	   não	   convencionais	   além	   do	  
squatting,	  como	  desobediência	  civil,	  protestos	  simbólicos,	  piquetes,	  bloqueios	  rodoviários	  
e	   ferroviários,	   invasões	  em	  escritórios	   institucionais	  e	  manifestações	  não	  autorizadas,	  às	  
vezes	  terminando	  em	  confrontos	  com	  a	  polícia	  (PIAZZA,	  2013,	  p.	  200,	  tradução	  das	  autoras).	  

Segundo	  Vasudevan	  (2015;	  2017),	  na	  Europa,	  o	  squatting	  enquanto	  movimento	  pode	  ser	  verificado	  desde	  o	  
final	  dos	  anos	  60	  e	  70,	  quando	  grupos	  de	  jovens	  começaram	  a	  ocupar	  casas	  em	  várias	  cidades	  importantes.	  
A	   partir	   deste	   período,	   “uma	   grande	   onda	   de	   squatting	   urbano	   cresceu	   primeiro	   em	   países	   como	   a	  
Dinamarca,	  Holanda,	  Alemanha,	  Reino	  Unido,	  França,	  Suíça	  e	  Itália	  e,	  nas	  décadas	  mais	  recentes,	  em	  lugares	  
como	  Espanha,	  Grécia	  e	  Polônia”	  (VASUDEVAN,	  2015,	  p.	  325,	  tradução	  das	  autoras).	  Assim,	  o	  “squatting	  não	  
é	  um	  fenômeno	  novo.	  É	  parte	  integrante,	  embora	  marginal,	  da	  história	  do	  desenvolvimento	  da	  habitação”	  
no	  contexto	  europeu	  (BABIC,	  2015,	  p.	  299,	  tradução	  das	  autoras).	  

Vasudevan	  (2017)	  também	  aponta	  para	  um	  ressurgimento	  do	  movimento	  do	  squatting	  europeu	  nos	  últimos	  
anos	  devido	  a	  uma	  série	  de	   fatores,	  principalmente	   ligados	  à	  crise	   financeira	  global	   iniciada	  em	  2007,	  às	  
medidas	  de	  austeridade	  dos	  governos	  e	  também	  à	  solidariedade	  a	  refugiados	  e	  imigrantes	  promovida	  pelos	  
squatters,	   que	   tem	   tradicionalmente	   “criticado	   os	   regimes	   de	   fronteira	   violentos	   e	   cada	   vez	   mais	  
militarizados,	   criados	   por	   seus	   governos”	   (VASUDEVAN,	   2017,	   Kindle	   Locations	   4197-‐4198,	   tradução	   das	  
autoras).	  

Como	  Chattopadhyay	   (2015,	  p.	  294,	   tradução	  das	  autoras)	  observa,	  as	  políticas	   repressivas	  de	   imigração,	  
contraditoriamente,	   não	   “impedem	  os	   empregadores	   de	   contratar	   trabalhadores	   em	   situação	   irregular”,	  
criando	  uma	  indústria	  informal	  e	  “uma	  indústria	  de	  documentação	  fraudulenta”	  que	  aumenta	  ainda	  mais	  a	  
precariedade	  dos	  trabalhadores	  migrantes.	  Segundo	  observa,	  o	  squatting	  “pode	  oferecer	  uma	  alternativa	  às	  
políticas	   e	   práticas	   dominantes	   anti-‐imigrantes”	   através	   de	   “ajuda	   mútua,	   ação	   direta	   e	   solidariedade”	  
(CHATTOPADHYAY,	  2015,	  p.	  294-‐295,	  tradução	  das	  autoras).	  

Finalmente,	  é	  possível	  dizer	  que	  “em	  décadas	  recentes,	  o	  squatting	  não	  é	  mais	  apenas	  uma	  solução	  para	  a	  
privação	  de	  moradia,	  mas	  se	  tornou	  um	  modo	  de	  vida	  único”	  (BABIC,	  2015,	  p.	  299,	  tradução	  das	  autoras).	  
Squatting	  é	  sobre	  a	  tomada	  de	  poder	  sobre	  o	  espaço	  e	  sua	  transformação	  de	  acordo	  com	  os	  propósitos	  dos	  
ocupantes.	  Mas	  não	  apenas	  isso:	  é	  também	  sobre	  o	  comum	  e	  a	  possibilidade	  de	  relações	  sociais	  diferentes,	  
mais	  justas	  e	  mais	  livres.	  
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Cotidiano	  e	  formação	  de	  redes	  de	  squatters	  

A	  escolha	  pelo	  estudo	  das	  ocupações	  e	  do	  squatting	  baseia-‐se	  precisamente	  no	  fato	  de	  que	  eles	   ilustram	  
muito	  bem	  a	  premissa	  de	  Lefebvre	  (2006)	  de	  que	  mudanças	  na	  vida	  e	  na	  sociedade	  só	  são	  possíveis	  com	  a	  
produção	  de	  um	  espaço	  adequado.	  De	  fato,	  as	  mudanças	  nas	  relações	  sociais	  visadas	  e	  prefiguradas	  pelos	  
mesmos	  acontecem	  durante	  o	  curso	  e	  por	  causa	  da	  produção	  e	  uso	  de	  seu	  próprio	  espaço	  -‐	  em	  uma	  relação	  
recíproca.	  

[…]	  o	  squatting	  desafia	  a	  vida	  cotidiana	  dos	  squatters.	  Questões	  domésticas	  como	  limpar,	  
cozinhar,	  manter	   as	   áreas	   comuns,	   cuidar	   de	   crianças	   e	   daqueles	   que	   estejam	  doentes,	  
costumam	   desafiar	   as	   relações	   de	   gênero	   e	   os	   padrões	   patriarcais,	   não	   sem	   conflitos	  
contínuos	  a	  serem	  enfrentados	  (LÓPEZ,	  2015a,	  p.	  10,	  tradução	  das	  autoras).	  	  

Segundo	  López	  (2015b,	  p.	  254,	  tradução	  das	  autoras),	  squats	  combinam	  “críticas	  macroeconômicas	  à	  gestão	  
microeconômica	   de	   casas,	   a	   produção	   e	   transmissão	   de	   conhecimento,	   organização	   política,	   o	  
desenvolvimento	  de	   relações	   interpessoais	  e	  produção	  cultural”.	  Da	  mesma	   forma,	  em	  seu	  estudo	  sobre	  
centros	  sociais	  italianos,	  Mudu	  (2013,	  p.	  67,	  tradução	  das	  autoras)	  aponta	  para	  a	  autoprodução	  e	  autogestão	  
de	   eventos	   sociais,	   políticos	   e	   culturais	   nos	   espaços	   ocupados,	   onde	   todas	   as	   decisões	   relevantes	   são	  
adotadas	   “em	   encontros	   (usualmente	   semanais)	   abertos	   ao	   público	   em	   geral”,	   sob	   a	   forma	   de	   uma	  
democracia	  direta	  e	  não	  hierárquica.	  

Nesse	   sentido,	   pode-‐se	   dizer,	   de	   um	   ponto	   de	   vista	   holístico,	   que	   os	   squatters	   “criam	   uma	   espécie	   de	  
'universidade	  da	  vida'	  na	  qual	  o	  projeto	  radical	  do	  movimento	  dos	  squatters	  compromete	  o	  todo	  da	  vida	  
cotidiana	  para	  as	  pessoas	  mais	  envolvidas	  no	  mesmo.	  ”	  (LÓPEZ,	  2015b,	  p.	  252,	  tradução	  das	  autoras).	  Essa	  
afirmativa	  também	  se	  relaciona	  diretamente	  a	  uma	  das	  características	  mais	  significativas	  do	  squatting,	  que	  
é	  sua	  aptidão	  e	  capacidade	  de	  formar	  redes.	  Como	  observa	  Cattaneo	  (2013,	  p.	  143,	  tradução	  das	  autoras),	  
os	  squatters	  constroem	  ligações	  entre	  si	  e	  as	  estendem	  para	  o	  exterior	  de	  uma	  forma	  “não	  mediada	  pelas	  
regras	  tradicionais	  parentais	  ou	  de	  classe	  social,	  nem	  pelo	  mercado”.	  

Desde	  a	  sua	  criação,	  o	  movimento	  tem	  combinado	  simultaneamente	  uma	  orientação	  local	  
e	  global;	  ele	  visa	  tanto	  satisfazer	  as	  necessidades	  materiais	  de	  acomodação	  e	  espaços	  de	  
encontro	   autogeridos,	   como	   intervir	   na	   vida	   social	   de	   bairros	   e	   cidades,	   promovendo	  
sempre	  os	  projetos	  de	  muitos	  movimentos	  sociais	  e	  fomentando	  a	  circulação	  de	  ideias	  e	  
pessoas,	   e	   ações	   de	   protesto,	   em	   relação	   ao	   squatting,	   problemas	   sociais	   e	   causas	  
anticapitalistas	   que	   afetam	   muitos	   outros	   países	   (LÓPEZ,	   2013,	   p.	   134,	   tradução	   das	  
autoras).	  

Mais	  do	  que	  uma	  simples	  tendência	  a	  interagir,	  a	  formação	  de	  redes	  é	  vital	  para	  os	  squatters	  como	  forma	  de	  
trocar	   conhecimento,	  ganhar	   legitimidade	  e	   suporte	   (da	  vizinhança	   imediata,	  da	  mídia	  ou	  até	  mesmo	  do	  
governo	  local),	  fortalecer	  iniciativas,	  diversificar	  o	  possibilidades	  de	  mobilidade	  (por	  exemplo,	  em	  caso	  de	  
despejo/expulsão),	   ampliar	   seu	   alcance	   de	   ação	   etc.	   A	   formação	   de	   redes	   também	   pode	   ocorrer	   em	  
diferentes	  níveis,	  como	  entre	  diferentes	  squats	  (localmente,	  regionalmente	  ou	  internacionalmente),	  squats	  
e	  sua	  vizinhança,	  squatters	  e	  outros	  ativistas,	  e	  outros.	  

	  […]	   como	   'redes	   sociais',	   refiro-‐me	   não	   somente	   a	   formas	   eletrônicas	   de	   expressão	   e	  
interação,	  mas	  sobretudo	  ao	  meio	  social	  em	  que	  os	  movimentos	  sociais	  se	  relacionam	  por	  
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meio	   da	   criação	   de	   famílias	   de	  movimentos,	   culturas	   políticas	   e	   terrenos	   férteis	   para	   a	  
promoção	  de	  ativismo	  radical	  (LÓPEZ,	  2015a,	  p.	  9,	  tradução	  das	  autoras).	  

Segundo	   López	   (2013;	   2015b),	   quando	   os	   squatters	   se	   comunicam	   com	   comunidades	   vizinhas	   e	   com	   a	  
população	  local,	  é	  possível	  argumentar	  pela	  legitimidade	  das	  ações	  do	  movimento,	  atrair	  pessoas	  e	  coletivos	  
com	  preocupações	  semelhantes,	  chamar	  a	  atenção	  para	  certos	  temas	  e	  lutas	  sociais	  e	  também	  introduzir	  
novos	  ativistas	  às	  práticas	  usuais	  dentro	  do	  movimento.	  É	   importante	  notar	  que	  o	  seu	  “potencial	  é	  ainda	  
maior	   quando	   ligado	   a	   outros	   CSOAs,	   a	   squats	   em	   edifícios	   residenciais	   e	   a	   uma	   rede	   de	   grupos	   e	  
organizações	  em	  bairros	  e	  cidades	  que	  ajudam	  a	  ganhar	  mais	  legitimidade	  pública	  e	  aumentar	  as	  chances	  de	  
sobrevivência	  para	  os	  squats”	  (LÓPEZ,	  2013,	  p.	  133,	  tradução	  das	  autoras).	  

	  

PRÁTICAS	  ESPACIAIS	  INSURGENTES	  NO	  CONTEXTO	  BRASILEIRO:	  OCUPAÇÕES	  URBANAS	  

A	  proliferação	  de	  ocupações	  urbanas	  nos	  últimos	  anos	   tem	  sido	  um	  “dos	   fenômenos	  mais	  disruptivos	  na	  
metrópole	  brasileira”	   (BASTOS,	  et	  al.,	  2017,	  p.	  252).	  Apesar	  do	  fato	  de	  que	  no	  Brasil	  o	  acesso	  à	  terra	  e	  à	  
moradia	  sempre	  ocorreu	  por	  meio	  de	  processos	  informais	  (FERNANDES,	  2007),	  os	  modos	  de	  organização	  e	  
autoprodução	  praticadas	  pelas	  ocupações	  ameaçam	  a	  forma	  hegemônica	  de	  produção	  do	  espaço,	  e,	  por	  isso	  
são	  consideradas	  práticas	  insurgentes	  (HOLSTON,	  2013).	  

Segundo	  Bonduki	  (2004),	  até	  a	  década	  de	  1930	  as	  ocupações	  irregulares,	  que	  atualmente	  têm	  sido	  chamadas	  
de	  núcleo	  urbano	  informal,	  eram	  consideradas	  como	  um	  problema	  sanitário	  ou	  um	  “caso	  de	  polícia”,	  e	  não	  
como	  resultado	  da	  insuficiência	  das	  políticas	  habitacionais	  e	  da	  negligência	  do	  Estado	  em	  relação	  aos	  direitos	  
sociais.	  Ainda	  que	  o	  Movimento	  Nacional	  pela	  Reforma	  Urbana	  tenha	  conquistado	  avanços	  significativos	  em	  
relação	  à	  criação	  de	  um	  novo	  marco	  regulatório	  para	  a	  política	  urbana	  (ROLNIK	  et	  al.,	  2011.),	  cabendo	  aqui	  
citar	   o	   capítulo	   de	  Política	  Urbana	  na	  Constituição	   Federal	   de	   1988	   (art.	   182	   e	   183);	   a	   criação	  do	  Banco	  
Nacional	   de	   Habitação	   (instituído	   pela	   Lei	   nº	   4.380/1964);	   a	   promulgação	   do	   Estatuto	   da	   Cidade	   (Lei	  
nº10.257/2001);	  a	  criação	  do	  Ministério	  das	  Cidades	  (instituído	  pela	  Medida	  Provisória	  103/2003	  convertida	  
na	  Lei	  nº	  10.683/2003)	  e	  a	  implementação	  do	  controverso	  Programa	  Minha	  Casa	  Minha	  Vida	  (instituído	  pela	  
Lei	  nº	  11.977/2009);	  fato	  é	  que	  nunca	  houve	  uma	  política	  de	  habitação,	  à	  nível	  federal,	  capaz	  de	  enfrentar	  
de	  forma	  satisfatória	  o	  déficit	  habitacional.	  

Do	   ponto	   de	   vista	   do	   financiamento,	   nas	   décadas	   de	   80	   e	   90	   os	   investimentos	   foram	  
extremamente	   limitados,	   em	   função	   do	   ajuste	   estrutural	   que	   limitava	   o	   gesto	   e	   o	  
endividamento	   público.	   Tampouco	   se	   formulou	   uma	   estratégia	   territorial	   para	   o	   país,	  
restringindo	   o	   debate	   sobre	   o	   território	   ao	   tema	  das	   desigualdades	   regionais	   e	   grandes	  
projetos	  de	  infraestrutura	  e	  logística	  (ROLNIK	  et	  al.	  2011,	  p.	  128).	  

Como	  observa	  Lourenço	  (2014),	  a	  “onda”	  neoliberal	  da	  década	  de	  1990	  gerou	  o	  agravamento	  da	  exclusão	  
sócio-‐espacial	  no	  país	  ocasionando,	  por	  um	  lado,	  o	  fortalecimento	  do	  mercado	  imobiliário,	  e,	  por	  outro,	  o	  
crescimento	  de	  movimentos	  sociais	  em	  defesa	  do	  direito	  à	  cidade.	  Nesse	  contexto,	  as	  ocupações	  urbanas,	  
muitas	  vezes	  organizadas	  pelos	  movimentos	  sociais	  vinculados	  à	  luta	  pela	  moradia	  digna,	  ou	  apoiadas	  por	  
eles,	  surgem	  como	  resposta	  à	  ausência	  histórica	  de	  políticas	  fundiárias	  redistributivas	  (ROLNIK	  et	  al.,	  2011).	  

As	   ocupações,	   portanto,	   apresentam	   uma	   alternativa	   digna	   de	   moradia	   para	   as	   pessoas	   que	   não	   têm	  
condição	  de	  arcar	  com	  os	  altos	  preços	  de	  aluguel	  e	  ao	  mesmo	  tempo	  não	  se	  submetem	  (ao	  que	  muitas	  vezes	  
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é	  visto	  como	  um	  constrangimento)	  a	  “morar	  de	  favor”	  na	  residência	  de	  parentes,	  amigos	  ou	  empregadores	  
(BITTENCOURT,	   2016,	   p.181).	   Para	   Freitas	   (2015,	   p.	   73)	   os	   ocupantes	   “constituem	   identidades	   coletivas	  
insurgentes	  territorializadas	  por	  relações	  sociais	  contestatórias	  que	  se	  projetam	  no	  espaço	  e	  que	  exercem	  
posse	  qualificada	  pela	  função	  social.”	  Segundo	  ele,	  dessa	  forma,	  se	  efetiva	  “não	  apenas	  o	  direito	  à	  moradia,	  
mas	  também	  o	  direito	  à	  cidade	  entendido	  como	  direito	  de	  transformar	  a	  cidade	  e	  a	  si	  mesmos	  de	  forma	  a	  
garantirem	  a	  sua	  reprodução	  material	  e	  simbólica	  com	  dignidade”	  (FREITAS,	  2015,	  p.	  73).	  

Cabe	  aqui	  fazer	  uma	  distinção	  entre	  ocupação	  horizontal	  e	  ocupação	  vertical.	  As	  ocupações	  horizontais	  são	  
geralmente	   localizadas	  nas	  periferias,	   fruto	  do	  modelo	  tradicional	  de	  crescimento	  das	  cidades	  brasileiras,	  
baseado	   na	   expansão	   horizontal	   e	   ampliação	   das	   fronteiras,	   caracterizado	   pela	   “subutilização	   tanto	   das	  
infraestruturas	  quanto	  da	  urbanidade	  já	  instaladas”	  (RONLIK	  et	  al.,	  2011,	  p.	  128).	  A	  partir	  da	  década	  de	  1990	  
começam	   a	   ocorrer	   também	   as	   ocupações	   verticais,	   ocupações	   de	   edifícios	   normalmente	   localizados	   na	  
região	  central	  dos	  grandes	  centros	  urbanos	  que	  ficaram	  abandonados	  por	  causa	  da	  desvalorização	  imobiliária	  
da	  década	  de	  1980	  (BONDUKI,	  2009).	  

É	  claro	  que	  o	  problema	  da	  habitação	  deve	  ser	  abordado	  de	  uma	  forma	  mais	  ampla	  do	  que	  
a	   simples	   construção	   de	   unidades	   habitacionais.	   Construir	   habitações	   e	   criar	   cidades:	   é	  
neste	  contexto	  que	  se	  introduz	  a	  situação	  habitacional	  no	  centro.	  Viabilizar	  moradia	  digna	  
nas	  áreas	  centrais	  não	  é,	  apenas,	  responder	  a	  uma	  reivindicação	  justa	  dos	  movimentos	  por	  
moraria	  e	  moradores	  de	  favelas;	  se	  trata	  de	  uma	  proposta	  para	  a	  cidade	  como	  um	  todo,	  na	  
perspectiva	  de	  reduzir	  as	  desigualdades	  urbanas	  e	  a	  segregação	  social	  (BONDUKI,	  2009,	  p.	  
141,	  tradução	  das	  autoras).	  

Segundo	  Kapp	  (2012,	  p.	  468),	  para	  concretizar	  o	  direito	  à	  cidade	  é	  preciso	  “criar	  a	  possibilidade	  não	  apenas	  
de	  maior	  participação	  popular,	  mas	  de	  autonomia	  socioespacial,	  isto	  é,	  possibilidades	  para	  que	  diferentes	  
coletividades	   adquiram	   o	   direito	   e	   a	   capacidade	   de	   definir	   a	   produção	   do	   espaço,	   em	   contraposição	   à	  
heteronomia	  ou	  à	  definição	  dessa	  produção	  por	  instâncias	  alheias”.	  Nesse	  sentido	  a	  tentativa	  de	  reconfigurar	  
a	  imagem	  social	  da	  cidade	  construída	  pelo	  capital	  empresarial	  (HARVEY,	  2014)	  se	  materializa	  nas	  ocupações	  
urbanas,	  uma	  vez	  que	  o	  processo	  construtivo	  é	  guiado	  pela	  autoprodução	  e	  autoconstrução.	  

O	  grupo	  MOM	  (2007)	  da	  UFMG	  considera	  como	  autoprodução	  “os	  processos	  nos	  quais	  os	  próprios	  usuários	  
das	  moradias	  gerem	  a	  construção	  e	  tomam	  as	  decisões.	  Quando	  eles	  participam	  diretamente	  do	  trabalho	  de	  
construção,	   trata-‐se	   de	   autoconstrução;	   quando	   contratam	   esse	   trabalho,	   trata-‐se	   somente	   de	  
autoprodução”.	  Morado	  Nascimento	   (2016)	  diferencia	  o	  processo	  construtivo	  das	  ocupações	  urbanas	  em	  
relação	  às	  favelas	  baseada	  na	  necessidade	  de	  construção	  política	  do	  território:	  

As	   ocupações	   urbanas	   autoconstruídas	   iniciam-‐se	   a	   partir	   da	   ocupação	   de	   terrenos,	   de	  
forma	   lenta,	   conflituosa	   e,	   muitas	   vezes,	   violenta,	   ações	   interpretadas	   pelas	   instâncias	  
jurídicas	   como	   ilegais;	   nesse	   caso,	   a	   lógica	   de	   acesso	   ao	   solo	   urbano	   e	   da	   prática	   da	  
autoconstrução	  é	  referenciada	  pela	  sobrevivência	  imediata	  dos	  moradores,	  porém	  imersos	  
no	  enfrentamento	  político	  diário	  na	  luta	  por	  moradia,	  sem	  qualquer	  garantia	  da	  posse	  da	  
terra	   urbana.	   As	   patologias	   construtivas	   são	   explícitas	   nas	   casas,	   a	   princípio	  mínimas	   e	  
extremamente	   frágeis,	   em	   razão	   da	   urgência	   de	   se	   consolidar	   a	   ocupação	   como	  
instrumento	  político	  coletivo	  diante	  das	  ineficientes	  políticas	  habitacionais.	  Entretanto,	  ao	  
longo	  do	  tempo,	  as	  moradias	  e	  os	  espaços	  comuns	  são	  aprimorados	  e	  ampliados	  por	  meio	  
do	  apoio	  de	  redes	  sociais	  constituídas	  de	  operários	  da	  construção	  civil,	  donos	  de	  depósito	  
de	  materiais	  de	  construção,	  ativistas,	  voluntários	  e	  estudantes	  e	  professores	  universitários	  
(MORADO	  NASCIMENTO,	  2016,	  p.	  22).	  
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A	  rede	  de	  apoio	  formada	  no	  entorno	  das	  ocupações	  é	  especialmente	  importante	  nesse	  início	  conturbado,	  
em	  que	  a	  possibilidade	  de	  despejo	  é	  mais	  alta.	  Como	  será	  tratado	  a	  seguir,	  os	  apoiadores	  são	  pessoas	  de	  
diferentes	  classes	  sociais,	  formações	  e	  origens,	  que	  se	  dispõem	  a	  ajudar	  os	  moradores	  de	  acordo	  com	  suas	  
possibilidades	  e	  habilidades.	  Nesse	  grupo	  se	  enquadram	  assessorias	  técnicas	  populares	  e	  universitárias	  que	  
se	  fazem	  presente	  no	  território	  fortalecendo	  os	  movimentos	  sociais	  e	  a	  luta	  por	  moradia	  digna.	  

Cotidiano	  e	  formação	  da	  rede	  de	  apoiadores	  

A	  maioria	  das	  ocupações	  é	  precedida	  por	  um	   longo	  período	  de	  planejamento,	   realizado	  
entre	  movimentos	  sociais	  e	  futuros	  moradores.	  Durante	  essa	  fase,	  são	  definidas	  regras	  e	  
posicionamentos	   para	   o	   cotidiano	   dos	   lugares	   recém-‐ocupados.	   Esse	   aspecto	   prático	  
descortina	  uma	  dimensão	  desalienante	  de	  um	  cotidiano	  instituído	  intencionalmente.	  Tem	  
sido	  tática	  das	  ocupações	  o	  estabelecimento	  de	  espaços	  coletivos	  logo	  quando	  da	  entrada	  
no	  terreno.	  Esses	  espaços	  são	  criados	  para	  atender	  demandas	  práticas	  e,	  às	  vezes,	  pontuais,	  
que	  respondem	  à	  urgência	  da	  resistência,	  necessária	  principalmente	  nos	  primeiros	  meses	  
da	  ocupação.	  Um	  dos	  primeiros	  alvos	  do	  esforço	  coletivo	  é	  a	  construção	  de	  cozinha	  e	  creche	  
comunitárias.	  Ambas	  são	  fundamentais	  à	  alimentação	  e	  garantem	  o	  bem-‐estar	  das	  crianças.	  
Essas	   instalações	   também	   desempenham	   papel	   na	   interação	   entre	   a	   ocupação	   e	   a	  
comunidade	  externa,	  apoiadores	  e	  vizinhança.	  Ali	  se	  estabelecem	  ou	  se	  fortalecem	  relações	  
de	  solidariedade,	  cooperação	  e	  apoio	  mútuo	  (BASTOS	  et	  al.,	  2017,	  p.	  259).	  

Isso	   porque	   para	   se	   consolidarem	   enquanto	   tal,	   as	   ocupações	   necessitam	   não	   só	   de	   coesão	   política,	  
construída	  internamente	  de	  forma	  coletiva	  através	  das	  assembleias	  que	  ocorrem	  periodicamente,	  mas	  de	  
reconhecimento	  externo	  (BASTOS	  et	  al.,	  2017).	  Principalmente	  nos	  primeiros	  dias	  após	  a	  entrada	  no	  terreno	  
ou	   no	   imóvel	   abandonado,	   a	   visibilidade	   dada	   a	   ocupação	   pode	   ser	   um	   diferencial	   entre	   o	   despejo	   e	   a	  
permanência.	  Por	  isso	  a	  criação	  de	  uma	  rede	  de	  apoio	  ampla	  e	  diversa	  é	  fundamental	  para	  a	  resistência.	  

Para	  Souza	  (2013),	  cada	  vez	  mais	  “a	  eficácia	  política	  de	  uma	  ação	  ou	  ativismo	  repousa,	  largamente,	  em	  sua	  
capacidade	   de	   obter	   apoio	   de	   diferentes	   tipos	   –	   incluindo-‐se	   aí	   a	   tarefa,	   amiúde	   difícil	   e	   necessária,	   de	  
granjear	   simpatia	  por	  parte	  da	   ‘opinião	  pública’”	   (SOUZA,	  2013,	  p.	  196).	  Portanto,	   cabe	  aos	  movimentos	  
sociais	   e	  moradores	   a	   difícil	   tarefa	   de	   disputar	   a	   narrativa	   produzida	   pelos	   veículos	   de	   comunicação	   em	  
massa,	  tentando	  desconstruir	  a	  relação	  entre	  ocupação	  e	  criminalidade	  muitas	  vezes	  fabricada	  pela	  mídia	  
tradicional.	  

Os	  espaços	  coletivos	  das	  ocupações	  urbanas,	  portanto,	  exercem	  essa	  dupla	  função,	  possibilitando	  o	  encontro	  
dos	  moradores,	  mobilização	  e	  construção	  da	  coletividade,	  e	  também	  permitindo	  a	  aproximação	  e	  convívio	  
com	  os	  residentes	  do	  entorno.	  Por	  isso,	  as	  atividades	  realizadas	  nos	  espaços	  coletivos	  são	  as	  mais	  diversas	  
possíveis,	  variando	  de	  festas	  e	  celebrações	  pontuais	  a	  assembleias	  periódicas	  em	  que	  ocorrem	  as	  discussões	  
e	  decisões	  acerca	  de	  conflitos	  e	  questões	  cotidianas.	  As	  assembleias	  são	  abertas	  à	  participação	  de	  todos	  os	  
moradores,	   sendo	   as	   decisões	   políticas	   tomadas	   coletivamente.	   Nesse	   sentido,	   “a	   vida	   cotidiana	   dessas	  
ocupações	  constitui-‐se	  tanto	  como	  luta	  quanto	  como	  espaço	  físico	  e	  social	  onde	  emergem	  possibilidades	  de	  
ação	  e	  criação	  bastante	  flexíveis”	  (BASTOS	  et	  al.,	  2017,	  p.	  261).	  

Conceber	   espaços	   coletivos	   nas	   ocupações	   urbanas	   não	   significa	   necessariamente	   idealizar	   habitações	  
coletivas.	  Segundo	  Lourenço	  (2014)	  a	  implementação	  de	  lotes	  coletivos	  sofre	  resistência	  e	  preconceito	  por	  
parte	  dos	  moradores,	  que	  enxergam	  nessa	  possibilidade	  a	  perda	  de	  autonomia	  e	  liberdade	  individual.	  Isso	  
demonstra	  que	  as	  ocupações	  não	  são	  imunes	  às	  formas	  hegemônicas	  de	  produção	  do	  espaço.	  O	  sonho	  da	  
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casa	  própria	  permanece	  arraigado	  na	  sociedade	  brasileira	  (BONDUKI,	  2004)	  e	  a	  realidade	  não	  poderia	  ser	  
diferente	  nas	  ocupações.	  Contudo,	  isso	  não	  quer	  dizer	  que	  o	  modo	  de	  vida	  nas	  ocupações	  urbanas	  reproduza	  
o	  mesmo	  modelo	   da	   cidade	   formal,	   fundado	   na	   propriedade	   privada.	   Como	   lembra	   Bastos	  et	   al.	   (2017)	  
propriedade	  individual	  e	  propriedade	  privada	  são	  conceitos	  distintos,	  e	  ainda	  que	  nas	  ocupações	  prevaleça	  
o	  arranjo	  de	  lotes	  privados,	  a	  coletividade	  possui	  uma	  importância	  muito	  grande.	  A	  inexistência	  de	  muros	  e	  
portas,	  assim	  como	  a	  forma	  que	  o	  cuidado	  com	  as	  crianças	  é	  estabelecido	  demonstram	  que	  as	  relações	  entre	  
indivíduos	  e	  espaço	  estabelecidas	  ali	  ocorre	  de	  outra	  maneira.	  

Numa	  ocupação,	  o	  espaço	  não	  é	  uma	  localização	  ou	  um	  suporte	  inerte;	  ao	  contrário,	  é	  um	  
meio	  pelo	  qual	  fluem	  energias	  potenciais	  de	  mudança	  coletiva,	  configurando-‐se	  em	  espaço	  
desviado,	  cujos	  usos	  se	  dão	  segundo	  táticas	  de	  apropriação	  diversas	  e	  divergentes	  da	  ordem	  
abstrata	   do	   espaço,	   que	   se	   firmam	   como	   práticas	   contestatórias	   (BASTOS	   et	   al.,	   2017,	  
p.260).	  

	  

DIREITO	  À	  MORADIA	  E	  RESISTÊNCIA	  –	  CONCLUSÕES	  

Os	  squats	  e	  as	  ocupações	  urbanas	  representam	  formas	  insurgentes	  de	  produzir	  o	  espaço,	  voltadas	  para	  a	  
efetivação	   do	   direito	   à	   cidade.	   Essas	   iniciativas,	   portanto,	   constituem	   uma	   ameaça	   direta	   à	   elite	  
política/econômica	  da	  sociedade	  que	  atualmente	  possui	  a	  capacidade	  de	  construir	  a	  cidade	  conforme	  seu	  
próprio	   interesse	   (HARVEY,	   2014).	   Por	   esse	  motivo,	   são	   crescentes	   as	   “estratégias	   repressivas,	   leis	  mais	  
restritivas,	   policiamento	  mais	   rigoroso	   e,	   consequentemente,	  mais	   despejos	   e	   criminalização	  mais	   feroz”	  
(SqEK,	  2013,	  p.	  5,	  tradução	  das	  autoras).	  

No	  contexto	  brasileiro,	  a	   tentativa	  de	  criminalização	  de	  certos	  segmentos	  sociais	  é	  uma	  estratégia	  antiga	  
utilizada	  pelo	  poder	  público	  cuja	  origem	  remonta	  aos	  regimes	  autoritários.	  As	  políticas	  criminais,	  calcadas	  na	  
ideologia	  de	   segurança	  nacional,	   promoviam	  a	   rotulação	  das	  pessoas	   contrárias	   ao	   regime	  como	   inimigo	  
(ZAFFARONI,	   2011).	   A	   construção	  do	   inimigo	  ocorre	   quando	  o	  Direito	   nega	   a	   um	  determinado	   grupo	  ou	  
indivíduo	   sua	   condição	   de	   pessoa,	   estabelecendo	   uma	   diferenciação	   de	   tratamento	   “entre	   cidadãos	  
(pessoas)	  e	  inimigos	  (não	  pessoas)”	  (ZAFFARONI,	  2011,	  p.	  18).	  

Operou-‐se,	   consequentemente,	   nesse	   tempo,	   a	   passagem	   da	   ideologia	   de	   segurança	  
nacional	  para	  a	  ideologia	  da	  segurança	  urbana,	  num	  processo	  intenso	  de	  criminalização	  das	  
camadas	   sociais	  mais	  pobres,	   consideradas	  alvos	  em	  potencial	  dos	  aparelhos	  policiais	  e,	  
mais	  especificamente,	  dos	  esquadrões	  da	  morte	  localizados	  no	  interior	  destes.	  Assim,	  não	  
era	  mais	  conveniente	  combater	  os	  “subversivos”,	  os	  chamados	  inimigos	  internos	  do	  regime,	  
mas	   lutar	   contra	  os	   criminosos	  mais	   diversos:	   pobres,	   negros,	   favelados,	   genericamente	  
tidos	  como	  traficantes,	  os	  “inimigos	  sociais”	  (COIMBRA,	  apud	  SOUZA,	  2007,	  p.	  77).	  

Segundo	   Batista	   (2012),	   o	   início	   do	   século	   XXI	   representa	   a	   ascensão	   do	   estado	   penal,	   evidenciado	   pela	  
governamentalização	   da	   segurança	   pública,	   a	   espetacularização	   da	   política,	   a	   policização	   da	   vida	   e	   pelo	  
aumento	  do	  encarceramento	  em	  massa.	  Nesse	   sentido,	   embora	  os	   squatters	   não	   sejam	   sempre	  pessoas	  
pobres	   –	   squats	   podem	   ser	   constituídos	   por	   jovens	   de	   classe	  média,	   por	   exemplo	   –	   	   como	   no	   caso	   das	  
ocupações	  urbanas	  brasileiras,	  eles	  também	  estão	  inseridos	  nessa	  lógica.	  
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O	  squatting	  é	  ilegal,	  qualquer	  que	  seja	  o	  propósito,	  seja	  simplesmente	  para	  viver	  ou	  para	  a	  
provisão	   pública	   de	   atividades	   não	   comerciais,	   até	   tornar	   de	   uso	   comum	   [coletivo]	   um	  
edifício	   ou	   pedaço	   de	   terra	   vagos	   e	   em	   desuso.	   Assim	   que	   este	   século	   securitizado	   de	  
interminável	   guerra	   assimétrica	   contra	   atores	   não-‐estatais	   começou,	   o	   squatting	   foi	  
reprimido	   cada	   vez	  mais	   energeticamente.	  Na	   Europa,	   importantes	   centros	   longevos	   de	  
vida	  social,	  política	  e	  cultural	  foram	  recentemente	  fortemente	  atacados	  (MOORE,	  2015,	  p.	  
12,	  tradução	  das	  autoras).	  

Segundo	  Vasudevan	  (2017),	  o	  squatting	  tem	  sido	  criminalizado	  em	  países	  europeus	  como	  Espanha,	  Holanda,	  
Inglaterra	  e	  País	  de	  Gales,	  nos	  últimos	  anos.	  Ocupar	  um	  edifício	  residencial	  tornou-‐se	  uma	  ofensa	  criminal	  
no	  Reino	  Unido	  em	  2012	   (X-‐CHRIS,	   2015;	  VASUDEVAN,	   2017).	  O	   squatting	   também	   foi	   criminalizado	  em	  
Amsterdã	  em	  2010	  (VASUDEVAN,	  2017)	  e	  foi	  proibido	  no	  mesmo	  ano	  na	  Holanda	  (WAALWIJK,	  2015).	  “Na	  
Itália,	  a	  ocupação	  de	  uma	  propriedade	  de	  outros	  (mesmo	  que	  dilapidada)	  é	  um	  ato	  ilegal	  regido	  pelo	  artigo	  
633	  do	  código	  penal:	  invasão	  de	  terras	  ou	  edifícios	  (invasione	  di	  terreni	  o	  immobili)”	  (FUCOLTI,	  2015,	  p.	  197,	  
tradução	  das	  autoras).	  

O	  grau	  de	  criminalização	  ou	  ilegalidade,	  e	  até	  mesmo	  os	  mecanismos	  de	  execução,	  podem	  variar	  dependendo	  
do	  país,	  configurações	  ou	  objetivos	  dos	  squats	  e	  outros	  fatores.	  Na	  Espanha,	  por	  exemplo,	  “squatting	  para	  
moradia	  é	  um	  crime,	  mas	  não	  o	  squatting	  para	  criar	  um	  centro	  social”	  (LLEDIN,	  2015,	  p.	  262,	  tradução	  das	  
autoras).	   Em	   Berlim,	   um	   decreto	   (“Berliner	   Linie”)	   permite	   “o	   despejo	   de	   propriedades	   recém-‐ocupadas	  
dentro	  de	  24	  horas”	  (MORAWSKI,	  2015,	  p.	  184,	  tradução	  das	  autoras).	  Na	  França,	  por	  outro	  lado,	  squatters	  
“que	  permanecem	  em	  um	  espaço	  por	  mais	  de	  48	  horas	  não	  podem	  ser	  despejados	   imediatamente,	  mas	  
devem	  ser	  removidos	  através	  de	  um	  processo	  legal”	  e,	  devido	  à	  lei	  conhecida	  como	  “winter	  truce”,	  ou	  trégua	  
de	  inverno,	  os	  despejos	  são	  proibidos	  entre	  1	  de	  novembro	  e	  15	  de	  março	  –	  “a	  trégua	  tecnicamente	  não	  se	  
aplica	  aos	  squatters,	  mas	  torna	  o	  despejo	  durante	  o	  inverno	  impolítico	  e	  raro”	  (FELDMAN,	  2015,	  p.	  242	  e	  
243,	  tradução	  das	  autoras).	  

No	  caso	  das	  ocupações	  urbanas	  brasileiras,	  de	  modo	  similar,	  as	  perseguições	  e	  tentativas	  de	  criminalização	  
são	   cada	   vez	   mais	   evidentes,	   bastando	   analisar	   alguns	   projetos	   de	   lei	   atualmente	   em	   tramitação	   no	  
Congresso	  Nacional	  para	  constatar	  tal	  fato.	  São	  exemplos	  disso	  os	  Projetos	  de	  Lei	  nº	  6699	  e	  6994,	  ambos	  de	  
2002	  que	  visam	  criminalizar	  a	  autoconstrução,	  assim	  como	  os	  Projetos	  de	  Lei	  nº	  5065/2016,	  9604/2018	  e	  
9858/2018	   que	   propõem	   a	   tipificação	   do	   ato	   de	   ocupar	   como	   crime	   de	   terrorismo.	   Esse	   último	   sob	   a	  
justificativa	  de	  que:	  

Poderosos	   chefes	   de	   milícias	   paramilitares,	   eufemisticamente	   denominados	   líderes	   de	  
movimentos	  sociais,	  organizam	  e	  fazem	  propaganda	  aberta	  em	  redes	  sociais	  de	  ações	  que	  
aterrorizam	  produtores	  e	  trabalhadores	  rurais	  e	  a	  população	  em	  geral.	  Eles	  chantageiam	  os	  
Poderes	  do	  Estado	  e	  a	  sociedade	  brasileira	  sem	  sofrerem	  qualquer	  repressão	  ou	  punição.	  
[...]	  Travestidos	  de	  movimentos	  sociais	  existem	  grupos	  terroristas	  armados	  e	  organizados	  
para	  a	  prática	  de	  atos	  que	  levam	  pânico,	  prejuízos	  psicológicos,	  materiais	  e	  atentam	  contra	  
a	   propriedade	   e	   a	   vida	   do	   cidadão	   no	   campo	   e	   nas	   cidades	   brasileiras.	   [...]	   Vândalos,	  
baderneiros	  e	  desocupados,	  embalados	  por	  palavras	  de	  ordem	  embrutecedoras,	  depredam	  
o	  patrimônio	  público	  e	  privado	  sem	  pudor	  em	  nome	  das	  mais	  diversas	  reivindicações.	  Não	  
é	  aceitável	  que	  fins	  justifiquem	  anarquia,	  desordem	  e	  atos	  contra	  o	  direito	  de	  propriedade	  
privada	  e	  contra	  a	  vida	  (BRASIL,	  2018,	  p.	  2).	  
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Os	  contextos	  europeu	  e	  brasileiro,	  embora	  em	  diferentes	  proporções,	  também	  apresentam	  semelhanças	  em	  
relação	  ao	  acesso	  à	  moradia	  digna.	  Para	  Cattaneo	  (2013,	  p.	  145,	  tradução	  das	  autoras),	  a	  efetivação	  desse	  
direito	  “ainda	  está	  longe	  das	  possibilidades	  das	  pessoas	  comuns,	  com	  o	  aumento	  dos	  preços	  dos	  aluguéis	  
que	   tornam	  o	   acesso	   à	  moradia	   extremamente	   caro,	   fazendo	   com	  que	   a	  maior	   parte	   do	   tempo	  de	   vida	  
necessite	   ser	   vendido	   no	   mercado	   de	   trabalho,	   criando	   uma	   espiral	   em	   direção	   ao	   individualismo,	  
dependência	  monetária	  e	  escassez	  de	   tempo	   livre”.	  Assim,	  em	  vez	  de	   serem	  consideradas	  uma	   resposta	  
apropriada	  a	  um	  direito	  fundamental,	  “as	  casas	  estão	  sendo	  transformadas	  em	  mercadorias.	  A	  moradia	  não	  
é	  mais	  vista	  como	  uma	  necessidade	  social	  básica.	  Ela	  tornou-‐se	  um	  instrumento	  de	  lucro,	  transformando	  as	  
cidades	  de	  hoje	  em	  locais	  de	  intenso	  deslocamento	  e	  desigualdade,	  exploração	  e	  pobreza	  ”	  (VASUDEVAN,	  
2017,	  Kindle	  Locations	  129,	  132-‐134,	  tradução	  das	  autoras).	  

De	  acordo	  com	  Fernandes	   (2007),	  a	  concepção	  da	   terra	  enquanto	  mercadoria	   limita	  a	  possibilidade	  de	  o	  
Estado	   intervir	   em	   prol	   de	   uma	   ordem	   pública	   mais	   inclusiva	   nas	   cidades,	   uma	   vez	   que	   os	   interesses	  
individuais	  dos	  proprietários	  prevalecem	  sobre	  o	  uso	  social	  da	  terra.	  Nesse	  sentido,	  o	  ato	  de	  ocupar	  elimina	  
a	  barreira	  criada	  pela	   regulamentação	  que	   institui	  quase	  um	  caráter	  absoluto	  de	  proteção	  à	  propriedade	  
privada,	  pautando	  a	  reformulação	  da	  política	  urbana.	  

Conectado	  ao	  acima	  exposto,	  há	  ainda	  um	  outro	  ponto	  que	  merece	  ser	  explorado	  em	  relação	  ao	  squatting:	  
a	   gentrificação	   do	   espaço	   urbano.	   De	   acordo	   com	   Buchholtz	   (2015),	   o	   problema	   não	   está	   nos	   próprios	  
processos	  criativos,	  pois	  eles	  podem	  beneficiar	  os	  habitantes	  locais.	  Em	  vez	  disso,	  a	  questão	  “geralmente	  é	  
que	   qualquer	  melhoria	   é	   vista	   como	   um	   investimento	   para	   estimular	   os	   preços	   dos	   imóveis	   e	   serve	   ao	  
deslocamento	  voltado	  para	  a	  propriedade,	  ou	  seja,	  a	  gentrificação”	  (BUCHHOLZ,	  2015,	  p.	  48	  e	  49,	  tradução	  
das	  autoras).	  

Nesse	  sentido,	  contraditoriamente,	  embora	  o	  ato	  de	  renovar	  propriedades	  desocupadas	  seja	  uma	  alternativa	  
à	  especulação,	  e	  quando	  essas	  ações	  ocorrem	  em	  áreas	  periféricas	  degradadas,	  elas	  representem	  um	  meio	  
de	  neutralizar	  a	  distribuição	  espacial	  injusta	  dos	  recursos	  urbanos	  (MUDU,	  2013),	  a	  preservação	  encabeçada	  
por	  squatters	  “pode	  ser	  uma	  pré-‐condição	  para	  a	  gentrificação”	  (PRUIJT,	  2013,	  p.	  43,	  tradução	  das	  autoras).	  

[…]	  a	  gentrificação	  como	  efeito	  colateral	  do	  squatting	  seria	  uma	  contradição	  fundamental	  
desse	  movimento	  urbano.	  [No	  entanto,]	  em	  geral	  os	  squatters	  não	  são	  gentrificadores.	  Ao	  
contrário,	  eles	  tendem	  a	  se	  opor	  a	  corporações	  globais	  e	  desenvolvimento	  urbano	  onde	  os	  
residentes	  não	  têm	  voz,	  assim	  como	  a	  especulação	  do	  mercado.	  É	  muito	  mais	  fácil	  encontrar	  
squatters	  que	  estão	  mais	  preocupados	  com	  justiça	  social,	  falta	  de	  moradia,	  deslocamento,	  
preços	  de	  moradia	  e	  mercantilização	  e	  vigilância	  da	  vida	  urbana	  do	  que	  aqueles	  que	  são	  
cegamente	  orgulhosos	  de	  pertencerem	  à	  chamada	   ‘classe	  criativa’	   (LÓPEZ,	  2015a,	  p.	  35,	  
tradução	  das	  autoras).	  

Em	  acréscimo,	  com	  relação	  à	  insegurança	  da	  posse	  e	  à	  constante	  possibilidade	  de	  despejo	  o	  squatting	  e	  as	  
ocupações	  urbanas	  se	  assemelham	  muito.	  O	  ato	  de	  ocupar	  está	  inevitavelmente	  interligado	  ao	  ato	  de	  resistir,	  
pois	  como	  discorre	  Owens	  (2013,	  p.	  203,	  tradução	  das	  autoras),	  “a	  escolha	  de	  ficar	  ou	  sair	  sempre	  esteve	  
presente	  na	  visão	  ocupada	  do	  lar.	  Resistir	  à	  polícia	  nem	  sempre	  foi	  sobre	  a	  necessidade	  de	  ficar,	  mas,	  mais	  
frequentemente,	  sobre	  a	  necessidade	  de	  defender	  a	  autonomia	  da	  escolha	  -‐	  deve-‐se	  escolher	  quando	  ficar	  
e	  quando	  sair”.	  

No	  caso	  de	  uma	  ameaça	  iminente	  de	  despejo,	  como	  Owens	  (2013,	  p.	  185,	  tradução	  das	  autoras)	  observa,	  
squatters	   (assim	  como	  os	  moradores	  das	  ocupações	  urbanas)	  recorrerão	  a	  quase	  qualquer	  tática	  possível	  
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para	   permanecer	   no	   prédio	   (ou	   no	   terreno),	   como	   “passar	   por	   canais	   legais	   para	   incrementar	   suas	  
reivindicações	   sobre	   a	   propriedade,	   empreender	   uma	   campanha	   de	   relações	   públicas	   para	   direcionar	   o	  
sentimento	   local	   a	   seu	   favor,	   ou,	   se	   tudo	  mais	   falhar,	   empregar	  mais	   táticas	  militantes,	   como	  barricar	   o	  
espaço	  e	  defendê-‐lo	  contra	  a	  polícia.”	  

Enquanto	  morar	  for	  um	  privilégio,	  ocupar	  é	  um	  direito.	  

Ocupar	  e	  resistir.	  
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SANITARY, ENVIRONMENTAL AND MANAGEMENT PROBLEMS IN THE  MINHA CASA MINHA VIDA 
BAND 1 CONDOMINIUM POST-OCCUPANCY: THE CASE OF THE JARDINS DO OBELISCO HOUSING 

DEVELOPMENT IN THE CITY OF PELOTAS 

PROBLEMAS SANITARIOS, AMBIENTALES Y DE GESTIÓN EN LA POST-OCUPACIÓN DE 
CONDOMINIOS MINHA CASA MINHA VIDA PISTA 1: EL CASO DEL RESIDENCIAL JARDINS DO 

OBELISCO EN PELOTAS 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Nos últimos anos, tem ocorrido grande produção de Habitações de Interesse Social no Brasil. Através do Programa 
Minha Casa Minha Vida, esta produção deve ultrapassar, em 2018, os cinco milhões de unidades contratadas desde 
2009. Porém, sobre a produção também há grande crítica, quanto às construções e manutenções ineficazes em serviços 
de infraestrutura nos empreendimentos, expondo moradores e cidades a riscos sanitários e ambientais. Neste trabalho, 
apresenta-se o caso do mau funcionamento da rede de esgoto sanitário de um condomínio de baixa renda do Minha 
Casa Minha Vida em Pelotas-RS. Apresentam-se os problemas gerados pelo entupimento da rede, os descasos da 
população moradora e a atuação do poder público local quanto à situação. Têm-se como objetivos apontar os prejuízos 
deste problema para a população local e a cidade, o posicionamento do poder público local quanto ao caso, e a falta de 
conscientização dos moradores quanto a uma das causas do problema. Como resultados verifica-se a dupla culpa dos 
agentes envolvidos, pois se observa o descarte incorreto de lixo no local, causando o entupimento da rede, e a atuação 
ineficaz do poder público na busca da solução ao problema. Trata-se de uma pesquisa exploratória qualitativa com 
estudo de caso, tendo como métodos, pesquisa referencial, visitas técnicas e observação. Conclui-se pela urgência da 
adoção de medidas de melhor execução e gestão de Habitações de Interesse Social como o Minha Casa Minha Vida, 
além de realização de trabalho de conscientização ambiental e social com os moradores. Espera-se contribuir para um 
diagnóstico e melhor concepção de Habitações de Interesse Social nas cidades brasileiras. 
PALAVRAS-CHAVE: Programa Minha Casa Minha Vida; condomínio de baixa renda; Avaliação pós-ocupação; Habitação 
de Interesse Social.  

ABSTRACT: 
In recent years there has been a large production of Social Housing in Brazil. Through the Minha Casa Minha Vida 
Program, this production is expected to surpass in 2018 the five million units contracted since 2009. However, there has 
also been much criticism regarding not only the construction but also the infrastructure ineffective maintenance in the 
projects, thus exposing residents and cities to health and environmental risks. The case of the sanitary sewage network 
malfunction in a low-income Minha Casa Minha Vida housing development in the city of Pelotas, Rio Grande do Sul State, 
is presented in this study. The problems generated by the sewage system clogging, as well as the resident population 
and the acting of local government about the situation, are discussed. The study aimed to point out losses caused by this 
problem to the local population and the city, the local government attitude in the case, and the lack of awareness of 
dwellers as causes of the problem. As a result, the two major agents involved have been found guilty, inasmuch as there 
was an incorrect disposal of garbage, causing the sewage system to be clogged, and the ineffective performance of local 
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government in seeking a solution to this problem. This case study was a qualitative exploratory piece of research whose 
methodology included reference research, technical visits and observations. It could be concluded that there is an 
urgency to adopt better execution and management measures in Social Housing projects, such as the Minha Casa Minha 
Vida Program, in addition to the development of environmental and social awareness by local dwellers. It is hoped that 
this study can contribute to a better Social Housing diagnosis and design in Brazilian cities. 
KEYWORDS: Minha Casa Minha Vida Program; low income housing development; Post-occupancy evaluation; Social 
Housing.   

RESUMEN: 
En los últimos años, ha ocurrido gran producción de Viviendas de Interés Social en Brasil. Con el Programa Minha Casa 
Minha Vida, esta producción debe sobrepasar, en 2018, los cinco millones de unidades contratadas desde 2009. Pero 
sobre la producción también hay gran crítica, sobre las construcciones y manutenciones ineficaces en servicios de 
infraestructura en los emprendimientos, exponiendo a los residentes y ciudades a riesgos sanitarios y ambientales. En 
este trabajo, se presenta el caso del mal funcionamiento de la red de alcantarillado sanitario de un condominio de bajos 
ingresos del Minha Casa Minha Vida en Pelotas-RS. Se presentan los problemas generados por la obstrucción de la red, 
los descasos de la población moradora y la atuación del poder público local sobre la situación. Se tienen como objetivos 
señalar los perjuicios de este problema para la población local y la ciudad, el posicionamiento del poder público local 
sobre al caso, y la falta de concientización de los habitantes en cuanto a una de las causas del problema. Como resultados 
se verifica la doble culpa de los agentes involucrados, pues se observa el descarte incorrecto de basura en el local, 
causando la obstrucción de la red, y la atuación ineficaz del poder público en la búsqueda de la solución al problema. Se 
trata de una investigación exploratoria cualitativa con estudio de caso, teniendo como métodos, investigación 
referencial, visitas técnicas y observación. Se concluye por la urgencia de la adopción de medidas de mejor ejecución y 
gestión de Viviendas de Interés Social como Minha Casa Minha Vida, además de realización de trabajo de concientización 
ambiental y social con los moradores. Se espera contribuir a un diagnóstico y mejor concepción de Viviendas de Interés 
Social en las ciudades brasileñas. 
PALABRAS-CLAVE: Programa Minha Casa Minha Vida, condominio de bajos ingresos, Evaluación post-ocupación, 
Vivienda de interés Social. 
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INTRODUÇÃO 

O Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) é um programa de produção de Habitações de Interesse Social 
(HIS) criado e gerido pelo governo federal em parceria com estados e municípios. Foi lançado em 2009, e 
atualmente encontra-se em sua terceira fase, já tendo contratado mais de três milhões de unidades 
habitacionais em suas duas primeiras fases, e objetivando construir mais dois milhões de unidades em sua 
Fase 3 (PORTAL BRASIL, 2016, p. 1). 

No seu início, objetivava a provisão de moradias para famílias com até 10 salários mínimos, dividindo-as em 
três faixas de renda (BRASIL, 2009). Na sua Fase 3 divide as famílias em quatro faixas de renda, tendo como 
limites para enquadramento no Programa aquelas com renda mensal de até R$ 6.500,00 (7,39 salários 
mínimos, à época de criação da Fase 3) (PORTAL BRASIL, 2016, p. 1). 

A Faixa 1 é a que enquadra as famílias com a menor renda, sendo, inclusive, disponibilizados para esta Faixa 
subsídios financeiros para a aquisição da moradia (CUNHA, 2014, p. 150). Dada a restrição de investimentos 
na construção de empreendimentos desta Faixa (já que as unidades têm um valor limite máximo para serem 
construídas), as empresas construtoras responsáveis pelas obras muitas vezes vêm procurando baratear os 
custos das moradias. Como consequência, vem ocorrendo a implantação de inúmeros empreendimentos 
destinados à Faixa 1 na forma de condomínios fechados (PINTO, 2016a, p. 4), já que dessa forma a maioria 
deles pode ser disposta na forma de edifícios de cinco pavimentos, organizados em blocos de apartamentos, 
otimizando alguns custos, como diminuições de terrenos utilizados, dentre outros. 

Outra prática é o adensamento habitacional nos terrenos, pois são observados empreendimentos da Faixa 1 
com elevado número de unidades habitacionais por condomínio, como ressaltam Nascimento, Pequeno e 
Rosa (2014, p. 4) e Mercês (2013, p. 193), em suas análises na cidade de Caucaia-CE e na Região 
Metropolitana de Belém-PA, por exemplo. 

O barateamento das construções, o adensamento populacional, e demais fatores de redução de custos estão 
expondo a produção do MCMV, em especial a da Faixa 1, a inúmeras críticas de autores que vêm analisando 
sua produção em diversas cidades brasileiras, como Soraggi e Mendonça (2013, p. 104) e Moysés, Cunha, 
Borges e Maia (2013, p. 274). 

Em Pelotas o quadro não é diferente. Localizada a 250 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul – Porto 
Alegre –, Pelotas se caracteriza como uma cidade de porte médio (pouco mais de 340 mil habitantes) situada 
na região sul do estado (IBGE, 2016). Na cidade já foram construídos 10 empreendimentos Faixa 1 do MCMV, 
sendo que destes, nove foram promovidos na forma de condomínios fechados, e apenas um na forma de 
loteamento. 

Um dos dez empreendimentos Faixa 1 do MCMV de Pelotas é o Residencial Jardins do Obelisco – 
empreendimento tomado como estudo de caso neste trabalho. O Jardins do Obelisco está localizado no 
bairro Dunas, em uma região que tem como característica grande inserção de famílias de baixa renda (PINTO, 
2016b, p. 141). Este bairro, juntamente com outros três bastante próximos, lideram o ranking de número de 
ocorrências policiais de Pelotas (FARACO, 2015, p. 1). 
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Ainda, está em uma zona onde outros empreendimentos do MCMV foram ou estão sendo implantados, 
estando inclusive próximo a outros dois empreendimentos também promovidos para a Faixa 1 do MCMV em 
fase de entrega aos moradores – Residenciais Azaleia e Acácia (também 240 unidades habitacionais, cada). 

Verifica-se que com a implantação destes conjuntos de condomínios pertencentes à Faixa 1 do MCMV na 
região, acentuou-se um quadro que já era de famílias com baixa renda residentes no local, propiciando uma 
ainda maior aglutinação de famílias de classes sociais de renda inferiores em uma mesma região da cidade, 
assim como um aumento considerável da demanda na região por parte das redes de serviços de 
infraestrutura, como fornecimento de água e energia elétrica, e coleta de esgoto. 

Como a promoção de empreendimentos Faixa 1 é destinada a famílias de menores rendas, os problemas que 
muitas vezes são gerados no interior destes empreendimentos apresentam-se com maiores dificuldades de 
serem sanados, quando comparados a empreendimentos de famílias com renda superior, dados inúmeros 
fatores, como por exemplo, dificuldade de organização por parte dos moradores no intuito de angariar 
fundos de reparos nas construções e instalações de usos coletivos, entre outros (PINTO, 2016a, p. 21). 

Dada a conformação destes empreendimentos em condomínios fechados, tais problemas são acentuados, 
pois no interior destes condomínios o poder público não tem autonomia e tampouco jurisdição para intervir 
a fim de sanar problemas que venham a surgir após a ocupação do condomínio pelos moradores. 

No empreendimento em estudo, devido ao descarte irregular de lixo pelos próprios moradores, somado a 
falhas ocorridas durante a construção da rede de esgoto, esta se encontra entupida e danificada, ocasionado 
o transbordamento de esgoto nas áreas de uso comum (DIÁRIO POPULAR, 2014, p. 1). Neste trabalho 
investigam-se os problemas que este fato está causando à população e ao meio ambiente, as atitudes 
tomadas pelo poder público para auxiliar os moradores na solução do problema e o desfecho do problema 
após a intervenção do poder público, tanto sob a ótica da conduta dos moradores, quanto do poder público. 

É objetivo geral deste trabalho analisar as causas e consequências deste problema, e como objetivos 
específicos apontar seus prejuízos tanto à população moradora da região como ao meio ambiente, avaliando 
a postura adotada pelo poder público. 

Considerando a grande produção e o alcance nacional do MCMV, o trabalho justifica-se à medida que trata 
de problemas ocorridos em um condomínio Faixa 1 do Programa, e por abordar problemas que podem estar 
se reproduzindo em diversos outros casos do MCMV no Brasil. 

O PROBLEMA DA REDE DE ESGOTO DO RESIDENCIAL JARDINS DO OBELISCO 

O Residencial Jardins do Obelisco – Figura 1 – é um exemplar da Faixa 1 do MCMV. Possui 240 unidades 
habitacionais divididas em três blocos de apartamentos de cinco pavimentos, dispostos em três fitas de 
apartamentos paralelas entre si. Foi entregue aos moradores em 19 de dezembro de 2011 (LIMA, 2011, p. 
1). 
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Figura 1: Residencial Jardins do Obelisco 

Fonte: Autores (2017) 

Sua região possui outros quatro empreendimentos pertencentes ao MCMV (Residenciais Farroupilha II, Terra 
Nativa, Azaleia e Acácia, com 27, 149, 240 e 240 unidades, respectivamente), além de outros três 
empreendimentos do programa de HIS anterior ocorrido em Pelotas – o Programa de Arrendamento 
Residencial (PAR) – (Residenciais Querência, Charqueadas e Laçador, que totalizam 566 unidades). A Figura 
2 demonstra o Jardins do Obelisco e os demais empreendimentos vizinhos. Somados, os oito residenciais 
possuem 1.562 unidades habitacionais. 

 
Figura 2: O Jardins do Obelisco e demais empreendimentos de baixa renda localizados na região 

Fonte: Autores (2017) 
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Conforme diversos estudos, os problemas de utilização dos moradores de empreendimentos do MCMV para 
a Faixa 1 têm se multiplicado desde as inaugurações dos primeiros residenciais no Brasil, no final da década 
passada. Em Pelotas a situação não é diferente, conforme apontam estudos e periódicos locais, como Pinto 
(2016b, p. 15) e Faraco, (2015, p. 1). 

Inúmeros são os problemas e o Residencial Jardins do Obelisco é um dos mais representativos exemplares 
deste panorama. O Residencial apresenta desde sua inauguração diversos problemas que vão desde 
abandono das empresas terceirizadas responsáveis pela manutenção e segurança patrimonial do 
empreendimento (devido a problemas de pagamento pelos serviços prestados por estas empresas), até 
problemas de insegurança, como também registrou o sítio eletrônico de notícias “GaúchaZH”, através do 
relato da morte de uma criança moradora do Residencial dentro do mesmo (FARACO, 2015, p. 1). 

Porém, interessa neste trabalho a investigação e os desdobramentos de um problema específico com que os 
moradores do Residencial convivem há mais de seis anos: o entupimento das redes de esgoto sanitário que 
serviam o empreendimento, e o consequente transbordamento deste esgoto nas áreas de recreação e de 
uso comum do Residencial, conforme demonstra a Figura 3. 

 
Figura 3: Calamidade da área de uso comum do Jardins do Obelisco devido ao esgoto a céu aberto 

Fonte: Prefeitura de Pelotas (2016) 

Conforme relato dos moradores em primeira visita técnica, este entupimento teve início em 2012. O 
problema estaria sendo causado por três motivos, sendo eles o depósito e empilhamento de lixo pelos 
próprios moradores tanto nas canalizações das redes de esgoto, assim como no próprio pátio de utilização 
comum do condomínio, problemas de construção equivocada das redes pela empresa construtora 
responsável pela edificação do Residencial, e uma demanda superior à capacidade das redes de esgoto da 
região, dada a colocação de diversos condomínios habitacionais no local em curto espaço de tempo (DIÁRIO 
POPULAR, 2014, p. 1). 

Agravando a situação, o Residencial Jardins do Obelisco se caracteriza como um condomínio fechado 
pertencente ao MCMV da Faixa 1. Isto significa que toda a gestão e manutenção interna de serviços pós-
utilização dos moradores, neste condomínio, está a cargo dos mesmos, já que o poder público, representado 
pela gestão municipal da Prefeitura de Pelotas, não tem autonomia neste espaço, não efetuando, portanto, 
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eventuais consertos ou reparos nas áreas de uso coletivo. Essa situação de promoção de habitação para 
famílias com a menor renda do MCMV na forma de condomínios fechados pode se tornar bastante prejudicial 
aos próprios moradores devido à dificuldade de auto-organização por parte destes para a gestão dos serviços 
no condomínio. 

Medvedovski, Chiarelli, Coswig e Roesler (2010, p. 6) lembram que a gestão condominial para os 
empreendimentos habitacionais promovidos nos programas de HIS geralmente acarretam problemas para 
seus moradores. Mesmo assim, dos dez empreendimentos promovidos para a Faixa 1 do MCMV em Pelotas, 
nove foram concebidos na forma de condomínios fechados, apontando que assim como no Residencial 
Jardins do Obelisco, a situação também pode se agravar em outros empreendimentos. 

Em 2016 a situação de calamidade dentro do Residencial ficou ainda mais latente, conforme a Figura 4, pois 
o transbordamento atingiu patamares ainda não observados, à época, pelos moradores. No sítio eletrônico 
da Prefeitura Municipal de Pelotas, a notícia foi veiculada apontando para o entupimento como tendo sido 
ocasionado pelo descarte inconsequente de lixos diversos como roupas, sacolas, pneus, e até um carrinho 
de bebê nas áreas comuns do Residencial, encharcando o solo com o esgoto e gerando um grande odor 
desagradável, impedindo, como isso, que os moradores conseguissem utilizar as áreas de uso comum, tendo 
inclusive dificuldades de ventilarem suas moradias (MENGUE, 2016, p. 1). 

 
Figura 4: Retrato do descarte inconsequente de lixo pelos próprios moradores no Jardins do Obelisco 

Fonte: Prefeitura de Pelotas (2016) 

Nestes mesmos locais de uso comum, estavam localizados os equipamentos de recreação infantil, conforme 
a Figura 5 demonstra, a partir de visita técnica realizada no Residencial em abril de 2016. 
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Figura 5: Transbordamento do esgoto em meio à área de recreação infantil 

Fonte: Autores (2016) 

Além de toda a questão relacionada à depredação destas áreas de recreação, como no caso do furto das telas 
de separação deste local dos demais de uso comum, também se verifica o esgoto trasbordado no local, e 
vestígios do lixo depositado pelos moradores. 

Conforme um dos sítios eletrônicos de notícias da cidade “Diário Popular”, em um primeiro momento o 
problema do entupimento e transbordamento do esgoto foi apontado, por parte dos moradores, como 
advindo de uma má construção das redes de coleta pela empresa construtora responsável pela execução da 
obra. Todavia, também conforme o periódico, a empresa se posicionou contrária a esse diagnóstico, 
apontando que as redes haviam sido executadas corretamente, e que o descarte inadequado de diversos 
tipos de lixo pelos moradores seriam a causa do problema evidenciado (DIÁRIO POPULAR, 2014, p. 1). 

Pinto (2016a, p. 23) afirma que neste caso, fica praticamente insolúvel a situação, pois lembrando que o 
Residencial se caracteriza como um condomínio fechado, uma possível manutenção desta rede de esgoto, a 
fim de possibilitar seu desentupimento, ou até mesmo a construção de uma nova rede só seria possível caso 
os próprios moradores, por intermédio da administração gerida por seu síndico, se organizassem e arcassem 
com estes custos de manutenção. 

Dada a situação do Residencial, à época, ser de grande inadimplência da taxa condominial e de diversos 
conflitos internos (FARACO, 2015, p. 1) (PINTO, 2016a, p. 16), essa solução mostrou-se praticamente inviável. 

METODOLOGIA 

Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa (SILVEIRA, CÓRDOVA, 2009, p. 31). Realiza-se 
através de uma pesquisa exploratória em estudo de caso, por meio de busca referencial em fontes primárias 
e secundárias (GIL, 2007). 

As fontes se dividem em periódicos de circulação local, acerca da cidade onde está localizado o estudo de 
caso – Pelotas – e publicações locais e nacionais, sobre o empreendimento do estudo de caso – Residencial 
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Jardins do Obelisco – e de demais empreendimentos integrantes do Programa Minha Casa Minha Vida, seja 
na cidade ou em outras localidades brasileiras, respectivamente. As referências advêm, ainda, de publicações 
que qualificam o problema abordado no estudo – a presença de esgoto a céu aberto no interior de um 
empreendimento residencial – e da intervenção do poder público estatal na tentativa de solução do 
problema. 

De forma auxiliar, como procedimentos também foram realizadas duas visitas técnicas no Residencial, sendo 
a primeira em abril de 2016, e a segunda em abril de 2017, tendo a observação permeada tais visitas, e estas 
subsidiárias para a verificação anterior e posterior à intervenção estatal. 

OS EFEITOS NOCIVOS DO ESGOTO A CÉU ABERTO: PARA AS PESSOAS E O MEIO AMBIENTE 

Conforme resolução da Organização das Nações Unidas, o acesso ao saneamento básico qualificado é direito 
do ser humano, sendo “indispensável para gozar plenamente do direito à vida”.  

É claro que a situação verificada no Residencial Jardins do Obelisco não se trata de uma inexistência de prévia 
instalação das redes de esgotamento sanitário, mas sim de uma má utilização ou manutenção, que 
acarretaram em problemas de entupimento, aliada ao mau dimensionamento das redes e construção 
equivocada das mesmas, que causaram uma consequente exposição das pessoas e do meio ambiente ao 
esgoto. 

Como aponta o Portal Comunitário Ponta Grossa (2013, p. 1), além de proporcionar exposição nociva para 
as pessoas que estão em contato direto com o esgoto não tratado próximo às suas moradias ou aos seus 
locais de circulação, a existência de esgoto a céu aberto poderá também acarretar em problemas de saúde 
para as pessoas de outras localidades da região, através do alastramento de substâncias tóxicas presentes 
neste esgoto por meio de propagação pelo ar, ou por alagamentos futuros ocasionados pela chuva. 

Além disso, conforme Wong (2013, p. 1), esta situação pode ocasionar problemas de saúde diretamente 
relacionados aos próprios moradores do local, como diarreias ou alergias respiratórias, nasais, intestinais e 
de pele. O autor enfatiza que entre as crianças de zero a cinco anos que entram em contato com o esgoto, 
os problemas podem ser ainda mais graves, pois estas estão em fase de desenvolvimento corporal e cerebral, 
podendo ter sérios comprometimentos na vida adulta. 

Wong (2013, p. 1) explica que para as gestantes que vivem em um ambiente inóspito como esse, a exposição 
a essas substâncias tóxicas pode proporcionar uma má formação cardíaca, deficiência hepática ou ainda 
problemas imunológicos de seus bebês. 

Infiltrando-se no solo, o esgoto, que não está preparado para retornar à natureza sem um correto 
tratamento, pode poluir ainda mais o meio ambiente. Considerando-se que a maioria da água potável do 
planeta está em nosso subsolo, caso o vazamento encontre os lençóis freáticos, poderá haver contaminação 
desta água que seria boa para consumo. 

A atitude do poder público 

Conforme o sítio eletrônico da Prefeitura de Pelotas, no dia 11 de maio de 2016, a Prefeitura realizou um 
mutirão no Residencial Jardins do Obelisco a fim de solucionar o quadro aqui identificado – Figura 6 –, através 
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de diversas secretarias e do serviço de saneamento da cidade. Segundo a notícia, foram realizados serviços 
de desobstrução da rede de esgoto, drenagem e limpeza no pátio, além da instalação de duas coletoras de 
lixo no local, com o intuito de facilitar o descarte adequado do lixo produzido pelos moradores (MENGUE, 
2016, p. 1). 

 
Figura 6: Ação do poder público municipal no interior do condomínio              

Fonte: Prefeitura de Pelotas (2016) 

Além disso, a notícia informa que o poder público recolocaria em local externo ao Residencial (na via pública) 
uma nova lixeira que substituiria a antiga danificada, e que determinada secretaria atuaria, posteriormente, 
com trabalhos de conscientização junto às pessoas que vivem no local, para que estas pudessem manter a 
ordem e limpeza do condomínio quando o mutirão fosse finalizado. 

A ação do poder público, que aconteceu a partir de denúncias dos moradores do Jardins do Obelisco, 
conforme observado em conversa com alguns destes durante a visita técnica, acabou por incentivar o poder 
público a transpor as barreiras da jurisdição de um condomínio fechado e intervir no local, a fim de tentar 
melhorar a condição de vida dos moradores, já que estes por si só não conseguiam solucionar o problema. 

Porém, na nova visita técnica realizada, o quadro que se percebeu foi ainda pior ao observado na visita 
anterior. Mesmo o poder público tendo intervido no local, concluiu-se que este trabalho não foi suficiente 
para resolver o problema. 

A situação atual do Residencial Jardins do Obelisco 

Em segunda visita técnica, realizada em abril de 2017, foi constatado novamente vestígios de lixo 
indevidamente descartados nas áreas de uso comum do empreendimento, em quantidade até superior ao 
observado na primeira visita, conforme demonstra a Figura 7. 
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Figura 7: Lixo continua a ser depositado pelos moradores no Jardins do Obelisco              

Fonte: Autores (2017) 

Também se verificou que não existe lixeira externa ao muro do condomínio (a que a notícia veiculada no sítio 
eletrônico da Prefeitura informou que seria colocada). 

Quanto ao entupimento do esgoto, este está ainda mais latente, sugerindo que o problema não foi 
totalmente solucionado e até mesmo se agravou. 

Isso vem a demonstrar o contínuo descaso da população, que aparentemente aumentou a quantidade de 
lixo descartado em local indevido no condomínio, além da não eficácia total da atuação do poder público no 
local, mesmo considerando que o mesmo não tem jurisdição neste condomínio – já que se trata de espaço 
privado –, pois mesmo após seu trabalho, a situação não foi solucionada. Considera-se que atualmente, este 
problema já se trata de um caso de saúde pública. 

A situação demonstra o quão importante se faz um trabalho de assistência e educação ambiental para a 
conscientização da população moradora deste e de demais empreendimentos com perfil similar (seja pelo 
enquadramento no MCMV, seja pela faixa de renda), assim como um eficaz envolvimento do poder público, 
já que a população moradora por si só tem se mostrado incapaz de solucionar a situação. Além disso, verifica-
se mais uma vez a ineficácia da promoção de empreendimentos para Habitações de Interesse Social na forma 
de condomínios privados, pois a gestão destes se torna, na maioria das vezes, um problema que impede a 
solução de outros tantos advindos de concepções do espaço desta forma. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que os problemas sanitários e ambientais a que empreendimentos de baixa renda estão expostos 
demonstram-se como de difícil solução, sobretudo quando ocorridos em condomínios fechados, onde os 
moradores, muitas vezes, não demonstram ter capacidade de auto-organização suficiente para superar as 
causas destes problemas. 
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No estudo apresentado, verificou-se que uma má execução inicial na rede de esgoto do Residencial Jardins 
do Obelisco, aliada ao descarte incorreto de lixo no interior do condomínio pelos moradores, acarretaram 
em entupimento e transbordamento de esgoto nas áreas comuns do Residencial. Este problema transcende 
os muros do condomínio, tornando-se um caso de saúde pública para a cidade. Agravando-o, a rede de 
esgoto geral do bairro demonstra-se sobrecarregada pelos diversos empreendimentos instalados na região 
nos últimos anos. 

Mesmo o governo municipal tendo se colocado à disposição para resolução do problema de entupimento, 
realizando um serviço para tal fim, este não foi totalmente eficaz, não solucionando o problema. Ainda, os 
moradores continuam a não demonstrar consciência de seus atos, descartando incorretamente lixo no local. 

Recomendam-se urgentemente métodos mais acertados de construção e execução de empreendimentos 
promovidos por programas governamentais de HIS – que levem em consideração as reais necessidades dos 
locais onde serão implantados os empreendimentos –, e a realização de trabalhos de conscientização 
ambiental e social com os futuros moradores destes empreendimentos, a fim de que problemas como o 
evidenciado sejam evitados. Faz-se urgente também um maior envolvimento dos poderes públicos locais nos 
condomínios de HIS existentes nas cidades brasileiras. 

Embora se tratando de um condomínio fechado, ratifica-se que o problema gerado atinge a cidade como um 
todo, e que os moradores não possuem suficiente conscientização coletiva para lidar com tal problema. 

Sugerem-se para novos trabalhos investigações de problemas similares ocorridos em outras cidades 
brasileiras, e as medidas adotadas para a busca de soluções. 

Com este trabalho espera-se contribuir para o diagnóstico das HIS existentes no país, e para um 
melhoramento de idealização e execução de novas produções para esta faixa de renda da população. 
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RESUMO:	
Após	as	Jornadas	de	Junho	novos	grupos	auto-gestionados	passaram	a	emergir	das	redes	sociais	com	o	propósito	de	
realizar	transformações	espaciais	(BAPTISTA	e	ESPINOZA	2016).	Articulados	com	a	cultura	organizacional	da	sociedade	
em	rede	(SHIRKY,	2011)	e	atuando	de	maneira	híbrida	(Castells,	2013),	geram	e	trabalham	com	informações	
computadorizadas	em	uma	escala	sem	precedentes	(Panagoulia,	2017),	alterando	a	própria	cognição	em	relação	às	
cidades	(BEIGUELMAN,	2014).	Esta	pesquisa	analisa	relações	entre	o	surgimento	desses	grupos	e	o	momento	em	que	
iniciam	suas	atividades,	ou	seja,	as	influências	do	contexto	em	seus	surgimentos.	A	metodologia	utilizada	é	pautada	na	
análise	de	redes,	e	a	plataforma	fornecedores	de	dados	é	o	próprio	Facebook.	A	extração	dos	dados	apresentados	foi	
realizado	por	meio	do	API	Netvizz,	de	maneira	direcionada	e	com	profundidade	2.	Ao	total	foram	analisadas	1152	
páginas,	das	quais	475	atuam	diretamente	com	a	pauta	urbana.	Embora	o	surgimento	desses	grupos	seja	
compreendido	como	um	fenômeno	sistêmico	(MORIN,	2005),	os	resultados	apontam	relações	entre	o	contexto	social	
e	o	surgimento	de	grupos	que	atuam	com	pautas	específicas.	Ademais,	alguns	indicativos	demonstram	que	talvez	seja	
possível,	ao	analisar	o	surgimento	desses	grupos,	falar	no	início	de	um	novo	ator	de	transformação	urbana.	
PALABRAS	CHAVE:	Redes	sociais,	movimentos	sociais,	sociedade	em	rede,	transformação	urbana.  
	

ABSTRACT:	
After	the	Journeys	of	June	new	self-managed	groups	began	to	emerge	from	social	networks	in	order	to	improve	
spatial	transformations	(BAPTISTA	and	ESPINOZA	2016).	Connected	with	the	organizational	culture	of	the	networked	
society	(SHIRKY,	2011)	and	acting	in	a	hybrid	space	(Castells,	2013),	they	generate	and	work	with	computerized	
information	on	an	unprecedented	scale	(Panagoulia,	2017),	changing	their	own	cognition	of	the	cities	(BEIGUELMAN,	
2014).	This	research	analyzes	the	relationships	between	the	emergence	of	these	groups	and	the	moment	they	begin	
their	activities,	that	is,	the	influences	of	the	context	in	their	emergencies.	The	methodology	used	is	based	on	network	
analysis,	and	the	data	providers	platform	is	Facebook.	The	extraction	of	the	presented	data	was	done	through	the	
Netvizz	API,	in	a	directed	way	and	with	a	depth	2.	In	total,	1152	pages	were	analyzed,	of	which	475	work	directly	with	
the	urban	cause.	Although	the	emergence	of	these	groups	is	understood	as	a	systemic	phenomenon	(MORIN,	2005),	
the	results	indicate	relations	between	the	social	context	and	the	emergence	of	groups	that	act	with	specific	causes.	In	
addition,	some	indicatives	demonstrate	that	it	may	be	possible,	when	analyzing	the	emergence	of	these	groups,	to	
speak	at	the	beginning	of	a	new	actor	of	urban	transformation.	
KEY	WORDS:	Social	networks,	social	movements,	network	society,	urban	transformation.		
	

RESUMEN:	
Luego	despues	de	las	Jornadas	de	Junio	nuevos	grupos	auto-gestionados	pasaron	a	emerger	de	las	redes	sociales	con	
el	propósito	de	realizar	transformaciones	espaciales	(BAPTISTA	y	ESPINOZA	2016).	Articulados	con	la	cultura	
organizacional	de	la	sociedad	en	red	(SHIRKY,	2011)	y	actuando	de	manera	híbrida	(Castells,	2013),	generan	y	trabajan	
con	informaciones	computarizadas	en	una	escala	sin	precedentes	(Panagoulia,	2017),	alterando	la	propia	cognición	
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que	tinen	de	las	ciudades	(BEIGUELMAN,	2014).	Esta	investigación	analiza	relaciones	entre	el	surgimiento	de	esos	
grupos	y	el	momento	en	que	inician	sus	actividades,	o	sea,	las	influencias	del	contexto	en	sus	surgimientos.	La	
metodología	utilizada	es	pautada	en	el	análisis	de	redes,	y	la	plataforma	proveedores	de	datos	es	el	propio	Facebook.	
La	extracción	de	los	datos	presentados	fue	realizada	por	medio	del	API	Netvizz,	de	manera	direccionada	y	con	
profundidad	2.	Al	total	se	analizaron	1152	páginas,	de	las	cuales	475	actúan	directamente	con	la	pauta	urbana.	
Aunque	el	surgimiento	de	estos	grupos	sea	comprendido	como	un	fenómeno	sistémico	(MORIN,	2005),	los	resultados	
apuntan	relaciones	entre	el	contexto	social	y	el	surgimiento	de	grupos	que	actúan	con	pautas	específicas.	Además,	
algunos	indicativos	demuestran	que	quizás	sea	posible,	al	analizar	el	surgimiento	de	esos	grupos,	hablar	del	inicio	de	
un	nuevo	actor	de	transformación	urbana.	
PALABRAS-CLAVE:	directrices,	sumisión,	artículo,	modelo,	arquitectura.	
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INTRODUÇÃO	
Para	Manuel	Castells	(2013)1,	a	Primavera	Árabe2	e	os	movimentos	Occupy	inauguraram	um	novo	gênero	
de	movimento	 social	no	 século	XXI.	Mas	esta	afirmação	não	é	baseada	em	alguma	 reconexão	de	classes	
oprimidas,	 como	 proposto	 por	 Bauman	 (2009)	 ou	 de	 uma	 reestruturação	 das	 lutas	 de	 classe,	 como	
proposto	por	Harvey	(2012).	Ainda	que	alguns	desses	movimentos,	que	se	espalharam	por	951	cidades	de	
82	 países	 (CASTELLS,	 2013),	 tivessem	 forte	 vinculação	 com	 a	 pauta	 urbana,	 a	 análise	 de	 Castells	 não	 se	
baseia	na	proposta	de	Harvey	(2012)	para	que	as	"as	hordas	desorganizadas	de	produtores	de	urbanização	
explorassem	suas	capacidades	e	poderes	revolucionários".		

Esta	pesquisa	não	tem	o	 intuito	de	analisar	os	movimentos	sociais	em	si,	mas	 inicia	sua	contextualização	
ponderando	quais	as	condicionantes	sociais	e	tecnológicas	que	possibilitaram	e	fomentaram	esses	levantes	
populares	de	magnitude	global.	Como	argumentado	por	Carneiro	(2012)	o	contexto	global	de	2011,	além	
de	 uma	 crise	 econômica	 arrastada	 desde	 2008,	 acarretou	 uma	 crise	 de	 representatividade	 política	 e	
questionamentos	 sobre	o	próprio	 sistema	democrático3.	Concomitante	a	esse	cenário	de	crise	em	escala	
global,	os	indivíduos,	por	meio	dos	avanços	na	TIC's,	experimentavam	com	sucesso	novas	formas	de	auto-
organização	e	gestão	de	grupos	descentralizados	nas	redes	sociais	digitais	(HAMRA,	2008).	Não	se	pretende	
criar	aqui	uma	relação	de	causas	e	consequências,	entende-se	que	mudanças	dessa	magnitude	devem	ser	
compreendidas	 como	 variáveis	 de	 um	 sistema	 complexo4,	 mas	 é	 fundamental	 elucidar	 os	 principais	
fenômenos	catalisadores	dessa	transformação.	

De	acordo	com	Castells	(2013),	a	grande	novidade	desses	movimentos	se	deu	pelo	avanço	nas	Tecnologias	
de	Informação	e	Comunicação	(TIC's),	que	superando	a	brecha	digital5	avançaram	importantes	barreiras	na	
consolidação	 da	 sociedade	 em	 rede6	 e	 permitiram	 a	 grandes	 grupos	 de	 indivíduos	 se	 comunicarem	 por	
meios	digitais.	Ainda	que	a	análise	de	Castells	à	respeito	da	importância	da	internet	na	organização	destes	
movimentos	sociais	seja	precisa	e	de	continuidade	as	investigações	de		"Comunicación	y	Poder"	(CASTELLS,	

																																																													
1	Ao	citar	a	obra	de	Castells	de	2013,	"Redes	de	 Indignação	e	Esperança",	parece	 importante	fazer	certas	ressalvas	em	relação	a	
uma	obra	produzida	no	calor	do	momento,	quando	muitas	das	manifestações	analisadas	ainda	estavam	em	curso.	
2	Por	Primavera	Árabe	entende-se	as	manifestações	sociais	que	tiveram	início	da	Tunísia,	em	dezembro	de	2009	e	se	espalharam	
por	diversos	países	do	mundo	árabe,	como	por	exemplo	Tunísia,	Líbia,	Egito,	Iêmen,	Jordânia,	entre	outros.	As	principais	revoluções	
lutavam	 pela	 deposição	 dos	 regimes	 ditatoriais	 e,	 neste	 sentido,	 alcançaram	 seus	 objetivos	 ao	 conseguirem	 destituir	 antigos	
governantes	de	seus	poderes	em	países	como	o	Egito	e	Tunísia.		Por	movimentos	Occupy	entende-se	as	manifestações	sociais	que	
tiveram	 início	em	setembro	de	2011	com	o	movimento	Occupy	Wall	 Street	na	 cidade	de	Nova	 Iorque	e	que	 se	espalharam	por	
diversas	cidades	nos	Estados	Unidos,	influenciando	movimentos	semelhantes	em	outros	países.	(Para	mais	informações	sobre	essas	
manifestações	 recomenda-se	 o	 livro	 Redes	 de	 Indignação	 e	 Esperança,	 de	 Manuel	 Castells,	 publicado	 no	 Brasil	 em	 2013	 pela	
Editora	Zahar	)	
3	 Os	 questionamentos	 ao	 sistema	 democrático	 puderam	 ser	 observados	 nas	 principais	 manifestações	 pela	 presença	 das	 frases	
"Democracia	Real	Ya"	,	na	Espanha	,	"Real	Democracy"	no	Reino	Unido	e	"We	are	the	99%"	nos	Estados	Unidos.	
4	O	conceito	de	sistema	complexo	é	utilizado	de	acordo	com	a	perspectiva	de	Edgar	Morin	(2005)	
5	Manuel	Castells	afirmou	em	entrevista	à		Agência	RBS,	no	ano	2015,	que	a	brecha	digital	está	praticamente	superada.	Disponível	
em:	 <http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2015/05/manuel-castells-um-pais-educado-com-internet-progride-um-
pais-sem-educacao-usa-a-internet-para-fazer-estupidez-4762171.html>	acesso	em:	27/mai/2018	
6	Para	a	compreensão	de	Castells	à	respeito	da	Sociedade	em	Rede,	ver	"A	era	da	Informação:	economia,	sociedade	e	cultura;	V.1	
da	trilogia	"A	Sociedade	em	Rede".	6a	Edição.	São	Paulo:	Paz	e	Terra,	2013				
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2009),	algumas	atribuições	dadas	ao	espaço	web	precisam	ser	observadas	com	ressalvas,	principalmente	ao	
referir-se	à	internet	"como	um	espaço	de	livre	comunicação"7.		

Sobre	o	uso	massivo	da	internet	e	mais	especificamente	das	redes	sociais,	vistas	hoje	com	mais	receio	por	
Bauman	 (Bauman;	 Mauro,	 2015)	 do	 que	 no	 calor	 do	 momento	 em	 que	 as	 manifestações	 eclodiram,	
acredita-se	que	ainda	seja	muito	precipitado	atribuir	um	juízo	de	valor.	Tratam-se	de	ferramentas	amplas	e	
que	 se	 tornaram	 populares	muito	 recentemente.	 Pretende-se	 deixar	 claro,	 neste	 ponto,	 que	 a	 pesquisa	
busca	 analisar	 apenas	um	dos	possíveis	 usos	 dessas	 novas	 formas	de	 interação,	 e	 não	discutir	 os	 prós	 e	
contras	de	maneira	holística.	Ao	contrário	de	Bauman	(2016),	entretanto,	acreditamos	que	os	fatos	atuais	e	
argumentos	ainda	não	sejam	suficientes	para	se	dizer	que	"as	redes	sociais	são	uma	armadilha",	mas	sim	
um	fenômeno	que	também	pode	ser	cooptado	para	causas	de	equidade	social.				

Retomando	 agora	 à	 temática	 da	 pesquisa,	 vale	 recorrer	 à	 história	 para	 lembrar	 que	 embora	 o	 uso	 da	
internet	 tenha	 iniciado	 sua	 popularização	 ainda	 na	 primeira	metade	 da	 década	 de	 1990,	 foi	 na	 primeira	
década	 do	 século	 XXI	 que	 o	 aumento	 do	 número	 de	 pessoas	 conectados	 acarretou	 crescimentos	 mais	
significativos,	sendo	posteriormente	sustentado	pela	popularização	dos	smartphones	(HAMRA,	2018).	Entre	
os	 anos	 de	 2010	 e	 2011	 atingiu-se	 o	 número	 de	 2	 bilhões	 de	 indivíduos	 conectados	 à	 internet8,	mesmo	
período	 em	 que	 a	 venda	 de	 smartphones	 no	 mundo	 teve	 seus	 maiores	 crescimentos	 históricos,	
respectivamente	72%	e	59%.		

O	 grande	 advento	 da	 popularização	 dos	 smartphones	 é	 o	 fato	 de	 que	 ao	 nos	 	deslocarmos	 pela	 cidade	
portando	 dispositivos	 conectados	 à	 internet,	 	passamos	 a	 gerar	 constantemente	 dados	 e	 informações	
computadorizadas	 sobre	 as	 cidades	 e	 sobre	 nós	mesmos	 em	 uma	 velocidade	 sem	 precedentes.	 Não	 se	
trata,	 entretanto,	 apenas	 de	 uma	 produção	 e	 disponibilização	 de	 dados,	 mas	 do	 empoderamento	 dos	
indivíduos	 que	 aumentam	 o	 seu	 poder	 de	 cognição	 da	 cidade.	 Provavelmente	 o	 termo	mais	 apropriado	
para	descrever	esse	 fenômeno	seja	 "cibridismo",	utilizado	aqui	de	acordo	com	a	 conceituação	de	Giselle	
Beiguelman	(2004).	Em	termos	práticos,	aplicativos	de	trânsito	nos	permitem	visualizar	a	cidade	através	das	
edificações	e	da	própria	geografia,	aplicativos	de	meteorologia	nos	permitem	prever	o	clima	para	o	final	do	
dia	 e	 aplicativos	 de	 streaming	 nos	 permitem	 visualizar	 eventos	 públicos	 estando	 em	 qualquer	 local	 da	
cidade.	 O	 que	 fica	 claro,	 tendo	 um	 smartphone	 em	 nossas	 mãos	 e	 ao	 sabermos	 que	 estamos	 apenas	
começando	a	explorar	seu	potencial	tecnológico,	é	que	vivemos	um	momento	de	ciborguização	do	corpo,	
que	se	torna	muito	mais	potente	com	esses	dispositivos	acoplados.	

	Neste	 ponto	 já	 se	 torna	 possível	 apresentarmos	 um	 dos	 principais	 questionamentos	motivadores	 desta	
pesquisa,	afinal:		o	que	nós,	como	seres	em	ciborguização9,	faremos	de	diferente	pelas	cidades?	Se	estamos	
mais	potencializados,	como	melhoraremos	a	situação	atual?	Mais	uma	vez	faz-se	aqui	uma	ressalva,	de	que	
a	ciborguização	não	é	unilateral,	a	sociedade	como	um	todo	se	transforma,	e	o	que	talvez	vivenciaremos	
seja	uma	potencialização	das	disputas	intrínsecas	aos	espaços	urbanos.	
																																																													
7	 Esta	 pesquisa	 não	 tem	o	 intuito	 de	 discutir	 a	 liberdade,	 ou	 não,	 que	 a	 internet	 possibilita.	 Claramente	 a	 "deepweb",	 e	 outras	
formas	de	navegação	oferecem	significativa	 liberdade	aos	 indivíduos,	 	mas	na	prática	ainda	ainda	são	espaços	pouco	acessados.	
Principalmente	 no	 que	 diz	 respeito	 aos	 movimentos	 sociais	 de	 2010	 e	 2011,	 a	 bibliografia	 do	 próprio	 Castells	 indica	 que	 as	
articulações	ocorreram	em	espaços	virtuais	criados	e/ou	controlados	por	entidades	privadas,	como	as	redes	sociais,	fornecedores	
de	emails	e	buscadores	web.	
8	https://www.statista.com/statistics/263437/global-smartphone-sales-to-end-users-since-2007/	
9	O	conceito	de	ciborgue	é	apropriado	da	obra	de	Dona	Haraway	(1991)	
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Entretanto,	 ao	 contrário	 do	 que	 alguns	 críticos	 "apocalípticos"	 das	 tecnologias	 e	 relações	 pessoais	
preconizavam	 (ver	 MACEDO,	 2016),	 os	 avanços	 nas	 TIC's	 e	 a	 popularização	 do	 acesso	 à	 internet	 não	
significaram	 um	 abandono	 do	 espaço	 urbano	 e	 das	 relações	 sociais,	 mas	 sim	 a	 criação	 de	 um	 espaço	
híbrido,	que	é	tecido	à	medida	que	habitamos	os	espaços	das	cidades	estando	conectados	às	redes	digitais.	
Como	argumenta	André	Lemos	(2008),	não	vivenciamos	o	abandono	do	espaço	físico,		mas	a	criação	de	um	
espaço	conjunto.		

Não	se	pode	ignorar,	entretanto,	que	de	fato	existe	uma	transmutação	de	ações	tradicionalmente	atreladas	
aos	 espaços	 físicos	 que	 passam	 a	 ocorrer	 na	 esfera	 virtual,	 o	 que	 talvez	 justifique	 o	 receio	 dos	 "críticos	
apocalípticos"	 apontados	 por	 Macedo	 (2016).	 Porém	 como	 o	 próprio	 Macedo	 (2016)	 argumenta,	 a	
interação	 social,	 historicamente	 falando,	 sempre	 esteve	 vinculada	 a	 necessidade	 da	 copresença.	 O	 que	
deve	ficar	claro,	entretanto,	é	que	em	alguns	casos,	de	fato,	as	TIC's	superam	alguns	meios	de	relação	social	
atrelados	 a	 copresença,	 mas	 por	 outro	 lado,	 corrobora	 com	 antigas	 práticas	 de	 socialização,	 criam	 e	
potencializam	novas	dinâmicas	sociais.	

Como	pode	 se	observar	 na	Primavera	Árabe	e	 nos	movimentos	Occupy,	 a	 presença	do	 corpo	no	 espaço	
físico	foram	fundamentais	para	a	humanização	dos	processos.	Em	diversos	países,	assim	como	nas	Jornadas	
de	 Junho	 no	 Brasil,	 as	 cenas	 da	 violência	 sofrida	 pelos	 indivíduos	 repercutiram	 e	 deixaram	 ainda	 mais	
indignada	a	população	 (FREITAS,	2015),	que	ao	 invés	de	ser	 repelida	pelo	medo,	 se	aglutinou	ainda	mais	
nas	manifestações	seguintes.	Vale	lembrar,	neste	ponto,	que	o	próprio	estopim	da	Primavera	Árabe	se	deu	
com	 um	 ato	 corporal	 no	 espaço	 público.	 Foi	 a	 autoimolação	 de	 Mohamed	 Bouazizi,	 filmada	 e	
disponibilizada	online,	que	despertou	os	primeiros	levantes	populares.		

Como	 coloca	 Castells	 (2013),	 a	 liberdade	 do	 espaço	 web	 permitiu	 o	 encontro	 das	 inquietações	 dos	
indivíduos.	Os	anseios	por	mudanças,	antes	dispersos	nas	ruas,	se	encontraram	por	meio	de	hyperlinks	e	se	
agruparam	com	ressonâncias	convergentes	de	forma	extremamente	rápida	e	inesperada.	Vídeos,	textos	e	
áudios	criaram	uma	nova	rede	de	mídias	que	superaram	os	veículos	da	imprensa	tradicional.	Novas	formas	
narrativas	 foram	 construídas	 em	 "primeira	 pessoa"10	 por	 cidadãos	 que,	 embora	 não	 qualificados	 como	
jornalistas11,	estavam	massivamente	empoderados	de	seus	smartphones	e/ou	conectados	à	internet.	

Atuando	 assim,	 com	narrativas	 individuais	 e	 dispersas	 pelos	 espaços	 da	 cidade,	 os	 cidadãos	 construíram	
uma	 rede	de	 conexão	 em	prol	 dos	 levantes,	mas	 essas	 conexões	 não	 se	 estabeleceram	apenas	 entre	 os	
envolvidos	 nos	movimentos,	mas	 também	 com	os	movimentos	 semelhantes	 que	 passaram	 a	 eclodir	 em	
outros	locais.	Essas	conexões	entre	os	movimentos,	além	das	semelhanças	em	suas	pautas	e	na	maneira	de	
atuação,	 foram	verificadas	na	práticas	dos	movimentos	que	trocavam	referências	entre	si,	 como	descrito	
por	Castells:						

"	 (…)quando	surgiram	as	primeiras	articulações	do	movimento	 Indignados	 (Espanha)	em	
maio	de	2011,	os	manifestantes	gritavam	“A	Islândia	é	a	solução”,	em	alusão	à	Revolução	
das	 Panelas.	 Nessa	mesma	 linha,	 o	 primeiro	 acampamento	 do	movimento	Occupy	Wall	

																																																													
10	Para	maior	conhecimento	sobre	a	importância	das	narrativas	no	protesto	ver	Freitas	(2015)	
11	 Sobre	 a	 substituição	do	 trabalho	de	profissionais	 por	 amadores,	 não	 se	 trata	de	um	 fenômeno	exclusivo	dos	profissionais	 de	
comunicação,	mas	de	 toda	a	derrubada	do	custo	organizacional	que	viabilizou	outras	 formas	de	 realização	das	atividades,	 tema	
amplamente	debatido	por	Clay	Shirky	(2012)	à	respeito	dos	efeitos	da	sociedade	em	rede.	
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Street	 foi	chamado	de	“Praça	Tahrir”,	mesmo	nome	dado	ao	acampamento	criado	pelos	
Indignados	na	Praça	de	Catalunya,	em	Barcelona."	(CASTELLS,	2013,	p.	23)	

Ainda	que	as	análises	de	cada	movimento	sejam	poucas	e	não	permitam	uma	comparação	precisa	de	cada	
caso,	alguns	fenômenos	permitem	traçar	paralelos	entre	as	manifestações	que	se	espalharam	pelo	mundo	
em	 2011	 e	 as	 Jornadas	 de	 Junho	 no	 Brasil.	 O	 próprio	 livro	 de	Manuel	 Castells,	 "Redes	 de	 Indignação	 e	
Esperança",	ao	ser	lançado	no	Brasil	em	2013	já	incluía	um	posfácio	do	autor	fazendo	uma	analogia	entre	
os	movimentos.		

No	Brasil,	mais	especificamente,	embora	a	pauta	dos	movimentos	fosse	dispersa	e	caracterizada	por	uma	
crise	sistêmica	e	de	representatividade	política,	a	pauta	urbana	foi	bastante	presente.									

Embora	as	manifestações	 tenham	se	encerrado	e	hoje,	após	o	calor	do	momento,	as	conquistas	práticas	
sejam	questionáveis,	 observa-se	 um	novo	 "padrão	 emergente"12	 de	 comportamento	no	que	diz	 respeito	
aos	 processos	 de	 criação	 de	 grupos	 auto-gestionados	 para	 reivindicar	 determinadas	 causas.	 Como	
argumenta	Shirky	(2012),	"a	criação	de	grupos	ridiculamente	fácil"	não	se	trata	de	um	fenômeno	específico	
e	 vinculado	 ao	 espaço	 urbano	 ou	 das	 manifestações	 sociais,	 mas	 de	 um	 comportamento	 emergente	
possibilitado	pelos	avanços	nas	TIC's.		

Não	à	toa,	em	termos	práticos,	o	grande	legado	da	Primavera	Árabe	e	movimentos	Occupy	não	diz	respeito	
a	derrubada	de	regimes	ditatoriais,	mas	ao	aprendizado	sobre	novas	formas	de	organização	e	manifestação	
social	(HAMRA,	2018).	Ainda	que		de	forma	inconsciente,	foi	com	o	corpo	presente	na	praça	e	transmitindo	
suas	 ações	 no	 espaço	 web	 que	 as	 manifestações	 se	 iniciaram	 e	 se	 estruturaram	 com	 o	 tempo.	 	Neste	
sentido	 é	 preciso	 entender	 a	 internet	 não	 como	 um	 canal	 de	 comunicação,	 mas	 como	 um	 espaço	
comunicacional	 (LÉVY,	 2011),	 no	 qual	 os	 processos	 de	 comunicação	 são	 constantes	 e	 sistêmicos,	 não	 se	
estabelecendo	apenas	entre	emissor	e	receptor.	São	pelas	ações	neste	espaço	que	estamos	aprendendo	a	
nos	organizar	de	maneira	horizontal	e	desierarquizada	(SHIRKY,	2012).	

Vale	 ressaltar	que	esta	pesquisa	não	 tem	por	 intuito	analisar	os	 resultados	práticos	da	Primavera	Árabe,	
dos	movimentos	Occupy	ou	das	centenas	de	outros	movimentos	que	se	espalharam	pelo	mundo.	Não	se	
trata	de	uma	análise	das	reivindicações	e	conquistas	desses	movimentos,	mas	assim	como	sugere	Castells	
(2013),	 parte	 da	 compreensão	 de	 que	 a	maneira	 como	 esses	movimentos	 se	 articularam	 e	 utilizaram	 o	
espaço	híbrido	constituíram	e	difundiram	uma	nova	cultura	organizacional	para	as	lutas	sociais.	

Esta	 pesquisa	 tampouco	 pretende	 adentrar	 na	 seara	 das	 ciências	 da	 comunicação	 e	 nas	 análises	
qualitativas	 da	 formação	 de	 grupos,	 tema	 já	 amplamente	 abordado	 por	 autores	 como	 SHIRKY	 (2011	 e	
2012).	A	pesquisa	 se	dedica	a	 verificar	 se	existe	 relação	direta	entre	o	 surgimento	de	grupos	que	atuam	
com	a	pauta	urbana	e	o	momento	em	que	iniciam	suas	atividades,	ou	seja,	se	o	contexto	está	diretamente	
relacionado	com	a	pauta	e	momento	em	que	os	indivíduos	criam	os	grupos	e	começam	a	atuar.	

Claramente,	 processos	 de	 organização	 comunitária	 para	 a	 transformação	 de	 determinada	 espacialidade	
não	 são	 novidades,	 mas	 a	 consolidação	 e	 atuação	 nas	 redes	 sociais	 nos	 permite	 outras	 análises	 e	
comparações.	 É	 exatamente	 neste	 ponto,	 que	 assim	 como	 nos	 movimentos	 sociais,	 acredita-se	 que	 a	

																																																													
12	O	conceito	de	"Padrão	Emergente"	é	referenciado	aqui	em	consonância	com	JOHNSON,	2003.	

10176



	

consolidação	da	sociedade	em	rede	gerou	novas	possibilidades	de	articulação	social	para	a	transformação	
das	cidades.	Talvez	possa-se	dizer,	inclusive,	do	surgimento	de	um	novo	gênero	de	ator	urbano.						

METODOLOGIA	

A	proposta	prática	desta	pesquisa	 é	 investigar,	 por	meio	de	uma	 rede	 social	 digital,	 qual	 o	 contexto	e	 a	
proposta	dos	grupos	auto-gestionados	que	tem	emergido,	após	as	Jornadas	de	Junho,	com	o	propósito	de	
realizar	 transformações	 espaciais.	 Para	 alcançar	 este	 objetivo	 foi	 adotada	 a	 rede	 social	 "Facebook",	 que	
levou	 em	 consideração	 fatores	 como	 (i)	 a	 disponibilidade	 de	 dados	 abertos,	 (ii)	 a	 popularidade	 da	 rede	
social	 no	 Brasil,	 (iii)	 API's13	 próprios	 e	 disponibilizados	 para	 extração	 de	 dados,	 (iv)	 as	 diversas	 mídias	
disponíveis	dentro	da	plataforma	(vídeos,	textos,	imagens,	links	e	áudios).	

Por	se	tratar	da	análise	de	um	fenômeno	sistêmico,	a	metodologia	proposta	teve	início	com	a	escolha	de	
um	 produto	 final	 do	 processo	 analisado,	 tomado	 então	 como	 ponto	 de	 início	 a	 partir	 do	 qual	 se	
desenvolveram	 os	 levantamentos	 sobre	 as	 condicionantes	 de	 seu	 surgimento.	 Por	 "ponto	 de	 início",	
considerando	que	o	objeto	final	do	processo	analisado	são	grupos	auto-gestionados	que	se	articulam	pelo	
Facebook,	deveria	ser	determinada	uma	página	nesta	rede	social	que	atue	com	a	pauta	urbana.	Os	critérios	
para	 esta	 seleção	 foram	 i)	 a	 longevidade	 das	 ações	 do	 grupo,	 ii)	 a	 permanência	 da	 atuação	 no	 espaço	
público,	 iii)	 conhecimentos	 prévios	 sobre	 o	 contexto	 social	 e	 político	 e	 iv)	 a	 atividade	 dos	membros	 na	
própria	página	do	Facebook,	v)	ter	 iniciado	suas	atividades	após	as	Jornadas	de	Junho,	vi)	a	popularidade	
das	páginas	em	número	de	pessoas	que	as	seguem.	

A	análise	de	possíveis	casos	baseados	nestes	critérios	indicou	a	página	"A	Batata	Precisa	de	Você",	que	atua	
no	Largo	da	Batata,	na	cidade	de	São	Paulo,	como	a	melhor	opção.	Vale	 ressaltar,	como	 já	demonstrado	
(HAMRA,	2018),	que	as	atividades	de	transformação	espacial	no	Largo	da	Batata	não	são	atribuídos	a	este	
único	 grupo,	 mas	 a	 muitos	 grupos	 e	 atores	 que	 não	 necessariamente	 possuem	 alinhamentos	 prévios14.	
Entretanto,	 ainda	 que	 não	 esteja	 no	 escopo	 desta	 pesquisa,	 esta	 é,	 de	 fato,	 a	 página	 mais	 ativa	 nos	
processos	que	ocorreram	no	Largo	da	Batata	nos	últimos	anos	(HAMRA,	2018).	

				Tendo	estabelecido	a	página	a	partir	do	qual	os	dados	seriam	coletados,	passou-se	a	análise	de	sua	rede,	
para	 a	 qual	 foi	 utilizado	 o	 API	Netvizz.	Na	 coleta	 por	meio	 do	Netvizz	 foi	 utilizado	 o	método	 "Page	 Like	
Network",	através	do	qual	foram	mapeados	todas	as	páginas	de	Facebook	que	se	conectaram	com	a	página	
inicial	 por	meio	 de	 "Likes".	 Todas	 as	 informações	 sobre	 os	 "Likes"	 trocados	 foram	 coletadas	 de	maneira	
"direcionada",	 isso	significa	que	é	possível	saber	se	a	troca	de	"Likes"	foi	recíproca	ou	se	apenas	uma	das	
páginas	 estabeleceu	 a	 conexão.	 Além	 da	 coleta	 direcionada,	 o	 levantamento	 do	 total	 de	 páginas	
conectadas	 foi	 realizado	com	profundidade	2,	ou	seja,	não	aparecem	no	mapeamento	apenas	as	páginas	
conectadas	diretamente	com	a	página	 inicial,	mas	 também	aquelas	que	se	conectaram	diretamente	com	
outras	páginas	que	estejam	conectadas	diretamente	com	a	inicial,	ainda	que	não	possuam	qualquer	troca	
direta	com	a	inicial.	

																																																													
13	"Application	Programming	Interface"	ou	em	português	"Interface	de	Programação	de	Aplicativos".						
14	Para	uma	análise	 completa	dos	movimentos	horizontais	de	 transformação	urbana	que	ocorrem	no	Largo	da	Batata,	 consultar	
"Urbanismo	Bottom-up:	sociedade	em	rede	e	processos	de	urbanização	emergentes"	(HAMRA,	2008).	
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Dessa	maneira,	em	termos	de	análises	de	rede,	pode-se	dizer	que	todos	os	dados	extraídos	estão	baseados	
em	um	sistema	de	até	3	nós	e	2	arestas.	Para	elucidar	em	termos	práticos,	a	página	inicial	(A),	se	conectou	
diretamente	(trocou	like)	com	a	página	B,	e	a	página	B	se	conectou	com	a	página	C.	Ainda	que	A	e	C	não	
possuam	conexão	direta,	a	página	C	também	aparece	na	rede	mapeada	da	página	A,	visto	que	o	grau	de	
separação	entre	elas	é	muito	baixo,	de	apenas	2	níveis,	por	isso	o	termo	profundidade	2.									

Foram	mapeadas	 um	 total	 de	 1152	 páginas	 conectadas	 (com	no	máximo	 profundidade	 2)	 com	 a	 página	
inicial.	Sobre	cada	uma	das	páginas	foram	extraídas	9	variáveis,	sendo	elas:	1.	"id"	(identificação	numérica	
de	cada	página	no	Facebook),	2.	 label	(título	que	cada	nó	utiliza	como	pá-gina	do	Facebook),	3.	username	
(nome	de	usuário	com	o	qual	a	página	é	identificada	no	endereço	eletrônico),	4.	category	 (a	categoria	de	
atuação	 em	 que	 cada	 página	 se	 autonomeia,	 como	 por	 exemplo,	 Organização	 Não	 Governamental,	
Sociedade	Civil	Organizada,	empresa,	etc...)	5.	post_activity	(a	quantificação	das	atividades	de	postagem	de	
cada	 página)	 6.	 fan_count	 (número	 de	 fãs	 de	 cada	 página,	 que	 corresponde	 ao	 número	 de	 curtidas	 que	
cada	página	recebeu)	7.	talking_about_count	(que	corresponde	ao	número	de	vezes	em	que	uma	página	é	
citada	em	comentários	de	outras	páginas	e	outras	pessoas)	8.	user_can_post	 (identifica	quais	páginas	são	
abertas	 para	 que	 outras	 pessoas	 possam	 fazer	 postagens	 em	 sua	 linha	 do	 tempo	 e	 quais	 requerem	
autorizações	específicas	para	isso)	e	9.	link	(endereço	virtual	de	acesso	à	página).	

Todos	 os	 dados	 extraídos	 foram	 sistematizados	 em	planilhas	 que	 forneceram	o	material	 para	 a	 segunda	
etapa	da	pesquisa,	 feita	manualmente.	Acessando	cada	uma	das	páginas	e	verificando,	por	meio	de	suas	
descrições,	eventos	criados	e	demais	materiais	disponibilizados,	foi	possível	verificar	quais	delas	atuam	com	
a	pauta	urbana.	Esta	etapa,	chamada	de	"filtragem	01",	identificou	475	páginas	atuando	diretamente	com	a	
pauta	urbana	em	seus	mais	diversos	setores.	Uma	vez	finalizado	este	processo	teve	início	a	"filtragem	02",	
que	identificou	que	210	das	475	páginas	tem	suas	ações	impactando	diretamente	na	Região	Metropolitana	
de	São	Paulo	(RMSP).		

Para	 ambas	 divisões,	 tanto	 das	 475	 páginas	 quanto	 da	 seleção	 de	 210	 que	 atuam	 na	 RMSP,	 foram	
realizadas	 as	 mesmas	 análises	 e	 criados	 gráficos	 com	 as	 mesmas	 variáveis	 para	 elucidar	 os	 resultados.	
Neste	sentido,	a	metodologia	descrita	daqui	em	diante	foi	aplicada	de	maneira	idêntica	nas	duas	filtragens.	
Para	facilitar	a	análise,	os	gráficos	com	número	ímpar	apresentados	na	sequência	(gráficos	01,	03	e	05)	são	
referentes	a	filtragem	01	e	os	gráficos	de	número	par	(gráficos	02,	04	e	06)	são	referentes	a	filtragem	02.	

O	segundo	momento	de	aprofundamento	da	análise	das	páginas	se	dedicou	a	criar	categorias	de	acordo	
com	as	atividades	das	páginas.	Ao	total	 foram	criadas	14	categorias	para	que	as	atividades	de	 todas	elas	
estivessem	devidamente	contempladas.	Sobre	as	categorias,	além	da	porcentagem	do	total	de	páginas	que	
cada	uma	delas	agrega,	foram	calculados	os	percentuais	que	cada	uma	delas	agrega	do	total	de	fãs	dessas	
páginas.	

Após	construída	a	base	de	informações	e	categorizadas	as	atividades	das	páginas,	passou-se	a	investigação	
mais	precisa	em	relação	ao	objetivo	da	pesquisa:		verificar	quando	cada	uma	das	páginas	foi	criada.	Como	o	
Facebook	não	fornece	os	dados	referentes	a	data	em	que	cada	página	foi	criada,	a	metodologia	adotada	foi	
de	acessar	cada	uma	das	páginas,	navegar	manualmente	até	as	fotografias	de	perfil	das	páginas	e	verificar	a	
data	em	que	a	primeira	fotografia	de	perfil	foi	adicionada.	Ainda	que	esse	método	não	seja	100%	preciso,	
ele	é	o	mais	 indicado	nos	 tutoriais	onlines	para	se	obter	essa	 informação.	A	única	maneira	em	que	pode	
apontar	 erros,	 são	 nos	 casos	 em	 que	 as	 páginas	 não	 apenas	 substituíram	 suas	 primeiras	 fotos	 de	 perfil	
inicial,	o	que	é	raro	visto	que	normalmente	são	 logotipos	padronizados	ou	 imagens	de	 identificação,	mas	
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entraram	 em	 seus	 históricos	 de	 fotos	 para	 limpá-lo.	 Por	 hora,	 enquanto	 não	 ocorrem	 mudanças	 nas	
políticas	do	Facebook	em	relação	a	liberação	desses	dados,	essa	parece	ser	a	forma	mais	precisa	de	obter	
essa	informação.											

Vale	 ressaltar	 também,	 ainda	 que	 sejam	 raros	 os	 casos,	 que	 algumas	 páginas	 presentes	 nesta	 análise	 já	
atuavam	antes	de	terem	suas	páginas	no	Facebook,	o	que	poderia	acarretar	um	desencontro	de	datas	entre	
criação	da	página	no	Facebook	e	o	início	real	das	atividades.	Porém,	o	próprio	fato	do	grupo	decidir	entrar	
no	Facebook,	gerar	 interação	pela	 rede	social	e	divulgar	suas	ações,	 já	são	 indicativos	que	nos	permitem	
concluir	 que	 a	 importância	 das	 redes	 sociais	 foi	 percebida	 por	 esses	 grupos	 nesses	 determinados	
momentos.	Assim	sendo,	a	entrada	desses	grupos	no	Facebook,	ainda	que	possam	maquiar	certos	dados,	
não	os	tornam	menos	significantes	ou	desqualificam	a	análise.			

RESULTADOS	

Tanto	 na	 filtragem	 01	 quanto	 na	 02	 foram	 criadas	 as	 mesmas	 14	 categorias	 nas	 quais	 as	 páginas	 se	
enquadram.	 A	 fim	 de	 elucidar	 melhor	 os	 resultados	 obtidos,	 as	 principais	 categorias	 são	 brevemente	
apresentada	 na	 sequência,	 já	 a	 porcentagem	 de	 páginas	 de	 cada	 categoria	 na	 primeira	 e	 na	 segunda	
filtragem	podem	ser	visualizadas,	respectivamente,	nos	gráficos	01	e	02.		

1. Transformação	 Espacial:	 Categoria	 na	 qual	 se	 enquadram	 as	 páginas	 cuja	 as	 atividades	
descritas	têm	como	intuito	principal	a	transformação	de	um	determinado	espaço	físico	da	cidade,	
que	variam	desde	uma	pequena	horta	comunitária	até	parques	e	bairros.		

2. Águas:	 Categoria	 na	qual	 se	 enquadram	páginas	dedicadas	 a	 recuperar	 rios,	 resgatar	 rios	
escondidos	no	subsolo,	monitorar	a	qualidade	e	quantidade	de	água	nas	represas,	etc…		

3. Mobilidade	 Urbana:	 Categoria	 dedicada	 às	 páginas	 que	 atuam	 com	 as	 pautas	 do	
cicloativismo,	fazem	reivindicações	de	melhorias	para	pedestres	em	locais	específicos	e	 lutam	por	
melhorias	no	sistema	de	transporte	público.	

4. Direito	à	cidade:	Categoria	na	qual	se	enquadram	as	páginas	que	não	possuem	uma	ação	
direta	de	transformação,	mas	promovem	discussões,	assessorias	e	mediações	com	o	Poder	Público	
a	fim	de	alcançar	determinadas	alterações	na	cidade.	

5. Conservação	ambiental:	Esta	categoria	engloba	todas	as	páginas	que	se	dedicam	a	pautas	
de	conservação	ambiental,	não	 incluindo	apenas	àquelas	que	se	dedicam	exclusivamente	a	pauta	
das	águas,	que	devido	ao	volume	ganharam	uma	categoria	própria.		

6. Memória	/	Patrimônio	Urbano:	Categoria	adequada	as	páginas	que	se	dedicam	a	preservar	
e	 recuperar	 espacialidades	 da	 cidade	 tendo	 como	 ponto	 de	 partida	 a	 observação	 histórica	 e	
intenção	de	preservação	da	memória.	

7. Órgão	representativo:	Dedicado	aos	órgãos	oficiais	do	Poder	Público	que	possuem	páginas	
no	Facebook,	como	prefeituras	e	secretarias.	
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8. Informação:	Criada	para	abrigar	as	páginas	dedicadas	exclusivamente	a	gerar	e	fomentar	o	
cruzamento	 de	 informações	 sobre	 práticas	 de	 urbanismo	 e	 transformação	 das	 cidades.	 Estão	
incluídas	aqui	páginas	de	grandes	veículos	de	imprensa,	jornalismo	independente	e	fomentadores	
de	divulgação	dos	próprios	grupos.	

9. Arte	urbana:	Dedicada	as	páginas	que	tratam	exclusivamente	da	promoção	de	arte	urbana,	
como	grafitis,	espetáculos	a	céu	aberto,	etc…	

10. Acesso	à	justiça:	páginas	dedicadas	a	fazer	a	intermediação	com	órgãos	como	a	defensoria	
pública,	 promover	 o	 conhecimento	 da	 legislação	 urbanística,	 debates	 legais	 à	 respeito	 do	 plano	
diretor,	etc…		

	

A	 indicação	 do	 total	 de	 fãs	 de	 cada	 categoria	 pode	 ser	 observada,	 respectivamente,	 nos	 gráficos	 03	
(filtragem	01)	e	04	(filtragem	02).	Ainda	que	esta	questão	seja	melhor	desenvolvida	no	tópico	seguinte,	vale	
ressaltar,	 desde	 já,	 que	 ocorrem	 alterações	 no	 posicionamento	 das	 categorias	 nos	 gráficos	 01	 e	 03,	
referentes	a	mesma	filtragem.		

Em	breve	 exemplificação,	 a	 categoria	 "Conservação	Ambiental"	 possui	 apenas	 6,9%	do	 total	 das	 páginas	
(gráfico	01)	mas	30,2%	do	total	de	fãs	(gráfico	03),	saltando	da	5ª	para	a	1ª	colocação.		

No	 que	 diz	 respeito	 às	 datas	 de	 criação	 das	 páginas	 no	 Facebook,	 os	 gráficos	 05	 e	 06	 indicam	 as	 linhas	
cronológicas	 de	 cada	 categoria,	 sendo	 referentes,	 respectivamente	 a	 filtragem	 01	 e	 02.	 Como	 pode	 se	
observar	nos	dois	gráficos	(05	e	06)	o	principal	momento	de	criação	das	páginas	no	Facebook	ocorreu	entre	
2011	e	2015.	Entretanto,	como	essas	páginas	foram	mapeadas	a	partir	de	uma	página	específica	("nó	01")	é	
possível	 que	 ela	 esteja	 conectada,	 majoritariamente	 com	 páginas	 semelhantes	 e	 que	 iniciaram	 suas	
atividades	 em	momentos	 próximos.	 Outro	 fato	 que	 corrobora	 com	 essa	 visão,	 conforme	 apontado	 por	
Hamra	 (2018)	 é	 o	 fato	 de	 que	 a	 página	 "A	 Batata	 Precisa	 de	 Você"	 ("nó	 01")	 possui	 um	 volume	 de	
atividades	bastante	decadente	nos	últimos	anos.		

Esse	fenômeno	talvez	seja	um	indicativo	de	que	a	página	inicial	da	pesquisa	não	se	conecte	com	grupos	e	
páginas	mais	recentes,	o	que	não	quer	dizer	que	elas	não	continuem	surgindo.	Estas	são	apenas	hipóteses	
de	um	fenômeno	que	necessita	de	uma	pesquisa	aprofundada	para	ser	validado,	mas	que	não	a	invalidam	a	
página	inicial	como	estudo	de	caso	para	o	objetivo	desta	pesquisa,	visto	que	a	partir	de	sua	rede	mapeada	
já	é	possível	entender	as	relações	entre	o	contexto	social	e	a	data	de	criação	das	páginas.		
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Gráfico	01.	

	

Gráfico	02.	
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Gráfico	03.	

	

Gráfico	04.	

10182



	

	

Gráfico	05.	Data	em	que	as	páginas	da	filtragem	01	criaram	suas	páginas	no	Facebook.	Os	Números	se	referem	a	quantidade	de	páginas.	

	

Gráfico	06.	Data	em	que	as	páginas	da	filtragem	02	criaram	suas	páginas	no	Facebook.	Os	Números	se	referem	a	quantidade	de	páginas.		

10183



	

DISCUSSÕES	E	CONCLUSÕES	

Talvez	os	primeiros	questionamentos	que	possam	ser	feitos	ao	observar	os	resultados	sejam	referentes	as	
disparidades	 no	 volume	 de	 participações	 e	 fãs	 declarados	 no	 Facebook	 e	 àqueles	 que	 realmente	 se	
envolvem	 e	 participam	 das	 atividades	 no	 espaço	 físico.	 É	 exatamente	 neste	 ponto	 que	 a	 bibliografia	 de	
sustentação	 desta	 pesquisa	 inaugura	 o	 momento	 de	 discussão	 entre	 pesquisa	 prática	 e	 levantamento	
teórico.	 	É	 interessante	 refletir	 sobre	 essa	 variável	 sob	 a	 ótica	 de	 Castells	 (2013),	mais	 especificamente,	
sobre	a	argumentação	de	que	participação	exclusiva	na	esfera	virtual,	como	comentários	em	um	página	no	
Facebook,	não	pode	ser	desconsiderada	como	algo	de	efeito	prático	na	cidade.	Claramente	são	atividades	
diferentes,	mas	o	engajamento	dos	membros,	as	discussões	e	trocas	que	ocorrem	neste	esfera	impactam	
nas	 atividades	 do	 grupo	 que	 se	materializam	 nas	 cidades.	 Talvez,	 assim	 como	 ocorreu	 nos	movimentos	
sociais	descritos	por	Castells	(2013),	seja	a	força	e	o	volume	de	manifestações	consonantes	que	motive	o	
grupo,	ainda	que	reduzido,	à	agir	fisicamente	no	espaço	público.		

Neste	 ponto	 levanta-se	 uma	 importante	 questão	 a	 respeito	 do	 próprio	 grau	 de	 inovação	 que	 esses	
processos	 trazem	 às	 práticas	 tradicionais,	 visto	 que	 a	 participação	 nesses	 processos	 comunitários,	 antes	
vinculados	a	copresença	(MACEDO,	2016)	e	a	necessidade	de	deslocamento	pela	cidade,	tão	custosa	para	
aqueles	que	habitam	as	periferias,	pode	ter	sido	superada.	Exemplificando	em	termos	práticos,	para	que	a	
população	de	um	bairro	como	Grajaú,	distante	do	Largo	da	Batata,	tivesse	condições	de	participar	de	um	
processo	 comunitário	 no	 Largo	 da	 Batata,	 isso	 envolveria	 um	 custo	 de	 deslocamento	 e	 de	 tempo	muito	
superior	àqueles	que,	com	melhores	condições	financeiras,	habitassem	o	bairro	de	Pinheiros.		

Talvez	 hoje,	 ainda	que	não	 seja	 uma	 condicionante	 superada	 e	 que	o	 corpo	 físico	 na	praça	 tenha	maior	
poder	 de	 ação	 e	 decisão,	 	trata-se	 de	 um	 encurtamento	 dos	 graus	 de	 separação	 que	 distanciavam	 as	
pessoas,	por	exemplo	de	Grajaú,	de	participações	comunitárias	em	Pinheiros.	Não	se	pretende,	de	forma	
alguma,	 dizer	 que	 as	 condicionantes	 a	 isso	 estejam	 superadas	 e	 que	 o	 poder	 de	 participação	 sejam	 os	
mesmos,	mas	parece	pertinente	indicar	que	as	redes	sociais,	se	compreendidas	como	novas	ferramentas	de	
participação	 nos	 processos	 de	 urbanização,	 podem	 desempenhar	 um	 papel	 importante	 no	 sentido	 da	
equidade.	

Caso	 esta	 perspectiva	 traçada	 se	mostre	 verdadeira	 com	 o	 tempo	 e	 de	 fato,	 estejamos	 caminhando	 no	
sentido	de	possibilitar	uma	maior	inclusão	dos	indivíduos	nos	processos	de	transformação	urbana,	talvez	a	
proposta	de	Harvey	(2012)	esteja	sendo	realizada.	Ainda	que	seja	um	processo	em	fase	inicial,	seu	potencial	
enquanto	 método	 indica	 interessantes	 perspectiva	 para	 se	 "organizar	 os	 produtores	 de	 cidade	 para	
requererem	seus	direitos	sobre	àquilo	que	produzem".	

Outro	fenômeno	interessantes	de	se	observar	e	que	também	enriquece	a	discussão	entre	prática	e	teoria	
são	as	alterações	de	posição	das	categorias	nos	gráficos	1	e	3;	e	2	e	4.	Como	comentado,	categorias	como	
conservação	 ambiental,	 que	 possuem	 apenas	 6,9%	 do	 total	 das	 páginas	 (gráfico	 01),	 chegam	 a	 agregar	
30,2%	do	total	de	 fãs	 (gráfico	03).	 	Outras	duas	categorias,	 "águas"	e	"mobilidade	urbana",	que	possuem	
respectivamente	13,9%	e	10,5%	do	total	de	páginas,	sofrem	queda	significativa	no	total	de	fãs,	agregando	
apenas,	respectivamente,	2,3%	e	4,7%.	Retomando	aqui	o	objetivo	da	pesquisa,	de	verificar	a	relação	dos	
grupos	 com	o	 contexto	 social,	 é	 interessante	 observar	 que	 um	 grande	 número	 das	 páginas	 vinculadas	 a	
"mobilidade	urbana"	 e	 "águas"	 se	 vinculam,	pelo	próprio	nome	que	 assumem,	 eventos	 e	 atividades	que	
promovem,	às	disputas	partidárias	que	dominaram	o	debate	público	nos	últimos	anos.	No	caso	da	"águas",	
muitas	páginas	são	pautadas	nas	críticas	a	postura	do	ex-governador	Geraldo	Alckmin	em	relação	a	crise	
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hídrica	e	a	situação	dos	rios	Pinheiros	e	Tietê.	Já	no	caso	da	"mobilidade	urbana",	como	muitas	páginas	são	
relacionadas	 as	 ciclovias,	 concentram	 suas	 atividades	mais	 em	 apoio	 ou	 críticas	 a	 gestão	 do	 ex	 prefeito	
Fernando	Haddad	do	que	a	realizações	próprias.	

Neste	sentido,	ainda	que	não	se	tenha	intenção	de	traçar	relações	de	causa	e	consequência,	é	notável	que	
ao	colocar	a	pauta	partidária	à	frente	do	objetivo	geral	do	grupo,	a	página	perde	popularidade.	Por	outro	
lado,	 páginas	 da	 categoria	 "conservação	 ambiental",	 que	 em	 geral	 levantam	 pautas	 como	 "plantio	 de	
árvores	em	São	Paulo"	ou	"recuperação	de	parques	públicos",	parecem	ter	um	maior	potencial	de	agregar	
indivíduos.	 Não	 se	 pretende	 com	 isso	 indicar	 uma	 necessidade	 de	 ausência	 de	 discussão	 política	 nos	
movimentos,	mas	indicar	que	uma	das	possíveis	causas	de	baixa	popularidade	de	determinadas	páginas	se	
deva	aos	partidarismos	adotados.	

Também	 devem	 ser	 levados	 em	 consideração	 nessa	 discussão,	 o	 fato	 da	 implantação	 das	 ciclovias	 na	
gestão	de	Fernando	Haddad	 terem	sido	exaustivamente	polemizadas	pelos	veículos	de	 imprensa	e	 redes	
sociais.	 Sobre	a	 crise	hídrica,	 um	contexto	bem	diferente	no	que	diz	 respeito	 ao	 impacto	 social,	 talvez	 a	
situação	 de	 caos	 popular	 tenha	 sido	 mais	 debatido	 do	 que	 críticas	 aos	 posicionamentos	 adotados	 por	
Alckmin.	

Levando	 em	 consideração	 a	 importância	 da	 pauta	 de	 cada	movimento	 na	 atratividade	 de	 seguidores,	 é	
interessante	observar	como	algumas	das	pautas	das	Jornadas	de	Junho	estão	presentes	nas	atividades	dos	
grupos	analisados.	Isso	sugere	que	as	Jornadas	de	Junho	não	foram	apenas	o	aprendizado	de	uma	cultura	
organizacional	 sobre	 novas	 formas	 de	 manifestação,	 mas	 também	 da	 germinação	 de	 novos	 temas	
relacionados	ao	direito	à	cidade.		

Ainda	 que	 algumas	 das	 críticas	 contundentes	 em	 relação	 às	 Jornadas	 de	 Junho	 estivessem	 pautadas	
exatamente	 na	 pluralidade	 dos	 movimentos,	 sob	 o	 argumento	 de	 que	 demandas	 específicas	 não	
conseguiriam	ser	alcançadas	por	pautas	amplas,	 talvez	 tenha	sido	esse	o	grande	mérito.	Se	 levarmos	em	
consideração	 que	 as	 pautas	 presentes	 naquele	 momento	 continuam	 sendo	 debatidas	 e	 que	 aquele	
momento	foi	o	aprendizado	sobre	novas	formas	de	manifestação,	talvez	estivéssemos,	de	fato,	aprendendo	
a	 lidar	com	um	novo	gênero	de	movimento	social	que	viria	a	se	propagar	para	diversas	causa.	Agora,	do	
ponto	de	vista	dos	grupos	com	pautas	específicas	sobre	o	espaço	urbano,	 talvez	possa-se	 falar,	 também,	
em	um	novo	gênero	de	ator	de	transformação	urbana.	

Na	 análise	 dos	 gráficos	 05	 e	 06,	 nos	 quais	 se	 pode	 observar	 o	momento	 de	 surgimento	 das	 páginas	 no	
Facebook,	 é	 	interessante	 analisar	 o	 crescimento	 da	 categoria	 "Águas"	 no	 ano	 de	 2014,	 exatamente	 no	
mesmo	período	em	que	a	crise	hídrica	assolou	o	Estado	de	São	Paulo.	Já	na	categoria	"mobilidade	urbana"	
e	 levando	 em	 consideração,	 como	 já	 dito,	 que	 grande	 parte	 dessas	 páginas	 estão	 vinculadas	 ao	
cicloativismo,	percebe-se	dois	momento	importantes	do	surgimento	dos	grupos.	O	primeiro	momento	(ver	
gráfico	 05)	 ocorre	 em	 2011,	 ano	 em	 que	 um	 atropelamento	 em	 massa	 na	 cidade	 de	 Porto	 Alegre15	
comoveu	 o	 país,	 o	 segundo	 pico	 pode	 ser	 observado	 no	 gráfico	 06,	 	no	 qual	 verifica-se	 um	 rápido	
crescimento	 no	 ano	 de	 2013,	 quando	 Fernando	 Haddad	 inicia	 o	 mandato	 como	 prefeito	 e	 coloca	 as	
ciclovias	na	pauta	do	município.	
																																																													
15	No	dia	25	de	fevereiro	de	2011	um	motorista	atropelou	com	seu	carro	por	volta	de	20	ciclista	que	participavam	de	uma	passe-	
ata	a	favor	do	ciclismo	na	capital	gaúcha.	O	caso	ficou	nacional-	mente	famoso	e	foi	amplamente	divulga-	do	na	mídia.	
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De	maneira	 generalista,	 na	 comparação	 entre	 os	 gráficos	 05	 e	 06,	 pode-se	 dizer	 que	 o	 surgimento	 dos	
grupos	são	bastante	semelhantes,	o	que	talvez	se	explique	pela	fato	de	grande	parte	das	páginas	estarem	
vinculadas	a	São	Paulo	e	pela	 influência	de	São	Paulo	no	contexto	nacional.	 Já	sobre	o	ponto	de	vista	da	
importância	 do	 contexto	 para	 o	 surgimento	 de	 grupos,	 objetivo	 principal	 da	 pesquisa,	 ainda	 que	 não	 se	
busque	atribuir	uma	relação	de	causa	e	consequência	direta,	para	ficar	clara	a	existência	de	uma	relação.	

Esta	pesquisa	não	tem	por	objetivo	chegar	a	conclusões	precisas,	mas	sim	fomentar	o	debate	a	partir	da	
elucidação	de	relações	que	constituem	um	processo	sistêmico.	Neste	sentido,	espera-se	clarear	um	pouco	
do	horizonte	proposto	pelo	questionamento	inquietante	que	motivou	a	pesquisa.	Se	a	pergunta	inicial	era,	
"o	que	nós,	como	seres	em	ciborguização,	faremos	de	diferente	pelas	cidades?",	esperamos	ter	elucidado	
algumas	 possibilidades	 que	 começam	 a	 ser	 criadas	 no	 sentido	 de	 promover	 cidades	 mais	 humanas	 e	
participativas.						
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SEGREGACIÓN Y PERIFERÍA: UNA EXPRESIVIDAD DE LA COMUNIDAD DEL TIMBÓ EN JOÃO PESSOA-
PB 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O processo de crescimento das cidades brasileiras ocorreu de forma acelerada e excludente, como é sabido. Em 
consequência, as cidades contemporâneas traduzem as mais diversas problemáticas urbanas. Dentro desse contexto, 
na cidade de João Pessoa não foi diferente, seu crescimento espraiado acarretou uma forte segregação socioespacial 
que se reflete em toda a cidade. A esse respeito, este trabalho pretende demonstrar a realidade segregada vivenciada 
no Comunidade do Timbó - localizada no Bairro dos Bancários, em João Pessoa-PB - sob os aspectos sociais, 
configuracionais e de infraestrutura. No Timbó, a população vive em condições sub-humanas marcadas pela 
precariedade das moradias, do espaço público, da insalubridade, falta de espaços para sociabilidade e alta densidade 
construtiva e demográfica. Para a realização da pesquisa foram adotados alguns procedimentos metodológicos 
apoiados no estudo do caso e divididos em etapas: embasamento teórico e conceitual; pesquisa documental em órgãos 
competentes e a sistematização e análise das informações. Após o desenvolvimento da pesquisa pode-se afirmar que a 
favela do Timbó é segregada sócio e espacialmente devido às condições as quais os seus moradores estão expostos. 
Afirma-se ainda que a própria configuração interna da comunidade expressa os níveis de precariedade presentes na 
rotina da população local. Apesar de toda a problemática exposta e de sua localização margear bairros de classe média 
e alta, a comunidade é relegada ao descaso do poder público que através da sua ineficiência política veta a integridade 
do acesso ao direito à cidade. 

 
PALAVRAS-CHAVE: favela; segregação; cidade informal; sociabilidade; precariedade. 

ABSTRACT: 
The process of growth of Brazilian cities occurred in an accelerated and exclusive way, as is known. As a consequence, 
contemporary cities translate the most diverse urban problems. Within this context, in the city of João Pessoa was no 
different, its spread growth brought with it a strong socio-spatial segregation that is reflected throughout the city. In 
this regard, this paper intends to demonstrate the segregated reality experienced in the Timbó Community - located in 
the Bairro dos Bancários, in João Pessoa-PB - under the social, configurational and infrastructure aspects. In Timbo, the 
population lives in subhuman conditions marked by precariousness of housing, public space, unsanitary, lack of spaces 
for sociability and high constructive and population density. To carry out the research were adopted some 
methodological procedures supported in the study of the case and divided into stages: theoretical and conceptual 
background; document research in competent bodies and the systematization and analysis of information. After the 
development of the research, it can be stated that the Timbó favela is segregated socially and spatially due to the 
conditions in which its residents are exposed. It is also stated that the internal configuration of the community expresses 
the levels of precariousness present in the routine of the local population. Despite all the problems exposed and its 
location hem middle and upper class neighborhoods, the community is relegated to the indifference of the government 
that through its policy inefficiency vetoes the integrity of access to the right to the city. 
 

10189



 

KEYWORDS: slum; segregation; informal city; sociability; precariousness. 
 
RESUMEN: 
El proceso de crecimiento de las ciudades brasileñas ocurrió de forma acelerada y excluyente, como es sabido. En 
consecuencia, las ciudades contemporáneas traducen las más diversas problemáticas urbanas. Dentro de ese contexto, 
en la ciudad de João Pessoa no fue diferente, su crecimiento espraiado acarreó una fuerte segregación socioespacial que 
se refleja en toda la ciudad. A este respecto, este trabajo pretende demostrar la realidad segregada vivenciada en la 
Comunidad del Timbó - ubicada en el Barrio de los Bancarios, en João Pessoa-PB - bajo los aspectos sociales, 
configuracionales y de infraestructura. En el Timbó, la población vive en condiciones subhumanas marcadas por la 
precariedad de las viviendas, del espacio público, de la insalubridad, falta de espacios para sociabilidad y alta densidad 
constructiva y demográfica. Para la realización de la investigación se adoptaron algunos procedimientos metodológicos 
apoyados en el estudio del caso y divididos en etapas: basamento teórico y conceptual; investigación documental en 
órganos competentes y la sistematización y análisis de las informaciones. Después del desarrollo de la investigación se 
puede afirmar que la favela del Timbó es segregada socio y espacialmente debido a las condiciones a las que sus 
habitantes están expuestos. Se afirma además que la propia configuración interna de la comunidad expresa los niveles 
de precariedad presentes en la rutina de la población local. A pesar de toda la problemática expuesta y de su ubicación 
margear barrios de clase media y alta, la comunidad es relegada al descuido del poder público que a través de su 
ineficiencia política veta la integridad del acceso al derecho a la ciudad 
 
PALABRAS-CLAVE: barrio bajo; segregación; ciudad informal; la sociabilidad; precariedad. 

10190



 

INTRODUÇÃO 

Os temas da segregação socioespacial, bem como, do problema habitacional no Brasil têm ocupado destaque 
nos estudos urbanos há décadas. A própria ideia de segregação remete à separação de determinados grupos 
sociais no meio urbano das cidades como reflexo das relações sociais, políticas e culturais vigentes, 
constituídas a partir da estrutura e da estratificação social. No caso da segregação habitacional cabe salientar 
também a questão do acesso à terra em diferentes localizações e valores.  

Segundo Lúcia Bógus (2009), nos últimos cem anos, foram muitos os pressupostos teóricos a respeito da 
segregação. Entre eles, destacam-se aqueles difundidos pela sociologia da Escola de Chicago, pela sociologia 
urbana Marxista, anos de 1960 e 1970, e pelas abordagens mais recentes globalizantes que centrariam na 
dualidade social e espacial.  

No modelo da Escola de Chicago subtende-se a diferenciação entre comunidade e sociedade (DURKHEIM, 
1960) baseada na divisão social do trabalho como fundadora da divisão social do espaço, das relações sociais 
e das diferentes formas de sociabilidade. A partir desta visão, a segregação pode ser compreendida como a 
localização específica de determinados grupos sociais em relação a outros, resultando daí a ideia de distância 
espacial como expressão da diferença social. Os indivíduos buscariam, assim, se agruparem por afinidades 
étnicas e por posição social, como forma de proteção aos efeitos fragmentadores da individualização gerados 
pela vida moderna na cidade. A visão crítica de base marxista, por sua vez, promove o debate de âmbito mais 
interdisciplinar no estudo do espaço urbano ao apontar a segregação como expressão das desigualdades 
sociais inscritas no território das cidades, como manifestação da apropriação desigual de terras, bens e 
serviços pelas diferentes classes. Os autores marxistas também enfatizaram o papel do Estado como um dos 
agentes de maior influência na estruturação urbana, atribuindo a este, papel central na divisão social das 
cidades. E, assim, trabalhos mais recentes procuram verificar o aumento da segregação habitacional a partir 
do aumento da globalização sobre as cidades quando o capitalismo assume proporções mundiais. De modo 
geral, os estudos recentes sobre segregação e desigualdade socioespacial levam em consideração que as 
transformações espaciais nas cidades têm origens distintas, conforme cada matriz sócio histórica do país, 
apontando, sobretudo, para o caráter marcadamente espacial do fenômeno, vinculado à condição de classe 
e à forma de crescimento das cidades contemporâneas.    

Pode-se dizer que mundialmente tem-se a reprodução de diferentes contextos de situações de exclusão em 
decorrência da segregação espacial, o que nos assegura quanto à relevância de estudar esta problemática a 
partir de suas formas de expressão, considerando as especificidades locais. Neste sentindo, evidencia-se a 
importância das políticas públicas urbanas de combate aos mecanismos segregadores ou produtores de 
segregação urbana e/ou minimizar seus efeitos desenvolvendo soluções urbanísticas que possibilitem uma 
maior inclusão social, como também, maior acesso aos serviços urbanos.  

Nesse contexto, as diferenças sociais e culturais dos habitantes das cidades brasileiras refletem-se no tecido 
urbano, onde se mesclam construções de luxo da arquitetura, reunidas em condomínios fechados, com as 
ocupações irregulares, como as favelas e os cortiços. Para Neira Alva (1997) trata-se do encontro entre 
“cidade legal” e a “cidade real”, sendo esta resultante dos assentamentos informais.  

No Brasil, a concepção do espaço urbano foi marcada pelo patrimonialismo e pela busca de vantagens 
pessoais dos grupos dominantes, resultando na constituição de cidades excludentes nas quais trabalhadores 
de baixa renda não têm acesso garantido à moradia (SCOCUGLIA, 2010), passando a ocupar áreas ilegais, de 
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risco ou impróprias à moradia, e assim, as diferenças sociais ganham sua forma mais explícita e cruel no 
tecido urbano.  

Diante da problemática exposta, esta breve pesquisa é conduzida a partir da reflexão sobre a organização 
socioespacial no urbano, a qual se apresenta através da segregação urbana, verificando como esta configura 
e estrutura os territórios. Com o intuito de se entender como esta problemática da segregação está 
representada no espaço da favela e nos seus limites com o bairro, partimos de um estudo de caso realizado 
na Comunidade do Timbó em João Pessoa – Pb.   A comunidade possui 900 domicílios e uma população 
aproximada de 4.600 habitantes em uma área de 15,832 há e está inserida no bairro dos Bancários, limite 
geográfico e social entre os Bairros Portal do Sol e Jardim Cidade Universitária (Mapa 01). O bairro Portal do 
Sol, anteriormente citado é onde está localizado grande parte dos condomínios horizontais fechados de alta 
renda em área bastante urbanizada da cidade, evidenciando as disparidades da distribuição de renda. Apenas 
um grande declive (ladeira) em uma via duplicada, delimitada pelo muro alto e extenso do condomínio, 
separa a comunidade do bairro, sendo possível perceber uma diferença de paisagem durante o trajeto. 
Ressalta-se que a problemática do Timbó não é sua localização, pois encontra-se inserida no setor sul da 
cidade, em um bairro de classe média dotado de infraestrutura, ruas largas arborizadas, praças, comércio e 
serviços, além de apresentar um grande crescimento imobiliário. No entanto, o perímetro que compreende 
a comunidade do Timbó expressa sua precariedade física e estrutural específica da área que ocupa. Essa 
conjuntura associada à pobreza social, ao abandono e ausência da ação do Estado, como também, aos 
problemas vinculados às fronteiras e limites, reforçam a segregação e as dificuldades de ordem socioespacial, 
ambiental e estrutural. 

         

 
 

Mapa 1: Localização da comunidade do Timbó em João Pessoa. 
Fonte: Autoras, 2012 

Como base metodológica este artigo refere-se a um estudo de caso, método intensamente utilizado nos 
estudos urbanos, que busca analisar os modelos de produção da cidade em casos distintos. A pesquisa foi 
realizada em algumas etapas as quais serão descritas no corpo do artigo. Primeiramente, realizou-se um 
estudo junto aos órgãos públicos para entender a situação fundiária da comunidade e obter dados 
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demográficos. Posteriormente, pesquisou-se como a comunidade surgiu no contexto histórico da cidade. 
Após a obtenção desses dados, foram feitas visitas de campo à Comunidade do Timbó para entender a sua 
problemática e como a segregação é expressa naquele espaço. A partir daí foram produzidos acervo 
iconográfico e cartográfico, mostrando a infraestrutura local, o traçado viário junto com o itinerário dos 
ônibus que circulam na região, a divisão da comunidade e o uso e ocupação do solo.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A urbanização brasileira e sua influência no acesso à moradia 

A partir das décadas de 1950,1960 e 1970 os processos de urbanização e industrialização ocorreram no Brasil 
levando a população rural a migrar para a cidade em busca de melhores condições de vida. Nesta época, 
ocorreu a intensificação no processo de urbanização associado ao projeto político brasileiro 
desenvolvimentista. 

De acordo com Renato Pequeno (2008) no decorrer do século XX o Brasil vivenciou um processo de 
urbanização intenso, ocasionando grandes mudanças na distribuição demográfica em seu território, como 
por exemplo, a dispersão heterogênea da população do meio rural para o urbano. Esta circulação estava 
associada às transformações na estrutura produtiva, à concentração de oportunidades de trabalho e serviços 
nas cidades, aos investimentos predominantemente urbanos e às inovações tecnológicas. A partir desse 
processo de urbanização tem-se um crescimento demográfico nas cidades e consequentemente problemas 
decorrentes das demandas por moradia, transporte e demais serviços urbanos que até então não existiam. 

A partir desse panorama, o processo de urbanização desenvolve-se e ganha protagonismo na sociedade 
contemporânea, baseado, sobretudo, na tecnocracia. Os instrumentos de planejamento não pareciam ser 
capazes de combater as desigualdades, nem tão pouco as questões urgentes de infraestrutura e habitação 
defasados. Concentram-se, em questões estruturais associadas a horizontes distantes que inviabilizam sua 
execução (VILLAÇA, 2001). 

Neste cenário as cidades se expandem desordenadamente, algumas com planejamento inadequado outras 
até mesmo na sua ausência. As pessoas que migravam chegavam à cidade e não tinham condições de morar 
no setor urbanizado com acesso aos serviços públicos. Então, os sítios pouco atrativos ou áreas não ocupadas 
dentro dos loteamentos já construídos, começaram a ser apropriados por essa parcela populacional. 
Entretanto, essa situação ocasionou uma descontinuidade do tecido urbano e uma distribuição desigual de 
serviços públicos nas cidades. Muitos loteamentos com pouca ou praticamente sem infraestrutura foram 
colocados à venda, e assim, a pessoa que comprasse ia batalhar no intuito de conseguir os equipamentos e 
serviços públicos como: pavimentação, água, luz, educação, saúde, etc. 

A urbanização brasileira juntamente com os investimentos industriais e a migração da população das áreas 
rurais para os centros urbanos interferiram diretamente na formação das cidades e na sua configuração 
socioespacial. As cidades configuraram-se espacialmente em duas partes: de um lado, a cidade informal, 
desprovida das benfeitorias, que se desenvolveu na base da irregularidade urbana; do outro, a cidade formal 
a qual reúne a maioria dos investimentos públicos com melhor infraestrutura. Deste modo, ficam nítidas as 
diferenças socioespaciais no espaço intraurbano da cidade e a existência de mecanismos de exclusão.  

10193



 

Essa organização espacial é ratificada por Castells (2009) quando o autor cita que a distribuição das 
residências no espaço produz sua diferenciação social na paisagem urbana. Essa estratificação urbana 
corresponde a um sistema socialmente fragmentado em que ocorre a segregação urbana. 

A segregação em regiões da metrópole se configurou desde meados do século XIX, acentuando-se no século 
XXI com a pressão frenética que o mercado imobiliário e o capital direcionam as classes mais desfavorecidas. 
Tudo isso resulta no agravamento da forma de ocupação do território, influenciando na acessibilidade, 
mobilidade urbana e qualidade de moradia. 

Henry Lefebvre (1999) destaca que a segregação no meio urbano é um fenômeno social e espacial.  
Considera-se social visto que em sua base estão a organização da sociedade e as relações sociais entre as 
pessoas; e espacial porque as relações sociais acontecem em um sítio equipado de modo diferenciado, 
deixando visível a distinção entre eles. 

De forma complementar Villaça (2001) esclarece que Segregação é um processo segundo o qual, diferentes 
classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões ou conjunto de 
bairros de metrópoles. É o processo que define especificamente a divisão social do espaço. 

A partir do entendimento dos conceitos abordados pelos autores supracitados, pode-se refletir que o espaço 
urbano, ao mesmo tempo em que reflete uma organização social expressa através da segregação na 
constituição de territórios separados e diferenciados para cada grupo social, retrata mudanças importantes 
no espaço domiciliar como, por exemplo, uma busca maior de privacidade no seio familiar em oposição ao 
espaço público da rua. Nesse sentido, Scocuglia (2000) afirma que a habitação e o solo urbano tornaram-se 
mercadorias possíveis de serem adquiridas apenas por aqueles segmentos da sociedade que detêm um certo 
capital e podem, por isso, isolar-se em seus bairros, cercados por amplas muradas, se isolando da diversidade 
da cidade, em contraposição aos bairros populares, onde predominam o uso coletivo dos espaços e a 
superposição das funções dentro das moradias. 

Na periferia, o tamanho dos lotes impostos pelo mercado não possibilita os recuos exigidos pelas leis de 
zoneamento em geral. Tais leis são voltadas para solucionar problemas de aparência e cumprir os requisitos 
da camada social mais abastada; nos bairros populares, quando existem leis, elas são extremamente 
permissivas. Isso significa que, em tais bairros, tudo se passa como se elas não existissem, mesmo que 
existam (VILLAÇA, 2001). 

As cidades contemporâneas apresentam uma “divisão social e simbólica do espaço”, a qual consiste na 
valorização diferenciada atribuída a diferentes lugares na cidade em razão de certas características como: a 
proximidade a lugares aprazíveis, a qualidade da paisagem, o acesso a determinadas atividades valorizadas 
socialmente, ou ainda, a possibilidade da autossegregação em relação às categorias sociais consideradas 
inferiores na hierarquia social dominante. Essa divisão acaba gerando a segregação socioespacial.    

No extenso quadro da segregação na ocupação dos territórios das cidades, o acesso da moradia foi 
inviabilizado em função de políticas públicas ineficientes e governantes não sensíveis à temática. Percebe-se 
que o modelo de intervenção urbana era caracterizado por uma modernização excludente cuja centralização 
de investimentos em equipamentos e serviços eram voltados para as áreas da cidade formal, e o não 
investimento nas áreas habitadas pela população pobre. Essas circunstâncias dificultaram ainda mais o 

10194



 

acesso ao solo urbano e à moradia, visto que para adquirir um imóvel só era possível pela propriedade 
privada e poucos tinham esse capital. Logo, surgiram as ocupações irregulares nas franjas das cidades.  

De acordo com Angela Gordilho (2000) o processo de favelização das cidades brasileiras juntamente à 
exclusão de grandes áreas de habitação com padrões urbanísticos de habitabilidade aceitáveis é visível. Esses 
espaços, produzidos no mercado informal, são ocupados à revelia das leis e das normativas estabelecidas 
para edificação e uso do solo, situação que se agrava pelos processos intensivos de verticalização e 
densificação.  

Em João Pessoa, cidade de porte médio localizada na região Nordeste com 791.423 habitantes (IBGE, 
estimativa 2015), o número de favelas cresce a cada ano. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) 
mostram no relatório Habitat 2006, um aumento, nos últimos dez anos, do número de pessoas que habitam 
em favelas no Brasil. João Pessoa aponta um crescimento de 265% da população de favelas (SCOCUGLIA, 
2010). Pesquisas indicam que dentre 177.177 domicílios existentes na cidade, 24.735 localizam-se em 
habitações informais (FAC, 2002). A Secretaria Municipal de Habitação de João Pessoa afirma que em 2005 
existiam 122 assentamentos irregulares, com uma população estimada em 108.727 habitantes. De 2002 para 
2005 houve um aumento do número de assentamentos equivalendo a 11,92% (SCOCUGLIA, 2010). O Censo 
Demográfico do IBGE (2010) mostra a existência de 64 bairros na cidade, havendo em 59 a presença de 
aglomerados subnormais com 12,7% da população da Capital, equivalendo a 91.351 habitantes. Toda essa 
situação exposta converge para dados os quais mostram que João Pessoa passa por problemas habitacionais 
sérios com o aumento do número de favelas. É importante destacar que com a atualização do senso em 
2020, o cenário com relação ao número de favelas pode crescer, levando em consideração o espraiamento 
das áreas periféricas da cidade.  

ESTUDO DE CASO: A COMUNIDADE DO TIMBÓ 

Ocupação e uso do solo 

Ao analisar a ortofotocarta de uso e ocupação do solo de 1978 (fig. 01) percebe-se que ainda não havia 
ocupação por moradias irregulares na área, predominava a vegetação nativa e início de desmatamento para 
abrir caminhos com a realização de trilhas e cultivo. Não havia uma divisão fundiária e nem a existência de 
ruas, visto que a área tinha a função apenas de Saibreira, sendo explorada para retirada do material. Em 
virtude dessa exploração a partir da retirada do barro para o aterramento das vias, com o passar dos anos, a 
área que era plana passou a ter uma grande declividade. 

Na década de 1980 a área foi transformada com a mudança na forma urbana e na paisagem a partir da 
ocupação dos primeiros lotes, e como consequência, ocorreu um maior desmatamento com o início do 
arruamento formando o tecido urbano com pequenas quadras irregulares próximas ao Rio Timbó. Portanto, 
tem-se o começo da divisão fundiária de forma aleatória dando início à formação da comunidade (fig. 02). 

Moradores relataram que quando chegaram à área que hoje é a comunidade não havia energia elétrica, água 
encanada e nem rede de esgoto. A área que era um grande vazio urbano configurado como uma vala, se 
transformou em lugar de moradia. Esse fato comprova a citação de Paola Jacques (2003) quando a autora 
afirma que as favelas se inserem geralmente em áreas desvalorizadas, como: os morros, vales de rios e áreas 
alagadiças, configurando o processo favela. 
 

10195



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 01: Carta de Uso e Ocupação do Solo de 1979 da Comunidade do Timbó. 
Fonte: Sabino, 2001. 
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Figura 02: Carta de Uso e Ocupação do Solo de 1989 da Comunidade do Timbó. 
Fonte: Sabino, 2001. 

Entre a década de 1980 e 1990, além da ação exploratória dos recursos naturais, ocorreu mais uma etapa da 
dinâmica social com a abertura de ruas, formação de mais quadras e a expansão de edificações por 
praticamente toda a área (fig. 03). Intensificam-se as ocupações com moradias irregulares gerando um 
espaço com organização espacial labiríntica, se configurando como favela. Essa dinâmica acontece na área 
com o intuito de obter uma nova função que neste caso é a de moradia. Assim, a área responde às alterações 
da população por meio da transformação de sua forma urbana.  A ocupação intensificava-se em situação de 
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grande precariedade, com carência de equipamentos públicos e de infraestrutura básica, o que indicava ser 
uma área segregada em relação à cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 03: Carta de Uso e Ocupação do Solo de 1998 da Comunidade do Timbó. 
Fonte: Sabino, 2001. 

Observa-se no Timbó um processo de transformação de sucessivas configurações espaciais, visando atender 
às necessidades de cada morador. Para entender essas mutações recorre-se ao elemento tempo cuja 
contribuição mostra-se através dos momentos da evolução da favela desde a sua origem até a consolidação. 
Essas transformações estão relacionadas aos conceitos de Paola Jacques (2003) quando a autora relata que 
o espaço da favela é não estável, uma vez que está sempre passando por mutações, resultando em uma 
configuração espacial maleável e flexível que segue o movimento dos corpos.  

Os períodos morfológicos apresentados nas ortofotocartas referentes aos três momentos de ocupação da 
área resultam na concepção de formas urbanas distintas na paisagem cultural de um sítio para atender às 
necessidades socioeconômicas de sua população. Esses períodos mostram os distintos estágios de mutação 
por quais a área passou.  

A favela do Timbó se desenvolveu inserida no tecido formal da cidade, constituindo um tipo de subespaço 
com dinâmica diferenciada das áreas adjacentes. O fato da expansão e do adensamento da favela ocorrerem 
aos poucos dá a ela uma expressão física distinta dos assentamentos planejados. No momento de demarcar 
as áreas a edificar e os acessos, leva-se em consideração a forma natural do terreno com seus acidentes 
geográficos e elementos naturais que são mantidos ao desviarem das rochas, das árvores de grande porte, 
dos córregos e ao improvisarem as pequenas pontes de madeira para poder conseguir sair. Não existe 
modelo a ser seguido, tudo é feito espontaneamente.   

Desde o início da ocupação como lugar de moradia, a área tem apresentado um quadro de degradação 
ambiental que vem aumentando a cada dia. Esse quadro deixa a população do Timbó vivendo 
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constantemente com as tensões de riscos de deslizamento, soterramento e alagamento/enchentes (Mapa 
2). Esse cenário é influenciado pela ação de moradores ao jogar lixo no sopé da barreira, pelas canalizações 
clandestinas que depositam dejetos na barreira intensificando os riscos de desmoronamento e de poluição 
ambiental. Outro agravante é a ocupação às margens do Rio Timbó, que em tempos de chuva, sofrem com 
as enchentes, além daquelas permanentemente em situação de alagamento.  

A geomorfologia da área a divide em duas partes, sendo uma mais elevada, Timbó I, e a outra, Timbó II (Mapa 
2). Este se inicia na Rua Nossa Senhora de Fátima com cota inicial de 20 m e vai até 10 m, sendo quase um 
vale e foi ocupado inicialmente por estar próximo ao Rio Timbó. O Timbó I está no nível da via Oeste com 
cota de nível de 30 m, situado no topo da barreira, na qual algumas casas são construídas acompanhando o 
seu contorno. 

                     
Mapa 2: Divisão da Comunidade em Timbó I e II e as áreas de riscos existentes na comunidade. 

Fonte: Doado pela Secretaria de habitação de João Pessoa. Editado pelos Autores. 

Ao observar o mapa, torna-se nítido que os elementos físicos como a barreira e o Rio são as fronteiras que 
separam e, consequentemente, impedem a articulação da comunidade com o bairro de forma a dificultar a 
transição de um lugar a outro, resultando assim, na segregação dos espaços. 

 O limite entre a cidade legal e a ilegal é consolidado ao passar pela Rua Abelardo dos Santos, a qual divide a 
Comunidade do bairro dos Bancários, e pela Rua Rosa Lima dos Santos que se inicia no bairro e adentra no 
Timbó. É possível notar a mudança na paisagem demonstrando uma divisão social repentina. São diferenças 
no padrão construtivo e na dimensão dessas ruas que rodeiam a comunidade. De um lado, representando a 
cidade legal, casas maiores com muros altos e portões em vias planas largas asfaltadas com calçadas para 
pedestre, não apresentando obstruções no espaço público (fig. 04). Do outro, as casas são mais simples, 
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apenas no tijolo e sem muros, representam a cidade ilegal em rua sem pavimentação, via obstruída por 
condições precárias de acessibilidade, córrego a céu aberto e algumas sem calçadas (fig.05 e 06). A esse 
respeito Paola Jacques argumenta que os limites entre a cidade legal e a ilegal são definidos quando se sai 
do asfalto e passa para uma via de barro. Logo, percebe-se um limite imaginário da segregação urbana deste 
espaço, que pode ser notado facilmente com o mínimo de atenção. 

 
Figura 04: Ruas largas e arborizadas com casas de padrão construtivo diferenciado deixam claro o limite entre a cidade legal e a comunidade.                                                                                 

Fonte: Autoras, 2012. 

      
  Figura 05 e 06: Ruas do Timbó sem infraestrutura, córregos expostos e casas inacabadas representam o espaço da cidade ilegal. 

                Fonte: Autoras, 2012. 

No Timbó a segregação se expressa também no quadro diferenciado de organização interna que mostra 
nuances entre as duas partes, Timbó I e Timbó II, através da estratificação socioespacial expressa pelo padrão 
construtivo das casas, acessibilidade e infraestrutura. O Timbó I é mais valorizado por ter uma articulação 
com o bairro, usufruir do transporte público que passa na via principal e por possuir casas maiores com 
acabamento diferenciado (fig.07). Já o Timbó II é mais precário, com casas de baixo padrão construtivo, sem 
estrutura para suportar intempéries, tornando-as insalubres e sem as mínimas condições de conforto, visto 
que são pequenas para abrigar todos os componentes da família (fig. 08). 
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Figura 07 e 08: Perfil da Casa no Timbó I e Timbó II mostra a divisão socioeconômica na comunidade.                                                                                                                                                                                   

Fonte: Acervo autores,2012. 
 

 

Quanto ao uso do solo, este é considerado um aspecto de organização funcional, já que está relacionado à 
realização das atividades humanas (HOLANDA, 2010). Na comunidade, o uso do solo é predominantemente 
residencial, mas pode-se dizer que há também uma diversidade. O comércio maior está consolidado na 
periferia da favela, principalmente na Rua Abelardo dos Santos que é a divisa entre a comunidade e o bairro, 
com supermercado, loja de material de construção, loja veterinária e padaria (fig. 09 e 10). No interior 
também tem alguns estabelecimentos, mas são de pequeno porte, com exceção de um supermercado Pais 
e Filhos, localizado na Rua Margarida Alves, que é de médio porte. O comércio de pequeno porte é formado 
por pequenas lojas de confecção, mercearias, escolinhas infantis, creches, salões de beleza, oficinas 
mecânicas e bares. Esse pequeno comércio, para alguns moradores, atende às necessidades diárias, 
oferecendo bens e serviços geralmente mais baratos e adaptados às realidades socioculturais deles, sendo 
estas características da vida na favela. Verifica-se ainda, a presença de edificações religiosas de várias 
religiões, o que ratifica a diversidade cultural dos moradores. Em uma mesma rua observam-se mercearias, 
escolinhas, residências e igreja, havendo então diversidade de usos. O comércio localizado na borda da 
comunidade atende à população do entorno e da comunidade. No entanto, os pequenos pontos no interior 
só são frequentados pelos próprios moradores do Timbó. É comum o lote de uso misto, comércio de pequeno 
e residência, já que a atividade comercial é pequena sendo realizada na própria casa, seja no cômodo, terraço 
ou no “puxadinho”. Sendo assim, pode-se dizer que a localização e o porte do comércio estão relacionados 
à qualidade de infraestrutura das ruas e que também influenciam no acesso à renda.  

                                  
    Figuras 09 e 10: Comércio consolidado na periferia da favela: supermercado e loja de material de construção. 

Fonte: Autoras, 2012. 
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A análise da ocupação do solo foi auxiliada pelas ortofotocartas, datadas dos anos de 1978, 1989, 1998, que 
permitiram observar a evolução da ocupação da área e assim entender as transformações pelas quais passou. 
Logo, percebeu-se que a cada período a área passou por mutações através da dinâmica social, interferindo 
na sua função espacial quando deixou de ser jazida de saibro e transformou-se em moradia para população 
carente, modificando sua forma e estrutura urbana que era um grande terreno vazio coberto por vegetação 
e passou a ser ocupado espontaneamente com a abertura de caminhos para lotear. Portanto, essa situação 
ratifica a citação de Santos (1985) quando o autor explica que à medida que uma sociedade passa por 
transformações, as formas adquirem novas funções, criando uma nova estrutura espacial e que varia de 
acordo com o período histórico. 

A forma urbana da comunidade caracterizada pela irregularidade do traçado, a falta de recuos entre as casas 
e o avanço sobre o espaço público é resultante do sítio no qual se insere e do processo de ocupação 
espontânea, uma vez que este aconteceu em resposta às necessidades de obter uma moradia por parte da 
população carente. Assim, considera-se que a forma é definida também pelo fator social, visto que a 
população carente atua com a ocupação irregular diante da falta de condições de pagar pelo alto valor do 
mercado.     

Infraestrutura urbana e serviços públicos 

A comunidade apresenta um quadro de descaso por parte do governo para solucionar os problemas 
urbanísticos existentes, dentre eles, insalubridade, alta densidade demográfica, riscos naturais ambientais e 
infraestrutura precária, uma vez que os investimentos públicos para área são bem reduzidos quando 
comparados aos bairros circunvizinhos. Dentre os maiores problemas de infraestrutura da área podemos 
citar: contenção da barreira, problemas sanitários, acessibilidade das calçadas (quando existem), lixo jogado 
nas ruas e a não pavimentação da maioria das ruas.  

A barreira que se configura não apenas como um limite da comunidade, mas também como um fator de alto 
risco de desmoronamento e soterramento para a polução a qual sofre principalmente nos períodos de chuvas 
intensas. A Defesa Civil coloca a população sob alerta dos riscos eminentes, no entanto, apesar dos 
moradores conhecerem os riscos de estarem nas proximidades da encosta, afirmam não terem outra 
possibilidade de moradia devido ao alto valor dos lotes nos bairros próximos. 

A falta de esgotamento sanitário em parte da comunidade é um problema estruturante. O abastecimento de 
água é irregular com tubulação exposta. Da mesma forma, as águas servidas são lançadas nas ruas sem 
qualquer tipo de tratamento. Ainda neste contexto, algumas unidades habitacionais possuem saneamento 
constituído pela rede pública, porém este não funciona, ocasionando o transbordamento das galerias do 
sistema de esgoto (fig. 11). Outro fator que contribui para a insalubridade do local, é o subdimensionamento 
da estação elevatória, próxima às margens do Rio Timbó, que não suporta a forte demanda. O quadro 
exposto provoca mau cheiro nas ruas, além de contribuir para proliferação de doenças, aparecimento de 
insetos e dificultar a ação dos agentes de saúde com a população local, pois as crianças brincam nas ruas e 
acabam tendo contato direto com o solo e água contaminados (fig. 12). Portanto, pode-se perceber que a 
carência de infraestrutura da forma construída atrelado ao abandono e descaso do poder público, favorece 
e acentua o cenário de precariedade.    
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Figuras 11 e 12: Transbordamento das galerias do sistema de esgoto prejudicam a saúde das crianças que brincam nas ruas. 

Fonte: Autoras, 2012. 

Em relação à iluminação, essa é escassa em algumas ruas gerando uma forte sensação de insegurança, o que 
acarreta no depauperamento dos espaços públicos devido à falta de uso. Durante o dia, ainda há presença 
de moradores conversando pelas ruas.  

Quanto às calçadas quando existem são desniveladas e estreitas o que dificulta o deslocamento do pedestre 
(fig. 13). O traçado aliado à topografia, à declividade acentuada e ao fato da maioria das ruas não possuírem 
pavimentação, dificultam a acessibilidade e mobilidade da população, como também o tráfego de 
automóveis.  

 
Figura 13: Calçadas desniveladas dificultam o deslocamento do pedestre.  

 Fonte: Autoras, 2012.                                      

De acordo com a SEMHAB (2007) a população residente no bairro onde está inserida a comunidade, é de 
10.367 habitantes, sendo que 4.600 habitantes residem no Timbó em uma área de 15,8320 ha, com 900 
domicílios. Ao contrapor esses dados percebe-se que 44,37% da população do bairro moram no Timbó, 
retratando uma área adensada (Tabela 1). Percebe-se que área do Timbó é bem menor que a do bairro, no 
entanto, apresenta uma densidade populacional maior (Tabela 1).  
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TABELA 1: DADOS DEMOGRÁFICOS DO BAIRRO DOS BANCÁRIOS E DA COMUNIDADE DO 

TIMBÓ (SEMHAB, 2007) 

Dados Bairro dos Bancários Timbó 

Área (ha) 223,30 15,8320 

População Total 10.367 (100%) - 

População Local 5.767 (55,63%) 4.600 (44,37%) 

Adensamento Populacional 

(hab/ha) 
25,82 290,55 

Tabela 01: Dados demográficos do bairro dos bancários e da Comunidade do Timbó (SEMHAB, 2007).  
 Fonte: Autoras, 2012.       

 

Os dados mostram que a área da comunidade possui um adensamento populacional de 290, 55 hab/ha, mas 
este número é bem menor que o nível ótimo de 600 hab/ha, o qual garante máximo retorno de investimentos 
em provisão de infraestrutura em cidades de porte médio (MASCARÓ, 1987 apud CARDOSO, 2007). Contudo, 
no contexto da pobreza, das condições morfológicas e de infraestrutura, densidades mais altas servem de 
indicadores para provisão de infraestrutura física.  Um dos fatores que contribui para esse adensamento é o 
uso de portões fechando becos na tentativa de definir novos limites e ampliar suas casas. Deste modo, 
acabam formando pequenas vilas e invadindo o espaço público com ocupação do solo praticamente em sua 
totalidade, sem deixar vazios entre as edificações (fig. 14). 

                                

 
Figura 14: Adensamento construtivo no Timbó. 

Fonte: Autoras, 2012. 

É importante destacar que o espaço da comunidade está em constante modificação pela ação dos moradores 
e que as condições de precariedade das vias se estendem às moradias. Os moradores realizam reformas para 
ampliação e melhoria de sua casa, de acordo com suas condições financeiras, como também, a construção 
de vilas e quitinetes para alugar e vender, obtendo assim uma renda extra. Ações como essas mostram a 
constante presença do mercado imobiliário informal dentro da comunidade. Um dos fatores que contribui 
para a atuação deste na favela é a localização privilegiada na cidade onde está inserida. Leitão (2009) destaca 
que atualmente, a divisão do solo é regida pelas leis do mercado imobiliário informal. O autor explica ainda 
que essas transações são mais expressivas do que se esperaria pela lógica do mercado de imóveis 
convencional, devido à precariedade da infraestrutura e ausência dos instrumentos de garantia de posse.   
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A partir destas construções responsáveis pela transformação do sítio a paisagem ganha uma volumetria 
movimentada com diferentes cores. Essas transformações realizadas pelos moradores fazem alusão aos 
conceitos de Paola Jacques quando afirma que as constantes transformações geram uma moradia 
fragmentada formalmente. Diferentemente da cidade formal que seu tecido urbano é definido antes da 
ocupação, no Timbó seu traçado é definido posteriormente e não pré-determinado. 

Em relação aos equipamentos comunitários implantados pela Prefeitura, existem dois PSF (Posto de Saúde 
da Família). Um deles assiste à população do bairro dos Bancários e uma parcela da comunidade; o outro PSF 
dentro da comunidade, na Rua Nossa Senhora de Fátima, assiste toda a sua população, no entanto, este 
funciona em um local subdimensionado para atender a demanda. Além disso, segundo relato do morador, o 
PSF de dentro da comunidade não tem medicamentos suficientes para serem entregues à população após a 
consulta que é difícil de conseguir devido à falta dos médicos.  

A comunidade possui também uma creche, a Nossa Senhora de Fátima, que não consegue atender a toda a 
demanda, deixando bem concorrido a aquisição de uma vaga, já que esta acolhe cerca de 50 crianças. De 
acordo com a líder comunitária, o Timbó possui aproximadamente 805 crianças em fase pré-escolar. Nota-
se, portanto, que a creche atende a um número bem inferior à necessidade da comunidade. Enquanto 
equipamento de educação, além da referida creche, tem ainda, o Colégio Anexo do Lions Tambaú Clube que 
em parceria com a prefeitura funciona em dois horários e é voltado para a educação de adultos e idosos.  

No que se refere ao transporte público, há uma significativa quantidade de linhas que circulam pelo Bairro 
dos Bancários. De acordo com a Superintendência de Transportes e Trânsito de João Pessoa (STTRANS, 2010) 
circulam as seguintes linhas: 1006 - 514 - 301 - 302 - 303 - 1500 - 2300 - 2307 - 2514 - 2515 - 3200 - 3027 - 
3507 – 3510 - 5100 - 5206 - 5210 - 5310 - 5600 - 5603. No entanto, é provável que haja uma sobreposição no 
trajeto, que se confirma com a análise do mapa onde percebe-se que os ônibus não trafegam no interior do 
bairro. Apenas uma das linhas assiste à Comunidade e circula exclusivamente pela Rua Abelardo dos Santos 
(Mapa 04) beneficiando apenas a população do Timbó I que tem como limite exatamente essa rua. Os 
moradores de Timbó II precisam percorrer toda a comunidade para chegar no ponto de ônibus mais próximo. 
Os moradores reclamam da demora do transporte e queriam que houvesse um maior número de linhas 
assistindo à comunidade. 

 
Mapa 04: Itinerário dos ônibus no Bairro dos Bancários. Fonte: Cedido pela Superintendência de Transportes e Trânsito de João Pessoa 

(STTRANS), 2010. Editado pelas autoras. 
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Entende-se então, que as características físicas do bairro e da comunidade retratam as diferentes 
particularidades socioeconômicas de seus habitantes, reproduzindo as distintas maneiras de habitar a cidade 
com seus diferentes níveis de participação e inclusão social. É bastante complexo definir os limites entre o 
público e o privado dentro do contexto apresentado e essa relação é fundamental para diferenciar a cidade 
legal da ilegal. Segundo Paola Jacques, na favela esses espaços estão estreitamente ligados, principalmente 
durante o dia quando as ruas tornam-se continuação das casas, espaços semiprivados, enquanto a maioria 
das casas, com suas portas abertas, se transforma em espaços semipúblicos. Essa integração do público com 
o privado, segundo a autora, traz para os moradores a ideia da favela como uma grande casa coletiva. A esse 
respeito pode-se dizer que a Comunidade do Timbó apesar de se integrar internamente, se constitui como 
um espaço segregado não apenas em relação ao bairro, mas também, à cidade. 

Aspectos sociais 

Apesar de não existir áreas públicas para lazer, pode-se perceber o relacionamento dos moradores com o 
meio urbano através da forte sociabilidade. Nota-se uma intensificação dessa sociabilidade nos finais de 
semana com a concentração de moradores nos bares, igrejas e nas próprias ruas. 

A ajuda mútua, o sentar na porta de casa para conversar e o caminhar cumprimentando os vizinhos, são 
ações valiosas encontradas na favela, ao contrário da cidade formal que as ruas passaram por um 
esvaziamento, não tendo mais essa vitalidade. Essas ações são valores sociais não encontrados na cidade 
formal e constituem vínculos que são obtidos no dia a dia da vida na favela e assim, originam uma rede social 
formada por hábitos e modos de vida semelhantes que podem contribuir para tornar a vida menos difícil e 
mais prazerosa para algumas pessoas da comunidade.  

Como já foi dito anteriormente, o Timbó não possui área para lazer, logo os seus moradores utilizam a Praça 
da Paz, uma das maiores do bairro dos Bancários, como fonte de obtenção de renda através do comércio 
informal. Em sua maioria, os benefícios de lazer e cultura dispostos na praça são utilizados principalmente 
pelas camadas sociais mais privilegiadas. Essa situação confirma a citação de Ana Fani Carlos que diz: “a 
cidade oferece à sociedade um conjunto ilimitado de escolhas e de condições de vida. Como cada um 
consumirá o espaço ou satisfará suas necessidades, dependerá do lugar que ocupa no processo de produção 
da cidade” (CARLOS, 1994, p.53). Esses aspectos expressam a segregação e o preconceito que os moradores 
do Timbó sofrem.  

Outro problema do Timbó é o desemprego. De acordo com o IBGE (2000), os moradores, em sua maioria, 
possuem apenas formação educacional básica, o que associado à localização da moradia dificulta a inserção 
no mercado de trabalho. Os modos de vida dos moradores do Timbó mudam muito em função das condições 
de trabalho ou das estratégias de obtenção de renda e dos relacionamentos que conseguem estabelecer 
através dele. Diante desse contexto, é notório que a comunidade possui restrições com relação à liberdade 
social e isso resulta na busca por alternativas de sobrevivência através da informalidade, vivendo com seus 
próprios valores e códigos, visto que não podem contar com as leis, tampouco com a assistência social oficial. 
Nesse sentido, eles criam um meio espacial que possa responder às necessidades básicas de cada um, 
expondo seus valores e anseios. Portanto, essa situação reforça a segregação de modo a anular as 
possibilidades de sociabilidade e de integração com a cidade legal, impedindo que alcance melhores 
condições de educação, trabalho e consequentemente de melhoria da qualidade de vida.  
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Considerações finais  

Está exposto que as condições de precariedade das favelas brasileiras reportam as mais diversas situações 
de ilegalidade. A população de baixa renda ou mesmo a que não possui renda alguma, não tem acesso 
garantido aos meios legais da cidade, necessitando assim, criar um meio com sua própria organização 
socioespacial - baseada em valores próprios. Neste contexto, essa organização ainda que improvisada, 
responde às necessidades imediatas e expõe os anseios da população que para sobreviver passa a viver na 
informalidade.  

 A este princípio reafirma-se que a favela do Timbó se constituiu na informalidade e na segregação social e 
espacial. O preconceito é forma mais cruel que a segregação se apresenta. O fato de morar nesse espaço 
exclui o morador socialmente de muitas oportunidades de trabalho expondo-os ao mercado informal e à 
criminalidade. Logo, é negado o acesso à cidade urbanizada com todos os serviços públicos necessários ao 
bem-estar social e principalmente ao direito constitucional da moradia digna. É possível perceber essa 
segregação desde os limites geográficos da Comunidade até a modificação da paisagem urbana.  

De maneira geral quem reside em assentamentos irregulares, a exemplo do Timbó, não tem condições de 
realizar melhorias nas suas habitações e assim, obter a consolidação do seu espaço. É necessário a atuação 
sempre presente do estado para melhoria da infraestrutura local, sobrevivência e melhoria da qualidade de 
vida dos moradores, garantido acesso à cidade legal através da inclusão social.   

Ao intervir com diagnósticos e projetos de melhoria em assentamentos informais é imprescindível o 
conhecimento das formas de apropriação socioespacial, envolvendo a forma de viver e de se relacionar no 
local, para que deste modo se obtenha um conjunto adequado de decisões técnicas como resposta às 
expectativas e necessidades dos moradores. A esse respeito o estudo direcionado à comunidade do Timbó 
demonstrou aspectos importantes de sua sociabilidade, evidenciando a forte exclusão dos espaços da favela 
com relação à cidade legal. Foi possível perceber também a liberdade de construir o que influencia nas 
características do parcelamento do solo e na forma de implantação das edificações no lote.  

Essa pesquisa evidenciou aspectos particulares da comunidade do Timbó, dentre deles, a sociabilidade tem 
papel fundamental na dinâmica e rotina dos moradores. Com isso, os espaços de rua tornam-se flexíveis por 
estarem conectados às portas das casas, possibilitando vários usos, desde o lazer até pontos de encontro. 
Portanto, a casa abre-se para a vida coletiva de modo a quebrar qualquer barreira existente entre ela e a rua, 
além de possibilitar a integração entre o público e o privado.  

O tipo de análise apresentada neste trabalho, reforça a importância de estudar o modelo de cidade vigente, 
de forma a contribuir com o planejamento urbano para constituição de cidades mais justas e humanas, cujas 
desigualdades sejam menos expressivas. Desta forma, o exercício da cidadania dar-se-á à grande parte da 
população de maneira mais igualitária, podendo exercer seus direitos garantidos pela constituição, 
principalmente o de uma moradia digna. 
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EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O presente artigo aborda a questão da segregação socioespacial, relacionando-a com o fenômeno da violência urbana, 
entendendo que há indícios de que possa haver relação entre esses dois problemas enfrentados pela maioria das 
cidades brasileiras. Neste contexto, analisa-se o caso do Município de Parnamirim, que faz parte da Região 
Metropolitana de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, como um exemplo de cidade que sofre as consequências 
de um processo de expansão urbana desordenada, com uma forte presença de condomínios habitacionais de alto e 
médio padrão concentrados nas áreas mais valorizadas da cidade e, do outro lado, nos bairros mais afastados, a 
população mais pobre vai se concentrando em áreas com pouca infraestrutura e acesso a serviços públicos. Fazendo 
uma análise de dados fornecidos pelo Observatório Potiguar, que analisa os índices de violência no Estado com base 
nos homicídios, bem como os mapas de adensamento e distribuição da população por renda no município, de forma a 
entender se há relação entre a localização das classes sociais e os índices de violência urbana apresentados. 
PALAVRAS-CHAVE: segregação socioespacial; violência urbana; expansão urbana.  

ABSTRACT: 
This article addresses the issue of socio-spatial segregation, relating it to urban violence phenomenon, understanding 
that there are indications of a relationship between these two problems faced by most Brazilian cities. In this context, 
the case of the Municipality of Parnamirim, which is part of the Metropolitan Region of Natal, in the State of Rio Grande 
do Norte, is analyzed as an example of a city that suffers the consequences of a disorderly urban expansion process, with 
a strong presence of high and medium-sized housing condos concentrated in the most valued areas of the city and, on 
the other hand, in the more distant neighborhoods, the poorest population is concentrated in areas with little 
infrastructure and access to public services. An analysis of data provided by the Potiguar Observatory, which analyzes 
the rates of violence in the State based on homicides, as well as the maps of population density and distribution by 
income in the municipality, in order to understand if there is a relation between the location of the classes and urban 
indices of violence presented. 
KEY WORDS: socio-spatial segregation; urban violence; urban expansion. 

RESUMEN: 
El presente artículo aborda la cuestión de la segregación socioespacial, relacionándola con el fenómeno de la violencia 
urbana, entendiendo que hay indicios de que pueda haber relación entre esos dos problemas enfrentados por la mayoría 
de las ciudades brasileñas. En este contexto, se analiza el caso del Municipio de Parnamirim, que forma parte de la 
Región Metropolitana de Natal, en el Estado de Rio Grande do Norte, como un ejemplo de ciudad que sufre las 
consecuencias de un proceso de expansión urbana desordenada, con una fuerte, la presencia de condominios 
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habitacionales de alto y medio estándar concentrados en las áreas más valoradas de la ciudad y del otro lado en los 
barrios más alejados, la población más pobre se concentra en áreas con poca infraestructura y acceso a servicios 
públicos. En el análisis de datos proporcionados por el Observatorio Potiguar, que analiza los índices de violencia en el 
Estado con base en los homicidios, así como los mapas de densificación y distribución de la población por renta en el 
municipio, para entender si hay relación entre la localización de las clases sociales y los índices de violencia urbana 
presentados. 
PALABRAS CLAVE: segregación socioespacial; violencia urbana; expansión urbana. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Prédios vão se erguer e o glamour vai colher corpos na multidão”. 

Criollo - Casa de Papelão 

O presente artigo tem como objeto o estudo da segregação socioespacial e sua relação com o aumento da 
violência urbana, entendendo que o aumento da segregação social e espacial em uma cidade contribui para 
o crescimento das taxas de violência urbana. 

Para tanto, faz necessário um recorte espacial, concentrado o estudo de caso no Município de Parnamirim, 
o qual faz parte da Região Metropolitana de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, com uma população 
248.623 habitantes, segundo o IBGE, é um dos maiores e mais populosos municípios do Estado, sendo 
também, segundo as pesquisas mais recentes, um dos mais violentos.  

Ademais, Parnamirim vem passando por um processo de urbanização acelerado, sofrendo forte influência 
do mercado imobiliário que circunda a Região Metropolitana de Natal, formando-se bairros residenciais de 
condomínios fechados altamente segregados do restante da cidade. 

Para Villaça (2001, p. 142) a segregação espacial dos bairros residenciais das diferentes classes sociais é uma 
das características mais marcantes das metrópoles brasileiras. A segregação de classes sociais é, segundo o 
autor, “um processo segundo o qual diferentes classes sociais tendem a se concentrar cada vez mais em 
diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros da metrópole”, assim a segregação é ao mesmo tempo 
social, pois separa classes sociais distintas, como espacial, pois as pessoas vão se localizar em bairros da 
cidade de acordo com a classe à qual pertencem. 

Diante disso, Parnamirim vivencia fortemente tais características de segregação social, possuindo bairros 
fragmentados de acordo com a classe social de seus moradores, sendo claro o contraste de bairros como 
Nova Parnamirim - repleto de condomínios horizontais e verticais – e Passagem de Areia, onde moradias de 
autoconstrução e sem regularização fundiária aparecem em meio aos conjuntos do Minha Casa Minha Vida, 
o primeiro possuindo boa infraestrutura, com equipamentos urbanos e serviços públicos presentes, já o 
segundo afastado da cidade, com baixa oferta de infraestrutura e serviços públicos, bem como, com altos 
índices de violência. 

Assim, faz-se necessário um olhar para a cidade de Parnamirim que se mostra cada dia mais violenta, com 
índices de homicídios preocupantes ao mesmo tempo em que vem passando por um processo de 
urbanização intenso, expandindo seu território rapidamente, formando-se de um lado bairros de 
condomínios fechados e prédios de apartamento, bem servidos de infraestrutura e equipamentos públicos 
e privados, já no outro lado, bairros pobres, com a presença de conjuntos habitacionais e moradias precárias, 
carente de infraestrutura mínima necessária. 

Neste ínterim, o aumento da violência urbana é sentido diuturnamente pela população do município e 
refletida nos índices trazidos nas pesquisas sobre violência mais recentes, entre elas o Mapa da Violência 
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2016, onde Parnamirim encontra-se na 11ª posição no Estado e 209ª no país entre as cidades com o maior 
número de homicídios por arma de fogo em 2014.  

Esse crescimento da violência urbana pode ser percebido através os assustadores números condutas 
violentas letais intencionais entre 2012 e 2015 em Parnamirim, coletados pelo Observatório da Violência 
Potiguar, que apresenta dados por bairros e zonas da cidade, mostrando que a violência vem aumentando 
ano a ano. 

Diante disso, propõe-se uma análise comparativa entre o crescimento de Parnamirim, caracterizado pela 
segregação socioespacial com o aumento exagerado da violência urbana no âmbito local. Dessa forma, 
questiona-se: Em que medida o crescimento desordenado e a segregado do município de Parnamirim 
contribui para o aumento nos índices de violência urbana?  

Para encontrar um resposta para tal questionamento, pretende-se analisar os dados do Mapa da Violência 
2016 e do Observatório Potiguar 2016 em relação aos índices de violência urbana a partir dos crimes 
observados nos dois estudos em relação ao município de Parnamirim, bem como um estudo bibliográfico 
tendo por base a obra de Teresa Pires Caldeira, Cidade de Muro, e outras obras e artigos científicos que 
descrevem o fenômeno da segregação socioespacial no Brasil e na cidade de Parnamirim-RN, dialogando-as 
com os números crescentes da violência urbana nos bairros do município. 

1 SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL EM PARNAMIRIM 

1.1 Segregação socioespacial e os Condomínios Fechados 

A segregação - tanto social quanto espacial - é uma característica importante das cidades. As regras que 
organizam o espaço urbano são basicamente padrões de diferenciação social e de separação. Essas regras 
variam cultural e historicamente, revelam os princípios que estruturam a vida pública e indicam como os 
grupos sociais se inter-relacionam no espaço da cidade. (CALDEIRA, 2000, p. 211) 

A existência concomitante de bairros extremamente desiguais na cidade tem relação direta com a 
urbanização e o crescimento vertiginoso de um mercado imobiliário voltado, sobretudo, para a especulação 
imobiliária, pautado, segundo Ferreira (2011, p. 7) na reprodução das relações capitalistas onde atuam os 
grupos sociais descritos por Côrrea (1989) “que produzem e consomem o espaço urbano”, quais sejam: “os 
proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os 
grupos sociais excluídos”. Ferreira entende que os cinco grupos trazidos por Corrêa possuem funções 
distintas e bem definidas e “as estratégias e ações desses agentes no contexto da sociedade capitalista são 
determinantes para a configuração do espaço urbano tal qual o conhecemos, carregando em sua formação 
uma herança de conflitos e desigualdades”. 
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Nesse sentido, Santos e Ribeiro (2013, 72) afirmam que “a cidade, no capitalismo, está organizada para que 
as mercadorias circulem”, assim, “conforme os interesses do capital, serão estabelecidos preços 
diferenciados” que sofrerão influência tanto dos aspectos físicos e naturais do local, como das “qualidades 
da construção e da acessibilidade ao centro econômico”. Mais adiante os autores consideram que o processo 
de segregação socioespacial é diretamente influenciado pelas questões econômicas e culturais locais, na 
medida em que o mercado imobiliário explora a terra de forma a maximizar seus lucros e, quanto mais cresce 
a cidade, maior a “segmentação social, sobretudo pela socialização da pobreza”. 

Nesse cenário, é perceptível a presença cada vez mais intensa dos empreendimentos imobiliários voltados 
para moradia em condomínios fechados, sejam eles verticais ou horizontais. A promessa de uma moradia 
tranquila e segura dentro dos muros dos condomínios leva as camadas de renda média e alta a cada vez mais 
se auto-segregarem dentro dos “enclaves fortificados”, como bem denomina Caldeira (2001). 

Luciana Teixeira de Andrade (2006, p. 307) lembra que os condomínios fechados não são um fato novo, 
datando do final do século XIX nos Estados Unidos os surgimentos de moradias semelhantes aos atuais 
condomínios em áreas suburbanas das grandes cidades destinados aos moradores mais ricos e oferecendo 
um estilo de vida exclusivo. Na América Latina, eles surgem na década de 1960, tendo um aumento 
expressivo nas décadas de 1980 e 1990, o que, segundo a autora, levou estudiosos a se perguntarem “se os 
condomínios estariam inaugurando um novo padrão de segregação socioespacial”. 

Segundo Caldeira (2000, p. 260) os prédios de apartamentos se generalizaram a partir da década de 1970 no 
Brasil, já os condomínios fechados começaram a ser construídos em maior escala nos anos de 1980 e 1990 
e, diferentemente dos prédios de apartamentos da década anterior que concentravam nas áreas centrais da 
cidade, os condomínios fechados passaram a se localizar em áreas mais distantes, tendo características 
próprias bem definidas, sendo invariavelmente murados e com acesso controlado. 

Nota-se que os primeiros condomínios fechados brasileiros datam do início da década de 1970, e, conforme 
descreve Caldeira (2000, p. 261), foram construídos em um período no qual o crime não era a principal 
preocupação da cidade, nesse sentido, a autora afirma que o fato de as construtoras oferecerem naquele 
período moradias mais seguras indica que “o enclausuramento foi uma estratégia imobiliária e de 
marketing”, vindo a tornar-se dominante nas décadas seguintes. Assim, impera nos condomínios fechados 
uma “ordem privada” na qual os moradores podem evitar a maioria dos “problemas da cidade” e “desfrutar 
um estilo de vida alternativo com pessoas do mesmo grupo social.   

 

1.2 O medo da violência como justificativa para a segregação urbana 

 

Em Confiança e Medo na Cidade, Bauman traz o ensinamento de Gumpert e Orucker, os quais afirma que 
“quanto mais nos separamos de nossas vizinhanças imediatas, mais confiança depositamos na vigilância do 
ambiente”, considerando que existem no mundo todo “casas construídas para proteger seus habitantes, e 
não para integrá-los nas comunidades as quais pertencem”. Diante disso, Baumam acredita que emergem 
desse cenário dois “mundos-de-vida” separados, segregados: um que está “territorialmente circunscrito e, 
portanto, compreensível por meio de conceitos clássicos” e outro formado pelas “pessoas da primeira fila” 
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que “embora se encontrem exatamente como os outros ‘no local’ – não são ‘daquele local’” idealmente e, 
muitas vezes, fisicamente, pois não se identificam com o local onde moram “à medida que seus interesses 
estão (ou melhor, flutuam) em outros locais”. O autor enfatiza que o único interesse dessas pessoas é o “de 
ser deixadas em paz, livres para se dedicar completamente aos próprios entretenimentos e para garantir os 
serviços indispensáveis”. (2005, p. 8) 

Desse modo, Caldeira enfatiza que a vida dentro dos condomínios gera uma verdadeira implosão da vida 
pública moderna, entendendo que:  

à medida que as elites se retiram para seus enclaves e abandonam os espaços públicos para 
os sem-teto e os pobres, o número de espaços para encontros públicos de pessoas de 
diferentes grupos sociais diminui consideravelmente. As rotinas diárias daqueles que 
habitam espaços segregados – protegidos por muros, sistemas de vigilância e acesso 
restrito – são bem diferentes das rotinas anteriores em ambientes mais abertos e 
heterogêneos. (CALDEIRA, 2000, p. 301) 

Diante dessa afirmação, percebe-se que há um padrão de segregação para dentro dos muros dos 
condomínios fechados, que isolam seus moradores dos perigos e da vida existente do lado de fora. Diante 
da leitura do texto de Caldeira, fica claro também que o medo da violência urbana é hoje um fator 
preponderante para os moradores dos condomínios, no entanto, há de se levar em consideração outros 
fatores, como o forte interesse em viver em um ambiente socialmente homogêneo, sem maiores contatos 
com outras classes sociais. 

Além disso, a autora afirma que os efeitos da construção de muros e outras estratégias de segurança vão 
muito além da garantia de proteção, pois não só transformam a paisagem urbana como também “afetam os 
padrões de circulação, trajetos diários, hábitos e gestos relacionados ao uso de ruas, do transporte público, 
de parques e de todos os espaços públicos”. Isso faz com que a experiência de andar na rua seja algo cada 
vez mais temido, evitando-se os encontros em espaços públicos e minando a vida pública que passa a ser 
marcada, segundo Caldeira, pela “tensão, separação, discriminação e suspeição”. (2000, p. 301) 

1.3 A segregação socioespacial em Parnamirim 

A segregação socioespacial é uma característica inerente ao meio urbano em economias capitalistas, assim, 
a “dominação e a hegemonia de classe é mantida por meio da organização espacial que hierarquiza grupos 
sociais de tal forma que seja visto como um processo natural e, portanto, não sujeito à contestação”. 
(MOTTA, 2017) 

Nesse sentido, Parnamirim – que vem passando por um intenso processo de urbanização e adensamento 
populacional – teve recentemente uma migração populacional intrametropolitana influenciada pela 
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valorização imobiliária, tendo como fator preponderante o transbordamento dos limites do município de 
Natal, expulsando parte de sua população para Parnamirim, tanto as classes mais abastadas para áreas 
valorizadas, como os mais pobres para regiões mais afastadas da cidade e menos valorizadas. (ROCHA; 
FERNANDES, 2010, p. 4) 

FIGURA 1: Mapa dos Bairros de Parnamirim-RN 

Fonte: Parnamirim (2017, p. 12) 

Tal fato, segundo explicam Rocha e Fernandes (2010, p. 5) está amplamente relacionado com o mercado 
imobiliário e a valorização imobiliária que segrega a população carente para a periferia – caracterizada pela 
implantação de loteamentos baixa ou nenhuma infraestrutura básica. Em razão desse fenômeno, bairros 
como Nova Parnamirim e Emaús – próximos à Natal – absorveram uma população com maior poder 
aquisitivo, enquanto que localidades mais distantes, como Passagem de Areia, Rosa dos Ventos e Bela 
Parnamirim, se configuraram como um espaço de exclusão social. 
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Figura 2: Densidade demográfica por bairro 

Fonte: Parnamirim (2017, p. 14) 

O mapa acima mostra a distribuição da densidade demográfica por bairro no município, podendo-se 
perceber que as regiões com maior adensamento são justamente os dois extremos, ou seja, os bairros que 
possuem as melhores infraestruturas, bem como os que não possuem ou possuem pouca infraestrutura e 
acesso a serviços públicos. Tal fato pode ser explicado pela alta quantidade de empreendimentos 
habitacionais, principalmente de apartamentos que foram construídos nos últimos anos em Parnamirim, 
localizando-se os de valores mais altos nos bairros mais próximos à Natal, como Nova Parnamirim e Emaús. 
Já nos bairros de Passagem de Areia e Rosa dos Ventos se caracterizam pela presença de conjuntos 
habitacionais financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida, bem como pela grande quantidade de 
loteamentos, onde vem sendo construídos outros conjuntos e pequenos condomínios de casas e 
apartamentos. 
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Figura 3: Rendimento médio mensal por bairro 

Fonte: Parnamirim (2017, p. 15) 

Também é importante frisar que os bairros mais próximos a Natal, concentram a população com maior poder 
aquisitivo, já a população mais pobre, com renda entre 1 e 2 salários mínimos, localiza-se nos bairros mais 
afastados tanto de Natal como do centro do próprio município de Parnamirim, como pode ser visualizado no 
mapa acima. 

Assim, pode-se perceber que Parnamirim, como tantas outras cidades brasileiras, é uma cidade segregada, 
onde uma parte da sua população – que tem maior poder aquisitivo – escolhe residir nos bairros com 
melhores infraestruturas e oferta de serviço, restando às camadas mais pobres morar nos bairros mais 
distantes e mal servidos de infraestrutura e equipamentos públicos. Além disso, observa-se também que a 
proximidade com Natal – capital do Estado e centro metropolitano – é também um fator determinante para 
a localização das camadas sociais. 
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2 VIOLÊNCIA URBANA: um problema das cidades brasileiras que se reflete em Parnamirim - RN. 

2.1 A violência urbana e a “sociabilidade violenta” 

O sentimento de insegurança é algo comum à grande maioria das cidades brasileiras, trazendo como 
consequência o isolamento pelo medo e um distanciamento das pessoas das ruas, praças e do viver em 
coletividade.  A violência urbana subverte e desvirtua a função das cidades, drena recursos públicos já 
escassos, ceifa vidas – especialmente as dos jovens e dos mais pobres -, dilacera famílias, modificando nossas 
existências dramaticamente para pior. De potenciais cidadãos, passamos a ser consumidores do medo. 
(PINHEIRO, 2003, p. 9) 

Segundo Luís Antônio Machado da Silva (2010, p. 286), “a violência urbana articula um complexo de práticas 
que constituem boa parte do conflito social nas cidades brasileiras”. Para o autor, a violência urbana “associa 
o uso de meios violentos à noção leiga de crime”, enfatizando o quanto essa combinação traz uma ameaça
permanente à integridade física e patrimonial das pessoas. Diante dessa hipótese, o autor argumenta que “a
linguagem da violência urbana problematiza uma ordem social específica”, fenômeno que ele denomina de
“sociabilidade violenta”.

Dito isto, Silva afirma que o debate produzido pela violência urbana “descola-se e reduz-se o foco para as 
interações interpessoais, com as disputas se concentrando na possibilidade de interrupção, pela força, da 
continuidade das rotinas”, reaparecendo as “classes perigosas” e a figura do “vizinho diferente”, imperando 
o perigo e a desconfiança na relação com “o outro”.

O autor lembra que embora afete toda a população, a questão da segurança pública não é homogênea, 

Nos territórios da pobreza há uma inapelável contiguidade espacial com a 
“sociabilidade violenta”, gerando condições de vida críticas para a população 
moradora. As camadas abastadas dispõem de mais recursos (materiais e 
simbólicos) para auto isolar-se, além de já viverem em regiões físicas e socialmente 
mais afastadas dos “portadores” da “sociabilidade violenta”. (SILVA, 2010, p. 287) 

Percebe-se que é nítida a forma como as classes sociais são impactadas de maneiras e em graus diferentes 
pela violência urbana, tendo ou não os impactos dessa “sociabilidade violenta” mitigados de acordo com a 
localização em que residem e a classe à qual fazem parte. 
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2.2 Os Números da Violência Urbana em Parnamirim 

Em Parnamirim, percebe-se que o medo da violência vem aumentando juntamente com os índices 
alarmantes de homicídios e outros crimes graves. Segundo os dados do Mapa da Violência (WAISELFISZ, 
2016, p. 23), os índices de homicídios por arma de fogo mais que quadruplicaram entre 2004 e 2014 no 
Estado do Rio Grande do Norte, aumentando 379%, sendo a Unidade Federativa que mais aumentou o 
percentualmente o número de homicídios por arma de fogo no país e encontrando-se no ano de 2014 em 
quarto lugar no ranking nacional a cada cem mil habitantes, segundo o estudo acima citado.  

Contribuindo para esses índices, Parnamirim vem aumentando ano a ano o número de homicídios por arma 
de fogo, em 2012 o número foi de 64 homicídios, em 2013 subiu para 85 e em 2014 chegou a 116, tendo 
uma taxa média de 39 homicídios por arma de fogo a cada 100 mil habitantes1, ocupando a 11ª posição no 
estado e a 209ª no ranking nacional. 

Segundo destaca Brandão no Observatório Potiguar (2016, p. 14) o homicídio é o grande medidor da violência 
no Brasil, em razão de uma “ausência (ou quase) brutal de notificações e registros de outras modalidades de 
crimes” fazendo com que o homicídio seja o mais notificado e, consequentemente, do qual se pode extrair 
dados e índices mais precisos, mesmo assim, o autor pontua que existe ainda um número significativo de 
“subnotificações” de crimes com morte violentas no país. 

Nesse mesmo estudo, Brandão e Hermes (2016, p. 35) ao tratarem da geografia do crime no Rio Grande do 
Norte, apontam duas regiões onde a mortalidade violenta se especializa e se concentra: Natal e Região 
Metropolitana – da qual Parnamirim faz parte – e Mossoró e cidades circunvizinhas. Além disso, os autores 
destacam que a violência no estado é eminentemente urbana, em cidades com grande adensamento 
populacional, onde “o aumento populacional não foi acompanhado por um aumento gradativo das 
estruturas de controle social”. 

Considerando os dados trazidos pelos pesquisadores para os anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, Parnamirim 
apresentou um total de 495 condutas violentas letais intencionais, ocupando a 3ª posição no Estado do Rio 
Grande do Norte, ficando atrás apenas de Natal e Mossoró. (BRANDÃO; HERMES, 2016, p. 50) 

Os dados trazidos pelo Observatório Potiguar servem para demonstrar que a violência realmente vem 
aumentando nessa região e seus índices são preocupantes, não sendo apenas uma sensação ou um medo 
não justificado, que leva as pessoas que se sentem ameaçadas a procurar cada vez mais formas de se 
protegerem do risco da violência na cidade. 

1 O Mapa da Violência de 2016 traz o ranking de homicídios por arma de fogo entre os Estados e os Municípios 
brasileiros com mais de 10 mil habitantes. 
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3 “AS CERCAS TÊM DOIS LADOS”:  A SEGREGAÇÃO SOCIO-ESPACIAL CONTRIBUI PARA O AUMENTO 
DA VIOLÊNCIA URBANA? 

Ao analisar a vida nos condomínios fechados, Bauman lembra que “as cercas têm dois lados”, ponderando 
que “o que é ‘dentro’ para quem está de um lado da cerca é ‘fora’ para quem está do outro”. Diante dessa 
análise, o autor considera que os moradores dos condomínios mantém-se fora da “desconcertante, 
perturbadora e vagamente ameaçadora – por ser turbulenta e confusa – vida urbana”, optando por viver 
dentro de um “oásis de tranquilidade e segurança”, mantendo todas as outras pessoas que estão na cidade 
“fora dos lugares descentes e seguros”, padrão este que é defendido “com unhas e dentes” por quem está 
dentro, criando assim “guetos voluntários” e “guetos involuntários”, que separa “os arrogantes dos muitos 
condenados a nada ter”. (2005, p. 15) 

Diken e Laustsen apud Bauman (2005, p. 35) sugerem que “a vida nas cidades está se convertendo em um 
estado de natureza caracterizado pela regra do terror e pelo medo onipresente que a acompanha”, levando 
Bauman a afirmar que “as fontes de perigo atingiram o coração da cidade”, na qual impera a guerra à 
insegurança, aos riscos e aos perigos, estando os campos de batalha nitidamente delimitados e as linhas de 
frente demarcadas. Com isso, a “arquitetura do medo e da intimidação espalha-se pelos espaços públicos 
das cidades, transformando-as sem cessar – embora furtivamente – em áreas extremamente vigiadas, dia e 
noite”. 

Desse modo, observa-se a presença do medo da violência como um fator cada vez mais determinante sobre 
a localização das pessoas e a vida na cidade, interferindo até mesmo na decisão sobre o tipo de moradia para 
as classes que podem escolher onde e como viver na cidade. 

Nesse sentido, Caldeira (2000, 255) entende que os “enclaves fortificados – prédios de apartamentos, 
condomínios fechados, conjuntos de escritórios ou shopping Center – constituem o cerne de uma nova 
maneira de organizar a segregação, a discriminação social e a reestruturação econônimca”. Na sua pesquisa 
em São Paulo, ela pôde observar que as classes sociais diversas vivem próximas umas das outras, mas são 
mantidas separadas “por barreiras físicas e sistemas de identificação e controle”, formando, o que Bauman 
mais acima chamou de guetos voluntários e involuntários que são separados pela “arquitetura do medo”. 

Desse modo, Miguel e Ortizoga (2008, p. 9) explicam que a separação da sociedade se dá de dois modos: 
social e espacial, pois “assim como a sociedade é dividida em classes sociais com diferentes condições 
econômicas, o espaço urbano é fragmentado, formado pela justaposição de diferentes paisagens e usos da 
terra”. Mais adiante, as autoras argumentam que “dos fragmentos espaciais resulta a diferenciação social”, 
entendendo que o consumo do espaço urbano será de acordo com “os aspectos sociais, econômicos e muitas 
vezes raciais” comuns entre os indivíduos que aderem a esse tipo de moradia. 

Nesse sentido, Rossana Mattos (ano, p.57) em sua tese argumenta que no Brasil há uma visão distorcida que 
associa violência e criminalidade urbana à pobreza, “causando uma inversão perversa do processo, ou seja, 
as populações pobres, que na realidade são as maiores vítimas da violência urbana, são vistas como seus 
produtores e responsabilizados pela quebra da coesão social”. Seguindo esse entendimento, a autora 
acrescenta que “os mais pobres são as maiores vítimas, em especial do homicídio, cujas mais altas taxas se 
concentram nos bairros mais pobres das grandes metrópoles”. 
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Ao observar os dados do Observatório Potiguar (BRANDÃO; HERMES, 2016, p. 57) sobre Parnamirim, tem-se 
que os bairros com maiores índices de condutas violentas letais intencionais são Bela Parnamirim, com 18 
casos em 2015, e Passagem de Areia, com 13 casos em 2015, sendo estes dois dos bairros mais afastados do 
centro urbano e com piores condições de infraestrutura básica e serviços públicos. Porém, bairros como Nova 
Parnamirim e Emaús, que possuem grande quantidade de condomínios e têm melhor infraestrutura urbana 
também possuem números consideráveis de condutas violentas letais intencionais, tendo o primeiro 
registrado 9 casos em 2015 e o segundo 16 casos no mesmo ano. 

Assim, percebe-se que a segregação socioespacial, tanto justificada pela violência urbana, não resolve esse 
problema, podendo sugerir até mesmo que ela seja uma das possíveis causas para o aumento da violência. 
Além disso, a justificativa de residência em condomínios fechados ligada à maior segurança por si só não se 
sustenta, já que a literatura e pesquisas recentes demonstram que a auto segregação não é suficiente para 
proteger as pessoas da criminalidade presente das cidades hoje, bem como, ao passarem a residir em 
“enclaves fortificados” as classes sociais mais abastadas contribuem para que a cidade que está fora dos 
muros se torne um ambiente cada vez mais hostil e propenso ao crime.  

Além disso, deve-se lembrar que as pessoas que vivem nos “enclaves fortificados” não estão fora da cidade, 
mas se dentro ou à margem dela, precisando, em algum momento, utilizar os espaços da cidade, nem que 
seja apenas para se deslocar entre os enclaves, ou seja, também se expondo, mesmo me minimamente, aos 
riscos da violência que tanto temem. 

Ademais, percebe-se que as classes mais pobres, que não têm a opção de viver dentro dos muros protegidos 
e vigiados dos condomínios ficam à mercê da insegurança e da violência que impera nas cidades, como no 
caso de Parnamirim, sendo esta população a verdadeira vítima da violência urbana, pois a ela não é dada 
nenhuma escolha, vivendo nas regiões mais distantes, com pouca infraestrutura e acesso aos mais diversos 
serviços públicos, especialmente a segurança. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base na literatura e nos dados observados, constata-se que o município de Parnamirim vem passando 
por um processo de expansão urbana direcionado pelo mercado imobiliário e influenciado pelo 
transbordamento dos limites do município de Natal, fenômeno preponderante na localização das camadas 
mais abastadas no município, que passaram a residir, principalmente, em condomínios residenciais fechados. 

É nítido que as classes sociais de maior renda optam por se auto segregar cada vez mais no Brasil, seguindo 
uma tendência global. No entanto, o argumento do medo da violência urbana, principal motivo narrado nas 
pesquisas empíricas sobre condomínios não é o único motivo que leva essas camadas sociais a residirem em 
condomínios, como status social, distanciamento das camadas mais pobres, bem como a busca por uma 
privatização da vida social, negando-se a cidade para além dos muros condominiais. 

Este fenômeno se relaciona com o aumento assustador da chamada “violência urbana”, como é o caso de 
Parnamirim, onde as pesquisas mais recentes demonstram que os homicídios por arma de fogo e as condutas 
violentais letais intencionais vêm aumentando ano a ano.  
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Nesse ínterim, percebe-se que esses índices de violência são maiores nos bairros mais afastados do centro 
urbano, onde residem os socialmente excluídos, sem acesso a infraestrutura básica e carentes de 
equipamentos e serviços urbanos. No entanto, os números também mostram que os bairros com melhores 
infraestruturas e acesso aos serviços públicos, principalmente aqueles com maior incidência de condomínios 
fechados, também possuem um número alto de condutas violentas letais intencionais. 

Por fim, vale frisar que, como bem disse Baumam, “as cercas têm dois lados”. Assim, quanto mais as pessoas 
passam a viver dentro dos espaços que Caldeira denominou de “enclaves fortificados”, mais insegura e hostil 
passa a ser o lado de fora dos muros, a cidade que é negada por quem está dentro dos condomínios vai 
deixando de ter uma vida pública e passando a ser um ambiente cada vez mais propício para crimes e 
contravenções, aumentando as estatísticas de violência urbana e gerando, consequentemente, mais medo e 
sensação de insegurança para quem está segregado do lado de fora dos muros. 
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ÁREA CENTRAL DE SÃO PAULO: REFLEXÕES SOBRE A HABITAÇÃO NO 
PERÍMETRO DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO 

 

A proposta a ser debatida nesta Sessão Temática tem como objetivo a questão habitação social dentro do 
perímetro da Operação Urbana Centro (OUC) da cidade de São Paulo. 

O incêndio seguido do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida no dia 1º de maio de 2018, 
localizado no Largo do Paissandu na área central de São Paulo demonstrou a invisibilidade das famílias que 
ali moravam. As notícias veiculadas na imprensa e as declarações dos representantes do poder público, nas 
diferentes esferas, foram de buscar culpados e não de encontrar soluções, gerando intenso debate sobre o 
assunto.  A alternativa oferecida pela Prefeitura foi o auxílio-aluguel para cada família com valor de R$ 
400,00 mensais. Após 40 dias da tragédia, as 150 famílias continuam acampadas no Largo Paissandu 
aguardando uma solução definitiva. 

A tragédia é o reflexo da crise urbana e habitacional que assola o país, onde a moradia é tratada como 
mercadoria. Devemos entender que o direito à moradia digna é um direito, conforme aponta a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948 e a Constituição Federal Brasileira de 1988.  A necessidade de 
implementar a Reforma Urbana com o conjunto de instrumentos urbanísticos para fazer valer a função 
social da propriedade é impreterível.  

Assim, o Estatuto da Cidade aprovado em 2001, reúne os instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos 
que garantem a eficiência do Plano Diretor que o torna, principal instrumento da política urbana municipal. 

O Plano Diretor Estratégico (PDE) da cidade de São Paulo de 2014 tem como política e objetivo principal 
aproximar moradia e emprego para reequilibrar e humanizar a cidade, que enfrenta o problema das 
desigualdades sociais e territoriais. Em relação a questão habitacional o PDE determina o Plano Municipal 
de Habitação (PMH), que foi elaborado com a participação da população e apresenta diretrizes, metas, 
organiza os instrumentos e fontes de financiamento para a produção de habitacional. Este projeto de lei 
619/16 ainda está aguardando aprovação na Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
da Câmara Municipal de São Paulo. 

Outro instrumento legal é a Operação Urbana Centro, aprovada pela Lei 12.349, de 6 de junho de 1997. A 
Lei visa promover melhorias urbanas na área central de São Paulo estimulando a produção imobiliária, 
permite a concessão de direitos adicionais de uso e ocupação do solo aos imóveis existentes localizados 
dentro do limite de abrangência, através de incentivos ou contrapartida onerosa, abrangendo intervenções 
do poder público e da sociedade civil, por meio da participação dos moradores, proprietários, usuários e 
investidores privados. Porém, este importante instrumento não realizou ações efetivas desde a sua criação 
para melhorar as condições urbanas e habitacionais para os moradores da região central.  

Deste modo, diante das necessidades de produção de habitação social na região central, percebe-se que é 
notória a existência de instrumentos urbanos, possíveis de equacionar a Reforma Urbana essencial para 
equilibrar e melhorar a vida da população carente de moradia. A maior dificuldade de produção é o valor 
da terra, principalmente porque o poder público é omisso na gestão do uso do solo e da terra urbana e tem 
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dificuldade em utilizar os instrumentos jurídicos para garantir a função social da propriedade. Existem 
inúmeros edifícios vazios que estão ocupados por movimentos sociais de moradia que reivindicam políticas 
habitacionais e a ocupação é estratégia de empoderamento das famílias, uma vez que há completa 
ausência do poder público.  

A proposta a ser discutida nesse eixo temático tem como mote aglutinador o perímetro da OUC da cidade 
de São Paulo e as questões que envolvem a habitação para a população de baixa renda. O assunto é 
tratado em várias escalas, desde a escala mais abrangente, apresentando a legislação criada para enfrentar 
a questão até as soluções pontuais como recuperação de imóveis subutilizados e programas como Minha 
Casa Minha Vida Entidades, passando pela verificação do que vem acontecendo na área como 
desvirtuamento das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e ações insuficientes para tratar da questão 
dos moradores de rua e ocupações. 

Numa escala mais ampla, discute-se as políticas públicas para promoção de moradia, desde quando 
começaram a acontecer especificamente das áreas centrais. Desde a década de 1990 o poder público busca 
enfrentar a questão da degradação do centro, criando a primeira operação urbana de São Paulo para 
estimular a volta das atividades econômicas que foram abandonando a área a partir da década de 1960. Em 
linhas gerais serão abordados os planos urbanísticos que objetivaram a provisão de moradia no centro, 
perpassando pela criação da Companhia de Habitação de São Paulo (COHAB), a Associação Viva o Centro, o 
programa PROCENTRO, o Programa Morar no Centro, sendo avaliados seus desempenhos, sucessos e 
malogros. 

No limite da OUC existem ZEIS, que foram criadas para promover Habitação de Interesse Social (HIS). Essas 
ZEIS foram definidas desde o Plano Diretor Estratégico de 2002, portanto, já é tempo de estudar seus 
resultados. Duas situações vêm ocorrendo nessas ZEIS.  A primeira é a inação em várias delas, não tendo 
sido modificadas até o momento. A segunda é o desvirtuamento das ZEIS onde o mercado imobiliário nelas 
constrói, porém, vende as unidades por um valor bem acima do que uma família de baixa renda pode 
pagar.  

Também é tratada a questão da "transitoriedade permanente" na região da OUC onde a população de 
baixa renda, para não ter que viver na periferia, ficando, portanto, muito longe do seu local de trabalho, 
vive no centro de maneira precária e insalubre, seja em cortiços, ocupações ou mesmo em situação de rua. 
Vale lembrar que o centro de São Paulo conta com muitos imóveis subutilizados e desocupados. As 
políticas públicas, não têm dado conta de mudar esse cenário. 

São abordadas, também as intervenções realizadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida Entidades no 
limite da OUC, com participação de assessorias técnicas e movimentos sociais. É mostrada a importância da 
diversidade de modalidades para a provisão de moradia, destacando a reabilitação de imóveis.  
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TRABALHO 01: 
Políticas Públicas de Moradia de Interesse Social na Área Central da  

Cidade de São Paulo: Idas e Vindas 

O presente trabalho é fruto de uma investigação que procura identificar, quando as políticas públicas de 
moradia de interesse social, passaram a constar dos planos de requalificação para a área central da cidade 
de São Paulo, os instrumentos legais e os equipamentos sociais neles previstos e a compatibilidade entre 
tais políticas e os instrumentos urbanísticos nela incidentes. Adotamos como perímetro de estudos, o da 
Operação Urbana Centro, estabelecido pela Lei 12.349/ 97, por compreender os distritos históricos da Sé e 
Republica e parte dos bairros centrais como Brás e Luz. 

São três as premissas que impulsionaram a realização desta pesquisa. A primeira refere-se à crescente 
pressão que os movimentos de moradia, segmentos da academia e da sociedade civil vêm exercendo, para 
o adensamento do centro de São Paulo com habitação popular; a segunda, é que tal pressão tem 
sensibilizado o poder público a estabelecer políticas públicas de moradia de interesse social e que tais 
políticas tendem a se consolidar. 

Aprofundar o entendimento dessas premissas implica em buscar respostas para questões como: quais os 
planos urbanísticos elaborados, no âmbito da prefeitura, para área central que previram provisão de 
moradia para segmentos de baixa renda? Como estes planos urbanísticos tentaram viabiliza-la? Em tais 
planos buscou-se garantir equipamentos sociais complementares (creches, equipamentos de saúde e 
educação), considerando o uso predominantemente comercial e de serviços da área central? 

Para tanto, retroagimos no tempo, mais especificamente, até o ano de 1975, quando foi realizado pela 
prefeitura municipal paulistana, o Seminário Internacional de Revitalização de Áreas Centrais, por ser o 
primeiro grande evento a discutir a revitalização da área central, após do surgimento da Companhia de 
Habitação de São Paulo-COHAB, criada, em 1965, com a finalidade de promover habitação à população de 
baixa renda. No entanto, a questão da moradia na área central não fez parte das discussões deste 
Seminário, ocupado em sensibilizar técnicos e determinados interesses envolvidos na transformação de 
60.000m² de suas vias em áreas exclusivas para o pedestre. Vinte anos depois, a Associação Viva o Centro, 
com o patrocínio do Bank de Boston e o apoio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
São Paulo e da United Nations Centre for Human Setlements-Habitat, realizou o Seminário Centro XXI com o 
objetivo de debater, e apontar caminhos para a construção de novas políticas urbanas e ações estratégicas 
para a área central de São Paulo. Neste encontro, a professora Ermínia Maricato chamou a atenção para o 
patrimônio construído abandonado no centro e a conveniência econômica de recuperá-lo para as pessoas 
que viviam em péssimas condições nas periferias da cidade. Tal preocupação, já se espelhava de forma 
genérica na Operação Urbana Anhangabaú, aprovada em 1991, quando então Ermínia era Secretaria da 
Habitação e Desenvolvimento Urbano. 

Como desdobramento do encontro de 1995, foi criado em 1997, na Secretaria Municipal de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano-SEHAB, o programa PROCENTRO e, como um dos instrumentos para viabilizá-lo, a 
Operação Urbana Centro-OUC, ora em vigor. As diretrizes estabelecidas na OUC espelham políticas de 
intervenções similares às colocadas em práticas nas áreas centrais de metrópoles europeias e norte 
americanas e, no tocante à habitação previa apenas a provisão de moradias pelo mercado imobiliário. 
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A moradia para baixa renda na área central é pautada de forma mais incisiva na gestão de Marta Suplicy 
(2001-2004), com o Programa Morar no Centro em cooperação com a COHAB, enquanto 
operacionalizadora das políticas de habitação. Contribuiu para respaldar e implementar tal programa a 
aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, a definição das Zonas Especiais de Interesse Social-ZEIS, pelo 
Plano Diretor Estratégico de 2002 e a criação em 2002 do Conselho Municipal de Habitação, com 
competências expressas para deliberar, fiscalizar e responder às políticas de habitação municipal. O Morar 
no Centro previa a provisão de equipamentos sociais de apoio a população a. ser contemplada com suas 
ações. 

O desinteresse da administração seguinte em prosseguir com o citado programa, reduziu as expectativas, 
tendo sequência apenas um segmento do Morar no Centro que havia sido iniciado com recursos do 
Programa de Arrendamento Residencial-PAR, da Caixa Econômica Federal. Em 2010, na gestão Gilberto 
Kassab foi lançado e não implementado o Programa Renova Centro, prevendo repovoar a área central da 
cidade de São Paulo, por meio da adequação de 53 prédios abandonados, capazes de gerar 2,5 mil 
unidades habitacionais. Esses prédios haviam sido identificados, em 2009, por meio de uma pesquisa feita 
pela Fundação de Pesquisa em Arquitetura e Ambiente – FUPAM/ USP. Com a promulgação da lei municipal 
15.234/10, que dispôs sobre o Parcelamento, Utilização e Edificação Compulsórios-PEUC e seu principal 
instrumento o Imposto Predial Territorial e Urbano Progressivo no Tempo, abriu-se a possibilidade de se 
notificar proprietários de imóveis não utilizados, subutilizados e lote não edificado para que exercessem a 
função social da propriedade. A pesquisa aponta que no perímetro da OUC, 535 imóveis foram notificados, 
desses 455 eram imóveis não utilizados, 57 subutilizados e 23 não edificados, no entanto, o tempo previsto 
para cumprimento das etapas necessárias ainda não se esgotou. 

Apesar dos efeitos limitados dos planos e instrumentos criados para prover habitação de interesse social na 
área central de São Paulo, constata-se que em sua maioria foram elaborados sem articulação com outros 
programas ou modalidades de promoção habitacional, como o da OUC e sem a previsão de equipamentos 
sociais que se articulassem com os edifícios que seriam eventualmente reabilitados, com vistas a criar um 
ambiente mais humano e receptivo para os novos moradores. 
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TRABALHO 02: 
Habitação de Interesse Social nas ZEIS (Zona Especial De Interesse Social) na 

Operação Urbana Centro em São Paulo, Brasil 

Este estudo tem como foco as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), localizadas na área da Operação 
Urbana Centro na cidade de São Paulo. O que vem ocorrendo em ZEIS localizadas nas áreas mais centrais 
da cidade é que o mercado imobiliário vê essas áreas como potencialmente interessantes para promoção 
de Habitação de Mercado Popular (HMP), atingindo uma faixa da população com renda de até 16 salários 
mínimos, mas não para contemplar famílias cuja renda é, no máximo, de seis salários mínimos. Como nas 
ZEIS 3, quando de promoção privada, no mínimo 40% da área construída computável deve ser Habitação de 
Interesse Social (HIS), as incorporadoras acabam tendo pouco interesse por nelas construir ou, muitas 
vezes, buscam construir passando por cima dessa obrigatoriedade, aprovando o projeto na prefeitura 
seguindo as leis mas vendendo as unidades por um valor muito acima das possibilidades da população de 
baixa renda.  

O Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE- Lei n° 13.430 de 13 de setembro de 2002) estabeleceu ZEIS 
com a intenção de reservar áreas para a construção de habitação social, garantindo a permanência da 
população de baixa renda no lugar onde já habitam, porém em situação precária. Assim, áreas ocupadas 
por favelas, loteamentos clandestinos, cortiços, devem continuar abrigando a população mais carente, 
porém em habitações dignas a serem edificadas pela iniciativa privada ou pública. Algumas áreas 
subutilizadas foram designadas ZEIS, na intenção de fazer com que a propriedade cumpra sua função social.  

No PDE de 2002 foram estabelecidos quatro tipos de ZEIS (ZEIS 1, 2, 3 e 4), sendo as ZEIS 3 situadas nas 
áreas centrais e orla ferroviária, áreas essas em processo de transformação por várias razões. Nas áreas 
centrais foram delimitadas ZEIS 3, pois apresentam forte degradação e carência de imediata recuperação e 
constituem uma das principais diretrizes do PDE. Na orla ferroviária também foram designadas várias ZEIS 
3, pois apresenta potencial de transformação frente ao deslocamento da indústria, situada nos seus 
arredores, para áreas do interior do estado e outras localidades. As ZEIS 3, foco desse estudo, portanto, 
constituem uma tentativa de evitar a gentrificação, tão comum quando ocorre a revitalização de áreas 
degradadas, possibilitando, portanto, a permanência dos atuais moradores de baixa renda, sem os expulsar 
para regiões periféricas da cidade, que são menos dotadas de infraestrutura urbana. Isso também coibiria o 
espraiamento da malha urbana, incentivando o adensamento da cidade que hoje sofre as consequências 
desse tipo de ocupação, sob forma de perda de tempo nos deslocamentos ou loteamentos sem 
equipamentos urbanos, tais como escolas, postos de saúde etc. 

O PDE de 2014 (Lei nº-16.050-de 31 de-julho de 2014) amplia o número de ZEIS e cria a ZEIS 5 destinada a 
habitação de mercado popular. Também busca adensar as áreas onde existem corredores de ônibus numa 
faixa de até 300m ao longo do eixo, e estações de metrô, num perímetro de até 600m de diâmetro em 
volta da estação, facilitando que os usuários de transporte público possam morar em área bem servida de 
transporte de massa. 

No entanto, para as empreiteiras, uma ZEIS da área central é vista como um fator de desvalorização e um 
desestimulador de investimentos, enquanto em outras áreas valorizadas da cidade, como a Lapa e a Barra 
Funda, as ZEIS nelas situadas estão sendo construídos empreendimentos imobiliários, porém os 
apartamentos estão sendo vendidos para uma população de classe média e não para famílias com renda de 
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até 6 salário mínimos. Um projeto, denominado Nova Luz, para a área do bairro de Santa Ifigênia, iniciado 
em 2006 comprova a intenção das incorporadoras. Em 2010 os comerciantes e proprietários de imóveis da 
região foram surpreendidos por esse projeto, desenvolvido sem qualquer participação ou consulta aos 
usuários, proprietários ou locatários. Isso causou uma reação totalmente desfavorável à intenção da 
prefeitura, visto que, embora a área apresentasse uma forte degeneração, não se trata de um local 
abandonado ou sem uso.  

Essa pesquisa busca o entendimento dos motivos que levam à pífia ação na promoção de Habitação de 
Interesse Social na área de Operação Urbana Centro, diante da gritante demanda desse tipo de moradia em 
áreas centrais e os mecanismos que permitem que setores privados mascarem empreendimentos que 
deveriam estar sendo adquiridos pela população de baixa renda, mas estão sendo construídos para atingir 
uma faixa da sociedade com poder aquisitivo maior que a estabelecida por lei. Nesse processo, depara-se 
com um jogo complexo de poder onde a municipalidade se posiciona ao lado de grandes grupos 
empreiteiros, desrespeitando os direitos da população de baixa renda. Mais uma vez, a área urbana vem 
sendo tratada como mercadoria capaz de gerar altos lucros a pequenos, mas poderosos, grupos 
econômicos, enquanto o conceito de “função social da cidade”, apresentado pelo recém-conquistado 
Estatuto da Cidade, cai na categoria de teoria. 
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TRABALHO 03: 
Precariedade Habitacional no Centro de São Paulo 

Este resumo apresenta a situação da vulnerabilidade social e o problema das diferentes formas de 
precariedade de moradia1 no centro de São Paulo, sendo o município mais populoso do Brasil, com 12,1 
milhões de habitantes (IBGE, 2017) e a capital do Estado de São Paulo, principal pólo da Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP)2. 

A precariedade habitacional da região metropolitana de São Paulo atinge proporções desmesuradas em 
razão de diferentes aspectos: insuficiência de infraestrutura urbana adequada, que podem causar doenças 
e epidemias em função da falta de saneamento básico ou relacionadas à falta de segurança das moradias 
inadequadas, como riscos de incêndio, desmoronamento, inundação, entre outros. Somados aos 
problemas graves de mobilidade urbana, a população da região metropolitana, muitas vezes, se desloca 
diariamente para utilizar os serviços e trabalhar na região sudoeste do município de São Paulo, perdendo 
muitas horas no insuficiente transporte público. Este cenário é o reflexo da ausência de políticas públicas 
que propiciem,  o direito à cidade, entendido pela ausência de equipamentos de saúde, de educação, de 
cultura e de lazer, fundamentais à qualidade de vida da população3.  

Conforme dados do Plano Municipal de Habitação do município de São Paulo de 2016 (em aprovação na 
Câmara Municipal), são identificados na cidade de São Paulo: 445.112 domicílios em favelas; 385.080 
domicílios localizados em loteamentos irregulares; 80.399 domicílios em cortiços; 15.905 pessoas em 
situação de rua; coabitações são 103.664 domicílios (habitações com mais de uma família); outro sério 
problema identificado é o ônus excessivo com aluguel, são 187.612 domicílios. Identifica-se mais de 1 
milhão de famílias morando de forma precária na cidade de São Paulo. 

Diante deste cenário, nota-se que em função da localização e dos altos custos com transporte público, os 
distritos centrais do município de São Paulo receberam nos últimos anos um aumento populacional de 
15,9% nas moradias precárias, segundo os dados do censo 2010 do IBGE, em relação ao mesmo censo de 
2000. Uma parcela da população responde às necessidades habitacionais recorrendo a várias formas de 
moradia, entre elas, ocupações ilegais em imóveis vazios, favelas, muitas vezes a própria rua e os cortiços.  

A proeminência da crise habitacional na região central de São Paulo foi marcada com a tragédia que 
aconteceu no dia 1º de maio de 2018, com o incêndio seguido do desabamento do edifício Wilton Paes de 
Almeida, localizado no largo do Paissandu. Dezenas de famílias perderam seus pertences, algumas 
perderam a vida.  

                                                           
1
 Habitação em área de risco ou em área de proteção ambiental e dos mananciais, coabitação (várias famílias partilhando um 

domicílio), alta densidade (mais de três pessoas por divisão) principalmente, nos cortiços, população em situação de rua (Fundação 
João Pinheiro a partir das bases do censo do IBGE de 2010). 

2
 Conforme dados do IBGE em 2017, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), composta por 39 municípios, possuía 21,4 

milhões de habitantes.  
3
  A reflexão deste texto insere-se na pesquisa “Assentamentos precários em áreas vulneráveis na região 

metropolitana de São Paulo: As dimensões da sustentabilidade nas intervenções para urbanização”, financiada pelo 
MACKPESQUISA e coordenada pela Prof.a Dra. Angélica B. T. Alvim.   
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Esta lamentável tragédia, demonstra que muitas famílias vivem em transitoriedade permanente, o 
observatório das remoções encontrou histórias de vidas que marcam a forma sistêmica de famílias que 
passam pelas diferentes moradias precárias na região central, por exemplo, a história da Deise que saiu há 
sete anos do incêndio da Favela do Moinho (localizada na Barra Funda), passou a morar em cortiço na 
avenida Rio Branco e no mês de abril deste ano, foi expulsa pelo governo do Estado em função da futura 
construção de um hospital no quarteirão inteiro. Agora está acampada no largo do Paissandu, pois perdeu 
todos os seus pertences no incêndio do edifício Wilton Paes de Almeida sua última moradia, a figura 1 
demonstra a trajetória desta família e os refúgios da região central de São Paulo (Villela, 2018). 

 
Figura 1: Infográfico sobre a trajetória de uma família na região central de São Paulo 

Fonte: Aluizio Marino, 2018 

Assim, percebe-se que inúmeras famílias percorrem as diferentes formas de moradia precária na região 
central, muitas vezes, são removidas pelo próprio poder público com ações de reintegração de posse de 
imóveis ocupados (imóveis que não cumprem a função social da propriedade) ou por desapropriações de 
áreas que são objetos de projetos como o Governo do Estado com a Parceria Público Privado (PPP) para a 
construção do hospital Pérola Byington na região de Campos Elíseos.  

A Política habitacional está desvinculada da política urbana, a prefeitura municipal cortou em 2018, em 1/3 
do orçamento para habitação em relação ao ano anterior, tendo como ação mitigadora o auxílio-aluguel 
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com valor de R$ 400,004. A Operação Urbana Centro até a presente data não realizou ações relacionadas a 
questão habitacional, desde o ano de sua criação em 1997. O Governo do Estado concentra suas ações nos 
projetos da PPP e o Governo Federal paralisou a produção de novas moradias.  
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4
 Atualmente, são 30.000 famílias recebendo este valor.  O auxilio-aluguel foi desenhado para ajudar famílias que perdem suas 

moradias em função de obras públicas, ação judicial de reintegração de posse ou desastres naturais até encontrarem a moradia 
definitiva.  
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TRABALHO 04: 
Movimentos Sociais e Assessorias Técnicas no Programa MCMV Entidades. A 

Requalificação do Edifício Dandara na Área Central do Município de São Paulo 

Este trabalho pretende evidenciar os principais aspectos de intervenção na área central do município de 
São Paulo realizado pelo Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades (PMCMV – E) com participação de 
assessorias técnicas e movimentos sociais. Como recorte, será discutida a reabilitação do Edifício Dandara, 
localizado no perímetro da Operação Urbana Centro. 5  

O estudo em questão é relevante por apresentar as possibilidades e impasses na atuação de políticas 
habitacionais na área central do município de São Paulo. Destaca a importância da diversidade de 
modalidades para a provisão habitacional, em especial a reabilitação de imóveis urbanos. 

 Melhorar ao invés de fazer o novo, identificar as necessidades e precariedades, encontrar 
soluções habitacionais particulares (...) há argumentos e dados suficientes para justificar 
que esses fossem eixos centrais dos programas habitacionais, contudo, são ações que não 
logram estruturar-se nas políticas públicas (AMORE et al, 2015, p. 48). 

ASSESSORIAS TÉCNICAS E MOVIMENTOS SOCIAS NAS ÁREAS CENTRAIS 

Algumas experiências de programas habitacionais nas áreas centrais tiveram a participação de assessorias 
técnicas e movimentos sociais. Entende-se por assessoria técnica grupos técnicos formados, 
principalmente, por arquitetos, engenheiros e técnicos sociais, que conformaram um modelo de 
intervenção pautado na participação do projeto, gestão e construção da moradia com os movimentos 
sociais, na luta pela implementação de políticas participativas. 

Dentre os projetos e programas realizados, destacamos os empreendimentos Madre de Deus e Celso 
Garcia, na gestão Erundina (1989-1992), o Programa de Atuação em Cortiços (PAC), realizado entre 2002 e 
20116, e o Programa de Arrendamento Residencial (PAR Reforma) entre 2001 e 2007. Até o ano de 2012, 
no total de 39 empreendimentos realizados, 15 foram elaborados por assessorias técnicas, sendo 5 na 
esfera federal, 1 na estadual e 9 na municipal. (SANCHES, 2013) 

A presença e permanência destes projetos revelam a atuação das assessorias técnicas e dos movimentos 
sociais na região central, e permite compreender a importância da reabilitação de imóveis para romper a 
segregação urbana da cidade e como alternativa para a modalidade de “Construção de Unidades 
Habitacionais Urbanas”7 presente no PMCMV – E. 

 

                                                           
5
 Lei 12.349 de 6 de junho de 1997. Atualmente a Lei está em processo de revisão. 

6
 Apenas o Projeto “Pirineus” foi desenvolvido por Assessoria Técnica. 

7
 Segundo a Instrução Normativa 14/2017: “Modalidade que objetiva a execução de obras e serviços que resultem em unidades 

habitacionais dotadas de padrões de habitabilidade, salubridade e segurança (...).”  
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POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ENTIDADES  

O PMCMV – E, permite, com limitações, a permanência de práticas “alternativas”, inscritas em uma 
trajetória que combina a construção de uma agenda relacionada aos movimentos sociais em torno da 
autogestão habitacional e a atuação de assessorias técnicas.  

Apesar da legislação do PMCMV - E contemplar outras modalidades de financiamento além da produção de 
novas moradias, como a “Requalificação de Imóveis Urbanos”,8 o programa, de forma geral, consagra o 
modelo de produção habitacional na modalidade “Construção de Unidades Habitacionais Urbanas”.  

A análise dos dados obtidos até maio/2018 revela que dos 33 empreendimentos contratados (9.067 
unidades) desde 2009 no município de São Paulo, somente 3 (417 unidades – 4,6%) estão na modalidade 
“Requalificação de Imóveis Urbanos” do Programa. 9 Um dos empreendimentos é o Edifício Dandara, 
entregue no início de 2018. Localizado na Avenida Ipiranga, o prédio abrigou o Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) na década de 1970 e ficou mais de dez anos desocupado.  

O projeto e obra foram de responsabilidade da Assessoria Técnica Integra10 em parceria com o movimento 
social Unificação das Lutas de Cortiços (ULC). Com 120 unidades, o projeto contém duas tipologias, com 
áreas de 24,75 m² e 61 m². O edifício foi cedido à ULC pela Secretaria do Patrimônio da União após ser 
ocupado em 2009.  Mas foi somente em 2014 que houve a contratação com o PMCMV-E, e a execução da 
obra contou com financiamento da Caixa Econômica Federal (CEF), do governo do Estado de São Paulo 
(Casa Paulista) e Prefeitura.  

A quantidade considerável de edifícios vazios ou ocupados existentes na região central reflete a 
oportunidade de implementação de políticas de reformas de imóveis para uso habitacional. Os projetos de 
reabilitação de imóveis realizados até o momento não correspondem às necessidades reais, tendo em vista 
a dimensão do déficit habitacional.  

Ainda assim, embora com grandes dificuldades para operar um programa desenhado para construtoras, o 
Edifício Dandara demonstra que a reabilitação de imóveis, de fato, pode constituir-se alternativa de acesso 
à moradia. Os ganhos nos casos apresentados foram possíveis através de processos participativos 
associados ao trabalho de assessoria técnica e movimentos sociais. Estes agentes, ainda pouco valorizados 
nos programas habitacionais, mostram-se fundamentais para o êxito de projetos com a presença de Estado 
e mercado. 

 

 

                                                           
8
 Segundo a Instrução Normativa 14/2017: “Modalidade que objetiva a aquisição de imóveis usados, conjugada com a execução de 

obras e serviços voltados à recuperação e ocupação para fins habitacionais, admitidas ainda obras e serviços necessários à 
modificação de uso.”  

9
 CAIXA, 2018. 

10
 A assessoria Integra Cooperativa de Trabalho Interdisciplinar foi fundada em 1999. Seus trabalhos são desenvolvidos 

principalmente em parceria com movimentos de moradia que atuam no centro de São Paulo.  
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OS PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO MORFOLÓGICA NAS PERIFERIAS 
URBANAS E METROPOLITANAS 

OBJETIVO 

O objetivo central é colocar em discussão o processo de transformação morfológica das periferias urbanas, 
periurbanas e metropolitanas no Brasil, a partir do ano 2000. Buscamos conhecer e avaliar os padrões 
recorrentes observados no crescimento, horizontal ou vertical, dos tecidos urbanos de cidades de porte 
médio e regiões metropolitanas. Vincula-se a projeto de pesquisa em andamento desde 2016 com auxílios 
do CNPq e FAPERJ (TÂNGARI, 2017) e alinha-se à rede nacional de pesquisa QUAPA-SEL da FAUUSP, 
coordenada por Silvio Macedo e Eugenio Queiroga. Desdobra-se se estudo anterior relacionado a cidades 
costeiras brasileiras (BENGATTI; TÂNGARI, 2017). 

Como objetivo complementar intenciona-se identificar quais agentes atuam na produção do espaço 
urbano, segundo a concepção de Santos (1988, p.50), “o que acontece em uma cidade pode ser comparado 
a um jogo de cartas. O jogo urbano joga-se sobre um sitio determinado que é sua ‘mesa’”. Esse autor 
afirma que os jogadores, ou os agentes que produzem a cidade, devem dominar as regras do jogo e 
promover condições socialmente equilibradas para as disputas sobre o espaço urbano que as forças 
produtivas promovem. Interessa-nos saber como são as regras e condições sócio espaciais em que as 
transformações nos tecidos urbanos periféricos ocorrem, e quais as razões para suas configurações. Como 
hipótese preliminar, afirmamos que nesses contextos os espaços livres configuram o “tabuleiro” de 
disputas sendo selecionados como objetos de análise, ao serem impactados pela aplicação das normas 
urbanísticas e edilícias e configurar sistemas fragmentados sem conexões físicas, funcionais ou 
socioambientais em territórios estudados (TÂNGARI; REGO; MONTEZUMA, 2012). 

CONTEXTUALIZAÇÃO  

A temática se fundamenta em estudos anteriores com base na interface entre questões do ambiente 
urbano que explicitam as contradições dos processos de ocupação e aprofundam a fragmentação física do 
tecido urbano e a segregação sócio espacial da população.  

O desenvolvimento de pesquisas anteriores, orientações e publicações possibilitou refletir sobre a 
complexidade do ambiente de aglomerações urbanas e metropolitanas.  Com o simpósio pretende-se 
avançar na proposição de critérios de análise a serem aplicados a elementos da forma urbana, no tocante à 
configuração de tecidos e espaços livres, em relação a: desenho da paisagem, estrutura morfológica, 
conflitos socioambientais, padrões socioculturais de ocupação. Esses critérios buscam ampliar o 
entendimento a ser obtido através do simpósio e se baseiam em métodos desenvolvidos a partir de 
pesquisas de doutorado e pós-doutorado (TÂNGARI, 1999; 2014, 2015, 2017; TÂNGARI e CARDEMAN, 2014 
e 2016).  

Nesse sentido, pretendemos entender como os processos observados nas bordas das cidades médias 
convergem ou divergem daqueles observados nos grandes centros urbanos e metropolitanos. Os modelos 
de ocupação reproduzem os mesmos modelos das grandes capitais e sedes metropolitanas? Quais agentes 
públicos e privados atuam nestes processos? Qual o papel do perfil fundiário e do mercado imobiliário 
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nestas questões? Como os modos de produção e reprodução do espaço convergem ou divergem nas 
situações apresentadas? 

SÍNTESE DOS TRABALHOS  

Ao todo cinco trabalhos compõem esse simpósio. Seus autores pertencem a instituições de ensino e 
pesquisa distintos, buscando proporcionar olhares cruzados sobre territórios situados em regiões 
diferentes do país, em condições ambientais e produtivas também distintas.  

O primeiro trabalho se dedica à análise de uma cidade de porte médio e economia baseada na extração de 
petróleo. Tem autoria de Danielly Aliprandi e Antonio Godoy, docentes do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Fluminense, que se propõem a descrever como o tecido urbano em áreas de expansão 
resulta da intensificação da ocupação das áreas mais valorizadas da cidade e do seu extravasamento em 
vetores de expansão imobiliária nas direções oeste e sudoeste do perímetro urbano da cidade de Campos 
dos Goyatacazes, situada na região norte do Estado do Rio de Janeiro. 

O segundo trabalho também se dedica à análise de uma cidade de porte médio, trazendo o enfoque 
regional para o setor produtivo baseado na agroindústria. É de autoria de Laércio Maculan, docente Escola 
de Arquitetura e Urbanismo IMED, que propõe analisar os efeitos dos elementos estruturadores regionais 
nas bordas de Passo Fundo, localizado na região do COREDE (Conselho Regional de Desenvolvimento)-
Produção, no norte do Estado do Rio Grande do Sul.  

O terceiro trabalho versa sobre três cidades-sede de regiões metropolitanas com economias diversificadas, 
com foco no setor de serviços. É de autoria de Sidney Carvalho, pesquisador do Laboratório QUAPÁ–
FAUUSP e analista legislativo do Senado Federal, que enfatiza a diferenciação entre o espaço de abrigo das 
populações de menores rendas e as paisagens urbanas construídas pelas populações de maiores rendas em 
cada contexto urbano analisado (São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília), com foco nos esquemas de 
segregação tendo como chave de leitura os tipos morfológicos analisados. 

O quarto trabalho detalha especificidades de munícipios integrantes da periferia da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro-RMRJ. Tem como autores Denise de Alcântara, docente do Programa de Pós-graduação 
em Desenvolvimento Territorial-PPGDT e do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, e Marcelo Costa, mestrando do PPGDT. Trazem para análise territórios 
periféricos, focalizando recortes urbanos e periurbanos com intensas desigualdades socioeconômicas 
demonstradas por parâmetros de crescimento econômico e demográfico: municípios de Seropédica, Japeri 
e São João do Meriti, a oeste e noroeste da RMRJ. 
O quinto trabalho tem como foco a cidade-sede da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Tem como 
autores Vera Tângari, docente da Graduação e do Programa de Pós Graduação em Arquitetura (PROARQ) 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do 
Grupo de Pesquisa Sistemas de Espaços Livres no Rio de Janeiro (SEL-RJ), e Rogerio Cardeman, docente do 
curso de Arquitetura da Universidade Veiga de Almeida e Pesquisador PROARQ. Propõem analisar como se 
processam as transformações morfológicas ocorridas a partir de 2000 nas periferias da cidade do Rio de 
Janeiro e de sua fronteira com a Região Metropolitana. Pautam a discussão no direcionamento da Rede 
Nacional QUAPA-SEL da FAUUSP, que pretende promover a discussão integrada de diversos pesquisadores 
sobre o tema, e trazem como abordagem o entendimento do espaço urbano como palco de disputas entre 
agentes de produção distintos e a forma urbana como resultado dessa negociação. 
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TRABALHO 01: 

O desenho da cidade e os agentes produtores do espaço urbano: transformações 
na paisagem da periferia de Campos dos Goytacazes/RJ 

O município de Campos dos Goytacazes está localizado na região Norte do Estado do Rio de Janeiro (Figura 
01), com 4.037,70 quilômetros quadrados de extensão e população de 463.731 habitantes, sendo 90,30% 
vivendo na área urbana, segundo dados do censo IBGE 2010. A cidade apresenta uma mancha urbana 
espraiada, descontínua e fragmentada, dividida em duas unidades pelo Rio Paraíba do Sul. Ao longo de sua 
história as políticas de planejamento produziram tratamentos desiguais aos dois lados do rio. Em sua 
margem Sul, subdistrito de Campos, foi objeto de inúmeros planos e investimentos, o que resultou em um 
tecido urbano mais estruturado, porém boa parte dos seus recursos hídricos, lagoas e brejos, foram 
aterrados ou drenados por meio da construção de canais. A margem norte, subdistrito de Guarus, por outro 
lado, só mais recentemente foi objeto de ações urbanísticas relevantes, o que resulta de um tecido urbano 
menos estruturado, porém suas lagoas e brejos foram, em grande parte, preservados. As lagoas existentes 
fragmentam a mancha urbana de Guarus, mas representam grande potencial de uso e preservação desses 
espaços (ALIPRANDI e GODOY, 2016). 

 
Figura 1: Localização dos municípios da região Norte Fluminense e da capital do estado. 

Fonte: Aliprandi (2017), sobre base IBGE (2010). 

A partir dos anos de 1990, a dinâmica de distribuição dos royalties e participações especiais provenientes da 
extração de petróleo na Bacia de Campos, fez com que o município e seus vizinhos, que antes tinham sua 
economia essencialmente baseada na produção e comercialização sucroalcooleira, passassem a viver uma 
nova realidade orçamentária, bem como ser alvo de inúmeros investimentos e grandes modificações no 
tecido urbano, principalmente pela grande valorização imobiliária e pela migração de trabalhadores em 
busca dos empregos gerados na região.  
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O tecido urbano resultante desse processo é desdobramento da intensificação da ocupação das áreas mais 
valorizadas da cidade e, consequentemente, um extravasamento das mesmas em vetores de expansão 
imobiliária. Na Figura 02, podemos observar esses vetores de expansão, em especial o vetor oeste e 
sudoeste, antes área considerada periférica, que agora tem o valor do solo urbano significativamente 
elevado com a instalação de condomínios fechados de alto padrão, estes notórios encraves ao tecido 
urbano, além de hotéis, shopping centers e hipermercados. Paralelo a esse fenômeno, o poder público 
municipal instaura uma política de remoção de favelas no programa habitacional “Morar Feliz” que desloca 
parte significativa das famílias desta área para conjuntos habitacionais localizados em uma nova periferia da 
cidade, alegando, para tanto, que elas se encontram em áreas de risco. Outro vetor de expansão que 
compõe esse processo, intensificado pela segregação espacial produzida pela valorização do solo urbano na 
região central, ocorre ao norte do Rio Paraíba do Sul essencialmente com ocupações de baixa renda, 
causando, em grande parte, fortes tensões com as lagoas existentes. Por fim, os vetores de expansão leste e 
sudeste estão relacionados a importantes rodovias estaduais que ligam a cidade de Campos dos Goytacazes 
às praias e à cidade vizinha São João da Barra. Além do eixo rodoviário, esta expansão também ocorre por 
conta da existência da estrutura relacionada a dinâmica do petróleo e do escoamento de produção do 
estado do Rio de Janeiro, tais como o Porto do Açu, o Complexo Logístico Farol-Barra do Furado e as 
instalações da Petrobrás. Este vetor se consolida predominantemente por padrões mistos de ocupação com 
maior tendência ao padrão condominial de média e alta renda, a leste, e aos loteamentos de renda média, a 
sudeste. 

                   
 

Figura 2: Vetores de expansão e tipos morfológicos. 
Fonte: Aliprandi (2017), IBGE (2010); PDPCG (2008); Google Earth (2016), Oficina Quapá-SEL Campos dos Goytacazes (2015). 
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O que se percebe, é que as políticas públicas municipais atuam no sentido de reforçar este modelo de 
cidade. Esta sincronia entre as demandas do mercado imobiliário e as políticas públicas de habitação e 
regularização fundiária nas áreas periféricas, bem como os investimentos públicos no tecido urbano que 
favorecem a especulação, demonstram um viés urbanístico excludente, ou seja, que intensifica a 
fragmentação urbana e a segregação espacial. 

Em sua especificidade, Campos dos Goytacazes, apresenta uma estrutura fundiária ímpar, desdobramento 
dos antigos latifúndios de produção de cana-de-açúcar, apresentando uma grande quantidade de espaços 
livres, reserva de terras objeto de especulação imobiliária, pertencente a um grupo pequeno de 
proprietários. A mancha urbana é fragmentada, espraiada e cada vez mais tendente a segregação espacial e 
a intensificação da exclusão social. O perímetro urbano delimitado legalmente é significativamente maior 
que a mancha urbana, que ocupa 62,90% do mesmo, cada vez mais descontinua e horizontalizada. Os 
outros 37,10% do perímetro urbano representam áreas de expansão. A própria legislação urbanística, 
desdobramento do plano diretor municipal, delimita um perímetro urbano que vai de encontro aos ideais 
de uma cidade mais compacta. 

Fica claro que a estrutura fundiária é quem efetivamente desenha o tecido urbano na cidade de Campos 
dos Goytacazes e que, se políticas públicas de planejamento que levem em conta a mitigação desses 
processos e inibam a especulação imobiliária e o processo de periferização da população de baixa renda 
não forem adotadas, problemas de mobilidade, infraestrutura e elevados custos ao erário de uma cidade 
cada vez mais extensa e sem planejamento só serão intensificados. 
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TRABALHO 02: 
Os efeitos das estruturas regionais na borda urbana de Passo Fundo/RS 

O planejamento regional no Rio Grande do Sul, segundo Finamore (2010), teve um incremento com o 
processo iniciado em 1994, onde o Estado foi dividido em nove áreas denominadas Regiões Funcionais de 
Planejamento. Estas regiões foram subdivididas em 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDE). 
Para Medeiros (2015, p. 110) os Coredes têm contribuído para a mobilização dos atores sociais na 
implantação do planejamento estratégico e para o desenvolvimento das regiões. Para Cargnin (2011, p. 90), 
Büttenbender; Siedenberg; Allebrandt (2011, p. 7) e Bertê et. al. (2015, p. 12) é um fórum que mantém vivo 
o debate sobre as questões regionais. O presente estudo analisou o COREDE Produção, e a cidade de Passo 
Fundo, a qual é classificada como porte médio pelo IPEA, segundo Andrade e Serra (2001, p. 242). A 
importância de estudar os municípios médios são discutidas por Santos (2010, p. 112), as cidades que não 
são capitais estaduais e com mais de 100 mil habitantes, estão se tornando centros regionais de serviços e 
são responsáveis por 71,9% dos empregos gerados no Brasil. 

O presente trabalho, parte integrante da pesquisa de doutorado em Arquitetura em desenvolvimento no 
PROARQ-UFRJ, visa analisar os efeitos dos elementos estruturadores regionais nas bordas de Passo 
Fundo/RS. As bordas urbanas geralmente são apresentadas como uma linha, um limite ou uma fronteira, 
que estabelecem competências territoriais. Para Vasco; Bernal; Soto (2005, p. 58), Ballén-Velásquez (2014, 
p. 33) e Villamizar-Duarte (2014, p. 38) trata-se de um espaço dinâmico, que relaciona o território e os 
atores urbanos, rurais e ambientais e por consequência geram novas territorialidades. A borda para Arroyo 
(2007, p. 6) é o lugar da cisão, a segregação, a interrupção, expressam e significam diferentes 
espacialidades e temporalidades da cidade. O trabalho está vinculado ao Grupo de Pesquisa Sistemas de 
Espaços Livres do Rio de Janeiro - SEL/RJ do PROARQ-UFRJ, e procura contribuir para discussão acerca da 
influência que a cidade média exerce no contexto regional e como as questões regionais influenciam na sua 
borda urbana.  

A região do COREDE Produção segundo Bertê et. al. (2015, p. 12) está localizado no norte do Estado e conta 
com Passo Fundo como o principal município da região. O delineamento metodológico foi estruturado em 
etapas. A primeira etapa apresentou as características de cada município como área, densidade 
demográfica, ano de instalação e população urbana e rural (IBGE, 2010a). Na segunda etapa foi seguida a 
metodologia adaptada de Aver (2016, p. 96), e a análise foi organizada em três eixos: o econômico (produto 
interno bruto, porcentagem de pobres e índice de Gini), o produtivo (população economicamente ativa, 
ocupação dos trabalhadores, renda per capta e emprego no comércio e serviço) e o capital humano (índice 
de desenvolvimento humano e grau de escolaridade dos ocupados). Estes dados foram discutidos segundo 
as séries históricas do IBGE, para três momentos, os anos de 1991, 2000 e 2010, onde foram apresentados 
e discutidos os dados referentes ao Brasil, ao Rio Grande do Sul, ao COREDE Produção e à cada uma das 
Cidades. Na terceira etapa foram abordados os preceitos segundo Portas, Domingues e Cabral (2007, p. 42) 
e, através do mapeamento dos elementos estruturadores ao nível regional, foram estudados os seguintes 
elementos: mobilidade, corredores preferenciais de longa distância, interconexão dos eixos da rede de 
estradas nacionais, polaridade ou tangencialidade, proximidade (distância-tempo), qualidade ambiental e 
estrutura ecológica, regional e geofísica.  

Para a coleta de dados foi utilizada a plataforma de dados do IBGE e desenvolvimento de mapas temáticos. 
Os dados coletados foram tabulados e tratados no software Excel. A cartografia foi desenvolvida na 
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plataforma SIG (Sistema de Informação Geográfica), através da utilização de software livre o QGIS, o 
desenvolvimento do trabalho partiu da base de dados (IBGE, 2010b). Os dados geoespaciais utilizados 
foram obtidos nos seguintes órgãos: DNIT (2015), INPE (2018), FEPAM (2005) e PNIH (2013). Todo material 
foi georreferenciado no Datum Sirgas 2000.  

A análise e a discussão foram condicionadas às etapas do delineamento metodológico. Quanto à primeira 
etapa, a análise demográfica apresentou aumento na população mais significativa em Passo Fundo, seguido 
por Carazinho e Marau, e as demais cidades apresentaram crescimento vegetativo. Na análise da segunda 
etapa, referente aos três eixos (econômico, produtivo e capital humano), a cidade de Passo Fundo foi 
destaque.  

Na terceira etapa, a relação de proximidade entre as cidades tende a influenciar a dependência das cidades 
próximas em relação à cidade de Passo Fundo. Segundo Colusso  (2015, p. 181) as cidades atratoras 
reconhecem esta tensão e se aproveitam destes fluxos e vetores de crescimento, assumindo localizações 
futuras e desenvolvendo nestas direções. A localização geográfica de uma cidade provoca diferentes forças 
no sistema regional, e estas forças são refletidas na forma urbana, por exemplo, o efeito da existência de 
rede rodoviária asfaltada e do número de conexões entre cidades do sistema regional. Outros fatores 
observados foram as desigualdades regionais devido à heterogeneidade em relação a distância, acesso e 
existência dos elementos estruturadores regionais. As deformações das formas urbanas em sentidos 
opostos aos de maior tensão são causadas por padrões de ocupações associados a baixos custos da terra. 

Os efeitos na borda levam a crer que quanto mais produtivos e integrados forem os sistemas regionais, 
menos os efeitos de borda terão influência sobre o conjunto. Segundo Benfatti e Tângari (2017, p. 118), 
atualmente as bordas em regiões metropolitanas litorâneas no Brasil, de portes distintos e nem tão 
produtivas ou integradas como apresentadas no caso discutido nesse trabalho, ocorrem características 
similares como a ocorrência da habitação de interesse social, com investimento Municipal e Federal, de um 
lado, e estruturas ambientais expressivas na escala regional, de outro. 

Quanto à qualidade ambiental e estrutura ecológica regional e geofísica, segundo Ab’ Sáber (2007, p. 245), 
a região se caracteriza pela presença de coxilhas, campos e matas de araucárias, e atualmente as áreas de 
cultivo estão predominantemente destinadas à monocultura da soja, prática que tem por característica e 
por consequência a geração de significativa heterogeneidade socioespacial. 
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TRABALHO 03: 
Torres isoladas e quadras condomínio verticais nas periferias urbanas do Distrito 

Federal e dos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro 

A desigualdade social existente no Brasil urbano do século XXI se traduz de maneiras diversas na paisagem 
urbanas dos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Diferenciando o espaço de 
abrigo das populações de menores rendas, e as paisagens urbanas que as populações de maiores rendas 
construíram para si, em cada contexto urbano as distâncias, densidades, formas urbanas e sistemas de 
espaços livres são utilizados para constituir esquemas de segregação que reforçam e estabilizam a 
desigualdade social que permeia a sociedade brasileira.  

Apesar do quadro de marcadas heterogeneidades entre espaços urbanos tão distintos, nesse início de 
século XXI alguns movimentos transformaram a maneira como a desigualdade social apresenta-se na 
paisagem urbana das periferias dos municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro, e no Distrito Federal. Os 
mesmos tipos edificados são encontrados em diferentes situações dessas localidades, exemplificando a 
consolidação no território nacional de determinados empreendimentos imobiliários. As torres isoladas no 
lote e as quadras condomínio verticais aparecem de maneira recorrente e espalhada pelas três localidades, 
sobretudo para fins residenciais, abrigando uma população de maior renda relativa em relação ao seu 
entorno imediato. São tipos edificados que ocorrem de maneira espraiada pelas áreas periféricas, 
transformando a paisagem urbana anteriormente marcada por tecidos urbanos horizontais, com edificações 
de pequeno porte, com usos predominantemente habitacionais.  

Nas três localidades o tipo edificado da torre isolada aparece com edificações verticais, para usos 
residenciais, em sua maioria, constituídas em condomínios, com uma torre por lote, recuadas em ao menos 
três lados (frontal e laterais). Com frequência, surgem modelos com grande embasamento para a torre 
habitacional, em soluções de estacionamento de veículos que implicam na impermeabilização de grande 
parte do lote. O espaço livre privado é eventualmente ajardinado com espécies arbustivas e herbáceas, sem 
árvores nos espaços livres privados, salvo em exceções inexpressivas no conjunto. 

Paralelamente à torre isolada no lote, surgem nos anos 1970 e 1980 no Rio de Janeiro e em São Paulo as 
quadras condomínio verticais, tipos edificados residenciais que ocupam boa parte ou a totalidade de uma 
quadra urbana, com edifícios em torre dispostos livremente em relação aos limites do terreno (MACEDO et 
al., 2013, p. 67). Ao longo dos anos 1990 e 2000, esse tipo edificado foi implantado em outras localidades 
do país, em locais onde predominavam populações de rendas médias e baixas, mostrando que sua difusão 
não esteve restrita a bairros ocupados por populações de maiores rendas, ocorrendo também nas áreas 
periféricas do Rio de Janeiro, do Distrito Federal e de São Paulo. 

Ocorrendo nas imediações ou em meio a áreas de urbanização consolidada, as quadras condomínio 
verticais dependem da disponibilidade de terrenos de grandes dimensões, geralmente transformando 
antigos galpões industriais ou de logística em áreas habitacionais verticalizadas. Nas proximidades de 
tecidos horizontais de pequenos e médios portes, com ocupação habitacional, de comércio e serviços de 
pequenos e médios portes, esse tipo edificado pode ser encontrado perto de espaços livres públicos (praças 
de maior porte ou parques) ou de equipamentos urbanos de grande interesse, como estações de metrô ou 
de trens urbanos. 
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Nas quadras condomínio verticais, a distribuição das torres habitacionais procura aliar a utilização máxima 
do lote com a criação de espaços livres privados contidos entre os edifícios, voltados sobretudo recreação e 
lazer dos moradores. A analogia com o clube de recreação privado é pertinente, pois essas quadras 
condomínio apresentam piscinas, quadras poliesportivas e áreas com churrasqueiras entre os equipamentos 
disponíveis em seus espaços livres. Tais equipamentos estão associados a outros, colocados nos espaços 
edificados contíguos às áreas de lazer ao ar livre, como academias de ginásticas, salões de festas, salas de 
projeção, e cozinhas coletivas. As torres estão geralmente recuadas em relação aos limites do lote. 

As quadras condomínio verticais, agrupando torres verticais voltadas para habitação, acabam por constituir 
áreas privadas com muitas dezenas, por vezes centenas de unidades habitacionais. Apesar de grande 
variação na forma da torre e em sua disposição, elas geralmente dispõem de embasamentos que ocupam a 
maior parte do terreno e concentram os equipamentos de lazer e o estacionamento de veículos. 

Os tipos edificados da torre isolada no lote e da quadra condomínio vertical tem seu espalhamento 
associado a processos de escala nacional, bem como a características socioespaciais de organização da 
sociedade brasileira nesse início de século XXI. Respondem a demandas de segurança e distinção das 
populações habitantes, atendendo a um público progressivamente ansioso e refratário em relação aos 
direitos e liberdades alcançadas na sociedade brasileira a partir da promulgação da Constituição de 1988 e 
do processo de redemocratização política (CALDEIRA, 2000).  

Apesar desse aspecto potencialmente segregador, esses tipos edificados têm sido promovidos em grandes 
programas de produção habitacional do Governo Federal, como o programa Minha Casa Minha Vida. Essas 
formas urbanas têm grande capacidade de trânsito entre realidades urbanas, e seus mecanismos de 
garantia do distanciamento entre os moradores e as áreas do entorno facilitam sua instalação em contextos 
urbanos periféricos (CARVALHO, 2018). Recolocam, com isso, as desigualdades sociais da sociedade 
brasileira, que aos padrões de segregação centro-periféricos, adiciona novas maneiras de distinção social 
em contextos distantes das áreas centrais e de concentração das populações de maiores rendas. 
Estabelecem, com isso, diferentes contextos de segregação socioespacial em áreas de relativa 
heterogeneidade populacional, como as periferias urbanas dos municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro, 
e no Distrito Federal. 
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TRABALHO 04: 
Paisagens e territórios perimetropolitanos: (des)estruturação sócio-espacial e 

consolidação da pobreza no Rio de Janeiro 

O trabalho intenciona analisar territórios periféricos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), a 
partir de dimensão multidimensional, transdisciplinar e de abordagem biorregional, focalizando em 
recortes urbanos e periurbanos onde as desigualdades socioeconômicas presentes são reforçadas por 
padrões prospectivos de crescimento econômico e demográfico. Os recortes espaciais integram os 
municípios de: Seropédica, estudo piloto que fez emergir as complexidades e pressões da relação global-
local e centro-periferia sobre os espaços livres de edificações e urbanização (MAGNOLI, 2006); o estudo 
piloto suscitou ampliar o foco, incluindo Japeri, município vizinho que lidera o ranking dos piores 
indicadores sociais e índices de saneamento, abastecimento de água, violência, educação, mortalidade 
infantil etc. da RMRJ; e São João do Meriti, cujos elevados índices de vulnerabilidades, compete com a mais 
alta densidade demográfica de todo o Estado do Rio de Janeiro (superando 13 mil hab/km2), quiçá do Brasil 
(Fig. 1). 

 

 
Figura 1: Densidade demográfica comparativa entre o município do Rio de Janeiro (núcleo metropolitano) e os municípios periféricos de São 

João do Meriti, Japeri e Seropédica 

Fonte: Deepask.com (2018)
 1

 

Justificam a pesquisa: as desigualdades sócio-espaciais perimetropolitanas; a frágil articulação entre 
governança pública e participação democrática; e o foco desenvolvimentista das políticas públicas nas três 
esferas de poder, que direcionam os espaços livres do território para ocupação industrial e logística, a 
despeito das potencialidades de uso sustentável e das fragilidades socioambientais. Destaca-se as 
                                                           
1 Disponível em <http://www.deepask.com/goes?page=rio-de-janeiro/RJ-Confira-a-populacao-e-a-densidade-demografica-do-seu-
municipio.> Acesso 30/05/2018 
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distinções dos espaços livres periféricos, em que Seropédica e Japeri, apresentam riscos de ocupação e 
expansão dispersa e fragmentada, como já ocorre com São João do Meriti, cuja totalidade do território está 
consolidado com essa perversa e insustentável forma de ocupação. Ambos apresentam graves problemas 
de inclusão social e econômica, infraestrutura deficitária e espaços públicos pouco qualificados, entre 
outros problemas visíveis em regiões periféricas. A análise comparativa entre Japeri e São João do Meriti, 
focalizados neste estudo, poderá trazer à luz as transformações morfológicas resultantes dos processos de 
(ou falta de) ações de planejamento e gestão e de políticas públicas de desenvolvimento territorial; 
pressões do mercado imobiliário; expansão industrial e logística; e problemas de mobilidade urbana e 
conectividade entre o núcleo e a periferia, potencializando a segregação e as desigualdades sócio-espaciais. 
O direito à cidade (LEFEVBRE, 2006) tem relação direta com o direito de ir e vir.  Como afirma Maricato 
(2018, s/p), 

...é hora de repensar [...] as cidades. A defesa de algumas condições é elemento de 
unidade para urbanistas do mundo todo, em que pese a diversidade das cidades e regiões. 
A cidade compacta (contrária à a dispersão horizontal), a mobilidade ativa (mais viagens a 
pé ou de bicicleta), o mix de usos (viabilizando a rua viva e segura durante a noite e 
durante o dia) são características que devem se somar à cidadania informada e 
participativa e ao combate à desigualdade de renda, raça e gênero.  

O quadro de desigualdades presente em São João de Meriti inicia pelo adensamento desproporcional, com 
quase 500 mil habitantes (IBGE, 2017) distribuídos em menos que 35km². A ocupação urbana desordenada, 
com predominância de assentamentos informais de baixa renda, a falta de mobilidade urbana, e as 
carências infraestruturais, se confrontam com a inoperância da governança pública, a precariedade do 
sistema de mobilidade e acessibilidade urbana, agravando os transtornos da carente população das cidades-
dormitório. Assim, a investigação focaliza na evolução de ocupação do território conurbado em contraponto 
às diretrizes do Plano Diretor quanto à mobilidade e acessibilidade, bem como a aplicação das diretrizes 
estabelecidas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/12). A Lei direciona o planejamento e 
execução da política de mobilidade urbana, priorizando o transporte coletivo e não motorizado na matriz de 
deslocamentos da população, promovendo a integração de sistemas intermodais de transporte, e 
considerando o pedestre como prioridade, aliado à acessibilidade universal.  

A história recente de Japeri, emancipado de Nova Iguaçu em 1991, evidencia inúmeros problemas de ordem 
urbana e social: deficiência em saneamento básico; parcela expressiva da população sem acesso à 
mobilidade eficiente e qualificada; serviços de infraestrutura deficitários (energia, iluminação pública, 
urbanização); habitação social insuficiente. Apresenta os piores índices de mobilidade urbana, pela distância 
do núcleo metropolitano e pela precariedade do sistema, afetando os 55% dos trabalhadores que atuam 
fora do município, a metade (46%) sem registro formal. Registra a segunda menor expectativa de vida (73,5 
anos), o maior índice de gravidez na adolescência (11,1%) e o segundo pior índice de coleta de lixo 
domiciliar (85%) da RMRJ (IBGE, 2010). Figura na situação de extrema pobreza a mais grave do Estado, de 
acordo com os padrões adotados no país: a renda média é R$607,00/mês; 14% vivem com até R$140/mês e 
4,1% com R$70; e apresenta o menor IDH, 0,659. 

Especificamente, busca-se analisar criticamente a articulação entre a consolidação e o avanço da pobreza, a 
partir da investigação histórica de formação e evolução dos municípios em foco e o papel dos principais 
agentes atuantes na configuração territorial, incluindo os eixos viários, principais catalisadores da ocupação 
territorial. Objetivamente, o estudo visa caracterizar e categorizar os aspectos geobiofísicos e 
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morfoterritoriais dos municípios de Japeri e de São João do Meriti; analisar as dinâmicas de ocupação e 
evolução, considerando aspectos sócio-históricos e morfo-territoriais; identificar prioridades, demandas e 
potenciais de uso e ocupação do solo urbano e periurbano; investigar a situação fundiária e a valorização da 
terra no período entre 2009 e 2015. A metodologia inclui a aplicação das geotecnologias livres e bases 
cadastrais oficiais para a produção de mapeamento analítico multitemático e multiescalar; visitas, 
observações e levantamentos in loco e com uso de aerofotogrametria, identificando transformações 
territoriais; análise de dados demográficos, estatísticos e fundiários, com mapeamento dos resultados.  

Acreditamos ser possível evitar que o cenário que caracteriza a conurbação metropolitana, onde se insere 
São João de Meriti, se replique nos municípios da borda oeste metropolitana. Espera-se que os resultados 
possam contribuir na proposição de diretrizes para revisão dos Planos Diretores municipais, nos quesitos de 
uso e ocupação do solo, bem como mobilidade urbana a partir de abordagem participativa em prol da 
construção do espaço urbano mais justo, saudável e equilibrado. 
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TRABALHO 05: 
Os processos de transformação morfológica nas periferias da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro 

Este artigo tem como objetivo fazer uma análise sobre as transformações morfológicas ocorridas a partir 
dos anos 2000 nas periferias da cidade do Rio de Janeiro e de sua fronteira com as cidades que compõem a 
Região Metropolitana. É recorrente, dentro das discussões acadêmicas tanto na graduação quanto na pós-
graduação, discutirmos as questões morfológicas relativas à cidade do Rio de Janeiro e suas áreas 
consolidadas. Embora reconheçamos que a questão do processo de ocupação do tecido urbano das 
grandes cidades e capitais seja importante para a vida contemporânea com o foco nas áreas centrais, 
observamos que a expansão para as bordas urbanas e periféricas das regiões metropolitanas, e municípios 
que as compõem, ocorre sem ser estudada com mais intensidade e sistematização, contando com poucos 
estudos realizados (LAGO, 2007). Esse artigo dá continuidade a reflexões anteriores sobre as áreas de 
expansão das cidades, sua normatização e formas de ocupação, apresentados no IV ENANPARQ (TÂNGARI; 
CARDEMAN, 2016). 

Nesse contexto, o Grupo de Pesquisa Sistema de Espaços Livres do Rio de Janeiro/SEL-RJ, do PROARQ-
FAU/UFRJ iniciou em 2018 uma pesquisa em que se propõe a analisar a transformação morfológica das 
periferias urbanas e o impacto sobre a paisagem e sobre o sistema de espaços livres de urbanização e 
edificação (MAGNOLI, 1982). Essa pesquisa se pauta no direcionamento que a Rede Nacional QUAPA-SEL 
da FAUUSP, à qual o Grupo SEL-RJ se vincula, que pretende promover a discussão integrada de diversos 
pesquisadores sobre o tema das transformações ocorridas na forma e nos tecidos urbanos nas cidades 
brasileiras desde 2000 (PEGORARO; REGUEIRA; MENDES, 2017 e TÂNGARI; REGO; MONTEZUMA, 2012). Tendo 
essa diretriz em mente, o Grupo SEL-RJ também busca como objetivo municiar administrações municipais 
interessadas no tema quanto às suas politicas urbanas e edilícias.  

Para aquecer o debate e a proposta de entender o espaço urbano como palco de disputas entre agentes de 
produção distintos (SANTOS, 1988), podemos a discussão começar pela questão imobiliária na primeira 
década do século XXI na cidade do Rio de Janeiro. Nesse período observamos a expansão das grandes 
empresas imobiliárias que tem seu capital aberto e suas ações são negociadas na Bolsa de Valores. Como 
contrapartida esses agentes passaram a ter que apresentar resultados positivos a cada três meses 
ocasionando em dinâmicas distintas das ações que promoviam até então (CARDEMAN, 2014). Com essa 
condição os pequenos edifícios (até 4 pavimentos), em lotes médios (20/25m X 30/40m em sua maioria) 
passaram a não atender às novas exigências de resultados financeiros. A partir desse cenário, as empresas 
imobiliárias passaram a buscar novas áreas não parceladas, com grande oferta de espaços livres privados 
de grandes dimensões, para que pudessem aplicar novos produtos para venda no mercado – os 
denominados ‘clube condomínios’, onde os grupamentos de edifícios se voltam internamente ao lote 
privado e não mais para o espaço livre público: a rua. 

No outro extremo, nessa mesma linha destacamos o programa Minha Casa Minha Vida-MCMV, programa 
do governo federal que possibilitou a construção até o ano de 2018 de mais de quatro milhões de unidades 
habitacionais, também deu suporte para a expansão imobiliária de grandes condomínios fechados em 
bairros periféricos localizados longe das áreas centrais e distanciando os moradores de seus locais de 
trabalho. Além dessa “periferização” oficial da população de baixa renda, o programa MCMV traz em suas 
propostas de implantação a fragmentação do tecido físico-espacial e social das cidades quando ignora sua 
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história e utiliza um produto que segue um modelo igual em todo o país com o discurso de que é uma 
solução mais ‘viável’ economicamente (CARDOSO, 2013). Qual é o reflexo dessa configuração no sistema de 
espaços livres, na paisagem e na forma urbana das áreas periféricas da cidade? E o impacto da 
desqualificação dos serviços e na infraestrutura dessas áreas? 

O mapa abaixo apresenta uma análise inicial sobre a atuação de diversos agentes de produção do espaço 
urbano que atuaram na reconfiguração de tecidos urbanos na cidade do Rio de Janeiro, a partir de 
investimentos públicos motivados pela realização de eventos esportivos de abrangência internacional. 
Interessa-nos nessa pesquisa aprofundar o entendimento sobre esses agentes e sua influência nas 
transformações morfológicas nas bordas urbanas, objeto de interesse de capitais públicos e privados. 

 

 
Figura 1 – Agentes de produção do espaço urbano do Município do Rio de Janeiro –Oficina QUAPASEL Rio de Janeiro 

Fonte: SEL-RJ (2017) 
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Pretendemos colocar em discussão as questões apresentadas e apresentar os avanços na análise das 
transformações morfológicas das áreas periféricas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e colocá-los 
numa perspectiva de estudos comparados a demais regiões urbanas ou metropolitanas do país. Esperamos 
com isso contribuir para políticas públicas e ações de planejamento para nossas cidades e regiões. 
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PROCESSOS INSURGENTES E PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA ATIVA NAS 

CIDADES BRASILEIRAS: NOVOS MODELOS DE PARTICIPAÇÃO CÍVICA 

Este Simpósio Temático visa o debate aprofundado das novas formas de apropriações e experimentações 
espaciais desenvolvidas por ações autogeridas e transversais às governamentais. A partir de manifestações 
sociais contemporâneas, ações insurgentes assumem a forma de arranjos descentralizados, autoprodutores 
de imagens, referenciais e narrativas, hoje conhecidos como “coletivos urbanos” (GOHN, 2016). Observa-se 
que essas ações têm crescido nas cidades brasileiras, acompanhada pela reivindicação do direito à cidade, 
sobretudo a partir da década de 90, no contexto da reestruturação produtiva, da entrada do neoliberalismo 
e da flexibilização dos direitos trabalhistas no Brasil. Nesse ínterim, o ano de 2011 ficou marcado 
mundialmente por conta dos levantes populares, fenômenos de dimensões políticas, sociais e tecnológicas 
que ocorreram em diversas cidades do globo. O novo ciclo de protestos contra o modelo econômico e as 
estruturas dos governos representativos acentuaram as tensões entre os movimentos sociais urbanos e o 
Estado, e agravaram a crise de legitimidade da atual democracia representativa.  

Os paradigmas de intervenção urbana tradicionais, tanto modernistas quanto neoliberais, parecem não mais 
viáveis de execução diante dos problemas de governança e de conflitos sociais em megacidades como São 
Paulo, traduzindo a chamada “Crise de urbanização planetária”, por Harvey (2015). Neste contexto, os grupos 
ativistas colocam-se criticamente em oposição às formas limitadoras de acesso ao urbano a partir da 
perspectiva da gestão partilhada e da possibilidade da construção de comuns urbanos. Diferem-se dos 
movimentos sociais urbanos tradicionais na medida em que àqueles são guiados por motes mais encerrados, 
com agendas fragmentadas em lutas setoriais. Já nos levantes populares atuais, a possibilidade dos múltiplos 
se coloca em todas as ações de resistência e mobilização. Delineia-se uma nova forma de fazer política 
através de outra lógica possível, a partir de princípios de horizontalidade e autonomia, retomando a ideia do 
comum urbano e das práticas de commoning para construir espaços baseados em um conhecimento local 
inseparável de uma experiência de vida comum participada, chamada, por La Cecla (1993), de experiência de 
diálogo em ato.  

No Brasil, em junho de 2013, milhares de pessoas foram às ruas em um protesto multifacetado, iniciado 
contra o aumento das passagens de ônibus municipais, mas que depois se transmutou em outras 
reivindicações. A partir da visibilidade das manifestações, os coletivos se propagaram em proporção 
geométrica pelo Brasil, pautados notadamente por trabalhos de intervenção no espaço urbano com caráter 
de denúncia social. Por sua postura crítica ao status quo e às formas limitadoras de acesso ao urbano, essas 
formas associativas têm conduzido suas ações regidas pelo lema da cultura maker “Faça-Você-Mesmo”, 
defendendo o protagonismo cidadão para produzir, colaborativamente e com criatividade, atitude crítica e 
autonomia, a transformação da realidade (GERSHENFELD, 2012). Há, portanto, novos agentes envolvidos na 
produção da cidade, a partir da perspectiva de um modelo de gestão que emprega formas não hegemônicas 
de organização, conformadas de acordo com os conceitos de horizontalidade, de “não-hierarquia”, de 
democracia radical ou governança dos comuns (HARVEY, 2014), em dicotomia com as formas dominantes e 
naturalizadas de hierarquia e lideranças sucessivas nos modos de gestão. 

Interessa-nos, portanto, conhecer esses novos urbanismos de base e as diferenças entre os tipos de 
iniciativas que variam de acordo com sua localização na cidade. Pretende-se, ainda, entender como essas 
práticas de intervenção urbana chamadas de bottom-up renovam ou ampliam, de fato, a prática tradicional 
de planejamento e desenho urbano, sob quais condições e com quais consequências.  
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Neste sentido, o primeiro trabalho aponta para a necessidade de lançar um olhar cuidadoso às práticas de 
autoconstrução, aquelas realizadas por não-arquitetos, mirando formas de aproximação ao desenho, com 
vistas à uma revisão crítica de práticas de projeto baseada na colaboração com outros saberes, fundamentais 
para que se realize uma arquitetura consciente em relação à cidade real – construída e vivida. Apresenta um 
processo de experimentações práticas de codesenho, a fim de indicar formas práticas de colaboração entre 
agentes que detêm distintos conhecimentos sobre o território e sobre as formas de produção de seu 
desenho, gestão e manutenção.  

O trabalho 2 discute o aparecimento do termo "contracartografia", contextualizando sua emergência e 
apresentando algumas iniciativas, para relacioná-lo a formas de visibilização de relações de poder. O autor 
aponta para o potencial desta ferramenta na produção do comum a partir da experiência de alguns grupos 
no Brasil e no exterior.    

A produção de espaços comuns em posição de enfrentamento à proposição público-privada também é 
colocada pelo terceiro trabalho, ao tratar da formação do Espaço Comum Luiz Estrela, em Belo 
Horizonte/MG. O autor apresenta esse rico experimento imanente de produção do comum no seio da 
metrópole biopolítica, cuja dimensão constituinte agora se coloca como primordial em vista da superação da 
dimensão conflitual direta frente ao poder instituído graças à conquista da cessão de uso do imóvel.  

O quarto trabalho analisa as ferramentas de tecnologia social a partir das estratégias de operação do coletivo 
“A batata precisa de você” na região do Largo da Batata, na cidade de São Paulo, que, através de articulação 
da sociedade civil, realizou um protótipo de prática propositiva colaborativa. Discute, a necessidade de 
revisão do processo de planejamento e construção das cidades, criando espaços de participação ampliada 
onde a consciência cidadã passa a ser cada vez mais presente e comprometida com a vida urbana. 

A disputa pelo espaço público através das intervenções de micro e pequena escala é a temática explorada 
pelo quinto e último trabalho, que analisa ações promovidas por grupos sociais de classe média do Rio de 
Janeiro, no início da década de 2010. O trabalho problematiza as iniciativas de autogestão do espaço público 
promovidas por coletivos urbanos naquele contexto, a fim de contribuir para o debate sobre as mesmas e 
refletir sobre o urbanismo contemporâneo. Entretanto, encerra esse simpósio levantando o descompasso 
entre a expectativa criada em torno dos coletivos, na academia, na grande mídia ou na sociedade, e a 
realidade de seus princípios e ações, pela adoção de análises alinhadas à lógica produtivista. O trabalho 
aponta para um campo cego sobre o papel dos processos insurgentes na cidade contemporânea: seriam os 
coletivos urbanos um fenômeno ou um desafio à lógica produtivista?  

REFERÊNCIAS 

GERSHENFELD, N. “How to Make Almost Anything: The Digital Fabrication Revolution”. In: Foreign Affairs (91), 2012, p. 
43-57. 

GOHN, M. G. “Manifestações de protesto nas ruas no Brasil a partir de junho de 2013: novíssimos sujeitos em cena”. 
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 16, número. 47, p. 125-146, 2016. 

HARVEY, D. “A crise da urbanização planetária”. Blog Boitempo, 2015. Disponível em: 
https://blogdaboitempo.com.br/2015/01/10/david-harvey-a-crise-da-urbanizacao-planetaria/   

___________. Cidades Rebeldes: Do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: Martins Fontes, 2014. 

10266



 

LA CECLA, F. Mente locale. Per un’antropologia dell’abitare. Milão: Elèuthera, 1993. 

 

 

 
 

  

10267



 

TRABALHO 01: 
Codesenhando Cidades. Intercâmbio urbano como suporte para a experimentação 

de práticas de aproximação do conhecimento técnico ao conhecimento local. 

INTRODUÇÃO  

Em 1976, a arquiteta Lina Bo Bardi esclarecia a urgência como o “não poder esperar mais”. Referia-se ao 
esvaziamento do conhecimento popular frente à modernização urbana, às formas precárias de viver em 
nossas cidades, à carência de qualidade espacial relacionada a um modelo de urbanismo universal – 
frequentemente distante das questões reais, da escala do homem, e em detrimento da experimentação 
técnica conectada aos indivíduos.  

A cidade, no entanto, é o resultado de um esforço coletivo vertido no fazer de seus espaços. Sobretudo no 
Sul Global, grandes porções dos territórios urbanos são autoconstruídos, resultando em um espaço urbano 
caracterizado pela complementaridade de ações e intervenções de naturezas distintas: dos planos urbanos 
à uma infinidade de ações realizadas por não-técnicos. O reconhecimento do fato de que as cidades são o 
resultado do esforço coletivo, não restrito a um desenho tecnicista determinado a priori, mas em grande 
medida continuamente transformado a posteriori pelas derivações colocadas pela vida cotidiana, há um 
grande potencial e urgência para questionarmos, a partir de outras formas do fazer, a maneira como estas 
cidades são pensadas, desenhadas, construídas e operacionalizadas. 

Para tanto, importa lançar um olhar cuidadoso às práticas de autoconstrução, que entendemos como aquelas 
realizadas por não-arquitetos, mirando formas de aproximação ao desenho – do espaço urbano e da 
arquitetura –, com vistas à uma revisão crítica de práticas de projeto baseada na colaboração com outros 
saberes, fundamentais para que se realize uma arquitetura consciente em relação à cidade real – construída 
e vivida1.  

Neste trabalho apresentamos um processo de experimentações práticas de codesenho, aqui definidas como 
possíveis formas de colaboração entre (1) iniciativas comunitárias e (2) designers – arquitetos, urbanistas, 
carpinteiros, designers gráficos, paisagistas, biólogos –, a fim de indicar formas práticas de colaboração entre 
agentes que detêm distintos conhecimentos sobre o território e sobre as formas de produção de seu 
desenho, gestão e manutenção. 

'Co', como prefixo, indica parceria ou igualdade. Refere-se a algo feito conjuntamente, junto, e com 
relevância mútua. Codesenho (do inglês Codesign) refere-se ao fazer coletivo, colaborativo, das cidades, que 
inclui formas distintas de participação. Neste trabalho, foram desenvolvidas práticas relacionadas ao 
desenho urbano – de leitura, de marcação e legibilidade, de proposição de cenários de desenvolvimento no 
tempo e de construção-teste – , em parceria com iniciativas comunitárias que já impactam ou tem o potencial 
de impactar o ambiente urbano construído e vivido, a partir de um raciocínio estruturado na escala humana 
e local, e nas quais se identifica potencial para replicabilidade na escala macro. 

                                                           
1 Entende-se que o espaço construído apenas adquire sentido a partir de seu componente performativo, a partir da experiência que 

se tem naquele espaço. Ver: WOLFRUM/BRANDIS, 2015 
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O principal objetivo do trabalho é forjar novas formas de colaboração entre o designer e o agente local, 
visando desenvolver novas práticas de projeto com base nas experiências e colaboração com iniciativas 
comunitárias em cinco cidades. 

METODOLOGIA  

Para viabilizar este processo, uma iniciativa comunitária e uma equipe de design de São Paulo, Cidade do 
México, Cidade do Cabo e Nova Délhi juntaram-se a designers de Berlim para colaborar com e levar adiante 
iniciativas comunitárias identificadas anteriormente, dentro da plataforma do DBUAA.2 Foram eleitas quatro 
iniciativas comunitárias cujas atividades estavam ligadas a macroestruturas – infraestruturas de grande 
escala e tipologias espaciais atreladas a redes urbanas – , relacionando-se portanto à escala metropolitana, 
apesar de seus projetos serem focalizados no aprimoramento de espaços urbanos em nível local. Com isso, 
o programa reconhece a possível fragilidade da ação isolada – devido a seu caráter local – frente aos desafios 
colocados na escala metropolitana, mas propõe uma leitura dos mecanismos usados para gerar mudança, 
com vistas à possibilidade de aplicação em escala.3 

Na sequência, quatro oficinas ocorreram em: São Paulo, Setembro 2015; Cidade do México, Agosto 2015; 
Nova Délhi, Outubro 2015; Cidade do Cabo, Outubro 2015 além de dois encontros em Berlim, em Novembro 
2015 e Março 2016.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As práticas apresentadas exploram processos que tem como base questionamentos sobre ouvir, comunicar-
se com e entender o outro, suas demandas, com a ambição de questionar a utilidade do desenho, ou do 
‘desenhar junto’ a partir das ‘questões de interesse’4 (Latour, 2008). O contato direto e prolongado com o 
lugar, seu cotidiano e sua experiência, empreendido como processo de design, reconecta o designer com o 
‘lugar’5, com as práticas locais e com seus agentes, potencialmente despertando formas de aproximação que 
levem ao reconhecimento de “questões de interesse” para a atuação em desenho. 

                                                           
2 DBUAA significa “Deutsche Bank Urban Age Award”. Trata-se de um prêmio, concedido em inúmeras cidades, organizado 

conjuntamente pela sociedade alemã Alfred Herrhausen Gesellschaft, de Berlim e a London School of Economics, de Londres. 

Estabelecido em 2007, o DBUA Award foi apresentado em Mumbai, São Paulo, Istanbul, Cidade do México, Cidade do Cabo, Rio de 

Janeiro e Nova Délhi. Desde 2008, em sua segunda edição, a organização do prêmio serviu como base para o desenvolvimento de 

uma plataforma de pesquisa, coordenada por Marcos L. Rosa. Depois de sete anos, em sete cidades, centenas de iniciativas 

comunitárias foram mapeadas. 

3 Com este critério, definiram-se quatro iniciativas comunitárias: as hortas urbanas sob a rede elétrica em São Mateus, São Paulo; os 

espaços comunitários ao longo de bordas de Miravalle, Cidade do México; os espaços autoconstruídos encontrados 'na borda' da 

favela em Sangam Vihar, Nova Délhi; a reciclagem das pessoas através de treinamento de capacitação, sendo usado para abordar da 

crise habitacional em Cape Flats, Cidade do Cabo. 

4 “Questões de interesse” (em inglês “matters of concern”), como apresentado pelo sociólogo francês Bruno Latour, enfoca a relação 
do desenho com a transformação social. Segundo Latour, o conceito das “questões de interesse” desafia à visualização de 
oportunidades de design – a partir da interpretação de valores, necessidades, problemas e contextos –, assim como à definição do 
desenho (“design”) de questões, artefatos, processos de interesse àqueles envolvidos. In: Latour, 2008. 
5 Marc Augè descreve lieux (“lugares”) como espaços definidos através de sua relação com sua história e a identidade formada a 
partir dessa relação. In: Augè 1992. 
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No centro das questões de projeto está o conceito de codesenho: colaborar com os usuários – aceitos como 
experts em seus próprios ambientes – em vez de desenhar para eles. Esta abordagem postula o impacto e o 
papel da arquitetura e do design ao se engajar com a cidade real com o objetivo de contribuir para modelar 
ambientes urbanos adequados.  

Todas as oficinas se iniciaram de um processo de negociação realizado em cada caso, a partir do qual se 
definiram projetos de interesse mútuo às partes envolvidas. Em todos os casos houve uma demanda local 
pela construção efetiva de artefatos e formas de sinalização urbana que deixassem uma contribuição 
aplicada em escala real no espaço. Desenvolver, projetar e construir estes elementos ‘com’ a comunidade, a 
partir do contato e de um processo de imersão permitiu que o aprendizado fosse multidirecional.  

A observação deste processo – a partir de pontos de vista particulares em relação ao processo e relatados 
por diversos agentes participantes –, abriu uma oportunidade para se registrar como conflitos provenientes 
de entendimentos distintos sobre um mesmo objeto podem gerar oportunidades para a ação coletiva. Isso 
foi documentado em uma série de depoimentos coletados que registram aprendizados relevantes de 
momentos-chave dentro do processo de desenho em colaboração.  

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O conhecimento aqui produzido está relacionado aos aspectos sociais e processuais do espaço, e pode ser 
de grande uso para comunidades, designers e governos. O processo de pesquisa aqui apresentado aponta 
para oportunidades – definidas como situações urbanas e agentes –, desenvolve ferramentas de intervenção 
na construção de espaços urbanos, eventualmente realizadas em protótipos em escala real, e apresenta uma 
reflexão sobre aprendizados com base em perspectivas complementares.  

Com base na experiência do intercâmbio realizado, discutimos formas de incorporação dos modos locais de 
fazer cidade pelo campo dos estudos urbanos. Esta linha de pensamento aponta para uma revisão necessária 
dos instrumentos comumente empregados no desenho urbano. Importa ainda debater uma possível 
mudança de foco do design –  do objeto arquitetônico, para um design capaz de articular as complexidades 
envolvidas em espaços urbanos, incluindo os meios de produção nas cidades, bem como de que modo os 
espaços são usados, apropriados e vivenciados cotidianamente. 
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Figura 1: Mural de pôsteres criados com depoimentos coletados que registram aprendizados e momentos-chave dentro do processo de 

codesenho.  Fonte: Rosa, 2018 

      

 

 
Figura 2: Documentação da oficina realizada em São Paulo. Construção de estruturas temporárias de abrigo para realização de atividades 

comunitárias sob a linha de transferência da AES Eletropaulo.  Fonte: Rosa, 2018 
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Figura 3: Documentação da oficina realizada em Cidade do México. A foto mostra o claro limite entre a comunidade de Miravalle e o Vulcão, 

atualmente apartados por um muro. O trabalho desenvolveu formas de reconhecimento de vantagens mútuas da localização, explorando 

formas de alcançar permeabilidades físicas entre os ambientes. Fonte: Rosa, 2018 
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Figura 4: Documentação da oficina realizada em Cidade do Cabo. Construção da estrutura ‘Mesa’ concebida junto aos moradores de Cape Flats 

como alternativa à estrutura temporária distribuída pelo Governo, sugerida como uma estrutura mínima a ser finalizada pelos moradores com 

os recursos locais existentes. Fonte: Rosa, 2018 
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Figura 5: Documentação da oficina realizada em Nova Délhi. Marcador Google implantado permite que a população visualize a borda da favela e 

seu limite com o espaço verde e vazio em seu entorno. Fonte: Rosa, 2018 
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TRABALHO 02: 
Contracartografias: formas de visibilização de relações de poder e produção do 

comum 

RESUMO EXPANDINDO 

Esta proposta de comunicação tem como interesse discutir o aparecimento do termo "contracartografia", 
por meio de alguns campos disciplinares (Ciências Sociais, Geografia, Planejamento Urbano, Artes, etc.), 
relacionando-o a formas de visibilização de relações de poder que, de certo modo se encontram invisíveis 
sob um plano de visibilidade (Rancière, 2005), e, ao se conectarem coletivamente, constituem-se enquanto 
produção do comum (Negri; Hardt, 2001; 2005; 2011). Para isso, contextualizaremos esta emergência e 
apresentaremos algumas iniciativas em torno da ideia de contracartografia, como as propostas do grupo 
Iconoclasistas (Buenos Aires), Countercartographie Collective (EUA), Bureau d'Etudes (França) e iniciativas 
multi-coletivas em São Paulo, especialmente, no atual contexto de remoções da Região da Luz. 

"Mapa" e "cartografia" vêm tendo seus usos empregados para designar o mesmo processo, mas abordam 
noções distintas. Embora seja agenciada simultaneamente no campo dos estudos cartográficos, a cartografia 
diz respeito à tessitura, ao modo de fazer ou à tarefa de relacionar acontecimentos, informações, dados, 
fatos e processos, geralmente, dispostos em uma forma gráfica particular que é o mapa. A feitura dos mapas 
ocorre, na maioria das vezes, atrelada a códigos específicos que acabam por fechar neles mesmos sua 
comunicação e, consequentemente, de quem pode ou não o realizar. Como uma espécie de linha de fuga, o 
recorrente termo "mapeamento" não se constitui como técnica do campo da cartografia ou da geografia, 
tampouco se relaciona a uma forma específica de cartografar, sendo um nome utilizado sem critério ou 
definição específica, estando, em algum sentido, ainda impreciso nesse quadro, possuindo um caráter de 
borda e transição, sendo por vezes precário, a ser situado numa zona mais ou menos amorfa.  

Na América do Sul, o termo "mapeamento" surge por meio de uma série de acontecimentos no campo 
cartográfico, por meio da chamada transformação dos anos 1980, quando territórios de povos tradicionais 
da América do Sul passaram a ser reconhecidos, ocorrendo uma inflexão no campo da cartografia. Através 
disso, o mapeamento passou a ser também proposto como ferramenta cartográfica nas demarcações e 
titulações de terras indígenas na América do Sul, quando há uma série de estudos cartográficos que se 
propunham ser coletivos e participativos, com relevância emancipatória significativa, a partir de objetivos 
específicos desses povos, encampando novas estratégias para pleitear o campo da cartografia e com 
problemáticas cruciais a serem consideradas com esse aprendizado.  

Para Harley (1995), crítico da utilização da ferramenta cartográfica participativa, seria complexo para os 
indígenas apreenderem tal técnica, pois eles jamais conseguiriam imprimi-la adequadamente, devido à 
distância simbólica que existiria entre suas vidas e as realidades produzidas pelo aparato tecnológico do 
mapa. Por outra ótica, Andrews (1994) criticou a utilização da ferramenta, arriscando que essa técnica 
aplicada serviria de instrumento para os grupos majoritários, a seu modo, pacificarem o debate, já que, ao 
serem expostos em mapas diferentes aspectos das vidas desses sujeitos, essa cartografia tomaria uma forma 
de crítica a si mesmo, permitindo uma minimização dos problemas e uma maximização de dados e 
informações presentes no mapa, além do viés político em torno da utilização dos mapas pelos indígenas, pois 
para eles não há uma diferenciação na forma de representação do mundo ou pelo que se apresenta em 
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termos de realidade. Dito de outra maneira, para os indígenas, o mapa é o próprio território, ou seja, a 
representação é a realidade, logo, há um processo de retomada do território a partir do próprio mapa.  

Se formos além e alcançarmos os dias atuais, como aponta Baudrillard (1992:8), podemos afirmar que todos 
já viveríamos em um contexto no qual é "o mapa que precede o território". Nesse sentido, se no campo da 
arquitetura e urbanismo, durante grande parte do século XX, o urbanismo modernista foi sendo configurado 
como um modo paradigmático de diagnosticar, através de mapas, os problemas das cidades, respostas a isso 
também ocorreram através dos mapas. Contrários à forma de pensar e produzir cidade a partir do olhar de 
cima, notadamente, os situacionistas inauguraram um modo bastante contundente de incorporar a cidade e 
produzir, entre os anos 1950 e 1960, mapas críticos e contribuir para o campo cartográfico.  

Num momento posterior, da reviravolta tecnológica dos 1980 até os dias atuais, observamos a intensificação 
do uso de aparatos técnicos dos modos de construir mapas, o que culminou em uma nova questão, diferente 
da anterior: um aguçamento nas formas de mapear produzidas pelo campo da arte nos dias atuais, por meio 
de instrumentos de geolocalização e georreferenciamento (Crampton e Krygier, 2006), que diferente 
significativamente dos anos 1960, tendo em vista a massificação da ideia de sermos encontrados por mapas, 
o que provocou importantes rebatimentos em diferentes campos disciplinares e nas próprias práticas 
cotidianas, que passaram a reinventar discursos e propor novas formas de leituras de mundo até o presente 
momento.  

Após ascensão do neoliberalismo nos 1990 na América Latina, ocorre, na década seguinte, governos 
progressistas aliados a populismos e nacionalismos, numa profusão heterogênea, múltipla e constante de 
mapeamentos, passando a se priorizar os menos favorecidos, visando enfrentar ou, por vezes, adaptar-se ao 
modelo político-econômico vigente, colocando em questão grupos majoritários mais conservadores e 
economicamente influentes. Uma década e meia à frente, o que se desenrola é um aguçamento das 
fragilidades desse modelo, que acabam por não mais encontrar em suas formas toda a heterogeneidade e 
multiplicidade da multidão (Hardt; Negri, 2005). Assim, muitas vêm sendo as tentativas de criação de formas 
de visibilização dos movimentos ativistas em mapas, sejam os sociais e políticos ou as manifestações 
artísticas, que vêm se consolidando como experiências autônomas de fazer política, de reivindicar espaços 
urbanos e tornar visíveis suas lutas, que apresentaremos em nossa comunicação. 
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TRABALHO 03: 
Espaço Comum Luiz Estrela 

RESUMO EXPANDINDO 

O Espaço Comum Luiz Estrela nasce no dia 26 de outubro de 2013 a partir da ocupação de um casarão 
tombado que estava em situação de abandono há cerca de 20 anos, localizado na rua Manaus, 348, em Belo 
Horizonte. O primeiro Hospital Militar de Belo Horizonte funcionou no casarão de 1914 (ano da inauguração) 
até o ano de 1946, tendo Juscelino Kubitschek integrado seu corpo clínico alguns anos na década de 30. Em 
1947, com a transferência do hospital militar, foi inaugurado no imóvel o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil 
(HNPI), manicômio de crianças e adolescentes que funcionou até 1979, ao longo do tenebroso período das 
práticas terapêuticas psiquiátricas mais perversas e desumanas.  

Na 1980, o casarão de propriedade da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG) passou a 
abrigar a uma escola voltada para a educação de crianças especiais, a qual funcionou até o ano de 1994, a 
partir de quando o imóvel ficou em situação de abandono e desuso. O tombamento de fachada e volume é 
realizado ainda em 1994 pela Diretoria de Patrimônio. A ocupação do imóvel trouxe consigo a dimensão da 
proteção do patrimônio, dentro do novo paradigma de política patrimonial incorporado pela Constituição de 
1988, segundo o qual também cabe à comunidade colaborar com a preservação do Patrimônio Histórico 
Cultural (art. 216, § 1º). Assim, a legitimidade da retomada organizada do imóvel possuía amparo 
constitucional, o que colocou a conservação do patrimônio como importante pauta pela conquista do imóvel 
e resgate de sua memória, além do princípio da função social da propriedade. 

O casarão de inegável valor arqueológico, com sua arquitetura carcerária interna, celas de confinamento que 
trazem desenhos de dor e sofrimento inscritos nas paredes por dedos infanto-juvenis, testemunhou histórias 
e vivências que finalmente podem vir à superfície, sair do calabouço e permitir a redenção da dor 
silenciosamente prolongada, a libertação dos gritos trancafiados e da memória ameaçada de morte pela 
dolosa omissão da força pública. Abertas as portas, estendido o tapete vermelho, sentimos as energias de 
um espaço atormentado por fantasmas, “um sopro daquele ar que envolveu os que vieram antes de nós” 
(BENJAMIN, 2013), ouvimos “um eco de outras [vozes] já silenciadas” (idem). Na verdade, dentre tantos 
outros vazios urbanos mapeados, não fomos nós que escolhemos o casarão da rua Manaus, 348, foi o casarão 
que escolheu a gente. 

O plano de entrada no casarão, coletivamente construído, consistiu no seguinte: na noite do dia 24 de 
outubro de 2013, uma quinta-feira, foi realizado um “ensaio geral” do “espetáculo” que teria a estreia nos 
próximos dias. Nessa noite, duas pessoas entraram no casarão, utilizando como elementos cenográficos 
cordas e escada, enquanto as cenas eram ensaiadas do lado de fora, sem despertar qualquer suspeita na 
vizinhança, nem mesmo na polícia militar que passou por lá no momento do “ensaio”. Essas duas pessoas, 
conectadas com o grupo externo depois de adentrar no casarão, fariam ao longo do dia um desenho com a 
planta do imóvel, com a descrição da situação de todos os cômodos, metragem, fotos e apuração de danos 
estruturais. Além disso, estariam responsáveis pela abertura (por dentro) das portas principais do casarão 
para que, no alvorecer do dia 26 de outubro, um sábado de primavera, pudessem ser recebidas de portas 
abertas as pessoas que atuaram na estreia do espetáculo que apresentou para a cidade o Espaço Comum 
Luiz Estrela.  
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Não houve, assim, arrombamento ou qualquer dano ao casarão. Tudo transcorreu como num teatro 
multitudinário no qual até a polícia (com figurino horrível) compõe a cena. Os primeiros policiais que 
chegaram para atender ao chamado do 190 se espantaram quando encontraram personagens montados, 
músicos, palhaços e um casarão, até então degradado, triste e feio, cheio de alegria, cores e festa. Sequer 
registraram o B.O. O verdadeiro crime ali era a omissão do poder público quanto à proteção do bem 
tombado. O registro da ocorrência foi feito somente depois, quando apareceu uma fundação privada 
alegando a posse do imóvel. 

Surge no palco a FELUMA, Fundação Educacional Lucas Machado. A presença da fundação privada no conflito 
colocou o Espaço Comum, desde o início, em posição de enfrentamento à proposição público-privada para a 
destinação do imóvel. Antes de estabelecer qualquer canal de diálogo, a FELUMA ajuizou ação de 
reintegração de posse distribuída à 26ª Vara Cível. No dia seguinte, foi concedida pelo juiz de direito privado 
a ordem de reintegração de posse do bem público. Antes mesmo da publicação da decisão judicial, a PM foi 
até o casarão acompanhada dos oficiais de justiça para cumpri-la. Porém, a biopotência dessa resistência 
logrou obstar a tentativa de desalojamento. 

Nos dias que se seguiram, o Coletivo Margarida Alves, que assumiu a assessoria jurídica do Estrela, entrou 
com recurso contra a decisão liminar e conseguiu junto ao Tribunal de Justiça suspender a decisão de 
reintegração de posse. Em dois meses de forte pressão política, inúmeras reuniões de negociação e 
audiências intermináveis (com transmissão ao vivo pela internet), o governo cedeu à resistência positiva e 
decidiu revogar a cessão de uso anteriormente feita em favor da FELUMA para ceder a nós o uso do imóvel 
público. Assim, no dia 18 de dezembro de 2013, na sala de reuniões da Promotoria de Justiça de Defesa do 
Patrimônio Histórico e Cultural, o governo cedeu ao comum a gestão do casarão da Rua Manaus, 348. 

O Espaço Comum Luiz Estrela se expressa enquanto rico experimento imanente de produção do comum no 
seio da metrópole biopolítica, cuja dimensão constituinte agora se coloca como primordial em vista da 
superação da dimensão conflitual direta (destituinte) frente ao poder instituído graças à conquista da cessão 
de uso do imóvel. A segurança da posse pode permitir que a produção de subjetividade finalmente ganhe 
primazia sobre a resistência direta contra a força bruta do poder instituído. Agora podem ser inventados 
outros dispositivos de ativação da mobilização, para além da dimensão conflitual destituinte, no infindável 
horizonte da positividade constituinte, do exercício da democracia real e produção de outros modos de vida.  
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TRABALHO 04: 
Insurgência urbana e a produção imaterial do espaço no Largo da Batata 

RESUMO EXPANDIDO 

Este artigo analisa as estratégias de operação do coletivo “A batata precisa de você” na região do Largo da 
Batata, na cidade de São Paulo, que, através de articulação da sociedade civil, realizou um protótipo de 
prática propositiva colaborativa com efeito capacitador em termos de tecnologia social. A intensa 
manipulação da arquitetura e urbanismo como importantes aliados aos imperativos da acumulação de 
capital tem determinado fronteiras excludentes e apresentado dissoluções do tecido urbano (SANTOS, 1994; 
FERNANDES, 2011). Neste contexto, instrumentos urbanísticos como operações urbanas e parcerias público-
privado representam estratégias potentes do setor imobiliário onde se testam novos mecanismos de 
flexibilização da legislação urbana para a atuação mais livre do mercado (DEÁK; SHIFFER, 2007). Estimula-se, 
assim, um processo de reestruturação de novas bases espaciais de produção, por meio de uma mobilização 
frenética do espaço em autodestruição, renovação ou substituição das estruturas preexistentes (HARVEY, 
1992).  

Na perspectiva do cotidiano, no entanto, a cidade emerge com outro potencial: principal referência de 
suporte às relações sociais, assumindo uma simbologia muito potente, de agência, associada diretamente 
aos propulsores das ações, os agentes, que interferem em conjunto nas questões de materialidade. Em uma 
escala aproximada, a cidade se transforma na capacidade de agir de cada agente individualmente. Que, tendo 
em vista a ampla diversidade de agentes e hipóteses de ações, compõem um complexo campo de ação 
coletiva cotidianamente modificada pela ação social (AQUINO, 2008). A questão seria, portanto, 
compreender o que nos libertaria do fragmento do tempo, do processo mecânico, repetitivo e coletivo. 
Entender qual é o papel da historicidade, que se faz notar pouco a pouco aos sujeitos construtores da história, 
que paradoxalmente, não se enxergam claramente neste processo. Seria possível ainda conceber à cidade 
uma espécie de dispositivo articulador de tangência entre relações espaciais e sociais? Segundo Certeau 
(1998), a urbanidade é transformada e poetizada cotidianamente de acordo com cada sujeito que dela faz 
parte, pois a cultura é socialmente situada, mas é no espaço em que é possível vivê-la, empregando o tempo 
e o espaço para tecer novas territorialidades de apropriação.  

Assim, à medida que se ampliam a exploração e a especulação urbanas, articulam-se também outras formas 
de reações e resistências, como se observa na região do Largo da Batata em São Paulo. Desde 1995 a área 
entrou em um ciclo ininterrupto de ações públicas e privadas, iniciado pela Operação Urbana Faria Lima e 
que perdura até hoje. Essa trajetória conflituosa de disputa pelo território entre moradores e comerciantes 
locais, especulação imobiliária e a inconstante, porém significativa atuação do Estado na região gerou uma 
forte resistência da sociedade civil representada principalmente pelo coletivo “A batata precisa de você”.  

Em 2013, após a entrega das obras de Reconversão do Largo da Batata ainda inacabadas (resultante de um 
concurso nacional realizado em 2001), moradores e comerciantes da região mobilizaram-se para construir 
juntos novas hipóteses de potencialidades que o lugar poderia representar. As reuniões, inicialmente, tinham 
pouca programação e eram organizadas com o objetivo de evidenciar que a presença e ocupação popular 
tão marcantes da região deveriam resistir às tentativas de “reconversão” espacial. Foram organizados 
debates, palestras, oficinas, performances artísticas e shows. A periodicidade da resistência deu legibilidade 
e credibilidade para o movimento, pois se convencionou que em determinado dia da semana e horário, as 
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pessoas estariam ali ocupando o lugar e abertos para diálogo com quem também quisesse participar dos 
encontros. 

Aos poucos, o largo começou a ganhar visibilidade, atraindo diversos outros grupos de ativismo e resistência 
urbana que contribuíram com o debate e ação de ocupação consciente do espaço. Um exemplo são as 
oficinas de marcenaria, que acabaram por caracterizar a essência do movimento e se transformaram no 
grande chamariz de ocupação do espaço. A articulação popular, dessa forma, permitiu a produção e difusão 
de saberes em espaços não institucionalizados, em um processo de educação não formal (GOHN, 2011). O 
coletivo constatou que proporcionava com essa atividade uma educação mútua, onde oferecia a promoção 
destes eventos e as pessoas contribuíam com a habilidade ou conhecimento que possuíam para passar e 
capacitar os demais envolvidos.   

 
Figura 1: Mobiliários construídos pelo coletivo “A batata precisa de você” 

Fonte: largodabatata.com.br/a-batata-precisa-de-voce/ (2014) 

Com mesas e bancos, a praça teve sua dinâmica completamente alterada (Figura 1). As pessoas já a 
reconheciam como um lugar de estar, de convivência, e os bancos foram rapidamente apropriados por 
pessoas que não eram do coletivo, ou seja, o mobiliário demonstrou ter uma capacidade significativa de 
aglomeração. Hoje, as atividades são promovidas por meio de articulação colaborativa e autônoma em rede 
de grande mobilização, independentemente das ações do coletivo. A partir de uma plataforma digital de 
agendamento de eventos, algumas atividades que surgiram durante os primeiros encontros começaram a se 
tornar mais permanentes na agenda cultural do largo. Observou-se, portanto, que a articulação civil teve a 
potencialidade de ativar o largo e fazer com que as pessoas o reconhecessem, passassem a usá-lo e 
promovessem atividades culturais de forma autônoma. 
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A intensa apropriação observada atualmente no Largo da Batata evidencia uma insurgência urbana e 
também uma resistência civil pela habitabilidade urbana, reforçando a necessidade de revisão do processo 
de planejamento e construção das cidades, envolvendo e criando espaços de participação ampliada onde a 
consciência cidadã passa a ser cada vez mais presente e comprometida com a vida urbana. A mesma reflexão 
vale para os profissionais da Arquitetura e Urbanismo e seu processo de projeto que necessita, cada vez mais, 
incorporar e apreender a apropriação dos lugares urbanos pelos cidadãos. A urbanidade contemporânea 
global é híbrida e nova, tida como um território imprevisível onde não cabem mais as regras rígidas da 
modernidade sólida e clama pela adoção de novos instrumentos para o manejo dos espaços urbanos 
(SANSÃO, 2013). Muitas vezes os projetos não conseguem dar reposta às necessidades urbanas porque 
existe, para além das construções em si, o tempo da cidade e de seus cidadãos; uma potência social de 
ocupação e transformação dos lugares. 
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TRABALHO 05: 
O fenômeno dos coletivos urbanos: um desafio à lógica produtivista? 

RESUMO EXPANDINDO 

Este trabalho insere-se em uma pesquisa de mestrado iniciada em 2016 acerca das disputas pelo espaço 
público através das intervenções de micro e pequena escala promovidas por grupos sociais de classe média 
do Rio de Janeiro, no início da década de 2010. Trata-se de uma pesquisa qualitativa cuja metodologia inclui: 
levantamento bibliográfico; coleta de dados, a partir da observação de dados primários e secundários; e 
sistematização das informações, por meio de gráficos, esquemas e categorias. Autores como Lefebvre (2000; 
2001), Arendt (2002; 2016), Sennett (2014), Bauman (2001), Delgado (2011) e Brenner (2016) foram 
fundamentais para a reflexão traçada. O recorte dado à pesquisa buscou explorar um marco expressivo do 
retorno desta classe nas disputas pelo espaço público e compreender o que motivou a ruptura do 
esvaziamento do espaço público, como ela ocorre e o que ela significa nas discussões acerca deste espaço.  

O objetivo neste trabalho é discutir e problematizar as iniciativas de autogestão do espaço público 
promovidas por coletivos urbanos, a fim de contribuir para o debate sobre as mesmas e refletir sobre o 
urbanismo contemporâneo a partir de três estudos de caso analisados na pesquisa: o coletivo Horta da 
General Glicério (2014), que busca criar e fortalecer relações de vizinhança por meio da ocupação de um 
terreno vazio com uma horta comunitária; o Círculo de Cidadania do Bairro de Fátima (2015), que atua na 
Praça Presidente Aguirre Cerdá, e busca criar uma gestão horizontal e  participativa do território; o coletivo 
Viaduto Laranjeiras (2016), que propõe ativar com eventos culturais uma área residual sob o viaduto 
Engenheiro Noronha. 

A expressão “coletivos urbanos” se refere a grupos territorializados, articulados majoritariamente pelas 
redes sociais digitais e criados pela sociedade civil, que buscaram fortalecer o sentido político, social e civil 
do espaço público. Baseados em princípios como a horizontalidade construíram um movimento 
heterogêneo, não unificado e mobilizado “de baixo para cima”, a partir de uma base participativa, prática e 
autônoma de reestruturação urbana que se constrói à luz de um discurso antiplanejamento. Visam promover 
a coesão social e surgem a partir da mobilização contínua, maleável e aberta de pessoas para enfrentar 
questões que as afetem diretamente. 

Esse movimento surgiu na década de 2010, influenciado pela conjuntura histórica, pela exaltação, na década 
de 1990, de termos como democracia e cidadania, pela popularização da discussão em torno da cidade e do 
direito à cidade, intensificada na década de 2000, com a aprovação do Estatuto da Cidade, e pelo despertar 
de novos desejos e imaginários relacionados ao espaço público. Tornou-se expressivo a partir das 
manifestações e repressões políticas das Jornadas de Junho de 2013 quando, no contexto de uma crise 
política marcada pela descredibilidade na organização política tradicional para atender as demandas da 
sociedade, esta motivou-se a buscar formas alternativas de política. A partir de 2014 o número de atores e a 
maior popularidade dos mesmos foi gradativamente chamando a atenção do meio acadêmico, dos veículos 
de comunicação e do mercado. Multiplicaram-se as publicações, premiações e editais de financiamento em 
torno dos mesmos. A partir de 2016, a intensificação da crise econômica, política e social no país marcaram 
a desestabilização e desarticulação, mesmo que temporária, de muitos coletivos. Seja pela redução do tempo 
disponível dos participantes, pelo desânimo generalizado na sociedade, pelo retorno do medo do espaço 
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público, pelo cansaço do esforço em manter a articulação conquistada ou pela decepção entre o esperado e 
o realizado. 

Embora estejam inseridos num tempo histórico onde nada foi feito para durar, os coletivos paradoxalmente 
propuseram mudanças a longo prazo e atuaram desconstruindo paradigmas fortemente enraizados. Muitas 
vezes contraditórios, eles dificilmente apresentam objetivos fixos e têm suas ações construídas de modo não 
necessariamente consciente, como algo que surge na medida em que procuram significados para sua vida 
cotidiana. Seus projetos, voltados para a solução de questões locais consideradas urgentes, tendem a serem 
informais, imediatos, provisórios, experimentais e limitados pela sua resistência em sucumbir às formas 
tradicionais de luta política. Do mesmo modo, a necessidade de adaptar-se às dificuldades encontradas, 
como o não engajamento da sociedade com as causas comuns e o condicionamento dos indivíduos à cultura 
da representação totalizante que delega ao outro uma responsabilidade coletiva, bem como o assédio do 
mercado forçaram uma hibridização desses atores, principalmente quanto à forma de financiamento, à 
ruptura com modelos mais horizontais de gestão e à autonomia dos grupos. 

O descompasso entre a expectativa criada em torno dos coletivos, na academia, na grande mídia ou na 
sociedade, que os elevou ao patamar de “eureca dos problemas urbanos”, e a realidade de seus princípios e 
ações, pela adoção de análises alinhadas à lógica produtivista induziu à conclusão de que os atores e suas 
intervenções não conquistam nada de concreto, principalmente do ponto de vista estrutural. Ao 
incorporarem o imperativo da produtividade, supervalorizam o produto e não o processo e exige-se que os 
coletivos não apenas tracem objetivos claros, mas os conquistem. Inviabilizam-se, portanto, a percepção e a 
admissão de uma série de potencialidades dos mesmos, como: popularização da discussão em torno da 
cidade, construção de novos imaginários urbanos e de um sujeito social, civil e político. 

Vale ressaltar que sob o ponto de vista estrutural, esse movimento dos coletivos urbanos conseguiu, em 
curto prazo, evidenciar o agravamento da crise do urbanismo e acirrar a fetichização e as disputas pelo 
espaço público também na micro e pequena escala. Afinal, a necessidade de controle social protagonizada 
pelo culturalismo de mercado tende a fazer com que iniciativas que movem valores antimercado deixem de 
ser o adversário para integrar o mundo dos negócios, sob novos formatos, esvaziados de sentidos e 
significados, espetacularizados. Compreende-se, portanto, a distorção desse movimento de modo a 
corroborar a lógica neoliberal e a proliferação de atores que vão transformar o espaço público em lugar de 
consumo, lugar a ser consumido e comprometer seu acesso irrestrito e generalizado. Afinal, seriam os 
coletivos urbanos um fenômeno ou um desafio à lógica produtivista?  
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As	   principais	   metrópoles	   na	   América	   Latina	   possuem	   características	   urbanas	   comuns	   oriundas	   de	   processos	  
semelhantes	   de	   urbanização,	   fruto	   de	   intensa	   migração	   nos	   anos	   sessenta	   e	   setenta	   conjugada	   com	   carência	   de	  
planejamento	   urbano	   adequado	   às	   condições	   e	   desigualdades	   socioeconômicas.	   	   Esses	   processos	   intensificaram-‐se	  
significativamente	   nos	   anos	   oitenta,	   por	   conta	   da	   crise	   fiscal	   que	   acontece	   em	   vários	   países	   da	  América	   Latina.	   	   A	  
década	  de	  1990	  é	  marcada	  por	  políticas	  econômicas	  neoliberais	  no	  contexto	  de	  crescente	  globalização,	  com	  ênfase	  na	  
privatização	   dos	   serviços	   públicos	   de	   infraestrutura,	   e	   por	   uma	   lógica	   rentista	   cada	   vez	   maior.	   	   	   O	   resultado	   nas	  
metrópoles	  latino-‐americanas	  foi	  um	  desenvolvimento	  urbano	  desordenado	  com	  processos	  de	  segregação	  espacial	  e	  
exclusão	  socio-‐territorial.	  	  	  Políticas	  urbanas	  que	  favoreceram	  o	  uso	  intensivo	  da	  terra	  pelo	  mercado	  imobiliário	  para	  
atender	   aos	   segmentos	   das	   classes	   mais	   abastadas,	   procurando	   extrair	   o	   máximo	   de	   lucro	   da	   terra	   e	   sem	  
contrapartidas	   de	   distribuição	   de	   mais	   valias	   urbanas	   propiciam	   também	   uma	   configuração	   espacial	   na	   qual	  
predomina	   a	   concentração	  de	  moradias	   em	  áreas	   nobres	   dotadas	   da	  melhor	   infraestrutura,	   normalmente	   junto	   às	  
áreas	  centrais;	  enquanto	  que	  as	   classes	  menos	   favorecidas	   são	  expulsas	  das	  áreas	  centrais	  e	   “empurradas”	  para	  as	  
periferias,	   seja	   por	   um	   processo	   de	   expulsão	   via	   mercado,	   ou	   por	   um	   processo	   de	   remoção	   forçada	   via	   políticas	  
públicas	  do	  Estado.	  	  	  

Particularmente	   nas	   metrópoles	   brasileiras,	   o	   não	   acesso	   à	   terra	   por	   parte	   significativa	   da	   população	   mais	   pobre	  
aliado	   à	   falta	   de	   uma	   adequada	   política	   de	   habitação	   social	   propiciou	   a	   predominância	   da	   urbanização	   em	   áreas	  
informais	   ou	   em	   áreas	   periféricas	   sem	   infraestrutura.	   Tanto	   a	   tipologia	   de	   favelas	   quanto	   a	   dos	   loteamentos	  
irregulares	   ou	   clandestinos	   marcam	   a	   ocupação	   do	   espaço	   urbano	   nas	   cidades	   brasileiras.	   	   Para	   além	   da	  
informalidade,	  mas	  certamente	  conjugado	  à	  esta,	  o	  problema	  dos	  deslocamentos	  urbanos	  nas	  cidades	  configura-‐se	  
num	   gargalo	   significativo	   para	   uma	   política	   urbana	   inclusiva.	   	   Grande	   parte	   da	   população	   que	  mora	   nas	   periferias	  
urbanas	   é	   obrigada	   à	   deslocamentos	   diários	   casa-‐trabalho-‐casa	   de	   cerca	   de	   quatro	   horas	   diárias	   em	   modais	   de	  
transportes	  públicos	  de	  baixa	  qualidade.	   	   Em	  sua	  maior	  parte	   são	  modais	  de	  ônibus	  municipais	  ou	   intermunicipais,	  
que	  não	  oferecem	  segurança	  e	  rapidez,	  e	  oneram	  o	  já	  pequeno	  orçamento	  familiar.	  	  

Apesar	   das	   políticas	   de	   inclusão	   social	   e	   de	   aumento	   de	   renda	   de	   alguns	   governos	   progressistas,	   estas	   não	   foram	  
suficientes	  para	  uma	   redução	   significativa	  das	  enormes	  desigualdades	   socioeconômicas	  que	  marcam	  nossos	  países.	  	  
Neste	  sentido	  refletir	   sobre	  as	  desigualdades	  econômicas	  e	  como	  se	  dá	  seu	  rebatimento	  no	  espaço	  urbano	  assume	  
também	  um	  papel	  importante	  para	  se	  pensar	  uma	  agenda	  urbana	  para	  a	  década	  de	  2020.	  	  	  

Um	  dos	   traços	  mais	   visíveis	  do	   rebatimento	  das	  desigualdades	  econômicas	  é	  o	   aumento	  da	   violência	  urbana.	   	  Não	  
exclusivamente	   associada	   somente	   à	   questões	   socioeconômicas,	   o	   tema	   da	   segurança	   pública	   é	   uma	   questão	   que	  
permeia	   o	   espaço	   urbano	   das	   metrópoles	   conformando	   também	   um	   tipo	   de	   ocupação	   urbana	   excludente	   e	   uma	  
configuração	  territorial	  segregada.	   	  A	  globalização	  do	  narcotráfico	  e	  sua	  apropriação	  de	  certas	  áreas	  da	  cidade	  para	  
sua	  atividade	  produtiva,	  principalmente	  o	  segmento	  de	  varejo	  provoca	  também	  um	  impacto	  significativo	  no	  aumento	  
da	  violência	  urbana	  das	  cidades.	  	  	  

O	  debate	  proposto	  neste	  Simpósio	  Temático	  está	  também	  em	  consonância	  com	  os	  17	  objetivos	  da	  Agenda	  2030	  para	  
o	   Desenvolvimento	   Sustentável,	   proposta	   pelos	   Estados	   Membros	   da	   Nações	   Unidas	   em	   setembro	   de	   2015,	   em	  
particular	   com	   os	   objetivos	   que	   se	   relacionam	   com	   as	   desigualdades	   socio-‐espaciais	   urbanas,	   com	   a	   inclusão	   e	  
segurança	  urbana	  e	  com	  a	  promoção	  de	  justiça	  social. 
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Os	   trabalhos	   aqui	   inseridos	   tem	   por	   objetivo	   discutir	   os	   problemas	   urbanos	   cruciais	   que	   vivem	   as	   metrópoles	  
brasileiras	  e	  sul-‐americanas	  (informalidade,	  habitação,	  segurança,	  meio	  ambiente	  e	  cidadania)	  tentando	  estabelecer	  
uma	  agenda	  de	   temas	   críticos	  e	  de	  prioridades	  para	  as	  políticas	  urbanas	  para	  a	  próxima	  década.	   	  Buscou-‐se	   trazer	  
contribuições	  de	  diferentes	  cidades	  do	  Brasil	  e	  da	  América	  do	  Sul.	  	  Neste	  sentido,	  teremos	  trabalhos	  sobre	  Brasília,	  Rio	  
de	  Janeiro,	  Fortaleza,	  São	  Paulo,	  Medellín	  e	  Santiago	  do	  Chile.	  	  

O	   primeiro	   trabalho	   aborda	   o	   paradoxo	   da	   urbanização	   informal	   em	   Fortaleza,	   explorando	   a	   possibilidade	   de	   um	  
urbanismo	   transformador	   a	   partir	   da	   análise	   das	   práticas	   informais	   de	   produção	   do	   espaço	   e	   de	   organização	  
comunitária.	  	  Nesse	  sentido	  o	  debate	  proposto	  pelo	  estudo	  de	  caso	  de	  Fortaleza	  pretende	  refletir	  sobre	  as	  instâncias	  
de	  cidadania	  e	  empoderamento,	  temas	  cruciais	  para	  a	  construção	  da	  Agenda	  2030.	  	  

O	  segundo	  trabalho	  utiliza	  Brasília	  como	  estudo	  de	  caso	  para	  refletir	  sobre	  as	  questões	  cruciais	  para	  a	  construção	  de	  
uma	  agenda	  urbana	  2030	  nas	  cidades,	  tais	  como	  metropolização,	  mobilidade,	  regularização	  fundiária	  e	  questões	  de	  
infraestrutura	  e	  meio	  ambiente.	  

O	  terceiro	  trabalho	  aborda	  os	  desafios	  à	  reconstrução	  do	  direito	  à	  cidade	  nas	  metrópoles	  brasileiras,	  após	  o	  golpe	  
parlamentar	  de	  2016,	  que	  trouxe	  um	  enorme	  retrocesso	  nas	  políticas	  sociais	  de	  inclusão	  e	  combate	  à	  desigualdade	  
com	  reflexos	  no	  espaço	  urbano.	  	  Tendo	  como	  estudo	  de	  caso	  a	  cidade	  do	  Rio	  de	  Janeiro,	  a	  autora	  procura	  refletir	  
sobre	  o	  tema	  crítico	  da	  segurança	  pública	  e	  seus	  rebatimentos	  no	  espaço	  urbano,	  principalmente	  no	  que	  se	  refere	  às	  
crescentes	  violações	  dos	  direitos	  civis	  e	  humanos	  nas	  áreas	  informais	  da	  cidade.	  

O	  quarto	  trabalho	  apresenta	  um	  recorte	  comparativo	  entre	  as	  políticas	  de	  intervenção	  em	  assentamentos	  populares	  
nas	  cidades	  de	  Medellín,	  Colômbia	  e	  em	  São	  Paulo,	  Brasil,	  buscando	  refletir	  sobre	  os	  resultados	  dessas	  políticas	  e	  seus	  
impactos	  nas	  dinâmicas	  sociais	  e	  urbanas.	  A	  autora	  demonstra	  que	  o	  produto	  social	  e	  urbano	  resultante	  das	  
intervenções	  vem	  sendo	  disputado	  e	  apropriado	  por	  diferentes	  atores	  sociais,	  gerando	  novos	  conflitos	  e	  tensões	  
nestas	  áreas.	  	  

Finalmente	  o	  quinto	  trabalho,	  tem	  como	  foco	  a	  cidade	  de	  Santiago	  do	  Chile,	  e	  pretende	  contribuir	  para	  o	  debate	  
sobre	  o	  tema	  da	  renovação	  urbana	  associado	  aos	  processos	  de	  remoção	  e	  expulsão,	  fortemente	  marcados	  pela	  
interferência	  do	  mercado	  imobiliário.	  As	  autoras	  procuram	  refletir	  sobre	  as	  estratégias	  de	  centralização	  com	  foco	  na	  
renovação	  de	  áreas	  históricas	  e	  os	  interesses	  econômicos	  presentes.	  
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TRABALHO	  01:	  
Urbanismo	  e	  cidadania:	  o	  paradoxo	  da	  urbanização	  informal	  em	  Fortaleza	  

Grande	   parte	   das	   cidades	   brasileiras	   formaram-‐se	   a	   partir	   de	   um	   processo	   de	   explosão	   populacional,	  
resultando	   em	   um	   número	   relevante	   de	   assentamentos	   desacompanhados	   de	   serviços	   urbanos	   básicos,	  
sem	   nenhuma	   correspondência	   com	   as	   normas	   legais	   de	   organização	   territorial	   e,	   muitas	   vezes,	   nem	  
mesmo	  com	  os	  registros	  oficiais	  de	  propriedade	  do	  solo.	  Este	  acentuado	  processo	  de	  urbanização	  paralelo	  
as	  normas	  e	  procedimentos	  oficiais	  –	  ou	  seja,	  informal	  -‐	  nos	  leva	  a	  questionar	  as	  potencialidades	  efetivas	  de	  
indução	   do	   desenvolvimento	   urbano	   por	   parte	   das	   políticas	   estatais.	   Especificamente,	   buscamos	   aqui	  
refletir	   sobre	   qual	   a	   capacidade	   das	   iniciativas	   estatais	   de	   planejamento	   e	   desenho	   urbano	   guiarem	   o	  
processo	  de	  produção	  do	  espaço	  urbano	  brasileiro?	  

Autores	  como	  Maricato	  (2010),	  Fernandes	  (2011)	  e	  Blanco	  (2012)	  evidenciam	  os	  efeitos	  perversos	  do	  status	  
de	  informalidade	  dos	  assentamentos	  populares	  urbanos.	  	  Para	  eles	  a	  não	  anuência	  com	  às	  normas	  oficiais	  
produziria	  uma	  espécie	  de	  “desculpa	  perfeita”	  para	  a	  distribuição	  desigual	  de	  investimentos	  na	  cidade.	  	  Em	  
última	  analise,	  a	   informalidade	  implicaria	  a	  quebra	  do	  contrato	  social	  entre	  uma	  parcela	  dos	  cidadãos	  e	  o	  
Estado,	   resultando	   na	   desobrigação	   das	   políticas	   urbanas	   estatais	   em	   resguardar	   qualidade	   urbana	   para	  
grupos	  vulneráveis.	  Assim,	   serviços	  públicos	  essenciais	   (água,	  esgoto,	   transporte)	   como	   também	  medidas	  
capazes	  de	  assegurar	  qualidade	  do	  ambiente	  construído,	  permitindo	  condições	  adequadas	  de	  mobilidade,	  
proteção	   contra	   incêndios	   e	   enchentes	   e	   até	  mesmo	   acesso	   do	   serviço	   de	   segurança	   pública	   estatal	   são	  
rotineiramente	   negados	   a	   esta	   população	   devido	   a	   um	   suposto	   status	   de	   ilegalidade	   de	   seus	  
assentamentos.	   A	   compreensão	   dos	   efeitos	   perversos	   da	   informalidade	   por	   parte	   da	   academia	   (i.e.	  
CYMBALISTA,	   1999;	   ROLNIK,	   2000)	   foi	   capaz	   de	   influenciar	   o	   urbanismo	   brasileiro	   do	   período	   da	  
redemocratização.	   Pela	   primeira	   vez	   o	   Estado	   incorpora	   mecanismos	   inovadores	   de	   legitimar	   os	  
assentamentos	   precários	   via	   regularização	   fundiária	   e	   urbanística,	   como	   o	   Usucapião	   Coletivo	   as	   ZEIS	  
resultando	  em	  uma	  serie	  de	  iniciativas	  de	  requalificação	  urbana	  para	  tais	  espaços.	  

	  Em	   que	   pese	   todos	   os	   avanços	   e	   o	   potencial	   de	   inovação	   desta	   empreitada,	   o	  momento	   político	   atual	  
requer	   um	   balanço	   de	   seus	   efeitos	   sobre	   o	   processo	   de	   produção	   e	   transformação	   do	   tecido	   urbano	  
existente.	   	   O	   debate	   teórico	   internacional	   é	   mercado	   pelo	   reconhecimento	   deste	   desafio	   e	   destaca	   o	  
aspecto	  paradoxal	  do	  processo	  de	  urbanização	   informal.	  Para	  esta	   literatura	  não	  há	  nada	   intrinsicamente	  
positivo	   ou	   perverso	   na	   condição	   de	   informalidade	   (TURNER,	   1977;	  ROY,	  2005;	  WARD,	   2014;	  MUKHIJA	  e	  
LOUKAITOU-‐SIDERIS,	  2014).	  Os	  estudos	  de	  John	  Turner	  ainda	  na	  década	  de	  1970	  foram	  cruciais	  para	  mudar	  
a	   percepção	   da	   sociedade	   sobre	   o	   grau	   de	   legitimidade	   dos	   assentamentos	   informais.	   Em	   seu	   trabalho	  
“liberdade	   para	   construir”,	   o	   autor	   sugere	   que	   o	   estado	   deve	   deixar	   de	   interferir	   no	   controle	   do	   espaço	  
construído	  privado	  para	  concentrar-‐se	  em	  aspectos	  essencialmente	  públicos:	  a	  garantia	  do	  acesso	  aos	  bens	  
coletivos.	  Para	  o	  autor,	  a	  urbanização	  informal	  possui	  um	  enorme	  potencial	  de	  transformação	  sócio-‐espacial	  
por	   tratar-‐se	   de	   um	   meio	   de	   construção	   de	   autonomia	   do	   morador	   perante	   o	   estado.	   Ele	   descreve	   a	  
“barriada”s	  de	  Lima	  como	  uma	  forma	   legitima	  de	  questionamento	  do	  controle	  estatal	  heterônomo,	  “top-‐
dow”n	   e	   pouco	   representativo.	   Sua	   perspectiva	   alinha-‐se	   com	   a	   literatura	   em	   “radical	   planning”	   ou	  
“insurgent	  planning”	  vem	  de	  uma	  tradição	  de	  reconhecer	  o	  “lado	  negro”	  do	  planejamento	  urbano	  estatal	  
(YIFTACHEL,	   1998)	   e	   buscar	   meios	   viáveis	   de	   transformação	   sócio-‐espacial	   junto	   aos	   próprios	   grupos	  
oprimidos	  (SANDERCOCK,	  1998;	  FRIEDMANN,	  1987;	  MIRAFTAB,	  2012),	  através	  de	  ações	  de	  fortalecimento	  
comunitário.	  Entretanto,	  a	  ênfase	  no	  potencial	  transformador	  da	  informalidade	  fez	  com	  que	  os	  estudos	  de	  
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Turner	   tenham	  sido	  equivocadamente	  utilizados	  para	  defender	  a	   retirada	  do	  estado	  como	  um	  articulador	  
válido	  do	  processo	  de	  urbanização	  (BALLEGOOIJEN	  e	  ROCCO,	  2013).	  

Roy	  (2005)	  discute	  esta	  condição	  paradoxal	  da	  informalidade,	  sua	  capacidade	  de	  ser	  tanto	  libertadora	  como	  
exploradora.	   Ao	   discutir	   os	   desafios	   que	   os	   assentamentos	   informais	   impõem	   aos	   urbanistas,	   a	   autora	  
sugere	  que	  o	  planejamento	  produz	  o	  “não-‐	  planejável”,	  na	  medida	  em	  que	  o	  urbanismo	  oficial,	  criminaliza	  o	  
modo	  de	  vida	  dos	  grupos	  vulneráveis	  urbanos.	   	  A	  autora	  sugere	  ainda	  que	  o	  “estado	  de	  exceção”	  gerado	  
pelas	  políticas	  de	  regularização	  pode	  ser	  usado	  para	  mitigar	  as	  vulnerabilidades	  sócio-‐espaciais,	  porém	  isso	  
só	   seria	   possível	   se	   considerarmos	   questões	   de	   direito	   à	   cidade.	   	   Para	   ela,	   as	   políticas	   de	   regularização	  
produziriam	  o	  que	  ela	  denomina	  “estado	  de	  exceção”	  (utilizando	  o	  termo	  cunhado	  por	  Agaben	  (1998),	  onde	  
tudo	  pode,	  e	  a	  regra	  é	  definida	  pelo	  detentor	  do	  poder.	  Sair	  deste	  cenário	  requer	  refletir	  sobre	  os	  critérios	  
de	  definição	  do	  padrão	  de	  legalidade.	  Em	  que	  aspectos	  devemos	  nos	  basear	  para	  tornar	  regular	  aquilo	  que	  
diverge	   das	   rotinas	   normais	   de	   produção	   da	   cidade?	   Sem	   dúvida,	   a	   resposta	   a	   esta	   questão	   passa	   por	  
considerações	   de	   direitos	   e	   deveres	   perante	   os	   demais	   membros	   da	   coletividade	   urbana,	   em	   outras	  
palavras,	  considerações	  de	  cidadania.	  

Assim,	   tendo	  em	  vista	  a	   condição	  paradoxal	  da	   informalidade	  urbana	  e	  a	  possibilidade	  de	  um	  urbanismo	  
efetivamente	  transformador,	  o	  trabalho	  refletirá	  sobre	  as	  nuances	  das	  políticas	  de	  regularização	  fundiária	  a	  
partir	  do	  caso	  de	  Fortaleza.	  Trata-‐se	  de	  uma	  metrópole	  marcada	  pela	  urbanização	   informal	  com	  cerca	  de	  
40%	  de	  seus	  2,5	  milhões	  de	  habitante	  morando	  em	  assentamentos	  precários	  de	  acordo	  com	  dados	  oficiais	  
(Fortaleza,	   2012).	   São	   territórios	   onde	   o	   eventual	   acesso	   aos	   equipamentos	   coletivos	   se	   dá	   através	   de	  
processo	   de	   clientelismo	   político	   sendo	   apresentado	   pelos	   gestores	   públicos	   como	   favores	   e	   não	   como	  
diretos.	  Além	  disso,	   há	   enorme	   carência	   de	  dados	  urbanísticos	   desta	  porção	  da	   cidade,	   o	   que	   revela	   um	  
desinteresse	  da	  política	  estatal	  de	  abordar	  a	  questão	  de	  forma	  integrada.	  Enquanto	  as	  iniciativas	  públicas	  de	  
regularização	   concentram-‐se	  em	   transformar	  em	  ativo	   financeiro	  os	   edifícios	  de	   setores	   sociais	  médios	   e	  
altos,	   os	   moradores	   sociais	   organizados	   lutam	   por	   reconhecimento	   de	   suas	   demandas	   espaciais	   por	  
métodos	   informais.	   A	   partir	   de	   um	   trabalho	   de	   assessoria	   comunitária	   a	   diversos	  movimentos	   sociais	   de	  
moradia,	  o	  trabalho	  discutirá	  casos	  em	  que	  as	  práticas	  informais	  de	  produção	  do	  espaço	  e	  de	  organização	  
comunitária	  foram	  capazes	  de	  transformar	  positivamente	  o	  processo	  de	  produção	  da	  cidade	  no	  sentido	  da	  
qualificação	  do	  ambiente	  construído	  dos	  grupos	  vulneráveis,	  e	  de	  seu	  empoderamento	  político.	  Em	  última	  
analise,	   pretende-‐se	   discutir	   em	   que	   medida	   os	   assentamentos	   informais,	   que	   se	   desenvolveram	   sem	  
anuência	  formal	  do	  estado	  podem	  ser	  considerados	  uma	  instância	  de	  urbanismo	  progressistas?	  
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TRABALHO	  02:	  
Brasília	  metropolitana	  –	  uma	  agenda	  urbana	  para	  2030	  

Brasília,	   a	   capital	   federal	   brasileira,	   vem	   apresentando,	   ao	   longo	   do	   século	   21,	   dois	   indicadores	  
fundamentais	  que	  podem	  resumir	  suas	  características	  atuais:	  Um,	  é	  o	  Índice	  de	  Desenvolvimento	  Humano	  
(IDH),	  que	  em	  2010	  estava	  em	  0,824,	  considerado	  como	  elevado	  e	  resultante	  dos	  excelentes	  indicadores	  do	  
Distrito	  Federal	  para	  longevidade,	  educação	  e	  renda	  (IBGE,	  2013).	  O	  segundo,	  é	  o	  índice	  de	  GINI,	  no	  qual	  o	  
DF	  aparece	  com	  0,570,	  o	  mais	  alto	  nível	  de	  desigualdade	  do	  pais.	  

O	   crescimento	   econômico	   entre	   2004-‐2014,	   permitiu	   a	   execução	   de	   políticas	   sociais	   de	   baixo	   custo,	   que	  
proporcionaram	  o	   alívio	   de	   tensões	   urbanas	   e	   disputas	   de	   classe.	  Os	   principais	   elementos	   dessa	   política	  
foram	  os	  aumentos	  reais	  do	  salário	  mínimo,	  o	  aumento	  do	  crédito	  para	  o	  consumo	  individual	  e	  a	  política	  
habitacional.	   O	   crescimento	   da	   renda,	   a	   redução	   da	   pobreza	   e	   a	   formalização	   do	   trabalho	   assalariado,	  
trouxeram	  consequências	  para	  as	  metrópoles	  brasileiras,	  aumentando	  o	  emprego	  no	  terciário,	  a	  cobertura	  
social	  e	  a	  previdenciária.	  

Um	   dos	   aspectos	   a	   destacar	   para	   a	   vida	   nas	   metrópoles	   é	   que	   conjuntura	   favorável	   resultou	   em	  
contratações	  no	  comercio	  e	  serviços,	  que	  remuneram	  mal,	  mas	  que	  ofertaram	  posições	  condizentes	  com	  o	  
nível	   de	   formação	   da	  mão	   de	   obra	   nas	   periferias	  metropolitanas	   (CANO,	   2012).	  O	   crescimento	   da	   renda	  
gerou	   empregos	   não	   industriais,	   de	   caráter	   volátil	   e	   com	   pouca	   qualificação,	   mas	   estimulou	   certa	  
descentralização	  dos	  empregos	  para	  a	  periferia,	  isto	  por	  que,	  dada	  as	  dificuldades	  de	  mobilidade,	  cresceu	  a	  
abertura	  de	  lojas	  em	  sub-‐centros	  e	  municípios	  periféricos	  para	  atender	  essa	  nova	  clientela.	  

A	  maior	  característica	  da	  política	  econômica	   recente	   talvez	   tenha	  sido	  a	  busca	  da	  melhoria	  da	  vida	  social	  
pelo	  lado	  do	  consumo	  individual.	  A	  prioridade	  foi	  a	  geração	  de	  renda	  e	  a	  aquisição	  de	  bens	  de	  consumo	  –	  
alimentos,	   automóveis,	   eletrodomésticos	   e	   celulares	   (LESSA,	   2015),	   enquanto	   as	   metrópoles	   brasileiras	  
continuaram	   marcadas	   pelos	   tímidos	   investimentos	   em	   infraestrutura	   urbana,	   como	   redes	   de	   trens	   ou	  
metrô,	   saneamento,	   segurança	   e	   saúde.	   O	   principal	   item	   de	   um	   projeto	   nacional	   brasileiro	   passa,	  
certamente,	  por	  melhorar	  a	  qualidade	  de	  vida	  nas	  cidades	   (LESSA,	  2015),	  mas	  como	  realizar	  esse	  projeto	  
sem	  investimentos	  públicos?	  Por	  onde	  começar?	  	  

As	   escolhas	   são	   sempre	   políticas,	   mas	   alguns	   indicadores	   podem	   auxiliar	   na	   construção	   de	   um	   projeto	  
(Distrito	  Federal,	  2018).	  Para	  Brasília,	  o	  resultado	  da	  política	  econômica	  para	  controlar	  a	  inflação	  e	  as	  contas	  
públicas	   foi	  o	  desemprego,	  mas	  suas	  causas	  não	  são	  apenas	  conjunturais.	   	  No	  DF,	  a	   taxa	  de	  desemprego,	  
que	  atingira	  23,4%	  em	  2003,	  chegou	  ao	  seu	  menor	  nível	  em	  2011,	  12,9%,	  mas	  voltou	  a	  subir	  para	  19,3%	  em	  
2017	  (DIEESE,	  2017).	  

Já	  os	  dados	  que	  podem	  informar	  sobre	  os	  desafios	  urbanos	  mostram	  que	  em	  março	  de	  2018,	  o	  DF	  possuía	  
34,42%	  dos	  terrenos	  sem	  registro,	  embora	  81,5%	  deste	  estejam	  inseridos	  em	  estratégias	  de	  regularização.	  
Outro	   conjunto	   de	   dados	   indicava,	   um	   crescimento	   demográfico	   de	   2,17%	   a.a	   para	   uma	   taxa	   anual	   de	  
expansão	   das	   áreas	   urbanizadas	   de	   2,70%.	   	   Esse	   indicador	   de	   “Consumo	   de	   Terra”	   demonstra	   que	   a	  
expansão	   urbana	   vem	   superando	   a	   velocidade	   do	   crescimento	   populacional.	   Com	   base	   nos	   dados	   de	  
2015/2016,	  a	  demanda	  no	  DF	  chega	  a	  142,7	  mil	  novos	  domicílios,	  mas	  16,56%	  das	  atuais	  estão	  em	  situação	  
de	   déficit	   habitacional	   urbano,	   enquanto,	   6,37%	   das	   unidades	   imobiliárias	   permanecem	   vagas	   e	   os	   lotes	  
urbanos	  vagos	  ou	  subutilizados	  está	  em	  8,36%.	  
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Sobre	  as	  questões	  de	  mobilidade,	  os	  números	  demonstram	  que	  41,4%	  utilizam	  o	  automóvel,	  enquanto	  38%	  
utilizam	  o	  ônibus,	  mas	  apenas	  56,5%	  da	  população	  estão	  abrangidas	  por	  transporte	  público	  frequente.	  Já,	  
sobre	  violência	  urbana,	  em	  dezembro	  de	  2016	  o	  DF	  obteve	  o	  menor	  número	  de	  homicídios	  nos	  últimos	  23	  
anos,	   com	   19,7	   para	   100	   mil	   habitantes,	   enquanto	   o	   Brasil	   estava	   em	   29,5	   homicídios.	   Foi	   possível	  
determinar	  que	  54,3%	  do	   território	  do	  DF	  está	   coberto	   com	  vegetação	  e	  o	   índice	  de	   arborização	  urbana	  
está	  em	  31,75	  m²	  por	  habitante,	  mas	  como	  Brasília	  acaba	  de	  encerrar	  18	  meses	  de	  racionamento	  de	  água,	  
as	   questões	   ambientais	   assumem	   uma	   dimensão	   estratégica	   para	   o	   desenvolvimento	   e	   o	   planejamento	  
territorial.	   Uma	   visão	   rápida	   feita	   através	   destes	   indicadores	   sugere	   que	   os	   problemas	   de	   Brasília	   são	  
estruturais,	   vêm	   da	   desigualdade	   e	   do	   desemprego	   e	   passam	   pelo	   déficit	   habitacional	   e	   pela	   falta	   de	  
transportes	  públicos	  de	  massa,	  mas	  se	  defrontam	  com	  um	  padrão	  de	  urbanização	  que	  dificulta	  o	  uso	  mais	  
eficiente	  dos	  recursos	  hídricos.	  	  

Brasília	  nasceu	  projetada	  e	  com	  o	  mercado	  adequado	  para	  atrair	  investimentos,	  por	  conta	  da	  renda	  obtida	  
pelo	   funcionalismo	  e	  das	  compras	  governamentais,	   como	  demonstra	  seu	  elevado	   IDH.	  No	  entanto,	   faltou	  
planejamento	  regional	  ao	  projeto	  e	  este	  vigoroso	  mercado	  tem	  sido	  atendido	  por	  importações,	  que	  pouco	  
geram	   receitas	   ou	   efeitos	   multiplicadores	   na	   economia	   local.	   	   Como	   Capital	   Federal,	   suas	   relações	  
comerciais	   já	  são	  mais	   intensas	  com	  grandes	  cidades	  mundiais	  e	  capitais	  brasileiras	  que	  com	  sua	  periferia	  
imediata.	  Nos	  últimos	  50	   anos,	   Brasília	   não	   conseguiu	   fortalecer	  os	   laços	   econômicos	   com	  os	  municípios	  
periféricos,	   além	   do	   tradicional	   e	   perverso	   modelo	   de	   concentração	   de	   empregos	   no	   centro	   e	   cidades	  
dormitório	   na	   periferia,	   perdendo-‐se	   a	   oportunidade	   de	   instalar	   centros	   produtores	   próximos,	   que	  
pudessem	   se	   aproveitar	   do	   mercado	   gerado	   pela	   maior	   renda	   per	   capita	   do	   país	   e	   induzir	   o	  
desenvolvimento	  destes.	  

As	  metrópoles	  brasileiras	  desperdiçaram	  o	  bom	  momento	  das	  contas	  públicas	  e	  não	  avançaram,	  seja	  nos	  
empregos	   de	   maior	   qualidade,	   seja	   no	   investimento	   em	   infraestruturas	   urbanas.	   A	   aposta	   no	   consumo	  
individual	  e	  não	  em	  bens	  públicos	  de	  consumo	  coletivo	   talvez	   tenha	  sido	  a	  grande	  oportunidade	  perdida	  
neste	   início	   de	   século	   para	   as	   cidades	   brasileiras.	   O	   planejamento	   pode	   auxiliar	   a	   superar	   uma	   visão	   de	  
curto	  prazo	  e	  pautar	  um	  caminho	  de	  desenvolvimento	  calcado	  na	  provisão	  de	  infraestruturas	  urbanas,	  por	  
exemplo,	  mas	  não	  prescinde	  das	  definições	  de	  objetivos	  e	  estratégias	  que	  só	  a	  política	  pode	  proporcionar.	  

Ainda	  mais	  para	  Brasília,	  que	  baseia	  sua	  economia	  nos	  recursos	  públicos,	  as	  restrições	  ao	  gasto	  acarretaram	  
grandes	   dificuldades	   para	   reduzir	   os	   níveis	   de	   desigualdade	   ou	   que	   viabilizasse	   uma	   estratégia	  
metropolitana.	  Sem	  investimentos	  públicos	  federais	  ou	  locais,	  não	  resta	  outra	  alternativa,	  senão	  aquela	  de	  
incentivar	  novos	  polos	  dinâmicos	  com	  capacidade	  de	  elevar	  a	  renda	  nos	  municípios	  periféricos	  a	  alcançar	  
um	  desenvolvimento	  mais	  inclusivo	  para	  seus	  habitantes.	  
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TRABALHO	  03:	  

Vidas	  que	  importam:	  Por	  uma	  agenda	  de	  cidadania	  e	  de	  não-‐violência	  nas	  favelas	  
cariocas	  

Este	   trabalho	   pretende	   refletir	   sobre	   os	   desafios	   colocados	   para	   a	   reconstrução	   do	   direito	   à	   cidade	   nas	  
metrópoles	  brasileiras,	   face	  aos	   ataques	   sobre	  os	  direitos	   conquistados	  pela	  Constituição	  Federal	   (CF)	  de	  
1988	  desde	  o	  golpe	  parlamentar	  de	  2016.	  O	   retrocesso	  que	   se	  verifica	  nas	  políticas	   sociais	  de	   inclusão	  e	  
combate	   à	   desigualdade	   tem	   seus	   reflexos	   no	   espaço	   urbano	   com	   o	   aumento	   da	   desigualdade	  
socioespacial,	   do	   desemprego	   urbano	   e	   dos	   conflitos	   sociais.	   	   Sob	   o	   pretexto	   de	   combater	   a	   violência	  
urbana,	   impõe-‐se	   em	   várias	   cidades	   uma	   política	   repressiva	   de	   segurança	   pública	   baseada	   na	   crescente	  
militarização	  do	  espaço	  urbano	  e	  na	  violação	  dos	  direitos	  humanos,	  principalmente	  nas	  favelas.	  Tomamos	  
como	  estudo	  de	  caso,	  a	  cidade	  do	  Rio	  de	  Janeiro,	  que	  vem	  vivenciando	  desde	  2016	  um	  retrocesso	  de	  todas	  
as	   duras	   conquistas	   e	   lutas	   democráticas	   com	   base	   na	   CF	   de	   1988.	   A	   cidade	   assiste	   desde	   então	   um	  
aumento	  exponencial	  nas	  taxas	  de	  homicídios	  e	  de	  confrontos	  armados.	  O	  caso	  do	  Rio	  torna-‐se	  exemplar	  
para	  a	  reflexão	  de	  uma	  política	  de	  segurança	  pública	  cidadã.	  	  

Para	   complicar	   ainda	   mais	   o	   cenário	   de	   violência	   urbana,	   é	   decretada	   uma	   intervenção	   na	   área	   de	  
segurança	   pública	   no	   Estado	   do	   Rio	   em	   fevereiro	   de	   2018,	   que	   vigorará	   até	   dezembro	   deste	   ano.	   	   O	  
comando	  militar,	  na	  figura	  de	  um	  interventor	  passa	  a	  ter	  comando	  direto	  sobre	  as	  polícias	  estaduais	  e	  sobre	  
a	   Secretaria	   de	   Administração	   Penitenciária.	   Experiências	   de	   intervenção	   militar	   anteriores	   no	   Rio	   de	  
Janeiro	  e	  no	  Brasil	  mostram	  que	  essas	  medidas	  resultam	  em	  graves	  violações	  de	  direitos	  civis	  e	  humanos,	  
principalmente	   nas	   áreas	   faveladas	   e	   periféricas.	   	   O	   balanço	   de	   4	  meses	   de	   intervenção	   é	   assustador,	   e	  
mostra	   um	   aumento	   de	   34%	   de	   pessoas	  mortas	   pela	   polícia,	   um	   total	   de	   1.794	   homicídios	   dolosos,	   23	  
chacinas	   com	   398	   feridos	   e	   96	  mortes,	   39	   policiais	   e	   um	  militar	  mortos,	   e	   um	   total	   de	   3.210	   tiroteios.1	  
Some-‐se	  a	   isto	  o	  assassinato	  da	  vereadora	  Marielle	  Franco,	  que	  não	  só	   investigava	  a	  ação	  das	  milícias	  na	  
cidade	   do	   Rio	   de	   Janeiro,	   como	   vinha	   denunciando	   os	   abusos	   e	   violações	   aos	   direitos	   humanos	   de	  
moradores	  das	  favelas	  nas	  ações	  policiais.	  

Desta	   forma,	   consideramos	   necessário	   refletir	   também	   sobre	   o	   conceito	   de	   democracia	   centrando	   na	  
soberania	  popular	  radical	  e	  na	  defesa	  de	  direitos.	  	  No	  contexto	  atual	  de	  crescente	  globalização	  e	  penetração	  
do	   ideário	   neoliberal	   em	   diversas	   esferas	   da	   vida	   econômica	   e	   política,	   o	   urbano	   sofre	   igualmente	   com	  
estratégias	   de	   dominação	   do	   capital	   via	   financeirização,	   desrespeito	   às	   normas	   legais,	   e	   supressão	   de	  
qualquer	   expressão	   contrária	   aos	   seus	   interesses.	   É	   portanto	   mister	   discutir	   formas	   de	   resistência	   e	   de	  
(re)politização,	  no	  sentido	  freiriano	  de	  autonomia	  (FREIRE,	  1996;	  2004),	  mas	  também	  no	  sentido	  libertário	  
em	  defesa	  de	  uma	  democracia	  radical	  (LACLAU&MOUFFE,	  1985;	  HOOKS,	  1996).	   	   	   Isto	  significa	  um	  tipo	  de	  
democracia	   baseada	   na	   liberdade	   e	   igualdade,	   mas	   que	   fundamentalmente	   inclua	   a	   diferença	   e	   a	  
multiculturalidade.	   	   Neste	   contexto	   há	   que	   se	   explorar	   a	   pluralidade	   dos	   movimentos	   sociais,	   e	   suas	  
resistências,	  insurgências	  e	  ação	  coletiva.	  A	  (re)construção	  do	  direito	  à	  cidade	  passa	  necessariamente	  pelo	  
reconhecimento	  das	  questões	  de	  raça,	  de	  gênero,	  de	  classe,	  de	  acesso	  à	  terra	  e	  moradia	  e	  de	   localização	  
espacial,	   com	   base	   na	   igualdade	   de	   direitos.	   Passa	   também	   pelas	   formas	   de	   desobediência	   civil	   que	  
contraponha-‐se	   à	   hegemonia	   do	   sistema	   financeiro	   global	   e	   dos	   aparatos	   tradicionais	   do	   Estado.	   	   Nesse	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Relatório	  do	  Observatório	  da	  Intervenção,	  Centro	  de	  Estudos	  de	  Segurança	  e	  Cidadania,	  16/02/2018	  a	  16/06/2018,	  
www.observatoriodaintervenção.com.br,	  acesso	  em	  18	  de	  junho	  de	  2018.	  
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sentido,	   os	   movimentos	   sociais	   ganham	   papel	   predominante	   na	   ação	   coletiva	   com	   vistas	   a	   uma	  
transformação	  radical	  no	  modus	  operandi	  das	  instituições	  econômicas	  e	  políticas.	  

Conceitualmente	  o	   trabalho	  está	  embasado	  principalmente	  nas	   teorias	  da	  ação	   coletiva	  e	  de	  democracia	  
radical,	  no	  que	  se	  refere	  à	  (re)construção	  do	  direito	  à	  cidade.	  	  Um	  dos	  pilares	  dos	  pressupostos	  da	  reforma	  
urbana	  o	  qual	  está	  expresso	  na	  nossa	  constituição	  é	  a	  participação	  cidadã.	  	  Este	  tema	  é	  fundamental	  para	  a	  
discussão	   das	   democracias	   contemporâneas,	   e	   sua	   forma	   operativa	   varia	   conforme	   as	   arenas	   de	   disputa	  
pelo	   poder	   e	   o	   nível	   de	   direitos	   políticos	   das	   diferentes	   sociedades.	   	   No	   Brasil,	   desde	   o	   período	   de	  
redemocratização,	  a	  participação	  tem	  estado	  presente	  nas	  políticas	  públicas,	  embora	  não	  necessariamente	  
como	  uma	  participação	  efetiva	  e	  deliberativa,	  muito	  mais	  no	  formato	  de	  audiências	  públicas	  ou	  consultas	  
populares.	  	  No	  Brasil	  pós-‐golpe	  2016,	  as	  formas	  de	  participação	  tem	  sido	  cada	  vez	  mais	  reprimidas	  e	  surgem	  
cada	  vez	  mais	  formas	  insurgentes	  de	  participação.	  As	  teorias	  da	  ação	  coletiva	  (BOURDIEU	  1974,	  GIDDENS	  E	  
SUTTON,	   2017,	   LATOUR,	   2005)	   trabalham	   a	   dimensão	   transformadora	   da	   ação	   coletiva	   dos	  movimentos	  
sociais.	  	  

Em	   relação	   às	   ações	   radicais	   de	   planejamento,	   vários	   autores	   vem	   trabalhando	   diversos	   conceitos.	  	  
Destacamos	  Friedmann	  (2011)	  sobre	  o	  papel	  e	  a	  práxis	  dos	  urbanistas	  e	  Miraftab	  (2016),	  Holston	  (2013),	  e	  
Rolnik	  (2015),	  que	  irão	  trabalhar	  os	  conceitos	  de	  planejamento	  insurgente.	  	  A	  abordagem	  sobre	  a	  violação	  
dos	   direitos	   humanos	   e	   sobre	   as	   políticas	   de	   segurança	   pública	   apoiam-‐se	   nos	   conceitos	   de	   cidadania	  
desenvolvidos	   por	   diferentes	   autores,	   desde	   o	   conceito	   de	   cidadania	   subalterna	   (ROY,	   2011)	   cidadania	  
insurgente	  (HOLSTON,	  2013),	  e	  de	  cidadania	  mutilada	  (SANTOS,	  1996).	  	  Santos	  irá	  tratar	  fundamentalmente	  
da	  questão	  do	  racismo	  que	  muito	  nos	  interessa,	  dado	  o	  conteúdo	  das	  políticas	  públicas	  e	  da	  recente	  ação	  
militar	   nas	   favelas.	   	   Sobre	   a	   construção	   de	   políticas	   públicas	   de	   segurança,	   destacamos	   os	   trabalhos	   de	  
Muniz	   (2012),	   Santos	   e	   Barreira	   (2016)	   e	   Sobrinho	   (2018).	   	   Os	   dois	   ultimos	   trabalham	   os	   conceitos	   de	  
segurança	  cidadã,	  sendo	  que	  Muniz	  alerta	  para	  a	  despolitização	  do	  debate	  sobre	  segurança	  pública,	  o	  qual	  
se	   desconecta	   dos	   pressupostos	   que	   vinham	   sendo	   discutidos	   em	   fóruns	   mais	   progressistas,	   i.	   e.,	   a	  
incorporação	  e	  a	  consolidação	  da	  cidadania	  e	  da	  afirmação	  dos	  direitos	  humanos	  no	  debate	  e	  na	  agenda	  de	  
segurança	  cidadã.	   	  Conjugado	  ao	  debate	  sobre	  segurança	  cidadã,	  e	  fundamental	  para	  a	  discussão	  de	  uma	  
agenda	   de	   (re)construção	   do	   direito	   à	   cidade,	   temos	   dois	   temas	   cruciais:	   o	   das	   políticas	   de	  
descriminalização	   das	   drogas	   e	   da	   discussão	   sobre	   a	   legalização	   do	   aborto,	   que	   passa	   pela	   discussão	  
feminista	  de	  autonomia	  da	  mulher	  e	  de	   controle	   sobre	   seu	   corpo.	   	   São	   temas	  que	  parecem	  distantes	  da	  
discussão	  urbana,	  mas	  que,	  na	  verdade	  se	  conectam	  diretamente	  com	  a	  questão	  da	  cidadania	  e	  das	  favelas.	  
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TRABALHO	  04:	  
Novas	  dinâmicas	  urbanas	  em	  Favelas	  de	  São	  Paulo	  e	  Bairros	  Populares	  de	  Medellín	  

Este	   texto	   apresenta	   parte	   dos	   resultados	   da	   pesquisa	   “Intervenções	   contemporâneas	   e	   transformações	  
territoriais	  em	  assentamentos	  precários.	  Medellín/Colômbia	  e	  São	  Paulo/Brasil”	  desenvolvida	  no	  Núcleo	  de	  
Apoio	  à	  Pesquisa	  Produção	  e	  Linguagem	  do	  Ambiente	  Construído	  (NAPPLAC)	  da	  Faculdade	  de	  Arquitetura	  e	  
Urbanismo	   (FAUUSP)	   da	  Universidade	   de	   São	   Paulo,	   conjuntamente	   com	   o	  Grupo	   de	  Medio	   Ambiente	   y	  
Sociedad	  (MASO)	  da	  Universidad	  de	  Antioquia	  (UdeA).	  

A	  pesquisa	  buscou	  iluminar	  ao	  mesmo	  tempo	  as	  semelhanças	  e	  as	  distinções	  no	  processo	  de	  urbanização	  
da	  Colômbia	  e	  Brasil	   e	  nos	  processos	  de	   intervenção	  pública	  em	  assentamentos	  populares	  em	  São	  Paulo	  
(Brasil)	   e	  Medellín	   (Colômbia),	   à	   luz	  do	  desenvolvimento	  econômico,	   social	   e	  político	  de	   cada	   sociedade,	  
consequentemente	  do	  processo	  de	  urbanização	  de	  cada	  país.	  

Em	   comum	   o	   processo	   de	   urbanização	   no	   Brasil	   e	   na	   Colômbia	   foi	   resultante	   da	   estrutura	   político-‐
econômica	  alheia	  ao	  bem-‐estar	  social,	  de	  baixo	  nível	  de	  reprodução	  da	  força	  de	  trabalho,	  precária	  condição	  
de	  vida	  do	  trabalhador,	  concentração	  de	  renda	  e	  desigualdade	  social	  (ZUQUIM,	  MAZO,	  2017)	  que	  excluiu	  o	  
trabalhador	   do	   mercado	   formal	   de	   moradia,	   sobrando	   a	   autoconstrução	   na	   periferia	   da	   cidade	   ou	   em	  
ocupações,	  quase	  sempre	  em	  sítios	  frágeis	  do	  ponto	  de	  vista	  ambiental	  	  

A	  partir	  dos	  anos	  2000	  vários	  países	  da	  América	  Latina	  começam	  a	  enfrentar	  o	  quadro	  de	  pobreza	  extrema	  
e	  precariedade	  urbana	  com	  a	  implementação	  de	  um	  conjunto	  de	  novas	  políticas	  sociais.	  Com	  a	  democracia	  
restabelecida	  na	  América	  Latina,	  a	  partir	  do	  fim	  da	  década	  de	  80,	  os	  anos	  2000	  chegam	  com	  uma	  economia	  
local	   e	   representação	   política-‐estratégica	   mais	   forte	   no	   contexto	   regional,	   e	   com	   ascensão	   de	   governos	  
progressistas.	   Estas	   condições	   favoreceram	   a	   implementação	   de	   uma	   nova	   pauta	   no	   campo	   da	   política	  
urbana	  e	  dos	  direitos	  sociais	  a	  partir	  de	  novos	  marcos	  legais	  e	  importantes	  investimentos	  na	  ação	  pública,	  
especialmente	  em	  assentamentos	  populares.	  

Neste	  contexto,	  Brasil	  e	  Colômbia	  são	  emblemáticos,	  tanto	  na	  implementação	  de	  políticas	  sociais	  e	  urbanas	  
como	   na	   ação	   pública	   de	   urbanização	   de	   assentamentos	   populares.	   São	   Paulo	   e	  Medellín	   receberam	   na	  
última	   década	   importantes	   intervenções	   públicas	   de	   dotação	   de	   infraestrutura,	   provisão	   de	   habitação	  
social,	  melhorias	  nas	  áreas	  de	  saneamento	  e	  mobilidade	  e	  qualificação	  de	  espaços	  públicos,	  no	  entanto,	  o	  
produto	   social	   e	   urbano	   resultantes	   destas	   intervenções	   tem	   sido	   disputado	   e	   capturado	   por	   diversos	  
grupos	  sociais,	  apontando	  novas	  dinâmicas	  sociais	  e	  urbanas	  nos	  assentamentos	  pós	  urbanizados.	  

A	   entrada	   das	   ações	   públicas	   de	   urbanização	   de	   assentamentos	   populares	   modificou	   a	   estrutura	   e	   a	  
dinâmica	   urbana.	   A	   chegada	   da	   infraestrutura	   de	   saneamento	   e	   mobilidade,	   a	   redução	   dos	   riscos	  
geológicos-‐geotécnicos,	  a	  dotação	  de	  equipamentos	  sociais	  e	  as	  melhorias	  habitacionais	  e	  novas	  moradias	  
abriram	  esses	  assentamentos	  para	  o	  mercado	  urbano.	  Suas	  ruas	   ficaram	  mais	  movimentadas,	  o	  comércio	  
mais	  ativo	  e	  diversificado,	  as	  moradias	  verticalizaram	  e	  se	  subdividiram	  em	  mais	  moradia	  ou	  em	  locais	  de	  
comércio	  e	  serviços	  e	  o	  investimento	  público	  valorizou	  estas	  localizações	  aquecendo	  o	  mercado	  imobiliário	  
interno	  da	   favela	  e	  do	   seu	  entorno.	  As	  obras	  de	  urbanização	  deram	  segurança	  de	  posse	  à	   comunidade	  e	  
garantia	  para	  investimentos	  locais.	  

Quanto	   as	   novas	   dinâmicas	   sociais,	   a	   urbanização	   destes	   assentamentos	   abriu	   espaço	   para	   a	   entrada	   de	  
bens	   e	   serviços	   locais	   e	   estimulou	   uma	   nova	   dinâmica	   econômica	   que	   aqueceu	   o	   mercado	   interno	   do	  
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assentamento,	  mas	  ao	  mesmo	  tempo	  criou	  um	  novo	  ambiente	  de	  tensões	  e	  conflitos.	  Da	  mesma	  forma	  em	  
Medellín	  e	  São	  Paulo	  “grupos	  criminosos”,	  que	  sempre	  ocuparam	  estes	  espaços	  pela	  ausência	  “acatada”	  do	  
Estado,	  ganham	  novos	  contornos	  e	  espaços	  de	  poder	  na	  captura	  dos	  benefícios	  da	  melhoria	  urbana.	  	  

Em	   Medellín	   com	   a	   atuação	   de	   forma	   velada	   dos	   “grupos	   armados”	   na	   captura	   dos	   benefícios	   das	  
atividades	  comerciais	  e	  turísticas,	  bem	  como	  na	  proteção	  pela	  segurança	  dos	  moradores	  e	  comerciantes.	  A	  
legitimidade	  destes	  grupos	  não	  é	  reconhecida	  somente	  pela	  força	  da	  violência,	  mas	  também	  pela	  rede	  de	  
proteção	   que	   oferecem	   na	   gestão	   dos	   conflitos	   internos	   no	   assentamento,	   da	   segurança	   e	   proteção	   do	  
patrimônio	  (MAZO,	  2017).	  

Em	  São	  Paulo	  com	  a	  ação	  do	  “Crime”	  na	  ocupação	  de	  áreas	   livres	  dos	  assentamentos	  urbanizados	  com	  a	  
finalidade	  de	  construir	  moradias	  para	  venda	  ou	  aluguel,	  como	  também	  pela	  rede	  de	  proteção	  que	  oferece	  
na	  gestão	  dos	  conflitos	   internos	  no	  assentamento.	  Criou-‐se	  uma	  disputa	  dos	  espaços	  residuais,	  quer	  pelo	  
“crime”	  na	  apropriação	  dos	  espaços	   livres	  para	  seus	  negócios	   imobiliários,	  quer	  pelos	  coletivos	  para	  suas	  
atividades	   de	   lazer	   e	   cultura.	   O	   principal	   grupo	   local	   beneficiado	   com	   a	   intervenção	   é	   o	   “Crime”	   e	   não	  
poderia	   ser	   diferente,	   já	   que	   a	   partir	   dos	   anos	   2000	   se	   consolidou	   na	   capital	   paulista	   a	   “pacificação	   das	  
relações	  internas	  ao	  crime”	  e	  o	  “mundo	  do	  crime”	  passou	  a	  intermediar	  as	  tensões	  internas	  à	  comunidade,	  
desde	  brigas	  de	  vizinhos	  até	  roubos	  e	  furtos	  (BUSTAMANTE;	  ZUQUIM,	  2016).	  

Considerando	  os	   importantes	  avanços	  no	  enfrentamento	  da	   informalidade	  e	  precariedade	  urbana,	   com	  a	  
implementação	   de	   ações	   de	   grande	   porte	   de	   urbanização	   de	   assentamentos	   populares	   em	   São	   Paulo	   e	  
Medellín,	   as	   intervenções	   públicas	   produziram	   um	   novo	   tecido	   urbano	   e	   social	   aparentemente	   acabado,	  
mas	   na	   realidade	   aberto	   para	   a	   apropriação	   social	   neste	   novo	   contexto.	   Ao	   mesmo	   tempo	   que	   as	  
comunidades	   ganharam	   com	   as	   melhorias	   urbanas	   e	   infraestruturais,	   o	   “crime”	   entrou	   na	   disputa	   dos	  
benefícios	  da	  intervenção,	  especialmente	  na	  captura	  dos	  espaços	  livres	  e	  públicos.	  

REFERÊNCIAS:	  	  

MAZO,	   M;	   S.	   L.	   A	   participação	   como	   base	   para	   a	   construção	   social	   do	   habitat.	   Medellín,	   uma	   cidade	  
construída	  a	  varias	  mãos.	  Tese	  de	  Doutorado	  -‐	  Universidade	  de	  São	  Paulo.	  FAUUSP.	  São	  Paulo,	  2017.	  

NAZARETH,	  M.	  B.	  F.;	  ZUQUIM,	  M.	  L.	  “Núcleo	  urbanizado:	  uma	  nova	  (velha)	  cidade?”	  II	  Seminário	  Nacional	  
sobre	  urbanização	  de	  favelas,	  Rio	  de	  Janeiro:	  IPPUR	  UFRJ,	  2016.	  v.	  1.,	  pp.	  1-‐14.	  

ZUQUIM,	  M.	  L.;	  MAZO,	  M;	  S.	  L.	  Barrios	  populares	  Medellín	  Favelas	  São	  Paulo	  (orgs).	  São	  Paulo:	  FAUUSP,	  
2017.	  

10299



	  

TRABALHO	  05:	  
Renovação	  urbana,	  como	  e	  para	  quem?	  discussão	  acerca	  do	  significado	  em	  

metrópole	  latino	  americana	  

Os	   processos	   de	   intervenção	   realizados	   em	   cidades	   se	   relacionam	   a	   diferentes	   motivações,	   escalas	   e	  
impactos	  sobre	  o	   território.	  Assumem	  diferentes	  nomenclaturas	  e	  significados	  que	  reunidos	  partilham	  do	  
mesmo	  objetivo,	  o	  de	  modificar	  a	  cidade.	  Embora	  essa	  modificação	  ganhe	  ênfase	  em	  transformações	  físico-‐
territoriais	  não	  podemos	  desprezar	  os	  efeitos	  sobre	  as	  dimensões	  social,	  ambiental,	   cultural	  e	  econômica	  
por	  afetarem	  de	  forma	  significativa	  a	  vida	  dos	  moradores	  e	  usuários	  da	  cidade.	  	  	  

Deve-‐se	  considerar	  que	  a	  cidade	  está	  em	  constante	  processo	  de	  mudança,	  adaptando-‐se	  ao	  contexto	  social,	  
econômico,	   político	   ou	   cultural	   do	  momento,	   para	   o	   qual	   a	   cidade	   construída	   se	  modifica	   no	   intuito	   de	  
obter	   o	   cenário	   propício	   para	   as	   novas	   necessidades	   ou	   desejos.	   Essas	   modificações	   de	   fragmentos	   da	  
cidade	   podem	   ter	   diferentes	   escalas	   e	   focos	   dependendo	   do	   contexto,	   do	   objetivo	   e	   da	   agência	  
implementadora,	  normalmente	  quando	  de	  maior	  escala	  respondem	  a	  interesses	  das	  políticas	  urbanas.	  

Termos	   como	   renovação,	   reabilitação	   e	   remodelação	   urbana	   podem	   apresentar	   diferenças	   entre	   si,	   mas	  
mantêm	  em	  comum	  o	  refazer	  algo	  que	  já	  existe.	  Quando	  o	  território	  é	  avaliado	  como	  sendo	  de	  interesse	  de	  
certos	  agentes	  do	  capital,	  como	  o	  fundiário	  e	  o	  imobiliário,	  quase	  sempre	  nesses	  casos	  ocorrem	  ações	  mais	  
radicais	  que	  propõem	  a	   remoção	  dos	  habitantes	  originais	  dessas	   áreas,	   diferindo,	  por	  exemplo,	  de	  ações	  
mais	  construtivas	  que	  podem	  ser	  executadas	  simplesmente	  em	  espaços	  públicos	  já	  existentes,	  melhorando	  
as	  condições	  de	  uso	  coletivo	  do	  espaço.	  	  

O	  estudo	  apresentado	  aqui	  contribui	  com	  o	  debate	  sobre	  o	  que	  é	  comum	  no	  desenvolvimento	  urbano	  de	  
cidades	  latino	  americanas	  por	  ser	  um	  caso	  denominado	  de	  Renovação	  Urbana	  numa	  área	  de	  pericentro	  na	  
cidade	  de	  Santiago	  do	  Chile.	  Portanto,	  o	  objetivo	  do	  trabalho	  é	  a	  partir	  do	  conceito	  de	  renovação	  urbana	  e	  
sua	   implementação	   na	   cidade	   de	   Santiago	   do	   Chile,	   entender	   como	   uma	   intervenção	   focada	   em	  
modificação	  física	  pode	  gerar	  consequências	  na	  região	  e	  na	  vida	  dos	  habitantes,	  antigos	  e	  novos	  do	   lugar	  
em	  questão.	  

A	   renovação	   urbana	   faz	   parte	   dos	   tipos	   de	   intervenções	   da	   cidade	   construída,	   caracteriza-‐se	   por	   ser	   de	  
grande	   impacto	   no	   território	   pelas	   mudanças	   principalmente	   físicas	   que	   geram	   consequências	   sociais,	  
porque	  mudam	  as	  condições	  socioeconômicas	  da	  área,	  favorecendo	  processos	  de	  remoção	  ou	  expulsão.	  “As	  
pessoas	   desalojadas	   com	   a	   renovação	   urbana	   são	   justamente	   as	   que	   estão	   em	   uma	   posição	   mais	  
desfavorável	  no	  mercado,	  em	  termo	  de	  renda	  instrução	  e	  de	  filiação	  étnica”	  (CASTELLS,	  2006,	  p.	  413).	  

Neste	   contexto	   renovação	   urbana	   é	   entendida	   como	   um	   mecanismo	   para	   permitir	   a	   passagem	   entre	   a	  
cidade	  industrial	  e	  a	  megalópole	  com	  o	  deslocamento	  da	  população	  pobre	  dentro	  da	  cidade,	  o	  que	  implica	  
no	  não	  enfrentamento	  do	  problema	  da	  pobreza,	  apenas	  na	  transferência	  de	  lugar.	  

Os	   processos	   de	   crescimento	   urbano	   nas	   últimas	   décadas	   das	   cidades	  metropolitanas	   latino-‐americanas	  
mostram	  a	  expansão	  do	   território	  urbano	  para	   as	  periferias,	   tanto	  pela	  mudança	  da	   indústria	   como	  pela	  
criação	   de	   núcleos	   de	   elite,	   processos	   que,	   embora	   diferenciados,	   têm	   favorecido	   o	   esvaziamento	   e	   a	  
deterioração	  dos	   centros	  históricos	  das	   cidades.	   Porém,	  por	   conta	  desta	   localização	   central	   alguns	  países	  
investem	  em	  processos	  de	  renovação	  urbana	  nestas	  áreas.	   Identifica-‐se,	  então,	  como	  a	  renovação	  urbana	  
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se	   liga	   diretamente	   com	   localizações	   centrais	   por	   sua	   possibilidade	   de	   acesso,	   indicando	   como	  
reconfiguração	   da	   estrutura	   urbana	   não	   só	   a	   gerada	   mediante	   políticas	   públicas,	   como	   também	   a	   dos	  
processos	  imobiliários	  (ARRIAGADA,	  2017).	  

Villaça	   chama	   a	   atenção	   que	   não	   é	   só	   a	   localização	   vista	   como	   um	   ponto	   geográfico	   que	   interessa	   aos	  
processos	   de	   renovação	   que	   normalmente	   ocorrem	   nos	   centros	   das	   cidades,	  mas,	   também,	   o	   potencial	  
construtivo	   existente	   baseado	   no	   acesso	   a	   uma	   rede	   de	   infraestrutura	   e	   transporte	   e,	   portanto,	   com	  
potenciais	  benefícios	  sobre	  outros	  lugares	  dentro	  do	  território	  urbano	  (VILLAÇA,	  1998).	  

Para	  se	  aproximar	  à	  análise	  dos	  processos	  de	  renovação	  urbana	  na	  prática	  foi	  abordado	  um	  caso	  de	  estudo,	  
mediante	  o	  qual	  identifica-‐se	  sua	  aplicação	  no	  território	  e	  as	  consequências	  decorrentes	  sobre	  a	  estrutura	  
física	  e	  social	  do	  contexto	  em	  que	  se	  encontra	  inserido.	  

O	  objeto	  da	  investigação	  é	  o	  município	  da	  Estación	  Central,	  situado	  no	  pericentro	  de	  Santiago,	  reconhecido	  
por	  seu	  alto	  impacto	  na	  modificação	  do	  entorno	  devido	  a	  um	  processo	  de	  renovação	  urbana	  caracterizado	  
por	   grande	  aumento	  da	  densificação	  através	  da	   construção	  em	  altura.	  A	  partir	   de	  meados	  da	  década	  de	  
2000	  desenvolve-‐se	  um	  processo	  de	  aprovação	  de	  projetos	  de	  edifícios	  de	  altura	  média	  de	  30	  andares	  na	  
região	  do	  pericentro.	  A	  construção	  começou	  massivamente	  no	  ano	  2014,	  passando	  o	  município	  da	  Estación	  
Central	  a	  ser	  o	  segundo	  da	  região	  com	  maior	  superfície	  construída	  de	  apartamentos,	  ocupando	  o	  primeiro	  
lugar	  na	  altura	  dos	  edifícios.	  A	  caraterística	  de	  alta	  densidade	  e	  altura	  tem	  levado	  os	  edifícios	  na	  Estación	  
Central	  a	  serem	  conhecidos	  como	  “guetos	  verticais”.	  Deve-‐se	  identificar	  como	  este	  processo	  está	  afetando	  o	  
acesso	  dos	  moradores	  originais	  da	  área	  do	  ponto	  de	  vista	  da	  infraestrutura	  e	  dos	  equipamentos	  existentes.	  

De	   forma	   complementar	   os	   moradores	   novos	   também	  manifestam	   sua	   preocupação	   como	   estão	   sendo	  
implantados	   os	   novos	   prédios	   na	   área	   sem	   a	   suficiente	   quantidade	   de	   espaços	   comuns,	   nem	  
estacionamentos	  e	  elevadores,	  grande	  densidade,	  baixa	  qualidade	  das	  moradias,	  com	  consequências	  para	  a	  
vida	  como	  baixo	  isolamento	  acústico,	  pouca	  luz,	  fatores	  que	  não	  condizem	  com	  o	  esforço	  econômico	  e	  as	  
expectativas	  da	  escolha	  deste	  lugar	  para	  morarem	  (ROJAS,	  2017).	  

O	   resultado	   esperado	   em	   termos	   do	   debate	   é	   o	   de	   que	   a	   	   experiência	   do	   Chile	   ajude	   a	   pensar	   na	  
formulação	  de	  políticas	  urbanas	  que	  associem	  moradia	  como	  parte	  de	  uma	  ambiência	  urbana	  e	  não	  como	  
uma	  questão	  em	  si.	  	  
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URBANIZAÇÃO DISPERSA E NOVAS FORMAS DE TECIDO URBANO: 
NOVOS ESTUDOS, DIÁLOGOS E DESAFIOS  

O simpósio temático proposto apresenta contribuições de pesquisadores que estudam as novas formas de 
urbanização, em especial o processo de dispersão urbana e seus desdobramentos no país. Os trabalhos 
abrangem questões conceituais e empíricas, expondo diferentes tipos de materializações da urbanização 
dispersa, abarcando seus agentes, procedimentos, espacializações e rebatimentos nas relações sociais.  

Esses pesquisadores são integrantes da rede de pesquisa que estuda o tema no Brasil, composta por 
estudiosos de diferentes instituições e regiões brasileiras. Essa rede surgiu a partir do projeto temático 
“Urbanização Dispersa e Mudanças no Tecido Urbano”, coordenado pelo Prof. Dr. Nestor Goulart Reis e 
realizado de forma pioneira no Laboratório de Estudos sobre Urbanização, Arquitetura e Preservação (LAP) 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP). O simpósio reúne 
participantes da rede e traz subsídios para a continuidade do diálogo sobre a temática, que ocorre a mais de 
dez anos em sessões dessa natureza. 

Os estudos sobre a urbanização contemporânea e os processos dela decorrentes são vistos cada vez mais 
como socialmente relevantes. A urbanização é parte fundamental da vida social e assume formas avançadas 
em diferentes partes do mundo, tornando-se ainda mais complexa e com ritmo surpreendente em escala 
planetária. Seu conteúdo apresenta diversidades e particularidades, articulando e variando entre diferentes 
escalas espaciais: intraurbana, metropolitana, regional e ainda mais amplas.  

A produção do espaço urbano e seus modos de apropriação passam a ser conduzidos por novos interesses, 
apoiados sob condições tecnológicas e valores culturais novos, e que apresentam estruturas sociais e 
espaciais mais complexas. Observam-se profundas transformações nos modos de articulação espacial e 
temporal, reveladores da reestruturação espacial e das dinâmicas urbanas contemporâneas que tanto 
chamam atenção dos pesquisadores e planejadores.  

Apesar do constante avanço e complexidade da urbanização contemporânea, as teorias até aqui vigentes, 
em grande parte originárias do racionalismo, não conseguem lidar com o atual desenvolvimento e seus 
desdobramentos. Há a necessidade de atualização de conceitos, sobretudo no que se refere ao processo de 
urbanização dispersa.   

O processo caracteriza-se pelo esgaçamento do tecido urbano, com a urbanização estendendo-se por um 
vasto território, com núcleos urbanos separados no espaço por vazios intersticiais, mantendo vínculos 
estreitos entre si e configurando um único sistema urbano que se delineia cada vez mais amplo. Formam-se 
assim constelações ou nebulosas de núcleos urbanos de diferentes dimensões, integrados às aglomerações 
urbanas metropolitanas e sub-metropolitanas, com o sistema de vias de transporte inter-regionais utilizado 
como apoio ao transporte diário. Ao mesmo tempo, leva à superação dos conceitos de cidade e campo. 
Modos de vida e consumo metropolitanos e cosmopolitas são adotados pela população, que passa a ter 
maior mobilidade, possibilitando a “regionalização do cotidiano” (REIS, 2007). 

As formas urbanas dispersas se sobrepõem aos padrões urbanos de períodos anteriores, combinando-se e 
compondo espaços estruturados em grande parte pela circulação e mobilidade, mais do que pela localização. 
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Verifica-se a tendência de redefinição da distribuição espacial das diferentes atividades urbanas. Ocorrem 
ainda alterações nas relações entre centro e periferia, em suas múltiplas escalas. 

No Brasil, a urbanização dispersa pode ser observada como um processo contínuo e crescente, que se mostra 
reestruturante nas últimas décadas, com mudanças mais visíveis após 1990 (REIS, 2006). Grandes projetos 
regionais, complexos comerciais, culturais e conjuntos urbanísticos residenciais multiplicam-se pelo país, 
com efeitos sobre os meios físico e social e o patrimônio construído, alterando ainda os núcleos, 
centralidades e atratividades. Ao mesmo tempo, aumentam as demandas por mobilidade e acessibilidade, 
equipamentos urbanos e infraestrutura. Esse processo atinge tanto a população de maior renda, quanto os 
estratos sociais de baixo poder aquisitivo.  

O universo de estudo no país abrange cerca de 120 milhões de habitantes, ao considerarmos conjuntamente 
as aglomerações urbanas metropolitanas e sub-metropolitanas. São compreendidos nesse universo os 
setores mais dinâmicos da indústria e dos serviços, aqueles nos quais se mostram mais rapidamente as 
formas de modernização das estratégias do capital, para organização do mercado, com tais dimensões. Com 
essa nova escala de ocorrência, há a necessidade de realização de algumas revisões em termos 
metodológicos e de técnicas de pesquisa para dar conta das novas complexidades dos fenômenos 
pesquisados. É preciso ter, portanto, um olhar mais abrangente, observando simultaneamente as mudanças 
em curso nas áreas metropolitanas e nas outras formas de aglomerações urbanas, que ocorrem em todas as 
regiões do país.  

Este simpósio possibilita a continuidade do diálogo em torno do processo de dispersão urbana com a reunião 
de seis professores doutores de cinco universidades brasileiras. As abordagens presentes nas contribuições, 
descritas a seguir e detalhadas nos resumos, trazem avanços e reflexões provenientes da teoria, da prática e 
dos relatos das experiências que se sucedem nas múltiplas e distintas realidades e escalas espaciais. 

Os três primeiros trabalhos abarcam a formação e a evolução da urbanização dispersa, respectivamente, nas 
regiões metropolitanas de Fortaleza, Aracaju e Maceió. Em cada uma dessas regiões o surgimento da 
dispersão está relacionado: às atividades de turismo, lazer e residencial, segregadas e estratificadas, nas 
áreas litorâneas; às atividades da indústria e residencial de baixa renda no interior das áreas metropolitanas. 
Isso tem levado à intensificação da urbanização, com repercussões espaciais importantes, através da 
formação de novos núcleos urbanos, das transformações fundiárias e da refuncionalização e densificação 
dos antigos núcleos. Esses três estudos apresentam, respectivamente: o acentuado desenvolvimento do 
vetor de expansão oeste da metrópole de Fortaleza, apesar das fragilidades do planejamento metropolitano; 
a criação de enclaves residenciais fortificados na área de expansão urbana de Aracaju, gerando sérios 
impactos e conflitos socioambientais; a formação de conjuntos urbanísticos de múltiplos usos na faixa de 
expansão litorânea da região metropolitana de Maceió, fomentados por capitais nacionais e internacionais.  

A quarta e última contribuição aborda esse processo no Vale do Paraíba fluminense, com a dispersão urbana 
associada, inicialmente, às atividades industriais avançadas e, posteriormente, às atividades de comércio, 
serviços e residencial. Há a intensificação da urbanização, com ampliação das escalas espaciais, diversificação 
das atividades urbanas, formação de novas centralidades e de rearranjos espaciais. As relações sociais e os 
modos de vida da população tornaram-se dispersos e estruturados regionalmente, com características 
semelhantes aos metropolitanos. 
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O processo de dispersão urbana necessita de respostas teóricas e reflexivas, próprias à proposição científica, 
como também de propostas de novas políticas urbanas, que enfrentem o desafio do controle da urbanização, 
do planejamento e da gestão urbana. Os novos conteúdos urbanos e suas formas espaciais demonstram o 
amplo desafio que temos diante de nós.   
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TRABALHO 01: 
Dinâmicas Urbanas Recentes no Eixo Oeste de Expansão Metropolitana de 

Fortaleza 

Nas últimas décadas, a metrópole cearense tem passado por um processo de urbanização intensa com 
importantes repercussões espaciais. O objetivo do trabalho é analisar esse fenômeno, enfocando 
especialmente o eixo oeste de crescimento da metrópole (figura 1), onde é possível observar significativas 
mudanças físico-territoriais. O desenvolvimento deste vetor tem resultado em áreas de dispersão urbana que 
incorporam forte transformação fundiária mediante instalações industriais, lançamentos de grandes projetos 
residenciais e densificação de antigos núcleos urbanos. 

A expansão urbana verificada no eixo oeste, incrementada pelo turismo e pela atividade industrial, resulta 
fundamentalmente da combinação de duas dimensões de mudança que operam de forma autônoma, mas 
que também se alimentam mutuamente. Por um lado, novos tipos de inversões vinculadas aos processos de 
globalização, associando estímulos estatais e capital privado; e por outro, o recrudescimento das fraturas 
socioespaciais devido à decomposição do estado de bem-estar social.  

 

 
Figura 1 - Estrutura viária básica do Eixo Oeste de expansão da Região Metropolitana de Fortaleza.  

Fonte: Diógenes, 2012. 

A metodologia utilizada no desenvolvimento desta investigação envolve a revisão dos estudos já realizados 
sobre a metropolização de Fortaleza, a análise de dados agregados em base cartográfica sobre a situação 
demográfica, as atividades socioeconômicas e as redes técnicas urbanas, além de plantas cadastrais de uso e 
ocupação do solo e os dispositivos jurídicos, institucionais e operacionais em vigor.  

Destacamos resumidamente, a seguir, as principais dinâmicas urbanas identificadas no eixo oeste: 
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A VIA ESTRUTURANTE DO TURISMO 

O eixo da RMF objeto de estudo corresponde a uma fração de sua porção oeste articulada principalmente 
pela rodovia estadual CE-085. Esta rodovia, construída na década de 1990, e conhecida como Via 
Estruturante do Turismo, foi essencial para garantir o acesso ao litoral oeste e decorre da política de 
desenvolvimento regional para ocupar e dinamizar os municípios costeiros mediante o marco de um 
zoneamento turístico diferenciado.  

Ao longo da CE-085 observa-se a intensificação de ocupação urbana mais dispersa e descontínua (figura 2). 
Esta faixa vem passando por transformações importantes, tanto no que refere ao parcelamento das terras 
marginais à rodovia, com loteamentos residenciais fechados e autoconstrução precária. A via se consolida 
como o principal meio de deslocamento rodoviário na área, permitindo um adensamento populacional que 
se estende até o Complexo Industrial Portuário do Pecém - CIPP. 

 

 
Figura 2: - Situação do Setor (Do urbano ao rural).  

Fonte: Cavalcante (2016) com base nos dados do Censo IBGE 2010. 
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O COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - CIPP 

A construção do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), inaugurado em 2002, com a abertura de 
um porto off-shore e de um complexo industrial, também intensificou e dinamizou a urbanização da porção 
oeste da RMF, historicamente ocupada pela população de baixa renda. Decisivamente, o CIPP vem 
contingenciando a urbanização deste eixo, sendo estimado um acréscimo populacional em torno de 200 a 
250 mil habitantes nos próximos 10 anos (CEARÁ, 2012).  

O CIPP deu origem a uma nova centralidade de espaços produtivos, dele decorrendo a realocação de classes 
médias urbanas que produzem novas territorialidades relacionadas a um modo de vida que associa o uso de 
novas tecnologias em um contexto de visível segregação social e espacial. Os impactos do CIPP na dinâmica 
de urbanização do eixo oeste metropolitano demandam uma investigação de maior profundidade sobre as 
singularidades deste processo de dispersão urbana e sobre os novos conflitos socioambientais aí observados. 

DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BAIXA RENDA AOS NOVOS PROJETOS RESIDENCIAIS 

No início da década 1970 foram construídos grandes conjuntos habitacionais populares – Araturi, Metrópole 
e Nova Metrópole –, na área lindeira à BR-020. Esta oferta habitacional visava desafogar o déficit habitacional 
de Fortaleza em um processo que se inicia com a construção da Avenida Leste-Oeste. Mais recentemente, 
tem-se observado o expediente de ocupação e autoconstrução precárias na porção que antecede a BR-222. 
Paralelamente, a crescente valorização do solo nas áreas centrais da metrópole leva à transformação das 
antigas residências de veraneio e lazer em local de moradia principal, sobretudo na faixa litorânea do 
Município de Caucaia. 

A partir da segunda década do novo milênio, o eixo oeste deixa de ser um vetor preferencial de avanço da 
habitação de baixa renda para se tornar um território com capacidade crescente para abrigar grandes 
empreendimentos para classes médias e altas. As estratégias de mercado do capital imobiliário se sustentam 
em conceitos como a qualidade de vida com suporte dos novos aparatos tecnológicos. Daí surgem, 
primeiramente, grandes loteamentos residenciais fechados tradicionais (Garrote Village, Village das 
Palmeiras) e, em seguida, empreendimentos que articulam meio ambiente e tecnologia, como o Smart City 
Laguna (2014), a Cidade Cauype (2015) e o Ecopark Boneville (2013). 

O DESAFIO DA GOVERNANÇA METROPOLITANA EM FACE DAS NOVAS DINÂMICAS URBANAS 

No Brasil, a institucionalização de regiões metropolitanas impõe uma escala espacial com a atribuição de 
conduzir o processo de planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Mas, 
historicamente, a integração metropolitana nunca foi completa, não havendo condições político-
administrativas efetivas de articular processos relacionados a fenômenos urbanos de grandes proporções, 
como esse verificado no eixo oeste.  

O resultado é a constituição de estruturas urbanas complexas e conflitantes, que guardam diferenças 
econômicas e grande assimetria na distribuição de infraestrutura, acentuando um desenvolvimento desigual 
do território. O fato agravante é que ainda são frágeis as bases para um Sistema Integrado de Planejamento 
Metropolitano. O quadro 1 mostra uma matriz relacionando instrumentos, o tipo de registro territorial e a 
escala com que é normalmente representado. E, o que se observa é que nenhum deles, individualmente, 
oferece uma compreensão/interpretação satisfatória do território. 
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Quadro 1. Projeções da relação entre instrumentos, competências, registros e escalas.  

Fonte: Farias, 2012. 

CONCLUSÃO 

O eixo oeste da RMF aponta mudanças tanto na natureza dos processos de expansão como nas lógicas de 
produção do espaço, com uma densificação que se faz de modo descontínuo e “aos saltos”. Observa-se neste 
vetor: 

• Sobreposição dos interesses fundiários e imobiliários sobre as demandas dos setores de produção 
industrial, comercial e de serviços, no que se refere às escolhas locacionais; 

• Aparecimento de novas formas de habitat urbano, gerando tecidos urbanos mais dispersos e 
fragmentados; 

• A constatação de conflitos decorrentes de um sistema de gestão fragmentada e sem plano urbanístico 
integrador;  

• Inexistência de coesão de propósitos e esforços de governança para definir e cobrar parâmetros 
mínimos de atendimento social na construção do território.  
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TRABALHO 02: 
“Condominização” da Moradia e Dispersão Urbana: transformações e novas 

tendências espaciais em Aracaju-SE  

Numa sociedade fortemente marcada pela violência urbana e produção dos conflitos de classes, as 
desigualdades sociais são evidentes e se manifestam no espaço urbano, pois estabelecem simultaneamente 
um padrão de exclusividade, explorado pelo mercado imobiliário. Estas diferenças têm sido apresentadas na 
cidade através da moradia, como produto do capital que exclui uma parcela enorme da população que não 
tem acesso à compra de um imóvel.  

Nesse jogo de interesses pela apropriação das áreas da cidade em detrimento das oportunidades 
econômicas, observa-se que expansão da cidade é fruto da atuação sintonizada do Estado, com as 
intervenções públicas, e das construtoras com intervenções privadas, resultado da busca pela maior renda 
fundiária, afastando as famílias de baixa renda das áreas com maior oferta de infraestrutura e espaços 
públicos de qualidade.  

A partir do final do século XX, o mercado passou a difundir novos estilos de vida e “conceitos de moradia”, 
que articulam elementos e valores como segurança, controle, isolamento, privacidade a equipamentos e 
serviços coletivos, além de toda infraestrutura necessária para se viver em comunidade. As estratégias de 
marketing criam desejos e demandas para a valorização simbólica de novas áreas e para a implantação de 
produtos imobiliários contemporâneos, como os espaços de moradia fechados, localizados dentro e fora (na 
maioria dos casos) do tecido urbanizado.  

No Brasil, a partir dos anos 70, esses empreendimentos fechados despontaram, inicialmente nas capitais de 
São Paulo e Rio de Janeiro, redefinindo formas de habitar, que retratam status e sensação de pertencimento 
a um determinado grupo social. Esses enclaves fortificados, como denomina Caldeira (2000), se constituem 
em um tipo de parcelamento do solo, formados por vários lotes ou “múltiplas residências, [...] com entradas 
controladas por sistemas de segurança, normalmente ocupando um grande terreno com áreas verdes e 
incluindo todo tipo de instalações para uso coletivo” (CALDEIRA, 2000, p.243).  

A implantação desses empreendimentos distantes do centro, em bairros entrelaçados com grandes vazios, 
em função do tamanho das glebas necessárias para viabilizar sua construção, causou transformações 
socioespaciais, resultando em dispersão e fragmentação do tecido urbano nas cidades brasileiras. 
Denominado como “novas formas de urbanização” por Reis (2006, p.12), esse processo é caracterizado pela 
“adoção de novos modos de vida da população que adquire maior mobilidade [...], pela adoção de novas 
modalidades de gestão dos espaços urbanos, com formas condominiais diversificadas”, dentre outros, 
caracterizado pela segregação de classes sociais e ignorando as funções urbanas e espaços públicos da cidade. 
O reflexo no espaço é o “esgarçamento crescente do tecido dos principais núcleos urbanos, em suas áreas 
periféricas”, formando “constelações ou nebulosas de núcleos urbanos e bairros isolados em meio ao campo” 
(REIS, 2006, p.13).  

Diante disso, este trabalho examina as transformações nas formas de produção da moradia horizontal 
fechada sob a forma de enclaves fortificados, a partir da década de 90, quando da implantação do primeiro 
empreendimento desta tipologia em Aracaju-SE, localizada no nordeste brasileiro. Na capital sergipana, os 
loteamentos fechados e condomínios horizontais têm atraído cada vez mais uma parcela da população com 
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a fim de “fugir” do caos e com o privilégio de viver próximo às amenidades ambientais, como praias e parques. 
São núcleos distantes, com sistema viário deficiente, ruas estreitas, muitas sem pavimentação e calçadas para 
pedestres, causando dificuldade a mobilidade dos moradores e trabalhadores e restringindo sua ligação com 
o resto da cidade à dependência do automóvel individualizado. Somado a isso, a acentuação da precariedade 
de infraestrutura é constatada ao permitir que esses empreendimentos sejam instalados em bairros cuja 
oferta de serviços é ineficaz ou mesmo inexistente, a exemplo do esgotamento sanitário e drenagem, na 
Zonas de Expansão Urbana, ainda com características rurais, acarretando sérios impactos e conflitos 
socioambientais. Para o mercado imobiliário, principalmente os proprietários de terras, a estratégia é 
valorizar o solo do seu entorno e ganhar renda fundiária cada vez mais elevada.  

Para ter acesso às informações essenciais que viabilizaram essa análise, como localização, número de 
empreendimentos e de unidades habitacionais (casas ou lotes), dentre outras, foi realizada a coleta desses 
dados nos Alvarás de Licenciamento de Empreendimentos Multifamiliares, expedidos pela Empresa 
Municipal de Obras e Urbanização – EMURB, da Prefeitura Municipal. Esses dados possibilitaram quantificar, 
qualificar e localizar espacialmente os condomínios e loteamentos fechados implantados, para compreender 
a sua inserção e as novas formas de apropriação do espaço pelo mercado imobiliário em Aracaju.  

Portanto, os resultados da pesquisa mostram que o padrão de expansão, adensado na porção central até os 
anos 1980, se modifica para aquele disperso, caracterizado pela baixa densidade populacional e 
descontinuidade espacial, fortalecido pela inserção de empreendimentos horizontais fechados, sobretudo, 
em direção à porção sul da capital sergipana. No entanto, esses “enclaves fortificados” assinalam não apenas 
uma nova forma de moradia, mas indicam novas direções do processo de expansão urbana, além de apontar 
a necessidade de um planejamento coerente, atrelado à capacidade de ocupação e suporte de infraestrutura. 
A emergência dessas cidades de muros tenderá a acentuar o processo de segregação sócioespacial e 
dispersão do espaço urbano e propiciar uma restrita convivência entre os cidadãos aracajuanos.  
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TRABALHO 03: 
Expansão da Urbanização no Litoral de Maceió: caminho sem volta  

Em pesquisa realizada em 2007 sobre o processo de urbanização dispersa em Alagoas, foram analisadas as 
formas recentes de expansão na faixa litorânea da Região Metropolitana de Maceió (RMM) e as mudanças 
no tecido urbano, ocorridas pelos novas ocupações e usos do solo, com tendência à conurbação e 
complementaridade de funções urbanas (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Região Metropolitana de Maceió 

Fonte: www.observatóriodasmetropoles.ufrj.br 

As mudanças na configuração urbana refletiram a nova conjuntura de desenvolvimento econômico e urbano, 
no país, e o fluxo de investimentos imobiliários incrementado pelo setor turístico. O perfil territorial com 
potencial ambiental e paisagístico (rios, lagoas, mangues) e a localização estratégica e pitoresca da Capital 
da restinga, no litoral atlântico, contribuíram para a inserção do estado no circuito nacional de turismo, no 
final dos anos 1970, e atrair investimentos imobiliários com maior concentração em Maceió, ao longo dos 
anos 1980, além de outros em setores produtivos em ascensão. 
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Os investimentos expandiram-se, na década de 1990, com surgimento de loteamentos, multiplicando 
edifícios residenciais e comerciais, adensando áreas nobres de Maceió, principalmente na orla marítima e 
consolidando tecidos urbanos. Nos municípios litorâneos, ao norte e ao sul da região metropolitana, houve 
expansão de áreas urbanizadas, onde havia coqueirais e até canaviais, com a implantação de loteamentos 
para segunda residência e a ampliação da rede hoteleira, surgindo flats e resorts, além de comércios e 
serviços. (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Mapa ilustrado com loteamentos na Praia do Francês 

Fonte: http://www.marisia.com.br/abre_capa/mapa_praia_do_frances.jpg 

Nos anos 2000, intensificou-se o fluxo de investimentos atraindo capital e público estrangeiro, com suporte 
do programa nacional de desenvolvimento do turismo, surgindo empreendimentos de conjuntos 
urbanísticos, conforme conceitua Reis (2002), com usos múltiplos e formas condominiais diversas, 
especialmente no ramo de condomínios fechados, integrados ou não à rede hoteleira. O programa de 
Governo priorizou também o setor de transportes com a modernização de aeroportos, linhas ferroviárias 
com VLTs, duplicação de rodovias e terminais portuários, considerados estratégicos para o fluxo a logística 
da produção.  
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A internacionalização dos investimentos seguiu a lógica das parcerias entre grupos estrangeiros e brasileiros 
com oportunidades de negócios, que incorporaram nos condomínios fechados e resorts, a imagem de 
natureza e exclusividade de acesso ao ambiente paradisíaco voltado ao lazer, esporte e moradia, com 
infraestrutura e tecnologia sofisticada, segurança e área comercial. Na segunda metade dos anos 2000, foram 
lançados empreendimentos com programas inovadores, visando o público externo, seguindo modelos de 
alto padrão, à semelhança de outras regiões do país.  

Entre os exemplos analisados no Litoral Sul constaram os seguintes lançamentos de condomínios 
residenciais: o Laguna I, no canal da Lagoa Mundaú na Ilha de Santa Rita, município de Marechal Deodoro 
com terrenos para a construção de residências, píeres flutuantes, marinas, clube social e de lazer e área 
comercial com previsão de uma segunda etapa, e Laguna II, a ser lançada posteriormente, prevendo hotel e 
heliporto, além da generosa área de preservação de mangue, disponível nas duas partes, ambos 
pertencentes ao Grupo Cipesa, empresa de Alagoas (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Condomínio Laguna I, Município de Marechal Deodoro (AL) , acesso pela AL 101-SUL 

Fonte: Material promocional Grupo Cipesa 
 

O Altavista, situado na AL 101 Sul, na parte alta do município da Barra de São Miguel, dos Grupos Cipesa e 
Gafisa, empresa de São Paulo, com lotes, clube social e de lazer, centro comercial serviços, ciclovias, mirantes 
e tecnologia inovadora de segurança e para reuso de água, prevenção a incêndio, entre outros benefícios, e 
área preservada de vegetação, com proteção da encosta (Figura 4). 
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Figura 4: Condomínio Altavista, Município Barra de São Miguel, acesso pela AL 101-SUL 

Fonte: Material promocional Grupo Cipesa -Gafisa. 

E o condomínio residencial Reserva do Francês, na Praia do Francês, com acesso pela rodovia AL 101 Sul, 
residências prontas e resort, área esportiva, lazer e piscina panorâmica, centro comercial externo e áreas de 
preservação natural; em Maceió, foi lançado o Sítio Jatiúca III, um complexo, na praia de Jatiúca, com seis 
edificações, sendo quatro residenciais, uma empresarial, um hotel e um centro comercial com cinema, 
academia e restaurantes (Figura 5). 
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Figura 5: Sítio Jatiúca III, complexo com edifícios residenciais, empresarial, hotel e centro comercial, em Maceió 

Fonte: Material promocional Grupo Cipesa-Gafisa. 

No Litoral Norte, dois empreendimentos imobiliários chamaram a atenção pela diversidade de usos, o 
primeiro foi o complexo turístico e de lazer Guaxuma, na praia de Guaxuma, Maceió, com acesso pela rodovia 
AL 101 Norte, com proposta de duas torres residenciais de 20 pavimentos e centenas de lotes além de áreas 
comerciais a ser lançada (Figura 6).  

 

 
Figura 6: Complexo turístico Guaxuma, litoral norte de Maceió 

Fonte: Material promocional Grupo Cipesa-Gafisa 
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O segundo, o condomínio Atlantis, em Garça Torta, Maceió, com acesso pela AL 101, Norte, teve suas obras 
iniciadas, em área elevada com encostas, abrangendo lotes, complexo de lazer com clube social e esportivo, 
praças temáticas, vale com mata atlântica recuperada e centro comercial e empresarial (Figura 7). 

 

 
Figura 6: Imagem sobreposta do Condomínio Atlantis, Garça Torta, litoral norte de Maceió 

Fonte: Material promocional Exicon. 

Todos os exemplos analisados encontravam-se em fase inicial de lançamento ou ainda em estudo, com 
perspectivas de grande valorização e mudanças no entorno, assim como do surgimento de outros 
empreendimentos de médio e grande porte nas imediações e ou na faixa litorânea do território alagoano, 
onde estavam previstos investimentos públicos, entre eles a duplicação das rodovias Al 101 Norte e Al 101 
Sul. A consolidação dependia da conjuntura de desenvolvimento econômico e urbano, no país e local, do 
fluxo de investimentos imobiliários atrelado à capacidade dos consumidores desses produtos, sendo o 
turismo muito importante para favorecer os negócios. 

Este artigo pretende discutir a consolidação e impacto de empreendimentos, no tecido urbano do entorno 
próximo, observando o processo de mudanças ocorridas nessas áreas. Inicialmente, pretende-se observar o 
litoral sul da Região Metropolitana de Maceió, as áreas dos Condomínios Laguna e entorno, em Marechal 
Deodoro e Alta Vista em Barra de São Miguel, o estado atual, se estão totalmente ocupados, se há 
investimentos e novos empreendimentos.   
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TRABALHO 04: 
Dispersão Urbana no Vale do Paraíba Fluminense:  

morfologias e atividades urbanas dispersas na atualidade da microrregião 

Na atualidade há o predomínio do fenômeno urbano, com mais da metade da população mundial vivendo 
em áreas urbanizadas. Contudo, isso não significa que essa população esteja vivendo necessariamente em 
cidades, no sentido clássico e amplo do termo. Esses acontecimentos estão relacionados às formidáveis 
transformações ocorridas no processo de urbanização a partir de meados do século XX. As novas formas de 
urbanização e de mobilidade assumiram um grande protagonismo na vida cotidiana, em que as relações 
sociais passaram a se desenvolver, em grande parte, sobre novas bases territoriais. Há a emergência de novas 
formas de ocupação, moradia e de centralidades, com modificações nas inter-relações urbanas e regionais. 

O processo de dispersão urbana está presente nos EUA, na Europa e na América Latina. No caso brasileiro, a 
urbanização dispersa caracteriza-se por ser contínua e crescente, em que teve condições propícias de se 
desenvolver a partir dos anos 1950-1960. Esse processo tem gerado “novas territorialidades” e mostra-se 
reestruturante nas últimas décadas (REIS, 2006). 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar de forma atualizada a urbanização dispersa com suas 
morfologias e atividades urbanas na microrregião do Vale do Paraíba fluminense. Este trabalho foi elaborado 
a partir da tese de doutorado “Dispersão Urbana no Médio Paraíba Fluminense” (BENTES, 2014), em que 
foram estudadas as formas contemporâneas de urbanização, compreendendo a dispersão urbana em suas 
questões mais gerais e a caracterização desse processo na microrregião. 

O estudo teórico-conceitual e a análise do espaço urbano-regional foram as principais estratégias 
metodológicas para identificar e examinar as transformações em curso e seus rebatimentos espaciais na 
microrregião. O processo de dispersão urbana foi documentado a partir de trabalhos de campo em que foram 
observados os padrões morfológicos e as atividades dispersas, além da circulação e dos modos de vida 
regionais. A reunião e confrontação dos elementos teóricos e empíricos possibilitaram a elaboração de 
análises para a compreensão mais ampla dos fenômenos em curso, com reflexões sobre as transformações 
urbanas recentes e suas tendências, envolvendo a urbanização dispersa. 

A microrregião do Vale do Paraíba fluminense possui localização estratégica na Região Sudeste do Brasil, 
situada no Estado do Rio de Janeiro (Figura 1) e no terço médio da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, 
fazendo limite com os estados de São Paulo e Minas Gerais e estando interna ao triângulo cujos vértices são 
importantes capitais brasileiras, grandes centros consumidores e acumuladores de capital: São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte (Figura 2). 

Essa região é atravessada pela antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, principal ferrovia do Sudeste 
brasileiro, e longitudinalmente pela rodovia Presidente Dutra, parte do sistema rodoviário que conecta o 
Nordeste ao Sul do país (BR-116) e alcança a divisa com o Uruguai.  
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Figura 1 - Mapa do Estado do Rio de Janeiro com a microrregião do Vale do Paraíba fluminense em destaque. Ao lado, municípios do Vale do 

Paraíba fluminense.  
Fonte dos mapas: Wikipédia. 

 

 
Figura 2 - Triângulo formado pelas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em que o Vale do Paraíba se insere.  

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor. 

O primeiro ciclo industrial da microrregião teve início nos anos 1930-1940. Em 1941 foi instalada a 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN, Figura 3), marco do desenvolvimento industrial brasileiro e que 
polarizou a região. A industrialização dessa microrregião é de grande importância para o Rio de Janeiro, só 
ficando atrás da indústria do petróleo do Norte Fluminense.  
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Figura 3 - Volta Redonda: vista da Vila Santa Cecília (Centro Comercial) e da CSN (Altos-fornos), em uma mesma unidade espacial. 2002.  

Fonte: Arquivo da Pesquisa. 

O processo de dispersão urbana desenvolve-se na microrregião com a sua reestruturação produtiva e 
espacial, iniciada após a privatização da CSN (1993) com a reindustrialização da região. A reestruturação 
continua em curso, apesar dos revezes provocados pela atual crise econômica que aflige o Brasil.  

Hoje essa microrregião apresenta uma nova realidade, evidenciando profundas transformações em seus 
processos sociais. Seu desenvolvimento econômico-regional baseia-se, principalmente, em 
empreendimentos industriais do setor metalomecânico, em especial de fábricas automotivas (Figura 4), que 
foram implantados com morfologias urbanas dispersas, alterando-se a configuração e a escala dos espaços 
urbanos. Esses empreendimentos dispersos funcionam como catalisadores da organização e ocupação do 
território regional, com efeitos de atração e multiplicação das atividades comerciais, de serviços e 
residenciais. Essas atividades também passaram a ser instaladas com formas urbanas dispersas, localizadas 
junto às rodovias e tendo caráter regional (Figura 5).  

 

 
Figura 4 - Vista aérea da fábrica da Nissan em Resende. 2014.  

Fonte: Nissan. 
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Figura 5 - Vista aérea do complexo com o shopping center PátioMix e o hipermercado Spani, localizado junto ao principal acesso viário de 

Resende e à Via Dutra (acima do hipermercado). Sem data.  
Fonte: Marko Sistemas Metálicos. 

As relações sociais e os modos de vida da população, antes organizados basicamente no interior do espaço 
intraurbano, tornaram-se dispersos e estruturados regionalmente. Isso leva a modos de vida e consumo com 
características semelhantes aos metropolitanos. As barreiras geográficas ou administrativas não delimitam 
mais a urbanização, com a mobilidade tornando-se constante e decisiva no cotidiano regional. Com isso, as 
dinâmicas urbanas e regionais, assim como as morfologias urbanas, tornaram-se mais complexas e 
intensificam-se as inter-relações entre distintas escalas espaciais, internas e externas ao Vale do Paraíba 
fluminense. 

Com o passar dos anos esse processo com suas formas urbanas dispersas devem avançar para além da 
microrregião, em direção aos municípios mais próximos localizados no Estado de São Paulo, no sentido do 
continuum urbanizado existente no lado paulista do vale (Figura 6). 
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Figura 6 - Perspectiva simulada a partir de imagens aéreas em que se observa o continuum urbanizado ao longo da Via Dutra no trecho do Vale 

do Paraíba paulista. Vista no sentido Rio-São Paulo (Oeste-Leste). 2014.  
Fonte: Google Earth Pro. 
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VERTICALIZAÇÃO, ADENSAMENTO E URBANIDADES NO BRASIL: 

DIÁLOGOS POSSÍVEIS 

O objetivo é debater a produção espacial das cidades brasileiras, partindo de uma dinâmica particular – a 
verticalização associada às estratégias de adensamento urbano e à urbanidade. 

Verticalização e adensamento estabelecem conexões há muito estudadas. 

Elas influem na concepção de políticas urbanas, mas também induzem desigualdades. 

Em si, a verticalização não é um problema. O problema é como a verticalização foi e continua sendo 
produzida. 

O efeito combinado entre verticalização e adensamento populacional remonta aos anos 1950, em São Paulo, 
e 1960, em Curitiba e Porto Alegre.  

Nesses casos, e em posteriores, “o aproveitamento econômico das áreas urbanas” não correspondeu ao 
idealizado, ou seja, mecanismo que pudesse oferecer localidades mais infraestruturadas ao maior número 
possível de pessoas.  

O que se assistiu foi o contrário: a ampliação da oferta de apartamentos relativamente grandes e a elitização 
da produção vertical de imóveis. 

Atualmente, a verticalização da paisagem urbana, articulada com mundo globalizado, repercute com mais 
intensidade, em especial, na atuação das forças de mercado, na organização espacial das cidades, na cultura 
e no modo de vida.  

Em consequência, neste caso, adultera qualquer sentido que se queira atribuir à urbanidade.  

No início dos anos 1990, a aceleração contemporânea intensificou solidariedades entre capitais. 

Nas grandes cidades brasileiras, nos espaços da globalização, cenários verticalizados ao gosto da arquitetura 
pós-moderna. As desigualdades socioespaciais também se amplificaram, e rapidamente.  

Em meados dos 2000, os agentes econômicos, com a mesma volatilidade com que se instalaram, deslocalizam 
investimentos e abandonam as paisagens cênicas produzidas. 

Transferiram à arena concreta da prática social o ônus de mantê-las sob altos custos de urbanização e, 
paradoxalmente, sem urbanidade. 

Nessa dinâmica, há um elemento importantíssimo implícito: o ente mercado associa-se à ação do Estado. 

Operações urbanas, parcerias público-privado, entre outros instrumentos urbanísticos praticados, apontam 
a tendência. Anteriormente, a mão forte do Estado também se fazia presente, mas há diferenças notórias em 
relação aos dias de hoje.  
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A frequente e má qualidade do edifício vertical, a destruição da diversidade histórica e culturalmente 
impressa na paisagem, a diminuição paulatina dos espaços públicos, a primazia do sistema viário e do 
transporte individual em face a outras possibilidades de locomoção revelam certa urbanidade roubada das 
cidades.  

A reversão desse quadro é possível? 

O Plano Diretor Estratégico (PDE, 16.050/2014) e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do município 
de São Paulo (LPUOS, 16.442/2016) podem contribuir nesse projeto. 

Em âmbito local, trazem elementos que auxiliam a formulação de agendas regional e nacional da política 
urbana.  

Nessas leis, a difícil associação entre o instituto do solo criado e o cumprimento da função social da 
propriedade ampliam o compartilhamento das infraestruturas graças à verticalização e ao adensamento.  

Até esse ponto, nada de novo. Mas, o que essas leis colocaram em prática foi a perspectiva de um 
desenvolvimento urbano que privilegia a política de habitação em bases redistributivas. Como? 

Propondo ações que se antecipam em relação às consequências socioespaciais perversas do adensamento, 
essas normas disciplinam mecanismos extremamente simples.  

Pode-se dizer, óbvios. Por exemplo: diminuição de distância entre casa e trabalho e a indução de 
adensamento nas áreas mais aquinhoadas. 

Intenções geralmente restritas ao discurso da planificação, os mecanismos ficam condicionados ao número 
máximo de vagas de garagem, fixação de cota parte máxima, entre outros parâmetros que, ao “produzirem” 
adensamento, “constroem” cidade. 

Urbanidade, quem sabe, do patrimônio histórico, reforçando núcleos identitários e cidadãos glocalizados. 

O conceito de cidade compacta fica institucionalizado. 

Nessas normas, a cidade compacta consiste em fazer habitar e concentrar população, otimizar investimentos 
mediante aumento do número de beneficiados, redução do avanço da cidade sobre zonas com recursos 
naturais a serem preservados.  

Na direção dessas pistas construídas num “terreno minado” como o da cidade de São Paulo, o limite da cidade 
compacta é a urbanidade: possibilidade de boa convivência em espaços públicos democráticos e de se 
garantir pré-existências norteadoras de memória e identidade.  

Entender e prever a cidade compacta nas metrópoles e contemplar essa questão na produção espacial das 
cidades brasileiras são questões em aberto. 

E o mais importante: a aposta de que a verticalização associada ao adensamento pode garantir a produção e 
a reprodução de urbanidades.  
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Esse é o fio condutor dos trabalhos aqui reunidos. Em variados ângulos, buscam-se análises crítico-
propositivas.   

Dois trabalhos analisam o caso de São Paulo, mas as abordagens podem contribuir no estudo de outros 
lugares.  

“Verticalização em tensão: tombamento, desenvolvimento e urbanidade no Bexiga” verifica a situação de um 
conjunto urbano de grande valor histórico e patrimonial, em meio a áreas sob forte pressão do mercado 
imobiliário.  

Os principais desafios: proposição e aperfeiçoamento de instrumentos urbanísticos promotores da política 
de preservação do patrimônio e o estabelecimento de garantias para a construção coletiva da memória. 

No trabalho “O planejamento e a gestão da densidade urbana no município de São Paulo”, a cota parte 
máxima do terreno é apresentada como parâmetro de regulação do adensamento construtivo e populacional. 

As macroáreas do PDE servem de base à análise que, a partir dos empreendimentos imobiliários residenciais 
verticais lançados entre 1985 e 2011, verifica tendências do adensamento habitacional em São Paulo. 

Em dimensão complementar, o estudo “Verticalização e densidade urbana em cidades de porte médio: o caso 
de Joinville – SC” trata da dinâmica recente em cidades de porte médio. 

Embora as escalas da edificação sigam particularidades locais, a urbanidade resultante do diálogo entre 
cidade compacta e cidade dispersa segue polêmica.  

Adensamento demográfico e empreendimentos imobiliários são variáveis que comparecem na política 
urbana de Joinville.  

Em âmbito exploratório amplo, “Densidades, formas urbanas e urbanidades – relações de natureza 
complexa” propõe refletir esses elementos à luz do mundo real.  

Os múltiplos atores e lentes sob as quais a urbanidade pode ser comtemplada fazem variar as densidades. 
Não há solução única. A análise explora estudos comparativos no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. 

Do ponto de vista da teoria social crítica, o trabalho “Verticalização socialmente necessária, possibilidade de 
insurgências” explora cenários alternativos.  

A tentativa é apresentar contextos que buscam desnaturalizar a concepção hegemônica do território e da 
história. O caso de São Paulo também é apresentado como uma boa solução. A possível, agora. 
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TRABALHO 01: 
Verticalização em Tensão: Tombamento, Desenvolvimento e Urbanidade no Bexiga 

O PDE (2014) e a LPUOS (2016) do município de São Paulo trouxeram como conceito a produção da cidade 
compacta. No caso do Bexiga, como adensar um bairro tombado? Como poderá efetivamente o Patrimônio 
Cultural ser elemento de urbanidade, em face dos desafios da contemporaneidade, principalmente em São 
Paulo onde o processo de verticalização produziu uma cidade sem urbanidade. 

Entretanto, a política de preservação aqui desenvolvida limita-se ao tombamento. Como refletir sobre a 
relação entre preservação do Patrimônio e Desenvolvimento Urbano no contexto do Bexiga?  

O Plano Diretor de 2002 e os subsequentes Planos Regionais e Lei de Uso e Ocupação do Solo, em 2004, 
simplificaram o zoneamento da cidade e transformaram as antigas Z8-200 em ZEPECs - Zonas Especiais de 
Patrimônio Cultural. As ZEPECs, contudo, não expandiram o conceito de proteção do Patrimônio Cultural para 
além dos elementos tombados, não integrando a criação de projetos mais abrangentes para a preservação 
da esfera urbana do Patrimônio Cultural e de sua vinculação com outras diretrizes de política urbana além da 
LUOS.   

O desenvolvimento local aliado à preservação do Patrimônio ainda carece de instrumentalização. Como 
captar recursos através da produção de cidade, além da outorga onerosa, para a valorização da memória 
coletiva em busca de um futuro de melhor qualidade urbana?  

A partir da aprovação do PDE em 2014, as mudanças recentes na política urbana da cidade de São Paulo 
configuram-se numa ousada tentativa de reestruturação da cidade através de instrumentos urbanísticos com 
foco em dez estratégias: (1) Socialização dos ganhos da produção da cidade, (2) Melhora da mobilidade 
urbana, (3) Orientação do crescimento, (4) Promoção do desenvolvimento econômico, (5) Preservação do 
Patrimônio e estímulo à cultura, (6) Implantação de política Habitacional, (7) Qualificação da vida urbana nos 
bairros, (8) Reorganização das dinâmicas metropolitanas, (9) Incorporação da agenda ambiental, (10) 
Fortalecimento da participação popular. 

Com o objetivo de reequilibrar a cidade, grande foco foi colocado na questão do acesso à terra urbana – uma 
das questões críticas em São Paulo – bem como nas funções e densidades ideais para cada região e eixo, 
através do sistema de tipologias incentivadas, incentivos ao uso misto, controle da forma urbana, aumento 
significativo da área destinada aos empreendimentos de habitação social e o estabelecimento da cota de 
solidariedade, que prevê que o desenvolvimento imobiliário no mercado da habitação venha acompanhado 
da realização também de habitação de interesse social. 

Na perspectiva de trabalhar os temas da Verticalização, Urbanidade e Patrimônio Cultural, o bairro do Bexiga 
se apresenta como um dos mais relevantes para a discussão dos padrões de materialização da cidade de São 
Paulo. Trata-se de um bairro tradicional e central, que data do início da expansão da cidade, ainda no período 
colonial, representando um tecido social riquíssimo – tendo sido parada de escravos fugidos, local de 
assentamento dos primeiros imigrantes Italianos e hoje abrigando importante parte da comunidade 
nordestina recém-chegada à cidade.  

As características de sua ocupação e constante ressignificação fazem com que o bairro abrigue um 
considerável número de agentes e produtores culturais e artísticos, festas populares e inúmeras apropriações 
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interessantes dos seus espaços públicos. Suas diferentes fases de desenvolvimento e transformação 
representam momentos importantes do desenvolvimento de São Paulo. O bairro já recebeu inúmeros 
projetos de renovação e revitalização. Se por um lado passou por fases de transformação intensa e 
verticalização com o espraiamento de processos de desenvolvimento do centro e da região da avenida 
Paulista, por outro permaneceu ainda com grande parte de suas edificações e Patrimônio Cultural intactos, 
graças ao processo iniciado em 1990 que culminou na resolução de tombamento pelo CONPRESP em 2002. 

O Bexiga não pode ser considerado hoje um bairro imobilizado – dado o Tombamento – mas em constante 
transformação – dadas suas dinâmicas de desenvolvimento e o acúmulo de projetos para ele elaborados. 

Com as mudanças e oportunidades introduzidas pelo PDE, o bairro se apresenta como um interessante ponto 
de partida para a discussão das possíveis relações entre verticalização e densidade – estimuladas nos eixos 
de adensamento – e urbanidade – aqui definida como a construção das relações entre o Patrimônio Cultural, 
os espaços públicos, a diversidade de usos e o tecido social existente. 

O Departamento de Patrimônio Histórico da PMSP, ao longo de sua existência, utilizou o tombamento como 
principal instrumento, desvinculando-se dos planos urbanos e utilizando apenas a definição de gabaritos 
como principal instrumento de valorização e ainda não avançou nem na captação de recursos, nem no 
estímulo aos proprietários para a recuperação do seu Patrimônio. Quais são os instrumentos de captação de 
recursos e valorização que poderiam ser aliados à política atual de preservação do Patrimônio Cultural?  

Com uma perspectiva de adensamento previsto pelo PDE e a LPUOS, e tendo como realidade física um tecido 
social forte e um quadro construído em processo de deterioração, foi formulado o instrumento inovador 
denominado Fábrica de Restauro do Bexiga. A ideia é estabelecer um modelo que possa ser replicado em 
conjuntos urbanos e também constituir-se experiência piloto para a gestão de bairros históricos por todo o 
território nacional. 

A Fábrica de Restauro constitui-se de uma mobilização social que permite construir coletivamente a 
recuperação física e social do bairro, sem gentrificação. Isto será possível? Será possível, também, abrigar em 
um bairro tombado um adensamento com urbanidade compatível com o tecido histórico preservado pela 
exclusão?  
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TRABALHO 02: 
O Planejamento e a Gestão da Densidade Urbana no Município de São Paulo 

Este trabalho examina o adensamento habitacional e a verticalização dos empreendimentos imobiliários 
residenciais verticais lançados entre 1985 e 20111 nos “Eixos de Estruturação da Transformação Urbana” 
definidos pelo atual Plano Diretor Estratégico (PDE) do Município de São Paulo, apresentados na Figura 1 
adiante. Segundo a Tabela 1, naquele período foram lançados 1.366 empreendimentos dos quais 70,6% 
localizam-se na Macroárea de Urbanização Consolidada demarcada no Centro Expandido daquele município, 
conforme a Figura 2 adiante. 

Macroáreas 
Nº de Empreendimentos 

Imobiliários Residenciais Verticais 
% 

Urbanização Consolidada 964  70,6 

Estruturação Metropolitana 97  7,1 

Qualificação Urbana 264  19,3 

Redução da Vulnerabilidade Urbana 36  2,6 

Redução da Vulnerabilidade Urbana e Recuperação Ambiental 5  0,4 

Total 1.366  100,0 

Tabela 1: Empreendimentos Imobiliários Residenciais Verticais Lançados entre 1985 e 2011 nos Eixos de Estruturação da Transfo rmação Urbana 
Segundo Macroáreas do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. 

Fonte: Centro de Estudos da Metrópole (CEM) com base em dados da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (EMBRAESP) - 
http://web.fflch.usp.br/centrodametropole/716 - 25/05/2018. 

Analisa, também, as cotas máximas de terreno por unidade habitacional daqueles empreendimentos 
comparando-as com os parâmetros definidos pela Lei 16.050 de 31 de julho de 2014 que institui aquele PDE, 
alterados pela Lei 16.402 de 22 de março de 2016, também denominada Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo (LPUOS). A Tabela 2 mostra a distribuição, segundo as Macroáreas, das 80.956 unidades 
habitacionais inseridas naqueles empreendimentos imobiliários residenciais verticais lançados entre 1985 e 
2011 nos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana do Município de São Paulo. Juntas, as Macroáreas 
de Urbanização Consolidada e de Qualificação Urbana concentram 84% daquelas unidades habitacionais. 

Macroáreas Nº de Unidades Habitacionais % 

Urbanização Consolidada 51.513  63,6 

Estruturação Metropolitana 7.051  8,7 

Qualificação Urbana 16.524  20,4 

Redução da Vulnerabilidade Urbana 4.089  5,1 

Redução da Vulnerabilidade Urbana e Recuperação Ambiental 1.779  2,2 

Total 80.956  100,0 

Tabela 2: Unidades Habitacionais Inseridas nos Empreendimentos Imobiliários Residenciais Verticais Lançados entre 1985 e 2011 nos Eixos de 
Estruturação da Transformação Urbana Segundo Macroáreas do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. 

Fonte: Centro de Estudos da Metrópole (CEM) com base em dados da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (EMBRAESP) - 
http://web.fflch.usp.br/centrodametropole/716 - 25/05/2018. 

                                                             

1 Considera-se um lançamento toda edificação ou parte dela com preço e/ou metragem e/ou endereço distintos, mesmo que isso 
signifique diferentes partes de um mesmo edifício. No presente estudo foram considerados somente os prédios. 
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Figura 1: Eixos de Estruturação da Transformação Urbana Definidos pelo Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. 

Figura 2: Eixos de Estruturação da Transformação Urbana e Macroáreas Definidos pelo Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. 
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A comparação entre parâmetros existentes nos Empreendimentos Imobiliários Residenciais Verticais e 
previstos nos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana é apresentada por Macroáreas definidas por 
aquele PDE, subdividindo o território paulistano segundo características urbanas e ambientais genéricas que 
norteiam a formulação de objetivos distintos para o planejamento urbano e o ordenamento territorial. Essas 
Macroáreas são utilizadas como base para segmentar os “Eixos de Estruturação da Transformação Urbana”. 

Dentre as linhas estratégicas do PDE destaca-se, para o presente trabalho, a intenção de “orientar o 
crescimento da cidade nas proximidades do transporte público”. A espacialização dessa intenção ocorre na 
definição dos já mencionados “Eixos de Estruturação da Transformação Urbana”. Segundo o Artigo 75 do 
PDE, estes Eixos são “definidos pelos elementos estruturais dos sistemas de transporte coletivo de média e 
alta capacidade, existentes e planejados, (e) determinam áreas de influência potencialmente aptas ao 
adensamento construtivo e populacional e ao uso misto entre usos residenciais e não residenciais”. 

Para a regulação do “adensamento construtivo e populacional”, o PDE utiliza a Cota Máxima de Terreno por 
Unidade Habitacional que, de acordo com o Quadro 1 de definições anexo ao PDE, “é a relação de densidade 
habitacional, expressa em unidade por área, entre a área total do terreno e o número de unidades 
habitacionais a serem idealmente produzidas” (PMSP, 2015, p. 183).  

De acordo com o Quadro 2, anexo ao PDE, a Cota Máxima de Terreno por Unidade Habitacional nos trechos 
dos “Eixos de Estruturação da Transformação Urbana” inseridos na “Macrozona de Estruturação e 
Qualificação Urbana” é igual a 20 e nos trechos inseridos na “Macrozona de Proteção e Recuperação 
Ambiental”, porém “fora da área de proteção aos mananciais”, é igual a 40.  

O Artigo 174 da LPUOS alterou a Cota Máxima de Terreno por Unidade Habitacional para 30, favorecendo os 
investidores do mercado imobiliário possibilitando a construção de empreendimentos imobiliários 
residenciais com apartamentos maiores destinados geralmente a compradores com maior poder aquisitivo. 
Segundo aquele Artigo 174, essa alteração é válida por três anos, de março de 2016 a março de 2019. 

Na Tabela 32 nota-se que os valores médios da Cota de Terreno por Unidade Habitacional utilizadas nos 
empreendimentos residenciais verticais lançados entre 1985 e 2011 estão acima de 30 indicando 
verticalização com baixo adensamento habitacional. 

Macroáreas Cota de Terreno por Unidade Habitacional 

 Mínima Máxima Média 

Urbanização Consolidada 5,3 467,8 35,6 

Estruturação Metropolitana 10,1 107,1 31,5 

Qualificação Urbana 8,8 2.131,5 38,0 

Redução da Vulnerabilidade Urbana 20 54,2 34,4 

Redução da Vulnerabilidade Urbana e Recuperação Ambiental 31,2 66,4 48,6 

 Tabela 3: Cotas de Terreno por Unidade Habitacional Utilizadas nos Empreendimentos Imobiliários Residenciais Verticais Lançados entre 1985 e 
2011 nos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana Segundo Macroáreas do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. 

Fonte: Centro de Estudos da Metrópole (CEM) com base em dados da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (EMBRAESP) - 
http://web.fflch.usp.br/centrodametropole/716 - 25/05/2018. 

                                                             
2 Na Macroárea de Qualificação Urbana, se desconsiderarmos o valor máximo da Cota de Terreno por Unidade Habitacional que é 
2.131,5 e considerarmos os valores abaixo de 122,2, segundo maior encontrado naquela Macroárea, temos um valor médio para a 
Cota de Terreno por Unidade Habitacional correspondente a 30,0. 
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TRABALHO 03: 
Verticalização e Densidade Urbana em Cidades de Porte Médio:  

O Caso de Joinville - SC 

O objetivo desse estudo é discutir os efeitos do processo de verticalização sobre a densidade urbana ocorrido 
em Joinville no período de 1970 a 2017. 

A temática se relaciona com a discussão acerca do embate do ideário da verticalização da paisagem urbana 
alinhada com a discussão entre cidades compactas e cidades dispersas. O debate se faz necessário na medida 
em que se relaciona com a urbanidade, dimensão associada com a forma como se faz o uso da cidade a partir 
de espaços mais diversificados, acolhedores, seguros e viáveis do ponto de vista da gestão. Nesse 
direcionamento, a cidade de Joinville surge como objeto de análise empírica pois viveu, como de resto das 
metrópoles e das cidades médias do Brasil, um surto edilício no período de 2009 a 2014, impulsionado pelo 
programa Minha Casa, Minha Vida. Essa dinâmica foi constatada pela análise do banco de dados geográficos 
desenvolvido para subsidiar o estudo desse processo particular de verticalização. 

A cidade de Joinville, um importante polo urbano-industrial do sul do Brasil, situado no litoral norte do estado 
de Santa Catarina, se caracteriza no conjunto da rede urbana brasileira como uma cidade de porte médio 
(570 mil habitantes). Sob o ponto de vista do desenvolvimento urbano, a cidade apresentou até meados da 
década de 1970 uma expressão espacial de cidade extensiva, resultado da urbanização fundada no 
parcelamento do solo através de loteamentos e desmembramentos, tanto legais quanto irregulares. Tal 
expressão espacial resultou em densidades urbanas abaixo de 70 hab./ha em grande parte dos bairros. O 
cenário começou a mudar a partir dos anos 1970, quando Joinville vivenciou um movimento de construção 
de edifícios acima de 10 pisos, com predomínio para a função residencial. Contudo, apesar da legislação 
urbanística ter sido bastante permissiva com relação a construção de prédios, cerca de 90,21% dos edifícios 
catalogados não ultrapassa os 12 pisos e cerca de 55,75% do universo pesquisado tem entre 3 e 4 pisos 
(SANTANA, 2017). O grande boom imobiliário com reflexos na construção de prédios de apartamentos teve 
início no ano 2000 e se estendeu até 2016, sob forte influência do programa Minha Casa, Minha Vida, em 
especial da faixa 2, quando, então, a grave crise econômica brasileira interrompeu o processo. Os estudos 
realizados indicam que, muito mais do que um processo de verticalização, a cidade de Joinville assistiu ao 
adensamento da malha urbana, com prédios de baixa altura e a contribuição expressiva de conjuntos de casas 
geminadas. Tais conjuntos, se, de um lado, contribuíram para o adensamento do tecido urbano, por outro 
lado, também atuaram como fortes concorrentes para o mercado de apartamentos. Em estudos adicionais 
realizados a partir da proposta inicial de compreender o processo de verticalização de Joinville, verificou-se 
que a combinação entre o processo de verticalização e a proliferação de conjuntos de casas geminadas 
resultou em aumento significativo da densidade urbana, em especial dos bairros periféricos, que em alguns 
casos ultrapassa a casa dos 100 hab/ha. Tendo como referência a base de dados construída para a análise da 
verticalização de Joinville e os estudos realizados sobre o adensamento demográfico e habitacional urbano, 
concluiu-se que, em se tratando de cidade de porte médio, a relatividade desses resultados precisa ser 
melhor compreendida. Visando o aprofundamento da questão, o estudo desenvolvido por Nakano (2016) 
para a cidade de São Paulo orientou bases para a discussão da qualidade do espaço urbano. A referência 
adotada refere-se a um centro metropolitano e analisa as “relações compassadas e descompassadas entre a 
verticalização e as variações nos níveis de adensamento demográfico, de empreendimentos imobiliários 
residenciais verticais”. Essa é uma discussão bastante pertinente em um centro de porte médio no qual a 
regulamentação do Plano Diretor propõe a implementação do instrumento de outorga onerosa do direito de 
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construir – OODC para incrementar a verticalização da cidade de Joinville, ainda que estudos empíricos 
tenham demonstrado que a aplicação do instrumento tem perspectiva de gerar pouco resultado tanto 
material, quanto financeiro, nesse último caso, especialmente para a municipalidade. Outra fragilidade diz 
respeito à possibilidade da verticalização se estender em áreas de interesse patrimonial arquitetônico-
paisagístico e de proteção ambiental. A tendência é que a verticalização ocorra em áreas de maior valor do 
solo urbano, comprovando-se a hipótese de que o Estado subsidia a produção da “cidade oca”. Por se tratar 
de centros urbanos com destacada diferença de escala – um centro metropolitano e uma cidade média –, faz-
se necessário adaptar os elementos de análise propostos pelo estudo de referência, em especial aqueles 
relacionados ao aspecto morfológico das edificações que, em Joinville, na sua grande maioria, constituem 
empreendimentos de um só edifício e, em geral, com altura inferior a 20 pisos. No caso de Joinville, as 
ocorrências de empreendimentos residenciais verticalizados constituem quatro feições: Classe 1, de até 4 
pisos; Classe 2, de 5 a 10 pisos; Classe 3, de 11 a 19 pisos; e Classe 4, com mais de 20 pisos. De outra parte, o 
maior componente da verticalização de Joinville são os prédios com até quatro pisos, e não os arranha-céus. 

REFERÊNCIAS: 

NAKANO, Anderson Kazuo. Compassos e descompassos entre a verticalização e as densidades urbanas na 
produção imobiliária da cidade de São Paulo. Sessão Temática 46. Verticalização e materialização das cidades 
brasileiras. In: IV ENANPARQ – Encontro da Associação Nacional de Programas de Pós-graduação e Pesquisa 
em Arquitetura e Urbanismo. Anais do IV ENANPARQ: estado da arte. Porto Alegre: ANPARQ, 1016. 
Disponível em: < http://www.anparq.org.br/dvd-enanparq-4/SESSAO%2046/S46-04-NAKANO,%20A.pdf>. 
Acesso em: 28 maio 2018. 

SANTANA, Naum Alves de. A verticalização (quando) possível na cidade de Joinville – SC: a cidade como 
pode ser, o projeto urbano e a realidade material. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Geografia, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2017. 
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TRABALHO 04: 
Densidades, Formas Urbanas e Urbanidades - Relações de Natureza Complexa 

O objetivo desta comunicação é problematizar algumas correlações entre densidades residenciais, formas 
urbanas e urbanidades, ressaltando sua natureza complexa. As formulações abstratas sobre densidades com 
a aplicação de um índice que se quer universal materializam-se em formas arquitetônicas e urbanísticas que 
estão em relação direta com as pessoas que as habitam e seus modos de vida. Trata-se de relações complexas 
entre formas espaciais e processos sociais. Ou seja, tanto as densidades quanto as formas urbanas são 
resultantes de processos sociais complexos, que envolvem inúmeros agentes. 

Implicados em tais processos encontramos: 

- os proprietários de terrenos
- a legislação urbanística e edilícia – os códigos de zoneamento e os códigos de edificação
- os empreendedores imobiliários e os produtos imobiliários
- a produção habitacional pelo Estado
- os planejadores, gestores e projetistas
- a população, sua diferenciação e sua distribuição no território, com seus diferentes modos de vida
- os espaços públicos
- o próprio processo de urbanização, em cada cidade, com sua diferenciação de territórios em termos

de infraestruturas e apropriação social

Na análise que fez das aplicações e tribulações do conceito de densidades, Arza Churchman (1999) fez um 
conjunto de considerações que resumimos a seguir. As inter-relações entre as variáveis implícitas no 
estabelecimento de densidade – a complexidade do mundo real – devem ser claramente explicitadas. Tal 
complexidade deve incluir a percepção das densidades pelos inúmeros atores sociais, particularmente pelos 
gestores e planejadores. Os modos de medida de densidade devem ser claramente explicados, assim como 
devem ser declarados os objetivos com que são empregadas. Não há uma solução única para densidades – 
ou seja, não há algo que se assemelhe a uma densidade ótima de aplicação universal – mas uma grande 
diversidade de ocorrências, dependente de inúmeros fatores.  

Para uma mesma densidade, podem haver diversas formas urbanas, e diversos modos de vida. Ou seja, uma 
densidade determinada pode corresponder a inúmeras configurações de forma urbana, de arranjos espaciais 
(CHURCHMAN, 1999; CAMPOLI e MACLEAN, 2007), que por sua vez corresponderão a diversos processos 
sociais.  

Não se trata propriamente de uma novidade. É bem conhecida a argumentação de Le Corbusier em defesa 
da torre isolada no parque – ou no lote, em sua versão de mercado – como alternativa para as fileiras de 
casas das extensões urbanas do século XIX e inícios do século XX (LE CORBUSIER, 1959). Formas urbanas e 
modos de vida – ou urbanidades – distintos para uma mesma densidade: no plano do ideário, uma 
organização fordista contraposta a uma organização pré-fordista do espaço urbano. 

Podem ser apontadas diversos benefícios obtidos por densidades altas: a utilização mais eficiente das 
infraestruturas, com custos mais baixos; a redução da dependência do automóvel; o aumento das interações 
sociais com uma combinação adequada de diferentes usos; e menor consumo de espaço e maior 
sustentabilidade ambiental (TAYLOR e VAN NOSTRAND, 2008). 
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Uma série de publicações da editora a+t trata de densidades analisando projetos urbanísticos arquitetônicos, 
entre os quais D Book (PER et al, 2007) e Why density? (PER et al, 2015). Nesta última publicação, são 
apresentadas análises de projetos e propõe-se que o indicador a adotar no estudo de densidades seja o 
coeficiente de aproveitamento, ou seja, a razão entre a área de construção e a área do terreno. Entretanto, 
as densidades construtivas – objeto das leis de uso e ocupação do solo – tem correlações de compasso e 
descompasso seja com a densidade populacional, seja com a verticalização, como demonstrou Kazuo Nakano 
(2015). 

Destaco que as correlações entre densidades, formas urbanas e urbanidade são de natureza complexa e 
propensa a controvérsias. Debate recente sobre o termo urbanidade e suas diferentes abordagens têm 
expressão no livro Urbanidades, organizado por Douglas Aguiar e Vinicius Neto (2012), com a participação 
de diversos autores. Renato Saboya (2011), por exemplo, propôs que o conceito de urbanidade contém as 
seguintes dimensões: muitas pessoas utilizando os espaços públicos; diversidade de perfis, interesses, 
atividades, idades, classes sociais, etc.; alta interação entre os espaços abertos públicos e os espaços 
fechados; diversidade de modos de transporte e deslocamento; pessoas interagindo em grupos; traços da 
vida cotidiana. Trata-se de processos sociais presentes nos espaços públicos, em relação com a conformação 
espacial e com as edificações (os “espaços fechados”). Sugiro que a continuidade da pesquisa dessas 
correlações inclua a discussão sobre cidadania e espaços públicos no contexto da formação social brasileira 
atravessada por políticas neoliberais. Penso que é necessário situar as diferentes urbanidades – em 
correlação com as formas espaciais – em uma perspectiva mais ampla de interpretação de nossa realidade. 

As considerações acima são ilustradas por estudos preliminares de densidades, formas urbanas e 
urbanidades em diferentes situações, com base na Sinopse por Setores do IBGE de 2010: Copacabana, no Rio 
de Janeiro; Brasilândia, Santa Cecília e Pacaembú em São Paulo; Plano Piloto e Cruzeiro, em Brasília. Tais 
estudos comparativos de casos empíricos permitem construir questões mais específicas que podem vir a 
aprofundar a compreensão da problemática colocada. 
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TRABALHO 05: 
Verticalização Socialmente Necessária, Possibilidade de Insurgências 

 

São fartas as evidências de que a verticalização das paisagens urbanas brasileiras produz mais prejuízos do 
que benefícios à maioria da população.  

Logo, parece desnecessário aumentar o caudal de críticas sobre as forças do mercado e decisões de governo 
envolvidas na produção do edifício vertical, até porque já foram realizadas com grande competência 
(FRAMPTON, 1983; SOUZA, 1994; SOMEKH, 1984, 1994, 2014; FIX, 2011; NAKANO, 2015).  

Apesar disso, vale a pena, ao menos, confrontar o modelo dominante por intermédio da noção de “mercado 
socialmente necessário”.  

Em princípio, tal conceito impede que a concepção hegemônica de mercado imponha-se como “única versão 
possível das trocas econômicas” e “confrontos inúteis com os defensores do ente mercado” (RIBEIRO, 2005, 
p. 107).  

Esse é o ponto de partida das reflexões postas em discussão neste trabalho. 

A noção elementar do “socialmente necessário” propõe a “verticalização socialmente necessária”.  

Por hipótese, a verticalização que se difunde e se amplifica nas paisagens urbanas não é a única possível. Há 
outros projetos insurgentes, que indicam possibilidades históricas que não se pode desprezar no horizonte 
democrático radical (SANTOS, 2002). 

Nesse cenário, a insurgência da verticalização socialmente necessária é testada por meio de três contextos 
que podem colocar em marcha outra globalização, assim como outras formas de mercado, políticas urbanas 
e verticalizações. 

São estes: (i) unicidade técnica e universalização da cultura; (ii) arena do território usado/praticado; e, (iii) a 
existência de pré-condições para constituição do período popular da história.  

Com o mundo tornado global, a sensação de afunilamento da experiência urbana encontra explicação na 
emergência de unicidades: técnicas, do tempo e do motor da vida econômica e social (SANTOS, 1996, p. 151).  

Indissociáveis, elas se permeiam. Mas, a unicidade técnica traduz melhor a tendência de desaparecimento 
de nuances dos sistemas técnicos locais, da relação homem-natureza e da cultura e das diferenças 
morfológicas entre lugares.  

A unicidade técnica é portadora da crescente estandartização, banalização e mesmice dos espaços urbanos 
nos centros das cidades devido à difusão global da paisagem construída pelo “arranha-céu” (p. 199).  

A tendência visibilizada do fenômeno é de alargamento. Das periferias metropolitanas às pequenas cidades 
(SILVA NETO, 2016, p. 10). 

10342



Mas, outra possibilidade de verticalização é lançada no sentido do socialmente necessário. 

Longe de abolir o engenho da forma vertical, outros cenários podem se reproduzir intermediados por 
“tecnologias apropriadas” (GOLDEMBERG, 1978; GARCIA, 1987) e estratégias sutis do “regionalismo crítico” 
e da “resistência do lugar e da forma”, reconciliando “o impacto da civilização universal com elementos 
derivados indiretamente das peculiaridades de um lugar concreto” (FRAMPTON, 2006, p. 7). 

Como técnica e fato econômico, a construção do edifício em altura testemunha a “vitória da civilização 
universal sobre a cultura modulada localmente” (p. 39), brotando daí o “conflito” de “como tornar-se 
moderno e voltar às fontes” (RICOEUR, apud Id., ibid., p. 38) e as possibilidades insurgentes.  

O próprio sistema impõe limite. “Se o capitalismo tomou conta do mundo inteiro, a contradição se torna 
paradoxo, que é contradição em estado puro, então não tem outra solução senão a mudança” (SANTOS, 
1998). 

Há que se considerar ainda que o fenômeno territorial apreendido pelo pensamento único não compreende 
a totalidade do fenômeno: o território usado (SANTOS, 1999), “a arena da oposição entre o mercado [com] 
a ‘geografia da produção’ e a sociedade civil [envolvendo] sem distinção, todas as pessoas” (Id., 1996, p. 207). 

O território não é suporte. É instância ativa da sociedade.  Compreende o reino das verticalidades, que se 
realizam na “geografia da produção” e junto à sociedade civil no domínio das horizontalidades.  

As verticalidades não podem se concretizar se não forem nos lugares, nas horizontalidades. O mundo, 
compreendido apenas pela presença da hegemonia dos agentes econômicos, é ficção conveniente para 
acachapar qualquer expectativa de mudança substantiva. 

 O mundo globalizado adquire materialidade quando se realiza nos lugares com os recursos técnicos, 
econômicos, políticos e culturais ali depositados.  

Fora disso, como rede, é abstração naturalizada como único projeto possível.  Mas não é. 

A inflexão reside nas horizontalidades.  Além de serem depositárias dos pontos nos quais se realizam o espaço 
dos fluxos, as verticalidades que delas dependem, são portadoras dos projetos incumbidos da “valorização 
do sujeito coletivo” (RIBEIRO, 2014, p. 62-63).  

Nas condições históricas atuais, a tratativa de possíveis históricos não tem como ignorar o “desenvolvimento 
de baixo para cima” (STHÖR, 1981), mesmo porque os recursos para sobrevivência “de cima para baixo” 
estão colocados ali, nos lugares. 

 “O ponto de partida para pensar alternativas seria, então, a prática da vida e a existência de todos” (SANTOS, 
2000, p. 148), fundamento de um mundo pós-globalizado com a possível emergência do período popular da 
história, que já se anuncia, exigindo “(...) a reconstrução do arcabouço político-territorial do país a serviço da 
sociedade, isto é, da população” (p. 105). 

Na insurgência, importa a suplantação do gestionarismo com a missão de compreender que o momento 
histórico se abre à ação política. “Esta desestabilização cria a possibilidade de se pensar a partir do futuro, e 
não apenas a partir do passado” (RIBEIRO, 2014, p. 133). 
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Cota de solidariedade, cota ambiental, cota parte máxima para indução socialmente necessária dos eixos de 
adensamento urbano possível com a presença de infraestruturas, corporalidades visibilizadas com a 
ampliação da mobilidade, “a destreza de cada um de nós (...) a capacidade de fazer coisas bem ou mal, muito 
ou pouco” (SANTOS, 1997, p. 134) na implantação de rede de ciclovias e coletivização do espaço icônico da 
verticalização em São Paulo, a avenida Paulista, tudo isso foi um dia possível com urbanidades que fazem “de 
uma cidade uma cidade” (LÉVY, 1997). 

Estão no PDE de São Paulo (2014) e na LPUOS (2016). Mas como as disputas não cessam, a revisão discutida 
logo em seguida, em 2017 e 2018, reposiciona a mercadoria urbana nas prateleiras do mercado.  

Indicador. 

Na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, a cota-parte máxima permitida é 20. Pleiteando-se 
30, abre-se caminho às desurbanidades da “cidade oca” (NAKANO, 2015). 

Mas, esperançosamente, “a história apenas começa” (SANTOS, 2000, p. 170-174). 

Há, sim, outra verticalização. Ou melhor, particularidades socialmente necessárias, múltiplas, tantas 
verticalizações quantos forem os lugares. 
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OPERACIÓN URBANA CENTRO EN SÃO PAULO  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

 

RESUMO: 
Este estudo tem como foco a Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) localizada no bairro de Santa Ifigênia, região da 
Luz na cidade de São Paulo. Área essa que foi objeto de projeto de revitalização ocorrido na gestão do então prefeito 
Gilberto Kassab (2006-2012). No Plano Diretor de 2002 (Lei nº 13.430), aprovado durante a gestão da prefeita Marta 
Suplicy, foram definidos, no referido perímetro, como ZEIS 3 cerca de 10 ha, correspondendo a um total de cinco 
quadras completas e seis quadras parciais. Nota-se, ainda, que as ZEIS localizadas nas áreas mais centrais da cidade são 
vistas pelo mercado imobiliário como essas áreas como potencialmente interessantes para promoção de Habitação de 
Mercado Popular (HMP), atingindo uma faixa da população com renda de até 16 salários mínimos, mas não para 
contemplar famílias cuja renda é, no máximo, de seis salários mínimos. Como nas ZEIS 3, quando de promoção privada, 
no mínimo 40% da área construída computável deve ser Habitação de Interesse Social (HIS), as incorporadoras acabam 
tendo pouco interesse por nelas construir ou, muitas vezes, buscam construir passando por cima dessa obrigatoriedade. 
Isso vem acontecendo na área da Subprefeitura da Lapa, na orla ferroviária em bairros como Lapa e Barra Funda 
(PESSOA, 2009).  
PALAVRAS-CHAVE: habitação de Interesse Social; habitação de baixa renda; Pano Diretor de São Paulo.  

ABSTRACT: 
This paper deals with the analysis of the production of Social Housing, provided by private investors and public agencies 
in the neighbourhood of Santa Ifigenia, located downtown São Paulo, State of São Paulo, Brazil. The time span 
corresponds to the administration of former mayor of the city, Gilberto Kassab (2006- 2012). The 2002 Sao Paulo Master 
Plan (Law nº 13.430), approved during Marta Suplicy municipal administration, defined about 10 ha as ZEIS 3 which 
correspond five total blocks plus six partial blocks. ZEIS 3, located in central areas of the city are seen by the real estate 
market as potentially interesting to build housing for the middle-class population, witch makes up to 16 minimal wages 
a month, but not for low income people, making up to 6 wages a month.1  The goal of this study is to analyse the 
effectiveness of these ZEIS in the process of revitalizing the area and to determine whether or not the purpose of building 
housing for low income people has been reached. 
KEYWORDS: Social Housing; low income housing; Sao Paulo master plan. 
 
 

                                                             
1 The minimal wage in Brazil is R$954,00 which is about US$246,00. 
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RESUMEN: 
Este artículo aborda el análisis de la producción de Vivienda Social proporcionada por inversores privados y agencias 
públicas en el barrio de Santa Ifigenia, un barrio ubicado en el centro de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. El lapso 
corresponde a la administración del ex alcalde de la ciudad, Gilberto Kassab (2006-2012). El Plan Maestro de São Paulo 
de 2002 (Ley nº 13.430), aprobado durante la administración municipal de Marta Suplicy, definió unas 10 ha como ZEIS 
3, que corresponden a cinco bloques en total más seis bloques parciales. ZEIS 3, ubicado en áreas centrales de la ciudad, 
es visto como potencialmente interesante por el mercado inmobiliario para construir viviendas para la población de clase 
media, con hasta 16 salarios mínimos al mes, pero no para personas de bajos ingresos, haciendo 6 salarios al mes. El 
objetivo de este estudio es analizar la efectividad de estos ZEIS en el proceso de revitalización del área y determinar si se 
ha alcanzado el objetivo de construir viviendas para personas de bajos ingresos. 
PALABRAS-CLAVE: Vivienda social; vivienda de bajos ingresos; Plan maestro de Sao Paulo. 
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ZEIS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

O Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE, Lei n° 13.430 de 13 de setembro de 2002) estabeleceu 686 
ZEIS com a intenção de reservar áreas para a construção de habitação social, garantindo a permanência da 
população de baixa renda no lugar onde já habitam, porém em situação precária. Assim, áreas ocupadas por 
favelas, loteamentos clandestinos, cortiços, devem continuar abrigando a população mais carente, porém 
em habitações dignas a serem edificadas pela iniciativa privada ou pública.  

Algumas áreas subutilizadas foram designadas ZEIS, na intenção de fazer com que a propriedade cumpra sua 
função social, visto que, na ocasião da elaboração de PDE, o município de São Paulo contava com um déficit 
habitacional de 380 mil moradias2. Naquela ocasião, a população do município era de 10,4 milhões de 
habitantes. 

No PDE de 2002 foram estabelecidos quatro tipos de ZEIS (ZEIS 1, 2, 3 e 4), sendo as ZEIS 3 situadas nas áreas 
centrais e orla ferroviária, áreas essas em processo de transformação por várias razões. Nas áreas centrais 
foram delimitadas ZEIS 3, pois apresentam forte degradação e carência de imediata recuperação e 
constituem uma das principais diretrizes do PDE. Na orla ferroviária também foram designadas várias ZEIS 3, 
pois essa área apresenta potencial de transformação frente ao deslocamento da indústria, situada nos seus 
arredores, para áreas do interior do estado e outras localidades.  

As ZEIS 3, portanto, constituem uma tentativa de evitar a gentrificação, tão comum quando ocorre a 
revitalização de áreas degradadas, possibilitando, portanto, a permanência dos atuais moradores de baixa 
renda, sem os expulsar para regiões periféricas da cidade, que são menos dotadas de infraestrutura urbana. 
Isso também coibiria o espraiamento da malha urbana, incentivando o adensamento da cidade que hoje 
sofre as consequências desse tipo de ocupação, sob forma de perda de tempo nos deslocamentos ou 
loteamentos sem equipamentos urbanos, tais como escolas, postos de saúde, entre outros. 

 

O BAIRRO SANTA IFIGÊNIA 

O advento da ferrovia Santos Jundiaí, construída no fim do século XIX para escoamento da produção do café 
do interior do estado para o porto de Santos, altera de forma marcante a urbanização da cidade de São Paulo. 
A partir da implantação da ferrovia, teve início uma onda de urbanização, mediante o loteamento de chácaras 
localizadas na sua borda.  

O suíço Frederico Glete e o alemão Victor Nothmann adquiriram a Chácara Mauá e a lotearam com ruas mais 
largas que as do triângulo histórico3 (área mais antiga da cidade), dando origem aos bairros de Campos Elíseos 
e Santa Ifigênia. Glete abriu as ruas dos Protestantes, Triunfo, Andradas, Nothman e Glete entre outras 

                                                             
2 Atualmente, o déficit habitacional na capital é estimado em 474 mil novas moradias para famílias com renda mensal de até seis 
salários mínimos, sendo 358 mil para famílias com renda de até três salários. A população do município é de 12,1 milhões de 
habitantes, de acordo com dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017). 

3 É chamado de Triângulo Histórico ou Centro Velho a área compreendida entre as ruas Direita, XV de Novembro e São Bento. De 
acordo com Benedito Lima de Toledo (1983, p. 13): “é uma acrópole que abrigou a cidade em seus três primeiros séculos de 
existência”.   
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(TOLEDO, 1983). Os nomes das ruas do bairro de Santa Ifigênia fazem alusão à guerra do Paraguai: Triunfo, 
Aurora e Vitória. 

Notadamente, após 1890, a classe média e a elite paulistanas passaram a valorizar bairros próximos ao núcleo 
histórico, porém distantes o suficiente da aglomeração, porém com a mescla de funções existentes nas 
cercanias imediatas da região. Buscaram terrenos localizados em zonas altas, arejadas e limpas, preocupação 
proveniente dos novos conhecimentos científicos sobre saúde e higiene. Por essa razão, bairros como 
Higienópolis (1898) e a Avenida Paulista (1891) foram abertos nesse momento. 

Campos Elísios foi o primeiro bairro em que se buscou traçar um plano de ruas regulares, o 
que contribuiu para identificá-lo como o primeiro endereço aristocrático da cidade. Ainda 
permitindo a mistura de classes, porém próximo ao centro e às ferrovias, foi substituído na 
preferencia dos abastados pelas regiões de Higienópolis, situado em terrenos altos, 
arejados, e posteriormente, pela avenida Paulista. Foi no rumo indicado por esses 
empreendimentos que se definiram as zonas de expansão das classes médias e abastadas 
no início do século XX. Será nesse eixo oeste-sudoeste indicado pelas regiões mais 
claramente habitadas pelas elites que a Cia. City comprará seus terrenos e, posteriormente, 
implantará seus empreendimentos a partir da segunda década do século XX. (WOLFF, 2001, 
p. 56).

As grandes transformações urbanas nesta área ocorreram durante a gestão do presidente de São Paulo, João 
Teodoro Xavier (1872-1875). Destaca-se, nesse período, o replanejamento do Jardim da Luz, principal área 
de lazer da cidade na época. João Teodoro mandou vir do Rio de Janeiro mudas de plantas e árvores, colocou 
esculturas da Vênus e das quatro estações e construiu um mirante de 20m de altura. A Estação da Luz foi 
construída na década de 1900, substituindo a antiga estação de 1867. A nova estação, de estrutura metálica, 
veio da Inglaterra e foi durante muito tempo a edificação de maior destaque da cidade, simbolizando a 
metrópole do café. 

Desde a década de 1930, a região vem enfrentando uma decadência que teve início com a crise cafeeira. A 
esse fato somaram-se outros, como a inauguração da estação rodoviária nos Campos Elíseos, o deslocamento 
da classe de renda alta para outros bairros e, mais tarde, o esvaziamento do centro da cidade para a área da 
Avenida Paulista. A ocupação da região por moradores de rua e usuários de drogas mostra bem a que nível 
de abandono a região chegou recentemente, recebendo inclusive uma nova designação: Cracolândia.  

A degradação da região chegou ao ápice no fim do século passado, quando algumas intervenções foram feitas 
na tentativa de reverter essa tendência. Entre as ações para a recuperação da área, podemos citar o restauro 
e adequação da Pinacoteca do Estado (projeto de Paulo Mendes da Rocha e Eduardo Colonelli, 1998); a 
construção da Sala São Paulo − sala de concertos dentro da Estação Júlio Prestes – (projeto do escritório 
Dupré Arquitetura e Coordenação, 1997); a criação da Estação Pinacoteca no prédio antes ocupado pelo 
DOPS (Departamento de Ordem Política e Social); o restauro da Estação da Luz e a implantação do Museu da 
Língua Portuguesa na estação (projeto de Paulo e Pedro Mendes da Rocha, 2000). 

10352



NOVA LUZ 

Frente à grande deterioração ocorrida no bairro de Santa Ifigênia, a região passou a ser foco de propostas de 
requalificação urbana, visto que se trata de uma área com boa infraestrutura, acessibilidade e oferta de 
empregos, além de fazer parte do centro da cidade e ser estratégica no tecido urbano (figura 1).  

Figura 1: Bairro de Santa Ifigênia mostrando a Estação Pinacoteca e a Estação Júlio Prestes no primeiro plano, a Avenida Duque de Caxias no 
centro e a ZEIS no lado esquerdo. 

Fonte: Agnaldo Bertolo, s.d. 

Em 2005, o prefeito em exercício Gilberto Kassab (durante a gestão de José Serra) declarou a área definida 
pela Rua Mauá e pelas Avenidas Cásper Líbero, Ipiranga, Rio Branco e Duque de Caxias, totalizando 105 mil 
m², como área de utilidade pública, através do decreto nº 46.291 de 2005. A ideia seria atrair empresas 
privadas a investir na área com o intuito de recuperá-la, pois era (e ainda é) uma das mais degradadas do 
centro da cidade. Nessa ocasião, 23 empresas se cadastraram e apresentaram um detalhamento dos 
investimentos a serem feitos (SOUZA, 2010). 

A denominação “Nova Luz” deu-se nessa época e esse batismo para a região é visto por usuários como uma 
tentativa de desqualificar o bairro de Santa Ifigênia, uma região consolidada e que carrega uma história 
importante para a cidade. Em dezembro de 2005, José Serra sancionou a Lei Municipal nº 14.096, garantindo 
incentivos fiscais às empresas cadastradas para investir na área, tais como desconto de até 50% de IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Urbano) e desconto de até 80% de ISS (Imposto Sobre Serviços) por dez anos, 
a serem concedidos após a comprovação das benfeitorias (SOUZA, 2010). 
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Em março de 2006, Gilberto Kassab tomou posse como prefeito de São Paulo e, logo após, anunciou que 
daria sequência ao projeto então denominado Nova Luz, expandindo o perímetro para as Avenidas Rio 
Branco, Duque de Caxias, Prestes Maia, Ipiranga e Praça Alfredo Issa, compreendendo 27 quadras passíveis 
de intervenção e desapropriação. O novo perímetro passou a ter 26,9ha. Alguns meses depois, foram 
realizadas desapropriações para a instalação da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Município de São Paulo (PRODAM) e de um prédio para a Guarda Civil Metropolitana. 

A construtora Odebrecht, entre outras, manifestou interesse em investir na região, mas encontrou 
dificuldade para adquirir imóveis, dada a fragmentação da área e seus inúmeros proprietários. O Sindicato 
Patronal da Habitação (Secovi) encabeçou um grupo de empresários interessados em atuar na área, 
executando o projeto do urbanista Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba.  

O projeto, defendido pelo vice-presidente do Secovi, Claudio Bernardes, propunha uma nova ocupação das 
quadras usando um gabarito baixo, com edifícios de poucos andares e um miolo de quadra com uso 
semipúblico no caso de edifícios comerciais. Nas quadras ocupadas por edifícios residenciais, o miolo de 
quadra seria de uso privativo dos moradores. Duas torres de oitenta andares seriam construídas, utilizando 
o potencial construtivo das quadras que não usariam o coeficiente de aproveitamento máximo do local. 

Os comerciantes e proprietários de imóveis da região foram surpreendidos com esse projeto, desenvolvido 
sem qualquer participação ou consulta aos usuários, proprietários ou locatários. Isso causou uma reação 
totalmente desfavorável à intenção da prefeitura, visto que, embora a área apresentasse uma forte 
degeneração, não se trata de um local abandonado ou sem uso. Ao contrário. O comércio de artigos 
eletrônicos da Rua Santa Ifigênia e adjacências representa uma atividade econômica com muita vitalidade e 
representa a segunda arrecadação de impostos do município de São Paulo, superada apenas pela região 
comercial da Rua 25 de Março. Para debater as questões referentes à Nova Luz, foi criada a Associação de 
Comerciantes da Santa Ifigênia (ACSI), presidida pelo comerciante Paulo Garcia (SOUZA, 2010). 

 

O PROJETO DO CONSÓRCIO 

Em maio de 2010 foi divulgada a escolha do consórcio que ficaria encarregado de revitalizar a Nova Luz. A 
empresa selecionada foi a Companhia City com a participação das empresas Concremat Engenharia, Aecom 
Technology Corporation e Fundação Getúlio Vargas. A informação foi confirmada pelo Secretário de 
Desenvolvimento Urbano de São Paulo, Miguel Bucalem. 

A Companhia City4, empresa de origem inglesa, é conhecida em São Paulo pelos projetos de bairros-jardins 
como Jardim América, Pacaembu e Alto de Pinheiros, desenvolvidos a partir da primeira metade do século 
                                                             
4 A partir do segundo decênio do século XX, o projeto e a implantação de bairros residenciais destinados às camadas 
abastadas da sociedade paulistana não eram mais considerados uma novidade. Entretanto, o papel desempenhado 
pela Cia. City não esteve atrelado, somente, à sua importância como urbanizadora, mas, especialmente, pela 
implementação de um novo padrão urbanístico e arquitetônico, até então inédito na cidade: as cidades-jardins 
inglesas e os subúrbios-jardins anglo-americanos. O primeiro bairro-jardim loteado e comercializado pela Cia. City foi 
o Jardim América (1913). O projeto para esse novo bairro paulistano foi idealizado e concretizado pelos arquitetos 
ingleses Barry Parker (1867-1941) e Raymond Unwin (1863-1940). Outro bairro loteado por essa companhia e 
projetado, também, por Barry Parker foi o Pacaembu (1923). 
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XX. A escolha da empresa foi feita por ser considerada a mais habilitada a intervir na região. Nessa ocasião, 
previa-se o uso de concessão urbanística permitindo desapropriação de propriedades particulares 
promovidas pela iniciativa privada, questão que também será abordada neste trabalho.  

Em dezembro de 2010, o consórcio apresentou o projeto, delimitado pelas Avenidas Cásper Líbero, Ipiranga, 
São João, Duque de Caxias e Rua Mauá, englobando 45 quadras. O projeto dividia a área em cinco macro 
setores: Nova Luz distrito cultural e entretenimento, Timbiras distrito tecnológico, Nébias, Corredor Rio 
Branco e Triunfo. 

 

A ZEIS DA NOVA LUZ 

A área de cerca de 80 mil m², que compreende a ZEIS da Nova Luz, foi delimitada pelo Plano Diretor de 2002, 
visando manter no bairro a população que já mora na área, porém, em cortiços ou edifícios degradados. Essa 
ZEIS é vista por Claudio Bernardes, vice-presidente do Secovi, como um obstáculo para a implantação do 
projeto de Lerner, pois na referida ZEIS não seria possível a construção de edifícios comerciais. O que está 
também subentendido é que uma grande área reservada a uma população de baixa renda não seria bem-
vinda na opinião dos investidores, interessados apenas em obter lucros sem correr riscos. 

O mapa da área de concessão indica que o "miolo" do polígono − que inclui as Avenidas Rio 
Branco, Ipiranga e Duque de Caxias e as Ruas Mauá e Cásper Líbero − é todo formado por 
uma ZEIS-3. No local, o governo tem como diretriz para o futuro concessionário a 
construção de até mil habitações populares − dois terrenos, totalizando 15 mil m², já foram 
desapropriados para essa finalidade nas Ruas Aurora e Vitória. 

Mas os empresários ligados ao sindicato da habitação (Secovi) consideram que esse número 
de habitações para famílias de baixa renda deveria ser pulverizado − e não concentrado em 
um único espaço, o que poderia minar o interesse da classe média em morar no centro. 

A Nova Luz foi pensada para irradiar um novo modelo de crescimento na cidade, com a 
mistura de usos numa mesma região. O modelo que está proposto não interessa ao 
mercado. O nosso projeto foi feito pelo Jaime Lerner, que não vai mais participar da 
concorrência", afirma Cláudio Bernardes, vice-presidente do Secovi. 

Ele ainda refuta as críticas de urbanistas, de que o mercado não quer construir moradias 
populares com pequena margem de lucro. "Queremos construir, mas de forma pulverizada. 
Não podemos criar um Cingapura dentro de um espaço que pretende ser modelo de 
requalificação no País. (TAVARES, ZANCHETTA, BRANCATELLI, 2009, n.p.) 

Mais uma vez, uma ZEIS da área central é vista como um fator de desvalorização e um desestimulador de 
investimentos, enquanto em outras áreas valorizadas da cidade, como a Lapa e a Barra Funda, as ZEIS nelas 
situadas estão sendo construídas, porém os apartamentos estão sendo vendidos para uma população de 
classe média e não para famílias com renda de até 6 salário mínimos.  

Em uma pesquisa feita no site da Prefeitura “de olho na obra” em junho de 2011, nenhum pedido de 
aprovação de projeto para construção visando a realização de habitação de interesse social foi protocolado. 
Parece que a área estava congelada, aguardando o andamento do projeto Nova Luz. Na ZEIS da Santa Ifigênia, 
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o único edifício que iniciou a construção foi um mutirão organizado pela COMPAMARE, Cooperativa dos 
Catadores de Papel, Aparas e Materiais Recicláveis. Essa obra não foi concluída. 

O projeto elaborado pelo consórcio mantém a ZEIS, mesmo porque faz parte da Lei de Zoneamento e não 
poderia ser alterada. O arquiteto americano Stephen Engblom, um dos responsáveis pelo projeto de 
revitalização da Luz, entende que as áreas reservadas para construção de HIS e HMP podem espantar alguns 
investidores.  

Por outro lado, defende a ideia de que as pessoas não devem viver em bairros segregados e vê a diversidade 
social como positiva. As críticas mais frequentes à revitalização da área dizem respeito à ZEIS e à manutenção 
da população pobre no local (figura 2). A gentrificação que o PDE busca evitar com a criação dessa ZEIS, entra 
em choque com a intenção do prefeito Gilberto Kassab e dos potenciais investidores. 

 

 
Figura 2: ZEIS na Rua do Triunfo mostrando imóvel tombado em bom estado de conservação 

Fonte: PESSOA, 2012. 

 

CONCESSÃO URBANÍSTICA 

Gilberto Kassab foi reeleito prefeito em outubro de 2008, derrotando Marta Suplicy. Já em novembro, 
anunciou a intenção de aplicar o instrumento de política urbana denominado Concessão Urbanística no 
bairro de Santa Ifigênia. Esse instrumento deveria ser aprovado pela Câmara Municipal antes de ser aplicado. 
Começou aí uma sucessão de equívocos por parte da Prefeitura de São Paulo e da imprensa, que, 
corriqueiramente, citam tal instrumento urbanístico como parte do Estatuto da Cidade.  

A concessão urbanística nunca esteve prevista no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257 
de 2001), apesar de jornais, políticos e atores de entidades civis se equivocarem 
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constantemente nesse ponto – conforme fica mais evidente nas audiências públicas. 
(SOUZA, 2010, p. 51) 

Mas, mais grave que isso é a posição da Prefeitura, que pretende aplicar a Concessão Urbanística na Nova 
Luz delegando à iniciativa privada o poder de desapropriação, com o pretexto de implantar um plano 
urbanístico e depois realizar empreendimentos imobiliários nos imóveis desapropriados, lucrando com isso. 
Os proprietários dos imóveis ficariam fora desse processo. Seria um precedente terrível e colocaria por terra 
o direito de propriedade, uma vez que a desapropriação é prerrogativa exclusiva do Poder Público, com 
exceções muito delimitadas. 

Ora, esse dispositivo está se referindo às concessionárias de serviços públicos que estão 
executando esses serviços cabentes ao poder público sob forma de concessão ou 
permissão, mediante licitação, conforme disposto no art. 175 da Constituição Federal. São 
os casos de concessionárias de serviços de fornecimento de energia elétrica, de 
comunicação, de águas e esgotos, de transportes coletivos urbanos etc.  

Essas concessionárias prestam o serviço em lugar do poder concedente (União, Estados, DF 
ou Município) ficando autorizadas a cobrar diretamente do usuário uma tarifa justa pelo 
valor fixado na proposta vencedora, preservado pelas regras de revisão previstas na lei, no 
edital e no contrato. Por isso, elas respondem objetivamente pelos danos que seus agentes 
causarem a terceiros (art. 37, § 6º da CF).  

Pergunta-se, o que é que a concessionária de que fala o projeto legislativo tem a ver com a 
execução de serviço público mediante cobrança de tarifa? Existe, ou poderá existir no 
sistema jurídico a figura de concessionária de prestação de serviço público de 
desapropriação as suas expensas, para execução das obras de reurbanização, permitindo 
atividade lucrativa mediante revenda de novas unidades resultantes dessas obras?  

Esse projeto de lei está criando, na prática, a figura de concessionária de especulação 
imobiliária, atividade vedada ao próprio Poder Público. Como é possível transferir a 
particular o poder de desapropriar para fins de revenda, o que é vedado ao próprio Poder 
Público? (HARADA, 2009, n.p.) 

Em 2011, o Sindicato de Comércio Varejista de materiais elétricos e Aparelhos Eletrodomésticos no Estado 
de São Paulo, Sincoelétrico, protocolou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) contra a Lei da 
Concessão Urbanística (Lei 13.917/2009).  De acordo com a urbanista Lucila Lacreta, do Movimento Defenda 
São Paulo: 

A Constituição Federal, no artigo 182, parágrafo 4º, diz “É facultado ao Poder Público 
Municipal, mediante lei específica, para área incluída no plano diretor exigir, nos termos da 
Lei Federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que 
promova o seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de: parcelamento ou 
edificação compulsórios, imposto de propriedade progressivo no tempo e desapropriação 
com pagamento mediante títulos da dívida pública.  

Então, o que fica claro é que são os proprietários que deverão participar desse projeto de 
urbanização. Gostaria de saber: algum proprietário de imóveis nesse perímetro foi 
notificado pela Prefeitura para proceder ao processo de urbanização? Essa questão é uma 
falha gravíssima, porque retira do real proprietário e delega-se, sabe lá para quem, o lucro 
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imobiliário. O que está sendo proposto nesse projeto de lei é uma desapropriação 
compulsória, ou seja, quer o proprietário queira ou não participar do processo de 
urbanização, simplesmente retira-se o proprietário da área e se paga o preço do mercado 
atual. (LACRETA, 2011, n.p.) 

Em abril de 2011, o Poder Público suspendeu o projeto Nova Luz, mas, em agosto do mesmo ano, mudou a 
sua decisão, julgando a ADIN improcedente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que se buscava no início desta pesquisa era o entendimento dos motivos que levam à inação na promoção 
de Habitação de Interesse Social no bairro de Santa Ifigênia, diante da gritante demanda desse tipo de 
habitação em áreas centrais. Deparou-se, no entanto, com um jogo complexo de poder onde a 
municipalidade se posiciona ao lado de grandes grupos empreiteiros, desrespeitando os direitos dos 
proprietários de imóveis, inquilinos de imóveis residenciais e comerciais.  

Mais uma vez, a área urbana vem sendo tratada como mercadoria capaz de gerar altos lucros a pequenos, 
mas poderosos, grupos econômicos, enquanto o conceito de “função social da cidade”, apresentado pelo 
recém-conquistado Estatuto da Cidade, cai na categoria de teoria, senão de falácia. Ao que tudo indica, a 
discussão da área da Nova Luz terá continuidade e sua revitalização é bastante incerta. Consequentemente, 
o destino da ZEIS nela situada é ainda imprevisível. 
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PRECARIEDADE HABITACIONAL NO CENTRO DE SÃO PAULO 

HOUSING PRECARIOUSNESS IN DOWNTOWN SÃO PAULO 

PRECARIEDAD HABITACIONAL EN EL CENTRO DE SÃO PAULO 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Este artigo apresenta a situação da vulnerabilidade social e o problema das diferentes formas de precariedade de 
moradia, bem como, as formas de enfrentamento ao problema por parte do poder público no centro de São Paulo. O 
artigo examina as diversas expressões dessa precariedade habitacional (tais como os cortiços, favelas e ocupações), as 
respostas a ela dada pelos movimentos sociais de moradia, e como a política habitacional recente, tanto na esfera 
municipal quanto na estadual, está desvinculada da política urbana. 
PALAVRAS-CHAVE: habitação; precariedade; habitação de interesse social; áreas centrais; São Paulo.  

ABSTRACT: 
This article presents the situation of social vulnerability and the problem of the different forms of precarious housing, as 
well as ways of coping with the problem by the public power in São Paulo downtown. The article examines the diverse 
expressions of this housing precariousness (such as slums and favelas), the responses given to it by social housing 
movements, and how recent housing policy, both at the municipal and state levels, is unrelated to urban politics. 
KEYWORDS: housing; precariousness; social housing; central areas; São Paulo.   

RESUMEN: 
Este artículo presenta la situación de la vulnerabilidad social y el problema de las diferentes formas de precariedad de 
vivienda, así como las formas de enfrentamiento al problema por parte del poder público, en el centro de São Paulo. El 
artículo examina las diversas expresiones de esa precariedad habitacional (tales como los cortijos y las favelas), las 
respuestas a ella dada por los movimientos sociales de vivienda, y cómo la política habitacional reciente, tanto en la 
esfera municipal y en la estatal, está desvinculada de la política urbana. 
PALABRAS-CLAVE: vivienda; precariedade; vivienda de interés social; áreas centrales; São Paulo. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo1 apresenta a situação da vulnerabilidade social e o problema das diferentes formas de 
precariedade de moradia2, bem como as formas de enfrentamento ao problema por parte do poder público, 
no centro de São Paulo, município mais populoso do Brasil, com 12,1 milhões de habitantes (IBGE, 2017) e a 
capital do Estado de São Paulo, principal polo da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)3. 

Conforme dados do Plano Municipal de Habitação do município de São Paulo de 2016 (ainda em aprovação 
na Câmara Municipal), são identificados na cidade de São Paulo: 445.112 domicílios em favelas; 385.080 
domicílios localizados em loteamentos irregulares; 80.399 domicílios em cortiços; 15.905 pessoas em 
situação de rua; coabitações são 103.664 domicílios (habitações com mais de uma família); outro sério 
problema identificado é o ônus excessivo com aluguel, são 187.612 domicílios. Identifica-se mais de 1 milhão 
de famílias morando de forma precária na cidade de São Paulo. 

Diante deste cenário, nota-se que em função da localização e dos altos custos com transporte público, os 
distritos centrais do município de São Paulo receberam nos últimos anos um aumento populacional de 15,9% 
nas moradias precárias, segundo os dados do censo 2010 do IBGE, em relação ao mesmo censo de 2000. 
Uma parcela da população responde às necessidades habitacionais recorrendo a várias formas de moradia, 
entre elas, ocupações ilegais em imóveis vazios, favelas, muitas vezes a própria rua e os cortiços (Sanches, 
2015).  

A proeminência da crise habitacional na região central de São Paulo foi marcada com a tragédia que 
aconteceu no dia 1º de maio de 2018, com o incêndio seguido do desabamento do edifício Wilton Paes de 
Almeida, localizado no largo do Paissandu. Dezenas de famílias perderam seus pertences, algumas perderam 
a vida. Esta lamentável tragédia, demonstra que muitas famílias vivem em transitoriedade permanente, o 
Observatório das Remoções encontrou histórias de vidas que marcam a forma sistêmica de famílias que 
passam pelas diferentes moradias precárias na região central. Por exemplo, a história da Deise que saiu há 
sete anos do incêndio da Favela do Moinho (localizada na Barra Funda), passou a morar em cortiço na avenida 
Rio Branco e no mês de abril deste ano, foi expulsa pelo governo do Estado em função da futura construção 
de um hospital no quarteirão inteiro. Agora está acampada no largo do Paissandu, pois perdeu todos os seus 
pertences no incêndio do edifício Wilton Paes de Almeida sua última moradia (VILLELA, 2018). 

Assim, percebe-se que inúmeras famílias percorrem as diferentes formas de moradia precária na região 
central, muitas vezes, removidas pelo próprio poder público com ações de reintegração de posse de imóveis 
ocupados (imóveis vazios que não cumprem a função social da propriedade) ou por desapropriações de áreas 
que são objetos de projetos como o Governo do Estado com a Parceria Público Privado (PPP) para a 
construção do hospital Pérola Byington na região de Campos Elíseos.  

1 Este artigo é fruto da interlocução entre os grupos de pesquisa Habitat e Apropriações na Cidade Contemporânea, e 
Documentação e Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo no Mestrado Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Design 
do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. 

2 Habitação em área de risco ou em área de proteção ambiental e dos mananciais, coabitação (várias famílias partilhando um 
domicílio), alta densidade (mais de três pessoas por divisão) principalmente, nos cortiços (Fundação João Pinheiro a partir das bases 
do censo do IBGE de 2010). 

3 Conforme dados do IBGE em 2017, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), composta por 39 municípios, possuía 21,4 milhões 
de habitantes.  
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Conforme será exposto adiante, a política habitacional está desvinculada da política urbana: a prefeitura 
municipal cortou em 2018, em 1/3 do orçamento para habitação em relação ao ano anterior, tendo como 
ação mitigadora o auxílio-aluguel com valor de R$ 400,004. A Operação Urbana Centro até a presente data 
não realizou ações relacionadas à questão habitacional, desde o ano de sua criação em 1997. O Governo do 
Estado concentra suas ações nos projetos da PPP e o Governo Federal paralisou a produção de novas 
moradias.  

A QUESTÃO DA PRECARIEDADE HABITACIONAL 

A precariedade habitacional da Região Metropolitana de São Paulo atinge proporções gigantescas por 
inúmeras razões: insuficiência de infraestrutura urbana adequada, que podem causar doenças em função da 
falta de saneamento básico causando a insalubridade no ambiente de moradia; questões relacionadas às 
moradias inadequadas em áreas informais, como riscos de incêndio, desmoronamento, inundação, entre 
outros. Soma-se ainda a localização, a maior parte dos moradores de baixa renda mora nas áreas periféricas 
da cidade, enfrentam o problema das desigualdades sociais e territoriais, muitas vezes em conjuntos 
habitacionais massificados produzidos pelo Estado, ou em habitações precárias autoconstruídas, em 
loteamentos irregulares ou em favelas. Dependem do transporte coletivo que é insuficiente e com alto valor 
da passagem, mesmo assim, a população se desloca diariamente para utilizar os serviços e trabalhar na região 
central e sudoeste do município de São Paulo, local que concentram as principais oportunidades de empregos 
formais. Para ilustrar este cenário, o mapa da figura 1 representa a localização da alta vulnerabilidade social 
(vermelho até amarelo) e as oportunidades de emprego formal (roxo escuro para o lilás).  

 
Figura 1: Mapa do Município de São Paulo com a localização das oportunidades de empregos e a vulnerabilidade social 

Fonte: SMDU, 2014 

                                                           

4 Atualmente, são 30.000 famílias recebendo este valor.  O auxilio-aluguel foi desenhado para ajudar famílias que perdem suas 
moradias em função de obras públicas, ação judicial de reintegração de posse ou desastres naturais até encontrarem a moradia 
definitiva.  
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O cenário acima destaca a ausência de políticas públicas que propiciem o direito à cidade (LEFEBVRE, 2011 
[1968]) entendida pela ausência de equipamentos de saúde, de educação, de cultura e de lazer, 
fundamentais à qualidade de vida da população. Em contrapartida, nos distritos centrais do município de São 
Paulo nos últimos anos houve um aumento populacional de 15,9% nas moradias precárias, conforme os 
dados do Censo 2010, em relação a 2000. Sendo o principal fator, a moradia próxima do trabalho, 
consequentemente, esta parcela da população responde às necessidades habitacionais recorrendo a várias 
formas de moradia precária, entre elas, ocupações em imóveis vazios, favelas, muitas vezes a própria rua e 
nos cortiços.  

Os cortiços estão presentes na história da cidade de São Paulo, desde o final do século XIX, abrigavam: 
imigrantes, trabalhadores da indústria e dos serviços com baixa qualificação, negros alforriados, em geral, a 
população que recebia baixos rendimentos. As moradias eram subdividas em cômodos ou construídos em 
série para este fim, refletiram períodos em que não havia moradia suficiente para acolher os trabalhadores 
da cidade (VÉRAS, 2016). Condenado pelo poder público, pela elite e pela imprensa como local de 
promiscuidade, o cortiço ao longo da história é sinônimo de disseminação de doenças e desqualificação 
social, foi considerado ameaça à saúde pública. Para resolver o problema foram desenvolvidas várias políticas 
higienistas no fim do século XIX e início do século XX Segundo Bonduki (1998), o Higienismo apenas escondia 
a pobreza.  O discurso em fornecer a habitação digna esbarrava na questão do preço da terra e no problema 
de distanciar o operário da indústria, uma vez que o transporte coletivo, na época o bonde, era viável em 
áreas de grande adensamento populacional, ou seja, a concessionária do serviço público (Light and Power) 
não se interessou em aumentar as linhas de transporte coletivo em áreas com pouca rentabilidade. Desta 
forma, a estruturação da cidade até os anos 1940 se deu de forma mais concentrada (BONDUKI, 1998; 
KOWARICK e ANT, 1994). No decorrer das décadas seguintes com a formação da periferia na cidade de São 
Paulo, o “cortiço de periferia” também se constituiu com os cômodos enfileirados, cada família aluga e mora 
em cômodo único, realizando as diversas funções do habitar. Banheiros, pias e tanques são compartilhados 
com outras famílias com condições precárias de habitabilidade e a relação exploratória na cobrança do 
aluguel.  

A realidade velada da situação dos cortiços no município reflete na falta de informação e dados, em 1983, a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEMPLA) estimou o número em 2,58 milhões 
de habitantes morando em cortiços, representando 29,3% da população do município daquela época. Na 
sequência em 1993, a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (FIPE) realizou pesquisa amostral, que 
apontou uma população de aproximadamente 595.110 pessoas, moravam em 23.688 cortiços nas 20 
administrações regionais de São Paulo. Já em 2001, a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) 
efetivou outra pesquisa em área menor da cidade, abrangendo setores da Barra Funda, Bom Retiro, Bela 
Vista, Belém, Brás, Cambuci, Liberdade, Mooca, Santa Cecília e Pari, correspondendo a uma estimativa de 
38.512 habitantes, (CARICARI; KOHARA, 2006).  

No Plano Municipal de Habitação de São Paulo de 2011 a estimativa é de 80.389 domicílios encortiçados. 
Verifica-se a ausência do poder público em relação ao diagnostico desta precariedade habitacional e 
consequentemente, as ações com políticas públicas para programas habitacionais para melhorar as 
condições de vida dos moradores, no passado são verificadas ações pontuais (ver SANCHES, 2015). Em 2017, 
o Conselho Executivo da Operação Urbana Centro aprovou verba para a execução do censo de cortiços, mas
até este momento da elaboração deste artigo a Secretaria Municipal de Habitação aguarda definição jurídica
para contratar a empresa que será responsável pela execução do censo.  Na figura 2 em verde estão
localizados os cortiços cadastrados, mas os dados estão desatualizados.
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Figura 2: localização de cortiços nos distritos centrais 

Fonte: Geosampa, 2017 

As favelas na cidade de São Paulo estão presentes desde o início do século XX, conforme relata Pasternak 
(2016), porém, apenas em 1980, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contabilizam os dados 
dos moradores das favelas. A autora faz uma síntese das décadas sobre o assunto, a partir de textos escritos 
nas décadas a seguir: Entre os anos de 1940 até 1960, as favelas são consideradas como “doenças” e os 
favelados “grupo marginal” a remover (TASCHNER, 1984). Em meados dos anos 1970, realiza-se o cadastro 
da população favelada, onde é verificado que morar na favela é opção de moradia da população trabalhadora 
com baixos salários. Nos anos 1980, a percepção que a favela era uma marca da urbanização periférica e o 
poder público tem como ações: a colocação de infraestrutura e a instalação de moradias sociais com 
parcerias privadas. Anos 1990 são marcados pela redemocratização das instituições públicas com a 
municipalização das intervenções, nas ações a predominância são as intervenções pontuais e projetos de 
urbanização. A partir dos anos 2000, é marcado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que 
realiza intervenções em favelas e melhorais na infraestrutura urbana, porém, atualmente, com problemas 
na continuidade em função da gestão federal. 

Na Região Metropolitana de São Paulo são 600 mil domicílios favelados (18,50% em relação aos domicílios 
favelados brasileiros), segundo os dados do IBGE de 2010. Na cidade de São Paulo são 1.280.400 de 
habitantes morando em favelas em 2010, destacam-se principalmente, nos distritos que integram a áreas de 
preservação ambiental, conforme o mapa da figura 1.  Porém, nos distritos centrais também, existem favelas, 
um exemplo é a favela do moinho. 

Localizada entre os trilhos das duas linhas férreas operadas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM), entre as estações Barra Funda e Júlio Prestes, e área remanescente das indústrias Reunidas 
Matarazzo, a favela do moinho recebeu o aumento de população a partir dos anos 2000, em razão da 
migração da precariedade habitacional na própria área central, como: incêndio na favela do gato (localizada 
na avenida do estado); incêndio do viaduto Orlando Murgel; expulsão de cortiços da região. Em 2005, a 
subprefeitura da Sé realizou levantamento cadastral e encontrou número aproximado de 400 famílias, em 

10365



torno de 1600 moradores. Em 2007, a Associação da Comunidade do Moinho encontrou 600 famílias 
morando no local. Passou por vários incêndios, entre eles, 2011 e 2012, em 2017, a estimativa é de 1900 
moradores, conforme informações do Movimento Moinho Vivo (organização composta por moradores e 
parceiros da comunidade), são cerca de 1.900 pessoas vivem na favela. Até o momento deste artigo, as 
promessas de muitos políticos para a conquista da moradia digna não foram cumpridas.   

Figura 3: favela do moinho 
Fonte: Débora Sanches, 2014 

Gohn (1991) e Kowarick (1994), afirmam que os movimentos sociais de moradia, reivindicam políticas 
públicas para a habitação social na área central de São Paulo, desde o final da década de 1970. A formação 
dos movimentos sociais se iniciou com a organização dos moradores de cortiços contra os abusos sofridos, 
reinvindicações para infraestrutura básica nas áreas informais, entre outros aspectos. Neste sentido da luta 
pelo direito à cidade e à habitação (LEFEBVRE, 2011 [1968]) as reivindicações são materializadas em 1997, 
através das ocupações5 de imóveis vazios. Em função dos anos de debates e propostas para a atuação em 
cortiços com a SEHAB6 e CDHU7, entre 1997 e 2018 os movimentos de moradia realizaram mais de 100 
ocupações na área central (SANCHES, 2015). 

5 Neuhold (2009): no ano de 1997 foram realizadas onze ocupações em imóveis vazios na área central de São Paulo. 
6 Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Munícipio de São Paulo 
7 Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado. 
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Figura 4: ocupação Mauá 
Fonte: Débora Sanches, 2018 

Na pesquisa sobre a produção de habitação social realizada na área central pelo poder público no período 
entre 1990 a 2012, Sanches (2015) constatou que os movimentos de moradia contaram com o apoio técnico 
de Assessorias Técnicas que forneceram estudos de viabilidade técnica, principalmente para os imóveis 
vazios para serem reabilitados em habitação social, exerceram também papel fundamental na interlocução 
e no diálogo técnico entre a população e os funcionários do setor público. O inventário demonstrou a 
produção de 38 empreendimentos, realizados no âmbito de quatro programas governamentais, com 3734 
unidades habitacionais, sendo 2673 de unidades habitacionais para construção nova e 1061 de unidades 
Retrofit. Porém, com a descontinuidade administrativa do poder público, nas diferentes instancias 
governamental, houve interrupção no processo participativo de produção de habitação social na área 
central. Atualmente, são iniciativas através das Parcerias Público Privado (PPP) desenvolvidas pelos Governos 
do Estado e do Município que estão atuando na área central com pouca efetividade para a população 
moradora do local.  

Muitas famílias vivem na área central de forma transitória, se deslocam nas diferentes formas de moradia 
(cortiço, favela e ocupações). No dia 1 de maio de 2018, com o incêndio seguido de um desabamento do 
prédio Wilton Paes de Almeida localizado no Largo do Paissandu demonstrou a invisibilidade das famílias que 
vivem nesta precariedade, tornando evidente nas notícias veiculada na imprensa, porém, as declarações dos 
representantes do poder público nas diferentes esferas foram de buscar culpados e não de encontrar 
soluções.  

A tragédia é o reflexo da crise habitacional que assola o país, a moradia é tratada como mercadoria. Devemos 
entender que o direito à moradia digna é um bem de primeira necessidade, conforme aponta a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948 e na Constituição Federal Brasileira de 1988. Conforme Lefebvre 
(2011[1968]), o entendimento do que vem a ser moradia digna passa pelo entendimento do direto à cidade, 
neste sentido é importante destacar que os movimentos sociais de moradia, lutam pelo por estes direitos 
desde a década de 1970 em São Paulo.  

PROGRAMAS PÚBLICOS PARA HABITAÇÃO NA ÁREA CENTRAL 

O atendimento às necessidades habitacionais e o enfrentamento dos déficits caracterizados acima não têm 
ocorrido na escala e velocidade necessárias. Desde 2016 espera-se pela aprovação, pela Câmara Municipal, 
de um Plano Municipal de Habitação (PMH). O Projeto de Lei 619/16 está atualmente na Comissão de Política 
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Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo, e tem tido poucos avanços, o 
que já vem causando reações por parte da sociedade civil organizada. O plano foi elaborado de forma 
participativa com envolvimento da população paulistana desde a publicação de um caderno para discussão 
pública, em junho de 2016. 

Antes desse plano, em 2009, a Secretaria de Habitação havia publicado uma versão do PMH, em atendimento 
à exigência do Sistema Nacional de Habitação Social, vigente à época e que foi “colocado na geladeira depois 
que o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) foi lançado pelo governo federal” (ROLNIK, 2016). Esta 
proposta, entretanto, teve que ser revista já no ano seguinte, seja em função dos novos dados censitários 
divulgados pelo IBGE quanto pela necessidade de adequação em função da aprovação do novo Plano Diretor 
Estratégico, em 2014, que determinava expressamente a revisão através de um processo participativo (Lei 
16.050/14, art. 293, I) (SANTORO, 2016). 
A proposta de PMH de 2016 foi logo saudada por pesquisadores e ativistas da área como um marco nos 
processos de elaboração de planos habitacionais. Dentre as principais inovações apontadas nessa proposta, 
destacam-se: a incorporação de políticas de “aluguel social”, tanto na forma de um aluguel subsidiado que 
sirva como alternativa à propriedade de um imóvel para grupos específicos, quanto na introdução do Serviço 
Social de Moradia, opção de apoio à população em situação de vulnerabilidade e emergência extrema (como 
a população de rua ou as vítimas de desastres).  

Outro ponto de destaque da proposta foi a incorporação da política fundiária para habitação no seio da 
própria política habitacional. A implementação de tal política já vinha ocorrendo desde a delimitação das 
primeiras Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), instrumento consagrado pelo Estatuto da Cidade. Além 
disso, na gestão do prefeito Fernando Haddad (2012-2016) foram aplicados, pela primeira vez, os 
instrumentos de indução da ocupação através da notificação de imóveis para Parcelamento, Edificação ou 
Ocupação Compulsórios (PEUC) e o IPTU progressivo no tempo. Desde então, mais de mil imóveis vazios ou 
subutilizados já foram notificados na cidade (ROLNIK, 2016)8. 

A mudança de gestão do município, com a posse do prefeito João Dória Jr. e seu vice Mário Covas Neto, que 
posteriormente assumiu a prefeitura, marcou a interrupção tanto das notificações e cobrança do IPTU 
progressivo no tempo quanto da própria discussão do PMH entre os vereadores. A morosidade dessa 
tramitação foi lembrada após a tragédia de 1º de maio, quando uma Nota Pública foi divulgada cobrando a 
imediata aprovação do plano. A nota, assinada por mais de 80 entidades (entre associações civis, entidades 
de classe, organizações não-governamentais e instituições de pesquisa), declara que: 

Tramita desde dezembro de 2016 na Câmara Municipal de São Paulo o PL 619/16, que 
institui o Plano Municipal de Habitação (PMH). Esse documento foi elaborado com 
participação da população paulistana e constitui uma política de Estado, e não de governo, 
para a área habitacional do município para os próximos 16 anos. O Plano Municipal de 
Habitação é um marco para as políticas de moradia, e um avanço do ponto de vista da 
gestão pública, pois aponta para diretrizes e metas mínimas de produção de moradia na 
cidade, bem como garante a gestão participativa e organiza os instrumentos e fontes de 
financiamento habitacional em São Paulo, conforme determina o Plano Diretor Estratégico 

                                                           
8 De acordo com levantamento do jornal Folha de São Paulo, publicado em 15 de maio de 2018, 1.294 imóveis foram notificados até 

dezembro de 2017. Somente em 15% dos imóveis os proprietários responderam à notificação e atenderam, total ou parcialmente, 
às obrigações (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/1098-imoveis-ociosos-em-sp-ignoram-alerta-e-ficam-sujeitos-a-

iptu-mais-caro.shtml. Acesso em 05/08/18). 
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(PDE) da cidade. Atualmente na Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo, o PL 619/16 encontra-se tramitando a passos 
lentos, demonstrando o desinteresse e desconhecimento de sua importância por parte dos 
vereadores e a falta de prioridade do executivo em propor a aprovação. A tragédia ocorrida 
no último 1 de maio é extremamente grave e exige das autoridades públicas respostas 
rápidas e estruturais para a política habitacional em São Paulo, e não investigações seletivas 
que caracterizam uma verdadeira “caça às bruxas” aos movimentos de moradia. As 
entidades signatárias deste documento vêm a público manifestar o entendimento de que o 
Plano Municipal de Habitação (PL 619/16) deve ser analisado e aprovado pela Câmara de 
Vereadores com a devida URGÊNCIA que o caso requer. (NOTA PÚBLICA, 2018). 

Das ações governamentais tratadas neste trabalho, a OUC é a mais antiga. Criada com o objetivo de promover 

melhorias e revalorização da área central e, assim, atrair investimentos imobiliários, turísticos e culturais, a 

Operação Urbana foi uma das primeiras tentativas de “revitalização” do Centro. O termo, atualmente 

questionado (já que se contesta o diagnóstico de que faltaria “vida” ao Centro9), foi definido numa 

delimitação que abrange não apenas os chamados Centro Velho e Centro Novo, mas também parte de bairros 

históricos do entorno desse núcleo, como é o caso do Glicério, Brás, Bexiga, Vila Buarque e Santa Ifigênia. 

Os primórdios da OUC remontam ao Plano Diretor da Cidade (Lei 10.676/88), que instituiu uma Comissão 

Normativa de Legislação Urbanística (CNLU) cujas competências incluíam “aprovar projetos de Operação 

Urbana” (SP URBANISMO, 2016, p. 7). Em 1991 foi instituída a Operação Urbana Anhangabaú (Lei 11.090/91), 

a qual foi seguida das Operações Urbanas Faria Lima e Água Branca – estas já abrigadas pela nova Lei Orgânica 

municipal, aprovada em 1992. A Operação Urbana Centro, propriamente dita, foi definida na Lei 12.349/97, 

estabelecendo diversas formas de contrapartida financeira como incentivos à produção de novas edificações 

ou reconstrução, reforma e readequação das existentes, regularização de imóveis, e ainda definiu as 

condições para transferência de potencial construtivo de imóveis de interesse histórico. Na prática, essas 

Operações Urbanas inauguravam a prática que veio a ser conhecida como “parceria público-privada” para 

gestão do espaço urbano 10. 

A OUC acabou sendo incorporada pelos Planos Diretores Estratégicos posteriores, e o de 2014 inscreveu seu 

perímetro dentro da Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM). No seu §2º do art. 382, determinou 

a revisão da Lei da Operação Urbana Centro, adequando-a ao novo arcabouço jurídico estabelecido com o 

Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001). Nessa revisão devem ser incluídas diretrizes como a 

elaboração de EIA-RIMA e previsão de solução habitacional para a área e seu entorno, além de definições 

relativas à transferência de potencial construtivo e definições quanto às intervenções públicas. 

Além da necessidade de adequação da Lei da OUC à nova legislação (além do Estatuto da Cidade, é necessário 

compatibilizar suas diretrizes com o novo Plano Diretor, de 2014, e Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação 

do Solo, de 2016), a revisão se justifica também pela falta de definições mais claras e objetivas. De acordo 

com a SP Urbanismo (2016), a lei de 1997 não definia claramente um programa de obras/serviços, e a 

                                                           
9 Villaça (1998), entre outros autores, questiona o caráter ideológico de termos como este e afins (requalificação, reabilitação, 

recuperação e outros “re’s”). 
10 As Operações Urbanas Consorciadas têm sido objeto de estudos sistemáticos por pesquisadores ligados ao Laboratório de 
Habitação (LabHab), da FAUUSP. Como exemplos de uma outra avaliação deste instrumento de gestão urbana, vide FIX (2004) e 
MARICATO e FERREIRA (2002). 
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aplicação dos recursos arrecadados seria decidida pela Comissão Executiva da Operação Urbana Centro. 

Entre os principais pontos a serem considerados nessa nova versão, espera-se incluir os parâmetros para 

regularização das edificações (só permitidas para imóveis irregulares antes de 1997), a redefinição de 

incentivos e gratuidades; o redesenho do modelo participativo de gestão dos espaços públicos; mobilidade 

urbana em diversas escalas; maior prioridade ao pedestre e à acessibilidade universal. Em relação à questão 

da moradia, espera-se regulamentar a questão dos imóveis ociosos e a aplicação do Parcelamento Edificação 

e Utilização Compulsórios – PEUC, e definir mais claramente o programa de investimentos em Habitação de 

Interesse Social (HIS). 

O Projeto de Intervenção Urbana (PIU) constitui um desdobramento do Plano Diretor Estratégico – PDE, e foi 
disciplinado pelo Decreto nº 56.901 de 29 de março de 2016. Nele são definidos conteúdos associados a 
sucessivas etapas de desenvolvimento de determinada região, e se determina a participação dos cidadãos 
através de consultas e audiências públicas. A prefeitura espera que esse instrumento se torne uma 
importante ferramenta de estruturação de projetos de interesse público. 

Na região central de São Paulo, o PIU atende à determinação do PDE de realizar a revisão da Lei da Operação 
Urbana Centro, ampliando seus limites para incluir, além da área da OU Centro, trechos limítrofes dos 
distritos da Consolação, Liberdade, Belém e Mooca. Além da ampliação de perímetro, o PIU Setor Central 
representa, na visão da Prefeitura, uma outra inovação de conteúdo se comparado com a OU Centro: de 
acordo com a chamada para consulta pública11, o PIU supre a ausência de um projeto estruturante para a área 

central, ausente da OU Centro. Os principais pontos da “hipótese urbanística” que norteia o PIU Central são: 

1. Incremento populacional nos distritos do Anel Central, suportado pela oferta de emprego e serviços

existentes na região;

2. Redução da Vulnerabilidade Social e qualificação da moradia;

3. Preservação dos imóveis de interesse histórico;

4. Desenvolvimento Orientado pelo Transporte Sustentável – DOTS: adensamento populacional e

construtivo junto aos meios de transporte público de média e alta capacidade;

5. Melhoria da mobilidade veicular e da acessibilidade a pé;

6. Fortalecimento dos polos econômicos;

7. Qualificação dos espaços públicos.

Em relação aos dois últimos itens, o PIU incorpora e inclui na consulta pública o polêmico projeto do escritório 
Jaime Lerner, estudo apresentado à Prefeitura de São Paulo ainda na curta gestão Dória. O projeto propõe a 
implantação de uma Linha Circular Centro, conectando diversos pontos de interesse na região central através 
de um “veículo inovador e amigável ao pedestre” – supostamente, um Veículo Leve sobre Pneus (VLP). Na 
época de seu lançamento, o assim chamado projeto Centro Novo foi recebido com desconfiança por ter se 
tratado de uma iniciativa privada, com o projeto bancado pelo Secovi (sindicato das empresas do setor 
imobiliário), caracterizando claro conflito de interesses. Além disso, o projeto foi questionado por ter sido 

11 http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/estruturacao-territorial/piu/piu-setor-central/ 
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apresentado sem maior debate (a inclusão de suas propostas no PIU parece, aliás, responder a esses 
questionamentos), e pelo grande favorecimento aos investimentos privados que ele previa12. 

Duas das principais diretrizes do PIU repercutem na questão habitacional. Em relação a “orientar o 
adensamento construtivo e populacional”, as propostas se expressam mais em termos quantitativos 
(densidade de referência de 200 hab/ha, proporção de usos residenciais em relação ao total de imóveis dos 
distritos envolvidos) e a compatibilização das diretrizes com os projetos estratégicos e outras propostas do 
PDE (como as Zonas de Desenvolvimento Econômico). Interessa mais, aos objetivos deste artigo, observar as 
propostas relativas à diretriz “Garantir a moradia digna”. 

Com relação à diretriz de garantir a moradia digna, o PIU propõe seis linhas de ação: Manutenção dos vetores 
em atividade (isto é, a continuidade da tendência atual de adensamento dos distritos de Sé e República); 
incentivos ao retrofit de edifícios; aproveitamento de imóveis públicos; integração dos perímetros de ZEIS 3 
e a concepção de um “anel habitacional popular qualificado” em torno dos distritos centrais; diversificação 
das tipologias habitacionais e das modalidades de atendimento (de forma semelhante ao que é previsto no 
PMH); e o subsídio a programas públicos de atendimento à população moradora de rua. 

Considerando que esta é apenas uma das diretrizes urbanísticas (extrapola os objetivos deste artigo detalhar 
a questão do adensamento, a preservação do patrimônio arquitetônico e ambiental, o fortalecimento da 
base econômica local, as melhorias de mobilidade e acessibilidade, entre outros), é fácil observar como se 
trata de um projeto de grande porte e bastante ambicioso. Para a realização de suas propostas, o PIU prevê 
e pressupõe a participação dos agentes privados, em especial dos investidores imobiliários, além da 
articulação intergovernamental com as esferas estadual e federal. Neste sentido, há que se levar em conta o 
cenário político-partidário atual para qualquer avaliação da viabilidade dessas diretrizes, considerando as 
hipóteses de continuidade do alinhamento entre as esferas governamentais ou sua interrupção. 

A primeira consulta pública do PIU foi aberta em 10 de julho, com prazo até 24 de agosto de 2018, em meio 
virtual (página Gestão Urbana da Prefeitura). Espera-se nesta consulta reunir comentários a respeito dos 
estudos divulgados, e manifestações de expectativas com relação aos bairros abrangidos pela proposta. De 
acordo com o cronograma divulgado pela chamada pública, a consulta atual corresponde apenas à primeira 
fase de contribuições: encerrado este ciclo de manifestações em meio virtual, está prevista a incorporação 
de contribuições da Comissão Executiva da OUC, diálogos setoriais com a sociedade civil organizada 
(associações, ONG´s, coletivos), além do trabalho intersecretarial interno à Prefeitura Municipal. Como 
resultado, prevê-se a consolidação de uma versão completa do PIU em dezembro de 2018, a qual será levada 
a discussões em audiências públicas marcadas para fevereiro de 2019. A versão final do projeto está prevista, 
enfim, para o segundo semestre de 2019. O estágio incipiente do projeto não permite avaliar resultados, mas 
é possível vislumbrar numerosos pontos de disputas entre interesses privados e as demandas públicas e 
sociais contidas na proposta. 

Em setembro de 2011, a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo apresentou uma proposta 

preliminar de PPP relativa à construção de 50 mil unidades habitacionais nas regiões metropolitanas do 

estado, incluindo 10 mil na área central da cidade de São Paulo, totalizando R$ 7,3 bilhões em investimentos 

                                                           
12 “Bancado pelo setor imobiliário, plano de Doria para o centro é criticado”. Carta Capital, 30/09/2017. Disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/politica/bancado-pelo-setor-imobiliario-plano-de-doria-para-o-centro-e-criticado. Acesso em 
07/08/18. 
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privados. No âmbito do novo contexto nacional de financiamento à produção habitacional com o Programa 

Minha Casa Minha Vida, o governo estadual criou a Agência Paulista de Habitação de Interesse Social (Casa 

Paulista), no mesmo mês de 2011. 

De acordo com Sombini (2016), a criação da agência era parte da estratégia de reorientação da política 

habitacional estadual: em lugar da produção direta de unidades habitacionais, o governo se tornaria 

articulador e regulador do setor, abrindo espaço para que o mercado se tornasse o agente principal na 

produção das unidades de habitação de interesse social. As ações de planejamento e implementação da 

política habitacional passariam a ser realizadas gradualmente por empresas privadas e organizações sociais. 

Desta maneira, o mercado é tido como a esfera mais eficiente de resolução dos problemas da habitação 

social. Supõe-se que a criação de um “ambiente favorável”, as empresas podem obter terrenos, aprovar 

projetos, produzir e comercializar as habitações de forma mais rápida e eficiente que o Estado. Por outro 

lado, o Estado atuaria, por meio de subsídios públicos e garantias financeiras, assegurando a “segurança” 

para as empresas, que não assumem os riscos dessa modalidade de produção. Essa é a “fórmula mágica” a 

que se refere Mariana Fix (2004), na qual o Estado garante a rentabilidade dos empreendimentos privados, 

ao mesmo tempo em que se exime de regular a ação das empresas em área de interesse público. 

A modelagem da PPP foi elaborada pelo Instituto de Urbanismo e Estudos para a Metrópole (URBEM), 

fundado 1 ano antes do lançamento da licitação que levou à sua contratação (SOMBINI, 2016, p. 6). No 

modelo desenvolvido pela Urbem, as faixas de renda atendidas pelas unidades habitacionais alcançaram o 

limite de 16 salários mínimos, sendo que à faixa de renda de 1 a 3 salários mínimos (que soma quase 80% do 

déficit habitacional metropolitano), corresponderia um total de 32% das unidades habitacionais produzidas, 

ao passo que os beneficiários com renda mensal de 5 a 16 salários mínimos acessariam mais de 35% das 

unidades (SOMBINI, 2016, p. 8-9). Além dessa incongruência, a PPP tem tido como desafios equacionar a 

questão das aquisições de terras e promover uma efetiva participação pública na discussão e tomada de 

decisões sobre o projeto, já que, desde o malfadado projeto “Nova Luz”, as tentativas de se conceder à 

iniciativa privada a prerrogativa de promover as desapropriações e a falta de transparência nas discussões 

sobre os projetos encontram forte resistência da sociedade civil (SOMBINI, 2016, passim). 

CONCLUSÕES 

A precariedade habitacional na área central marca a transitoriedade de muitas famílias nas diferentes formas 
de moradia (cortiço, favela e ocupações). A tragédia do desabamento do prédio Wilton Paes de Almeida, 
localizado no Largo do Paissandu colocou na mídia a invisibilidade das famílias que vivem nestas condições, 
tornando evidente a necessidade de ações pelo poder publico, resgatando o conceito de que a moradia é um 
direito de primeira necessidade. 

 

A produção governamental de habitação social na região do Centro de São Paulo tem sido inconsistente e 
sujeita às flutuações do panorama político-eleitoral. Por um lado, a Prefeitura tem tido dificuldade de manter 
a continuidade de uma política habitacional, em meio a mudanças de gestão e a intermitência de ações mais 
sistemáticas na organização de um arcabouço legal. Algumas realizações têm sido verificadas, graças a certa 
continuidade nas linhas mestras de tal política – o Plano Diretor e a legislação federal (em particular o 
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Estatuto da Cidade) ainda são capazes de garantir, ao menos formalmente, um conteúdo coerente entre as 
diretrizes gerais definidas no PDE em 2014 e seus desdobramentos posteriores. Ainda assim, é notável que a 
alternância entre gestões progressistas e outras mais alinhadas aos ditames do “livre mercado” e às práticas 
do urbanismo neoliberal tem causado a constante desaceleração de ações diretas de provisão da moradia, 
em favor de projetos e programas mais favoráveis à iniciativa privada. Enquanto isso, no âmbito estadual, 
onde a continuidade administrativa tem sido muito maior, a opção pelo favorecimento aos agentes privados 
é ainda mais nítida. Assim, é possível afirmar que, mesmo admitindo-se que o poder público tem 
demonstrado sensibilidade para a necessidade de produzir moradias – e atender a uma população de baixo 
poder aquisitivo nesta região – as prioridades no momento da tomada de decisões e da ação efetiva 
demonstram ser completamente alheias às necessidades mais prementes da população real ali residente. 
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O DESENHO DA CIDADE E OS AGENTES PRODUTORES DO ESPAÇO 
URBANO: TRANSFORMAÇÕES NA PAISAGEM DA PERIFERIA DE CAMPOS 

DOS GOYTACAZES/RJ 

THE DESING OF THE CITY AND THE PRODUCER AGENTS OF URBAN SPACE: TRANSFORMATIONS IN 
THE LANDSCAPE OF THE PERIPHERY OF CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 

EL DISEÑO DE LA CIUDAD Y LOS AGENTES PRODUCTORES DEL ESPACIO URBANO: 
TRANSFORMACIONES EN EL PAISAJE DE LA PERIFERÍA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O objetivo deste artigo é analisar as transformações na forma urbana que resultam em uma nova periferia da cidade 
de Campos dos Goytacazes/RJ e nas migrações intra-urbanas das populações de baixa e alta renda. Tal analise se dará 
a partir da dinâmica de produção e apropriação do espaço pelos diversos agentes produtores do espaço urbano, em 
paralelo às políticas públicas municipais que, conforme se demostrará, agem em sincronia com os interesses do 
capital imobiliário. Tais migrações podem ser analisadas como resultado dos diversos processos de transformação da 
paisagem da cidade, esta impactada pelo significativo aumento da receita pública e dos investimentos privados nos 
últimos vinte anos, desde o advento dos royalties e participações especiais do petróleo. Este estudo, baseado nas 
discussões sobre segregação espacial, direito à cidade e paisagem, utilizou-se de mapeamentos morfológicos, estudos 
das políticas públicas municipais, ações dos agentes produtores do espaço urbano e também da análise da dinâmica 
dos processos de ocupação, em especial os vetores característicos de expansão que explicitam tais migrações.  
PALAVRAS-CHAVE: paisagem periférica; segregação espacial; agentes produtores do espaço; migrações; vetores de 
expansão.  

ABSTRACT: 
The objective of this article is to analyze the transformations in the urban form that result in a new periphery of the city 
of Campos dos Goytacazes / RJ and in the intra-urban migrations of low and high income populations. This analysis will 
be based on the dynamics of production and appropriation of space by the several producer agents of urban space, in 
parallel with municipal public policies, which will be shown to be in sync with the interests of real estate capital. These 
migrations can be analyzed as a result of the several transformation processes of the city's landscape, which has been 
impacted by the significant increase in public revenue and private investment in the last twenty years since the advent 
of royalties and special oil holdings. This study, based on the discussions about space segregation, right to the city and 
landscape, used morphological mappings, studies of municipal public policies, actions of producer agents of urban 
space and also the analysis of the dynamics of occupation processes, especially the characteristic vectors of expansion 
that explain such migrations. 
KEYWORDS: peripheral landscape; space segregation; producer agents of urban space; migration; expansion vectors 

RESUMEN: 
El objetivo de este artículo es analizar las transformaciones en la forma urbana que resultan en una nueva periferia de 
la ciudad de Campos dos Goytacazes / RJ y en las migraciones intraurbanas de las poblaciones de baja y alta renta. Tal 
análisis se dará a partir de la dinámica de producción y apropiación del espacio por los diversos agentes productores 
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del espacio urbano, en paralelo a las políticas públicas municipales, que según se demostrará actúan en sincronía con 
los intereses del capital inmobiliario. Tales migraciones pueden ser analizadas como resultado de los diversos procesos 
de transformación del paisaje de la ciudad, esta impactada por el significativo aumento de los ingresos públicos y de 
las inversiones privadas en los últimos veinte años, desde el advenimiento de los royalties y participaciones especiales 
del petróleo. Este estudio, basado en las discusiones sobre segregación espacial, derecho a la ciudad y paisaje, se 
utilizó de mapeamientos morfológicos, estudios de las políticas públicas municipales, acciones de los agentes 
productores del espacio urbano y también del análisis de la dinámica de los procesos de ocupación, vectores 
característicos de expansión que explicitan tales migraciones. 
PALABRAS-CLAVE: paisaje periférico; segregación espacial; agentes productores del espacio; la migración; vectores de 
expansión. 
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INTRODUÇÃO 

O município de Campos dos Goytacazes está localizado na região Norte Fluminense (Figura 01), com 
4.037,70 quilômetros quadrados de extensão e população de 463.731 habitantes, sendo 90,30% destes 
vivendo na área urbana, segundo dados do censo IBGE 2010. A cidade apresenta uma mancha urbana 
espraiada, descontínua e fragmentada, dividida em duas unidades pelo Rio Paraíba do Sul. Ao longo de sua 
história, as políticas de planejamento produziram tratamentos desiguais nos dois lados do rio. Sua margem 
Sul, subdistrito de Campos1, foi objeto de inúmeros planos e investimentos, o que resultou em um tecido 
urbano mais estruturado, porém boa parte dos seus recursos hídricos, lagoas e áreas alagáveis, foram 
aterrados ou drenados por meio da construção de canais. A margem norte, subdistrito de Guarus, por outro 
lado, só mais recentemente foi objeto de ações urbanísticas relevantes, o que resulta de um tecido urbano 
menos estruturado, porém suas lagoas e áreas alagáveis foram, em grande parte, preservados. As lagoas 
existentes fragmentam a mancha urbana de Guarus, mas representam grande potencial de uso e 
conservação desses espaços (ALIPRANDI e GODOY, 2016). 

Figura 1: Localização dos municípios da região Norte Fluminense e da capital do estado. 
Fonte: Aliprandi (2017), sobre base IBGE (2010). 

A partir dos anos de 1990, a dinâmica de distribuição dos royalties e participações especiais provenientes da 
extração de petróleo na Bacia de Campos, fez com que o município e seus vizinhos, que antes tinham sua 
economia essencialmente baseada na produção e comercialização sucroalcooleira, passassem a viver uma 
nova realidade orçamentária, bem como ser alvo de inúmeros investimentos e grandes modificações no 
tecido urbano, principalmente pela grande valorização imobiliária e pela migração de trabalhadores em 
busca dos empregos gerados na região.  

1 O Distrito Sede do Município de Campos dos Goytacazes/RJ é formado por dois subdistritos: Guarus, que fica na margem norte do 
Rio Paraíba do Sul, e Campos, que fica localizado na margem sul do mesmo rio. 
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O tecido urbano resultante desse processo é desdobramento, dentro outras coisas, da intensificação da 
ocupação das áreas mais valorizadas da cidade e, consequentemente, um extravasamento das mesmas em 
vetores de expansão imobiliária. 

Tendo como base a dinâmica de produção e apropriação do espaço pelos diversos agentes produtores do 
espaço urbano, paralela às políticas públicas municipais, este artigo pretende analisar as transformações na 
forma urbana que resultam em uma nova periferia, produto, dentre outras coisas, das migrações intra-
urbanas das populações de baixa e alta renda. Tais migrações podem ser analisadas como resultado dos 
diversos processos de transformação da paisagem da cidade impactada pelo significativo aumento da 
receita pública e dos investimentos privados nos últimos vinte anos, desde o advento dos royalties do 
petróleo. 

Os procedimentos metodológicos para este estudo lançaram mão de mapeamentos morfológicos, estudos 
das políticas públicas municipais, das ações dos agentes produtores do espaço urbano e da dinâmica dos 
processos de ocupação, em especial os vetores característicos de expansão que explicitam as migrações. 

Para este estudo, adotaremos como recorte temporal os últimos vinte anos, entendendo a mudança na 
legislação ocorrida na década de 1990 acerca dos royalties e participações especiais do petróleo como um 
marco de mudança do paradigma econômico municipal. 

 

(RE)PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

Para compreendermos se os processos de produção do espaço urbano na planície campista culminam em 
uma cidade segregada social e espacialmente, é preciso aqui discorrer sobre a natureza da segregação 
espacial urbana. Para Castells (1983), esse processo se configura numa tendência, ou seja, o tecido urbano 
tende a replicar a estratificação das classes sociais, desdobramentos das lutas de classe, em uma forte 
segregação urbana. Castells afirma, que esta tendência geral não explica por si só o espaço residencial, haja 
vista que se, por um lado, a cidade é: 

[...] um emaranhado histórico de várias estruturas sociais, há misturas e combinações 
particulares na distribuição das atividades e dos status no espaço; por outro lado, toda 
sociedade é contraditória e as leis gerais do sistema são apenas tendências, quer dizer, ela 
se impõe na lógica da reprodução, se as práticas, socialmente determinadas não vierem a 
se opor (CASTELLS, 1983, p. 210-211). 

Isso quer dizer que as ações dos diversos agentes produtores do espaço urbano, em especial o ordenador 
urbano constitucional, o poder público municipal, podem reforçar essa tendência com suas ações e 
omissões, reproduzindo um espaço cada vez mais tendente à segregação ou, por outro lado, pode agir no 
sentido de combate-la. 

A questão principal a ser abordada diz respeito a destinação dos fundos públicos na produção do espaço 
urbano. Segundo Maricato (2013), os principais fatores de determinação do valor do solo urbano são a 
localização e aplicação dos fundos públicos. 
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Há uma disputa básica, como pano de fundo, entre aqueles que querem dela [da cidade] 
melhores condições de vida e aqueles que visam apenas extrair ganhos. A cidade constitui 
um grande patrimônio construído histórica e socialmente, mas sua apropriação é desigual 
e o nome do negócio é renda imobiliária ou localização, pois ela tem um preço devido aos 
seus atributos. Isso tem a ver também com a disputa pelos fundos públicos e sua 
distribuição (localização) no espaço (MARICATO, 2013, p.20, [observação nossa]). 

Ou seja, quando o poder público municipal, por meio de suas políticas públicas, direciona os investimentos 
para áreas urbanas mais degradadas, requalificando os espaços e produzindo uma cidade mais coesa e, 
além disso, utiliza racionalmente dos instrumentos disponíveis na legislação brasileira para a garantia da 
função social da propriedade, tais ações combatem o processo tendente de segregação. De outra maneira, 
se tais políticas direcionam os fundos públicos mais fortemente para áreas já valorizadas ou de grande 
especulação, o que ocorre é o reforço da já tendente segregação espacial. O binômio localização e disputa 
pelos fundos públicos, conforme demonstrou Maricato, em uma cidade como Campos dos Goytacazes que 
possui uma estrutura fundiária em que poucos proprietários possuem parcela significativa das reservas de 
terra disponíveis para ocupação no perímetro urbano, consolidam um processo cada vez maior de 
segregação socioespacial. 

O que fica claro é que as ações do poder público municipal como agente mediador do processo de 
produção do espaço se tornam fundamentais para a construção de uma cidade mais democrática. Villaça 
(1998, p. 44-45), nesse sentido, afirma que:  

A questão central na análise de qualquer tipo de espaço social consiste em identificar as 
mediações corretas entre as macrodeterminações socioeconômicas e esse espaço social, 
ou seja, as forças sociais que atuam nessas mediações e suas correspondentes formas de 
atuação. [...] Lebfevre nos alerta de que o espaço é ‘um produto literalmente repleto de 
ideologias’. [...] a força mais poderosa (mas não a única) agindo sobre a estrutura do 
espaço intra-urbano tem origem na luta de classes pela apropriação diferenciada das 
vantagens e desvantagens do espaço construído e na segregação espacial resultado dela. 

São então as apropriações das vantagens disponíveis no tecido urbano, desdobramento direto da 
localização e da aplicação dos fundos públicos, incluindo o domínio sobre os tempos de deslocamento 
(mobilidade), este último diretamente ligado às oportunidades de emprego e disponibilidade de 
infraestrutura urbana, que determinam se o espaço urbano é ou não democrático (Villaça, 1998). Ou seja, 
são os tempos e as formas de deslocamento, infraestrutura de transporte e mobilidade, que vão influenciar 
diretamente no direito à cidade e nas oportunidades de emprego. 

Mesmo que hajam grandes distâncias, se a infraestrutura de transporte público e a configuração dos 
bairros for tal que não obrigue a população a se deslocar constantemente e em condições precárias para 
oportunidades de emprego e acesso a serviços, mesmo um tecido urbano extenso pode se traduzir em uma 
cidade coesa. Porém, o que acaba ocorrendo é que determinados setores da cidade concentram a maior 
parte dos investimentos públicos, consequentemente a maior parte dos serviços, e, pelas determinações 
sociais, a população de maior renda, excluindo e segregando, pela distância de tudo isso, uma grande parte 
da população, aquela com menor poder aquisitivo. 

Nesse sentido, existe também a questão do crescimento do perímetro urbano ao longo das décadas, 
processo evidente em Campos dos Goytacazes, que reconfigura, muitas vezes, o conceito de periferia. Ou 
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seja, áreas que eram antes consideradas periféricas, lugares com pouca infraestrutura, distante do centro 
da cidade, ocupadas por loteamentos irregulares, com o crescimento da mancha urbana e o aumento da 
população ao longo dos anos, passam a ser de interesse especulativo. Na medida em que as áreas centrais 
extravasam vetores de crescimento para esses setores geográficos, processos de remoção, expulsão e 
gentrificação empurram as populações mais pobres de uma periferia antiga, agora interessante para o 
capital imobiliário, para uma nova periferia, mais distante e, por hora, não interessante. Esse processo 
pode ser observado como um ciclo de marginalização. 

Essas novas periferias, muitas vezes, apresentam um processo peculiar de ocupação, a figura do 
condomínio urbanístico, os ditos condomínios horizontais fechados que, na verdade, tratam-se de grandes 
loteamentos segregados por muros do restante da malha urbana que vendem a ideia de uma vida melhor e 
mais segura do que a do lote inserido no restante da malha urbana. Unindo, como já mencionado, a 
existência de populações e ocupações de baixa renda nas áreas de implantação de tais condomínios, que 
mesmo próximas, essas diferentes ocupações por diferentes classes sociais configuram um espaço 
segregado. É o que aborda Villaça: 

É interessante destacar uma dimensão espacial importante na visão de Caldeira: a maior 
proximidade entre diferentes grupos sociais. A obsessão de construir muros e cercas 
fechando os bairros dos mais ricos ocorre não só num momento de incerteza econômica e 
de medo da criminalidade, mas também quando os mais ricos começam a ficar mais 
próximo dos pobres e miseráveis excluídos, ou seja, quando os ricos começam a ir para a 
periferia. Nota-se, contudo, que essa maior proximidade dos ricos aos pobres excluídos 
não nega a existência de segregação (VILLAÇA, 1998, p. 152). 

Jane Jacobs (2011), quando defende a rua pública com diversidade de usos, maior densidade de ocupação e 
diferentes tipologias, e também Jan Gehl (2015), quando trata da cidade na escala do pedestre, ou seja, de 
uma cidade que não se volta apenas ao automóvel, deixam claro em seus discursos, o caráter negativo de 
extensos muros cegos e dos encraves no tecido urbano, como é o caso desses condomínios. Podemos 
entender que, para além de uma virtual segurança para os que tem acesso ao interior dos muros, o espaço 
urbano resultante é inseguro e fracionado. Os percursos, principalmente para pedestres, que se veem 
obrigados a contornar as grandes extensões dos condomínios, haja vista suas vias exclusivas aos moradores 
e seus convidados e sua forma de implantação, geralmente um condomínio seguido de outro, diminuem a 
permeabilidade da cidade e criam vias sem vida e naturalmente inseguras. 

Importante ressaltar que a figura do condomínio urbanístico não é prevista na legislação federal. A Lei de 
Parcelamento do Solo urbano (Lei Federal 6766/1979) institui o loteamento que representa a subdivisão de 
uma gleba em lotes e a abertura de vias de circulação e a criação de equipamentos públicos. Ambos, vias e 
equipamentos, passam a ser de domínio público. O que ocorre no caso dos condomínios urbanísticos é a 
criação de loteamentos que são fechados por muros e tem vias e equipamentos privatizados. Isso é 
possível por meio de decretos municipais que autorizam sua implantação.  

Desta maneira, se um dos objetivos publicamente declarados do condomínio é promover a segurança de 
seus condôminos diante de uma cidade insegura, da mesma forma a implantação destes contribui para 
ruas mais inseguras. Além disso, o loteamento sem muros ofereceria parte significativa da gleba parcelada 
como vias estruturadas, equipamentos públicos e áreas verdes a toda a população, ao contrário desses 
espaços fechados intramuros. 
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Toda essa reflexão aponta para o conceito de direito à cidade, que segundo Godoy (2015, p. 19) está em 
“[...] uma categoria própria, a dos direitos difusos, que segundo a doutrina jurídica brasileira, são todos 
aqueles que não podem ser atribuídos a um grupo específico de pessoas, na verdade dizem respeito a toda 
a sociedade”. Harvey (2014, p.28) ainda aponta que: 

O direito à cidade é, portanto, 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. Além disso, é um direito mais 
coletivo do que individual, uma vez que reinventar a cidade depende inevitavelmente do 
exercício de um poder coletivo sobre o processo de urbanização. 

Logo, se o processo de produção de espaço urbano resulta em um tecido segregado por muros, que divide 
a cidade por classes, que impõe a uma determinada parcela da população os processos de remoção, 
expulsão e gentrificação, forçando-as à migração para as periferias menos estruturadas e favorecendo 
apenas a reprodução do capital imobiliário, tudo isso, é explicitamente contrário aos princípios do direito à 
cidade, ou seja, como aponta Harvey (2014, p. 30): “A urbanização sempre foi, portanto, algum tipo de 
fenômeno de classes.”  

O mesmo autor afirma que a qualidade da vida urbana tem se tornado uma mercadoria, ou seja, aqueles 
com melhores condições financeiras podem e ocupam a cidade na melhor configuração do binômio 
localização e fundos públicos, por outra, os que não dispõem de poder aquisitivo para pagar por esta 
cidade mercadoria, estão sujeitos aos movimentos desse processo.  

Dentro desses conceitos aqui apresentados, este artigo pretende analisar os processos de produção do 
espaço urbano nas periferias da cidade de Campos dos Goytacazes e ajudar a compreender seus 
desdobramentos. 

A PERIFERIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

Podemos caracterizar morfologicamente a mancha urbana da cidade de Campos dos Goytacazes como, de 
acordo com as definições de Custódio et al. (2013), “descontinuada totalmente ou em parte por elementos 
naturais de grande porte”, neste caso o Rio Paraíba do Sul que divide a cidade, em sua margem norte, o 
subdistrito de Guarus e, em sua margem sul, o subdistrito de Campos. 

Essa fronteira natural representou, ao longo da história, dinâmicas distintas de ocupação e de atenção do 
poder público em suas duas margens. A margem sul, palco da ocupação original, desde sempre foi objeto 
dos planos urbanísticos e dos investimentos públicos que garantiram maior infraestrutura e equipamentos. 
Por outro lado, a margem norte, de ocupação tardia, inclusive resultante de processos de segregação 
espacial ocorridos na margem sul, foi ignorada por esses planos urbanísticos até bem recentemente. 
Importante ressaltar que, embora considerada formalmente no plano da década de 1940, poucas das ações 
apontadas neste plano foram realizadas, e as que foram, concentraram-se principalmente na margem sul 
(CONTI, 2013; FARIA, 2005). 
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Podemos entender que, já na análise deste histórico de ocupação, da atenção dada pelos planos 
urbanísticos e pelos investimentos diferenciados nas duas margens, explicita-se o conceito de valor do solo 
urbano, como discutido anteriormente, sob o binômio localização e fundos públicos. 

O histórico de ocupação das duas margens torna-se distinto em seu caráter morfológico, mas 
principalmente na maneira como a população entende esses dois lados da cidade. Guarus carrega consigo 
o estigma de periferia, lugar dos pobres e da violência urbana. Tudo isso também impacta no valor do solo 
e na oferta de serviços e equipamentos que, invariavelmente, são mais abundantes na margem sul. 

Diversas foram as razões e os processos que orientaram essas ocupações, mas aqui cabe explicitar as 
diferenças no suporte geobiofísico das duas margens, sendo a margem sul de uma topografia mais plana e 
a margem norte composta por uma maior quantidade de lagoas e áreas alagáveis, encraves naturais à 
ocupação. Desta forma, a ocupação se inicia na margem sul, junto ao rio, especialmente pelo seu caráter de 
escoamento de produção para o antigo porto de São João da Barra. Ao longo do tempo, mesmo o menor 
número de lagoas existentes na margem sul, se comparado à margem norte, vieram sendo extintas pelos 
processos de ocupação, orientados pelos planos e intervenções urbanísticas. 

Dentre esses planos, o plano de Saturnino de Brito de 1902, de caráter essencialmente sanitarista, 
proporcionou uma grande intervenção no Centro da cidade, área da ocupação original, eliminando cortiços, 
quitandas, casas de aluguel e mais diversos espaços destinados à moradia das classes menos favorecidas 
(CONTI, 2013). Tais ações provocaram processos de gentrificação e segregação, levando à migração dessas 
populações para a margem norte, intensificando a ocupação, até então tímida, de Guarus. Desde então, 
reside no imaginário campista a ideia de que Guarus é a principal periferia da cidade. 

Analisando os processos de expansão urbana da cidade, principalmente sob o viés do parcelamento do 
solo, como demonstrado na Figura 2, fica claro que a mancha urbana tem se expandido nos últimos vinte 
anos com três vetores de expansão, cada um configurando uma periferia específica, com características 
diferentes: vetor oeste e sudoeste, vetor norte e vetor leste. 
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Figura 2: Parcelamento do solo nos último 20 anos. 
Fonte: Desenvolvido pelos autores (2018), sobre base IBGE (2010); 

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes (2008); Google Earth (2016), Arquivo público municipal e trabalhos de Iniciação científica 
orientados 

por Antonio Godoy no IFF (2016/2018). 
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Tomando como base a definição de Marcelo Lopes de Souza (2013, p. 159-162) para setor geográfico, qual 
seja: “Ele pode ser entendido como um conjunto de bairros com características próprias e ‘personalidade’ 
definida [...] chega, às vezes, a ser confundido com um bairro ou tratado como se fosse um ‘bairro muito 
grande’”, consideraremos daqui em diante que o desdobramento destes vetores permite identificar tais 
áreas de expansão como setores geográficos na cidade. Isso ocorre porque os processos que criam estes 
vetores acabam por dar determinada personalidade à ocupação, estabelecendo padrões morfológicos que 
trataremos separadamente a seguir, que podem ser observados na Figura 3. 

                   
Figura 3: Vetores de expansão e tipos morfológicos. 

Fonte: Aliprandi (2017), sobre base IBGE (2010); Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes (2008); Google Earth (2016), Oficina Quapá-SEL 
Campos dos Goytacazes (2015). 

O setor geográfico oeste e sudoeste, é resultante de um extravasamento da ocupação do setor geográfico 
central, já verticalizado e de grande valor do solo. Ocorre que com a mudança do paradigma orçamentário, 
decorrente do advento dos royalties, houve um boom imobiliário, que encontra o setor central já 
consideravelmente verticalizado e, diante disso, passa a buscar novas áreas de investimento para suprir a 
demanda imobiliária. Convenientemente, próximo ao setor central, a oeste e sudoeste, está localizada uma 
extensa parcela de terras de um mesmo proprietário, que passa a ser objeto de parcelamento e de grandes 
empreendimentos. 
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Dá-se então um processo de ocupação caracterizado por condomínios urbanísticos - loteamentos fechados 
- de alto padrão, bem como a implantação de grandes edifícios horizontais, tais como: shopping center, 
concessionárias, hipermercado; além de redes hoteleiras (Figura 3).  

Todo este movimento acontece paralelo às ações do poder público municipal, por meio do programa 
habitacional Morar Feliz, que inicia um processo de remoção, em 2014, da favela da Margem da Linha, 
localizada neste setor, com o argumento de que a mesma se encontra em área de risco de alagamento e às 
margens da linha férrea, embora o tráfego de trens nesta linha seja praticamente inexistente.  

Isso retoma Villaça (1998), que argumenta que o processo de segregação é uma tendência dos bairros a se 
organizarem internamente de forma mais ou menos homogênea, neste mesmo sentido, Castells (1983), 
que também afirma ser a segregação espacial uma tendência, nos mostra que ela pode ser intensificada ou 
mitigada pelas políticas públicas. Com base nestas teorias, fica claro, aqui nesta análise, que essa tendência 
à segregação tem nas ações do poder público municipal um agente produtor do espaço urbano que atua 
em sincronia com os interesses dos agentes ligados ao capital imobiliário e à estrutura fundiária produzindo 
e intensificando o processo de segregação espacial.  

Entendendo a paisagem: 

[...] como um produto e como um sistema. Como um produto porque resulta de um 
processo social de ocupação e gestão de determinado território. Como um sistema, na 
medida em que, a partir de qualquer ação sobre ela impressa, com certeza haverá uma 
reação correspondente, que equivale ao surgimento de uma alteração morfológica parcial 
ou total. (MACEDO, 1999, p. 11) 

Podemos considerar que as transformações na paisagem resultantes dos processos de ocupação e remoção 
identificados no setor geográfico oeste e sudoeste, integrantes de um sistema, impactam nos processos de 
ocupação dos demais setores da cidade, haja vista que as populações removidas são levadas para 
conjuntos habitacionais distantes e que a implantação dos loteamentos fechados, neste caso bastante 
intensificada, promove a migração de outros setores para este. A paisagem resultante (Figura 4) destes 
processos cria um setor geográfico configurado como um encrave no tecido urbano, com espaços públicos 
inseguros caracterizados por extensos muros cegos, além de que os espaços livres verdadeiramente 
qualificados ficam restritos a poucos, apenas aqueles com acesso ao interior dos condomínios fechados. 
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Figura 4: Imagem aérea do vetor de expansão oeste e sudoeste. 

Fonte: Danielly Aliprandi (2015). 

Na década de 2010, desdobramento da extração de petróleo na Bacia de Campos, ocorre a instalação e o 
início do funcionamento do Complexo portuário do Açu e do Complexo Logístico Farol-Barra do Furado, 
este localizado entre os municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã e aquele localizado no 
município de São João da Barra. Esta estrutura se conecta ao município de Campos dos Goytacazes pelas 
rodovias BR-356 (Campos dos Goytacazes-São João da Barra) e a RJ-216 (Campos-Farol), estabelecendo um 
determinado movimento pendular, ou seja, o movimento de trabalhadores desses complexos que residem 
no distrito sede de Campos dos Goytacazes.  

Além desse processo, políticas públicas de requalificação urbana e regularização fundiária promovidas pelo 
município, com utilização de verbas provenientes dos royalties do petróleo e do Programa de aceleração do 
Crescimento – PAC (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2016), bem como a duplicação 
da rodovia estadual após este trecho ter sido municipalizado (SUZY, 2016), contribuíram para a 
consolidação da expansão e para a caracterização do vetor leste. O fluxo viário é consideravelmente 
facilitado a partir de 2011 com a consolidação da Avenida Arthur Bernardes como um importante anel 
viário conectando as rodovias BR-101 e BR-356 (identificadas na Figura 2). 

O setor geográfico leste se diferencia, em sua ocupação, do oeste por apresentar uma paisagem ocupada 
por um padrão morfológico de ocupação misto (Figura 3). Neste caso, condomínios horizontais de média e 
alta renda e loteamentos de média renda. Para além dos já citados problemas urbanos provocados pelos 
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loteamentos fechados, dos três vetores de crescimento tratados neste artigo, a título de comparação, este 
é o que apresenta ocupação mais consistente. Isso ocorre por conta de uma ocupação menos acelerada do 
que a apresentada no vetor oeste e sudoeste e por conta das melhorias de infraestrutura simultâneas. Os 
investimentos públicos de requalificação urbana e duplicação da rodovia favorecem a mobilidade dos 
trabalhadores do porto e do complexo logístico, além de intensificar o parcelamento e a ocupação de 
grandes espaços livres retidos para valorização.  

Os investimentos imobiliários e as políticas públicas aumentam consideravelmente o valor do solo urbano 
nesse setor e, mesmo que essa expansão ocorra de forma menos acelerada do que a anterior e atendendo 
a um público de mais variada renda, ainda assim, pela sua relação com a estrutura viária, promove 
espraiamento da ocupação, ou seja, uma cidade com mancha urbana desnecessariamente grande, 
implicando em maior custo na infraestrutura da cidade. 

Na Figura 5, a seguir, pode-se observar a BR-356, a implantação de novos condomínios e loteamentos de 
média e alta renda, cercados por grande quantidade de reservas de terras voltadas para expansão urbana. 

Figura 5: Imagem aérea do vetor leste. 
Fonte: Danielly Aliprandi (2015). 
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Por fim, o setor geográfico norte, também caracterizado por um vetor de expansão, acaba por reafirmar o 
viés de segregação espacial estigmatizado em Guarus. A expansão decorre principalmente dos processos de 
remoção de ocupações irregulares e da implantação de conjuntos habitacionais de interesse social (Figura 
3). Esse setor apresenta grande incidência de ocupações informais e inúmeras tensões entre a ocupação e 
o suporte geobiofísico, caracterizado, neste caso, pelas lagoas e áreas alagáveis, remanescentes do
processo de ocupação urbana.

Ocorre que, como afirma Aliprandi e Godoy (2016), as margens das lagoas não são tratadas 
adequadamente, apesar de representarem importantes potenciais de uso e conservação ambiental. A ação 
do poder público se dá na produção e ocupação nos limites das faixas marginais de proteção dos recursos 
hídricos, com a implantação de loteamentos e conjuntos habitacionais de interesse social (Figura 6), seja 
pelo programa municipal Morar Feliz, ou pelo programa federal Minha Casa Minha Vida, pondo em risco a 
conservação dos mesmos. Essas ocupações, embora não sejam formalmente ilegais, sem a devida 
fiscalização da proteção das margens, da produção de barreiras ou da implantação de usos qualificados das 
áreas de proteção, acabam por estimular a ocupação irregular e a degradação das lagoas. 

Figura 6: Imagem aérea do vetor norte. 
Fonte: João Meyer (2015). 

A paisagem desse setor, permeada por lagoas, apresenta uma dicotomia: se por um lado as lagoas são um 
importante recurso para a preservação ambiental e uso da população, por outro são encraves naturais à 
ocupação. Esses recursos hídricos, principalmente pelo descaso com o qual são tratadas, constantemente 
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poluídas e assoreadas, têm suas margens (Áreas de Proteção Permanente - APP) sofrendo pressão pela 
ocupação urbana. O potencial urbano-paisagístico termina prejudicado na medida em que a cidade dá as 
costas para esses importantes recursos hídricos. 

Além da presença das lagoas, que dificultam a expansão da mancha urbana, o padrão de ocupação de 
conjuntos habitacionais e loteamentos informais, acompanhados pelo já citado estigma de periferia desse 
setor, diferentemente dos outros setores geográficos identificados e estudados neste artigo, verifica-se 
desenhado um quadro de não valorização do solo urbano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa análise aponta para uma dinâmica de migrações e segregação espacial constituída por todos os 
processos aqui apresentados. Observa-se duas situações características, com a consolidação dos vetores na 
margem sul e a implantação dos condomínios urbanísticos: parcela significativa da população de média a 
alta renda migra do setor central, ou simplesmente se instala nesses setores de expansão; já as populações 
de renda mais baixa, pelos já citados processos, tem sido levadas à migração para periferias mais distantes, 
em especial o vetor de expansão norte.  

O desenho da cidade, produto da ação dos agentes explicitados neste artigo, revela as transformações das 
periferias de Campos dos Goytacazes que reproduzem modelos de ocupação que reforçam a tendência à 
segregação socioespacial e são contraditórios a democratização do direito à cidade. 

O que se percebe, é que as políticas públicas municipais atuam no sentido de reforçar este modelo de 
cidade. Esta sincronia entre as demandas do mercado imobiliário e as políticas públicas de habitação e 
regularização fundiária nas áreas periféricas, bem como os investimentos públicos no tecido urbano que 
favorecem a especulação, demonstram um viés urbanístico excludente, ou seja, que intensifica a 
fragmentação urbana e a segregação espacial. 

Em sua especificidade, Campos dos Goytacazes, apresenta uma estrutura fundiária ímpar, desdobramento 
dos antigos latifúndios de produção de cana-de-açúcar, apresentando uma grande quantidade de espaços 
livres, reserva de terras objeto de especulação imobiliária, pertencente a um grupo pequeno de 
proprietários. A mancha urbana é fragmentada, espraiada e cada vez mais tendente a segregação espacial e 
a intensificação da exclusão social. O perímetro urbano delimitado legalmente é significativamente maior 
que a mancha urbana, que ocupa 62,90% do mesmo, cada vez mais descontinuada e horizontalizada. Os 
outros 37,10% do perímetro urbano representam áreas de expansão. A própria legislação urbanística, 
desdobramento do plano diretor municipal, delimita um perímetro urbano que vai de encontro aos ideais 
de uma cidade mais compacta. 

Fica claro que a estrutura fundiária é quem efetivamente desenha o tecido urbano na cidade de Campos 
dos Goytacazes e que, se políticas públicas de planejamento que levem em conta a mitigação desses 
processos e inibam a especulação imobiliária e o processo de periferização da população de baixa renda 
não forem adotadas, problemas de mobilidade, infraestrutura e elevados custos ao erário de uma cidade 
cada vez mais extensa e sem planejamento só serão intensificados. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO: PROCESSOS INSURGENTES E PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA ATIVA NAS CIDADES BRASILEIRAS: 
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RESUMO: 
Esta proposta de comunicação tem como interesse discutir o aparecimento de manifestações provenientes de 
diferentes saberes e campos disciplinares, alcunhadas como “contracartografias”, compreendendo-as por meio de um 
plano de visibilidade (Rancière, 2005) conectado a criações coletivas, que pode se constituir enquanto produção do 
comum (Negri; Hardt, 2001; 2005; 2011). Para refletir sobre isso, será destacada essa emergência por meio de algumas 
iniciativas que disputam a ideia de contracartografia, tendo como pano de fundo a compreensão de alguns termos 
importantes para esse debate, como "mapa", "cartografia" e "mapeamento", que emergem a partir de movimentos 
ativistas em mapas e vêm se consolidando como experiências autônomas de fazer política, tornar lutas visíveis e 
reivindicar espaços urbanos. 
PALAVRAS-CHAVE: contracartografias; visibilidade; relações de poder; comum; cidade.  

ABSTRACT: 
This communication propose aims to discuss about the manifestation appearance from different knowledges and 
disciplinary fields, known as “countercartographies”, that are understood as a visible plan (Rancière, 2005) connected 
by collective creations, that could be a common production (Negri; Hardt, 2001; 2005; 2011). To think about that, it will 
be shown this emergency by some initiatives that dispute the notion of countercartography, with a backdrop of 
comprehension some important terms for this debate, as “map”, “cartography” and “mapping”, those that emerge from 
activism movements and are being consolidating as autonomous experiences of making politics, visibilization fights and 
reclaiming urban spaces.   
KEYWORDS: countercartographies; visibility; power relations; common; city.   

RESUMEN: 
Esa propuesta de communicación tiene como interés discutir la aparición de manifestaciones provenientes de 
diferentes saberes y campos disciplinares, apodadas como “contracartografías”, comprendiéndolas por lo medio de un 
plano de visibilidad (Rancière, 2005) conectado a las creaciones colectivas, que puede constituirse como producción de 
lo común (Negri; Hardt, 2001; 2005; 2011). Para reflexionar sobre eso, se destacará esa emergência por lo medio de 
algunas iniciativas que disputan la idea de contracartografía, tiendo como el fondo la comprensión de algunos términos 
importantes para ese debate, como "mapa", "cartografía" y "mapeo", que emergen a partir de movimientos activistas 
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en mapas y consolidanse como experiencias autónomas de hacer política, lutas visibles y reivindicar los espacios 
urbanos. 

PALABRAS-CLAVE: contracartografías, visibilidad, relaciones de poder, común, ciudad. 
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INTRODUÇÃO 
As articulações entre tecnologia, estética e política presentes na produção de cartografias podem extrapolar 
limites do que se compreende como representação e tornar visíveis importantes relações de poder presentes 
em um determinado território. Dentro da diversa gama de manifestações cartográficas, nos chama atenção 
as que disputam de maneira diagramática a produção de realidade. São as que alguns pensadores, artistas e 
intelectuais alcunharam como “contracartografias”.  

De um modo geral, historicamente, as cartografias se apresentaram enquanto peças gráficas contendo 
informações e dados sobre fatos, acontecimentos e relações espaciotemporais. O mapa, enquanto parte do 
campo disciplinar da cartografia, apresentou-se como "ramo científico que se organiza pari passu com o 
desenvolvimento das relações capitalistas" (Girardi e Soares, 2015:47), ao qual podemos nos referir, 
sumariamente, como "mapa-objeto" e "cartografia-ciência".  

"Mapa" e "cartografia", em muitos casos, vêm tendo seus usos empregados para designar o mesmo processo, 
mas abordam noções distintas. Embora seja agenciada simultaneamente no campo dos estudos 
cartográficos, a cartografia diz respeito à tessitura, ao modo de fazer ou à tarefa de relacionar 
acontecimentos, informações, dados, fatos e processos, geralmente, dispostos em uma forma gráfica 
específica que é o mapa. Sucintamente, podemos definir que a cartografia se conformaria como uma 
contextura e o mapa como um produto por ela tecido.  

Dessa maneira, ao apontarmos a cartografia como campo disciplinar, destacamos a feitura dos mapas 
ocorrer, na maioria das vezes, atrelada a códigos específicos que acabam por fechar neles mesmos sua 
comunicação. Título, escala, coordenadas geográficas, legenda, orientação, entre outros, permitem 
manifestar um problema a ser apontado, pois são termos que compõem a constelação do que é considerado 
ou não mapa (Girardi e Soares, 2015), e, consequentemente, de quem pode ou não o realizar. 

Como uma espécie de linha de fuga, há ainda um terceiro termo que aparece nessa relação: o 
"mapeamento", que não se constitui como técnica do campo da cartografia ou da geografia, tampouco se 
relaciona a uma forma específica de cartografar. O mapeamento pode ser compreendido "como processo 
[que] apresenta potência para exercitar a cartografia-analítica no entendimento das práticas humanas de 
produção de mapas-objetos como imagens que produzem pensamentos sobre espacialidades." (Girardi e 
Soares, 2015, p.48)  

Na América do Sul, o termo "mapeamento" surge por meio de uma série de acontecimentos no campo 
cartográfico. Numa espécie de "virada territorial" advinda dos anos 1980 (Acselrad, 2015), territórios de 
povos tradicionais da América do Sul passaram a ser reconhecidos por meio da Conferência 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), ocorrendo uma inflexão no campo da cartografia (conhecida 
como cartografia social). Através disso, o mapeamento passou a ser também proposto como ferramenta 
cartográfica nas demarcações e titulações de terras indígenas na América do Sul, estabelecendo-se como 
"base legal para os direitos culturais, a autodeterminação e o reconhecimento das terras tradicionais" (Offen, 
2009:165). 

A partir de Foucault (1984) e Agamben (2005), Girardi e Soares (2015) propõem que se considerem os 
mapeamentos como dispositivos: estão inscritos em jogos de poder (e saber); articulam discursos, 
instituições, enunciados e proposições; modulam distintas relações entre os elementos em jogo; possuem 
uma função estratégica dominante. O dispositivo - e assumindo-se o mapeamento como dispositivo - teria  
“a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as 
condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” (Agamben, 2005, p. 13). 
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Nesse contexto, notamos uma série de estudos cartográficos que se propunham ser coletivos e 
participativos, com relevância emancipatória significativa, a partir de objetivos específicos desses povos, 
encampando novas estratégias para pleitear o campo da cartografia e com problemáticas cruciais a serem 
consideradas com esse aprendizado. A cartografia, nesse contexto, pode produzir consequências não 
intencionadas, pois os mapas "podem ser constitutivos de, e ao mesmo tempo, constituídos por, relações 
sociais que conectam pessoas a lugares, identidades a territórios e, por essa razão, têm o potencial de criar 
novas, e com frequência, perturbadoras relações de poder" (Acselrad, 2015:12). 

Para Harley (1995), crítico da utilização da ferramenta cartográfica participativa, seria complexo para os 
indígenas apreenderem tal técnica, pois eles jamais conseguiriam imprimi-la adequadamente, devido à 
distância simbólica que existiria entre suas vidas e as realidades produzidas pelo aparato tecnológico do 
mapa. Por outra ótica, Andrews (1994 apud Acselrad, 2015) criticou a utilização da ferramenta, arriscando 
que essa técnica aplicada serviria de instrumento para os grupos majoritários, a seu modo, pacificarem o 
debate. Isto se deve ao fato de que, ao serem expostos em mapas diferentes aspectos das vidas desses 
sujeitos, essa cartografia tomaria uma forma de "autocrítica" (Acselrad, 2015), permitindo uma minimização 
dos problemas e uma maximização de dados e informações presentes no mapa. 

Um outro ponto a ser considerado decorre do viés político em torno da utilização dos mapas pelos indígenas, 
pois para eles não há uma diferenciação na forma de representação do mundo ou pelo que se apresenta em 
termos de realidade. Dito de outra maneira, para os indígenas, "o mapa é o território" (Acselrad, 2015; 
Pacheco de Oliveira, 2013), ou seja, a própria representação é a realidade. Logo, há um processo de retomada 
do território a partir do próprio mapa. Se formos além e alcançarmos os dias atuais, como aponta Baudrillard 
(1992:8), podemos afirmar que todos já viveríamos em um contexto no qual é "o mapa que precede o 
território – pressão dos simulacros – é ele que engendra o território cujos fragmentos apodrecem lentamente 
sobre a extensão do mapa". 

Ao articularem pessoas e lugares, identidades e territórios (Acselrad), pressuporem processos de 
(des)codificação (Harley), e (dis)tensionarem dados e demandas (Andrews), os mapas operam como 
dispositivos de disputa pelas próprias relações de poder; podem - arriscadamente - contribuir para as sobre-
determinações ou, a partir de uma visada política comprometida com os dissensos, contribuir para processos 
de emancipação. 

CONTRACARTOGRAFIAS 

Autores relevantes já sinalizaram a importância de uma inflexão na produção de mapas (Harley, 1989; Dodge, 
2009; Crampton, 2010; dentre outros). Retomamos esta necessidade de inflexão acionando o pensamento 
de Jacques Rancière (1996), pelo qual os processos de mapeamento (as cartografias agenciadas e os mapas 
produzidos) devem ser enfocados, em um campo que articula o estético e o político, a partir da noção de 
dissenso. Ao compreendê-los como narrativas de espacialização, podemos operar pelo dissenso como o 
"desentendimento entre mesmas falas com sentidos parcial ou completamente distintos" (Sperling, 2016, 
p.86), falas compreensíveis como regime discursivo, entretanto, diferentes sobre o que se visibiliza ou do 
que se narra. São esses modos de fazer alternativos ao que se propôs como mapeamento durante boa parte 
da historiografia ocidental que passam a enfrentar e colocar o mapa não mais como representação, mas, 
sobretudo, como produção de realidades. 

As formas de fazer mapa vêm sendo pensadas como ações horizontalizadas e cooperativas que envolvem a 
espacialização da informação acerca de contextos de vida nos quais os próprios agentes se veem implicados 
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como sujeitos, instaurando campos de dissenso em relação aos mapas hegemônicos, que os assumem como 
objetos ou ainda agentes assujeitados. É na conjunção in situ entre coletivos que enfrentam situações de 
liminaridade e coletivos interdisciplinares (compostos por artistas, geógrafos, arquitetos, sociólogos, 
cientistas da informação, designers, antropólogos…) que conhecimentos informais e cotidianos e 
conhecimentos formais são (re)articulados. Muitos desses processos apontam outras operações possíveis e 
tensionam a forma positivista da cartografia como produção de representações precisas e, portanto, 
unívocas. Mais além, repensar e repropor mapas remonta à cartografia como um campo ampliado que coloca 
em articulação aspectos técnicos, proposições estéticas e posicionamentos políticos (Sperling, 2016). 

Portanto, uma reviravolta nas cartografias provoca necessariamente importantes rebatimentos em 
diferentes campos disciplinares. Ao serem reconfigurados os modos de se pensar e fazer mapas, um campo 
relevante e de significativa potência no contexto contemporâneo passa a se configurar, o qual referenciamos 
como "contracartografia", a partir de Brian Holmes (2006).  Holmes conecta o termo que utiliza (counter 
cartographies) com o conceito foulcaultiano de "contraconduta": como "recusas deliberadamente 
desnormalizadas da razão do Estado, elaboradas com as próprias ferramentas que consolidam a sociedade 
de controle.” (Holmes, 2006). Retomando diretamente Foucault, contracondutas  

[...] são movimentos que têm como objetivo outra conduta, isto é: querem ser conduzidos 
de outro modo, por outros condutores e por outros pastores, para outros objetivos e para 
outras formas de salvação, por meio de outros procedimentos e outros métodos. São 
movimentos que também procuram, eventualmente em todo o caso, escapar da conduta 
dos outros, que procuram definir para cada um a maneira de se conduzir. (Foucault, 2008, 
p. 256-257) 

Compreender as contracartografias como articulações entre técnica, estética e política no sentido da 
produção de regimes de visibilidade dissidentes, permite considerá-las como formas – associadas técnica e 
politicamente – de espacialização da informação. Para isso, é importante compreendermos que "estratégia" 
e "tática" são duas palavras provenientes das artes da guerra, intrinsecamente, associadas às formas de fazer 
mapa. Com Certeau (2013), podemos inferir que estratégia se trata de um saber que regula, gere e disciplina, 
tendo como objetivo a manutenção das estruturas que articulam o poder. As táticas, por sua vez, seriam o 
que o autor considera como práticas, ou seja, linhas de escape das membranas governamentais, mas que 
atuam por dentro da estratégia, nas suas possibilidades de decodificação no cotidiano. 

CONTRACARTOGRAFIAS COMO DISPUTAS E RELAÇÕES DE PODER 
As formas de fazer mapa vêm sendo pensadas como campo de disputa e reflexão mais horizontalizado, a 
partir de produções de artistas e pensadores em interlocuções com diferentes campos disciplinares. Muitos 
desses mapas apontam outras operações possíveis e tensionam a forma positivista da cartografia em 
produzir uma representação precisa. Mais do que isso, a forma de pensar e fazer mapas nos permite imprimir 
um posicionamento cartográfico que, tal qual propõe Sperling (2017), remonta à cartografia como campo 
ampliado e como local em que narrativas podem entrar em disputa. Neste campo em que se espacializam 
narrativas, podemos operar no dissenso, proposto por Rancière (1996) como o "desentendimento entre 
mesmas falas com sentidos parcial ou completamente distintos" (Sperling, 2017:86), falas compreensíveis 
como regime discursivo, entretanto, diferentes sobre o que se visibiliza ou do que se narra. Assumindo, 
portanto, a impossibilidade de representar a totalidade, inferimos sobre o reconhecimento da limitação 
estética dos mapas, investigando processualidades da feitura destas cartografias e, com isso, da produção de 
realidades.  
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Esta produção de realidade enfrenta desafios diários no cenário atual. Experimentamos o momento de maior 
utilização e difusão dos sistemas cartográficos, de georreferenciamento e geolocalização. De tal maneira, se 
tentarmos explicar um território sem mapa – geralmente, de domínios privado ou militar, como o GPS, 
Google e Waze – tornamo-nos praticamente incomunicáveis. Com isso, produzir outros esquemas 
cartográficos críticos – utilizando, desconstruindo e, até mesmo, subvertendo as cartografias existentes – 
vem sendo tentativa de alguns campos disciplinares e manifestações artísticas e sociais. Nesse sentido, Ana 
Clara Torres Ribeiro (2009:147) é categórica ao afirmar que "a resistência à abstração das condições 
imediatas de vida imposta pelo neoliberalismo, estimularam nas últimas décadas, fortes mudanças teóricas 
e metodológicas nas ciências sociais", sendo fundamental que se pense o espaço e o território em qualquer 
análise social. A autora propõe realizar, com isso, a chamada "cartografia da ação", que visa estudar as 
relações entre o sujeito social, sua conjuntura e o lugar. 

Vemos, no contemporâneo, deslizamentos de supostas verdades e papéis que outrora foram devidamente 
delimitados: desde quem eram os responsáveis por produzir as cidades até seu modo de representar, 
devidamente esquadrinhado e socialmente bem demarcado, como o caso dos urbanistas, que lideraram esse 
papel até, pelo menos, o fim dos anos 1970. De certo modo, enxergamos uma crise do sujeito ou ainda uma 
necessidade em se considerar os processos de subjetividade (Guattari, 1992) nas produções dos mapas.  

Assim, diferentes campos disciplinares e as próprias práticas cotidianas passam a reinventar discursos e 
propor novas formas de leituras de mundo até o presente momento. No contexto sul-americano, em que, 
após ascensão do neoliberalismo nos 1990, teve a década seguinte marcada por governos progressistas 
aliados a populismos e nacionalismos, podemos visualizar uma profusão heterogênea, múltipla e constante 
de mapeamentos. Tais governos passaram a priorizar os menos favorecidos, visando enfrentar ou, por vezes, 
adaptar-se ao modelo político-econômico vigente, colocando em questão grupos majoritários mais 
conservadores e economicamente influentes.  

Uma década e meia à frente, o que se desenrola é um aguçamento das fragilidades desse modelo, bem como 
nas formas de representá-lo a partir de lógicas estruturantes que se tornaram inertes. Partidos, sistemas 
eleitorais, representacionais, governamentais acabam por não mais encontrar em suas formas toda a 
heterogeneidade e multiplicidade da multidão (Hardt; Negri, 2001; 2005). Dito de outro modo, se pensarmos 
com Rancière (2017), essas formas seriam o centro da crise, já que para ele "a democracia não é a escolha 
dos representantes; ela é o poder daqueles que não estão qualificados para exercer o poder".1  Nesta direção, 
citamos rapidamente as marchas de mulheres com o lema "Ni una a menos"2 que visibilizaram a violência 
contra a mulher, em Buenos Aires, ou ainda a ocupação de mais de 200 escolas públicas do estado de São 
Paulo pelos estudantes secundaristas,  em clamor por melhorias na educação, ambas no ano de 2015.3 Tais 
pontos de contato reforçam as afirmativas de Ana Clara Torres Ribeiro (2009) sobre a urbanização da América 

1 Numa instigante entrevista à Folha de São Paulo, Rancière faz repensarmos a crise da democracia. Ver: 
http://m.folha.uol.com.br/colunas/bernardo-carvalho/2017/09/1915013-em-livro-lancado-na-franca-ranciere-faz-diagnostico-
preciso-da-atualidade.shtml?mobile#. Acesso em 3/9/2017. 

2 As marchas se iniciaram no dia 3/6/2015 e ocorreram outros dias, chegando a juntar aproximadamente 350.000 pessoas. Ver: 
http://www.lanacion.com.ar/1798439-empezo-la-marcha-niunamenos-y-la-gente-se-acerca-al-congreso. Acesso em 3/9/2017. 

3 As escolas foram sendo ocupadas em todo o estado de São Paulo, alcançando, inclusive, outros estados brasileiros. Além disso, os 
alunos iniciaram um mapeamento das escolas que estavam sendo ocupadas e indicando de maneira colaborativa. Ver: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1pWugY27rBRc36_hnVvalk9H91jg&ll=-15.883755984823472%2C-
47.8015916807617&z=13. Acesso em 22/9/2017. 
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Latina, onde "a pobreza − em sua complexa composição econômica, política, étnica e cultural − foi 
brutalmente concentrada nas grandes cidades". Com isso, "a globalização da economia trouxe, para a rede 
urbana, um conjunto ainda mais amplo de presenças sociais, como resultado da apropriação corporativa e 
transnacional de segmentos do território" (Ribeiro, 2009:149). 

Assim, muitas vêm sendo as formas de visibilização dos movimentos ativistas em mapas. Sejam os sociais e 
políticos ou as manifestações artísticas, esses campos vêm se consolidando como experiências autônomas 
de fazer política, de reivindicar espaços urbanos e tornar visíveis suas lutas. Nesse contexto, as próprias ações 
– mediadas ou não por movimentos ativistas, intelectuais, de saberes locais e coletivos de arte – passam a
colocar como questão a necessidade de se tornarem visíveis em diversas formas de mapeamento, tanto
independentes quanto ligadas a estratégias institucionais e do Estado, seguindo o recorte do que chamamos
de "ativismos cartográficos" (Santos, 2012).

CONTRACARTOGRAFIAS COMO PRODUÇÃO DO COMUM 
Em São Paulo, no seu contexto singular de maior cidade da América do Sul, ocorre uma profusão de ativismos 
urbanos a partir de ocupações em edifícios vazios por grupos movimentos sem-teto ou artistas, lotes vagos 
para hortas, parques e permaculturas urbanas, vãos em viadutos para atividades culturais e esportivas, etc. 
Nesse sentido, já há alguns anos, iniciativas diversas têm tentado mapear essas ações políticas4 ou, de certo 
modo, compreender possíveis relações entre elas.  

Na capital paulista, visualizamos o espaço comunitário São Mateus em Movimento, localizado no distrito de 
São Mateus, zona leste de São Paulo.5 Formado desde 2008, o grupo se consolidou nas periferias da cidade, 
a partir de práticas e ações artísticas, ativistas e culturais que tentam dar projeção e fortalecimento enquanto 
coletivo. Atualmente, o grupo se conforma como um ponto de cultura reconhecido pela Prefeitura de São 
Paulo. Recentemente, divulgaram um mapeamento colaborativo chamado "cartografia cultural" de São 
Mateus, no qual mapearam ações e atividades em São Mateus a partir de oficinas realizadas em dois dias. Há 
ainda uma diversidade de outros mapeamentos que ocorrem em parceria com outros movimentos. 

4 Para ficarmos em uma mais conhecida, o livro "Microplanejamento urbano: práticas urbanas criativas (2011)", de Marcos Rosa, 
realiza um mapeamento de práticas urbanas que resistem na Região Metropolitana de São Paulo, apresentando-as enquanto 
soluções criativas. 

5 Para conhecer o grupo, ver: http://www.saomateusemmovimento.org/. Acesso em 4/10/2017. 
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Figura 1: Cartografia Cultural de São Mateus 
Fonte: São Mateus em Movimento (2018). Disponível em: https://prezi.com/amwtef00okla/cartografia-cultural-de-sao-mateus/. Acesso em 

10/08/2018. 

Já em Buenos Aires (Argentina), encontramos um coletivo mais consolidado em termos cartográficos, focado 
em causas e na criação de cartografias ativistas, com a liderança de dois artistas que já participaram de outros 
coletivos de arte.6 Trata-se do Iconoclasistas,7 que, dentre várias atividades, realizam oficinas de 
mapeamento (talleres de mapeo colectivo), da qual geraram um produto, o Manual de mapeo colectivo 
(2013). Nas oficinas que realizam e que apresentam no livro, aproximam-se de determinado contexto e se 
transformam em facilitadores, levantando questionamentos em torno do território em que se vive – podendo 
ser qualquer cidade – e os modos de controle que são predominantes para se reconhecer o mundo. Para 
eles, o mapeamento coletivo "é um processo de criação que subverte o lugar de enunciação para desafiar os 
relatos dominantes sobre os territórios, a partir dos saberes e experiências cotidianas dos participantes" 
(Risler e Ares, 2013:12, tradução nossa), sendo fundamental que os participantes das oficinas vejam a 
importância de se realizar uma cartografia visual contra-hegemônica.  

                                                             
6 Pablo Ares, um dos membros do Iconoclasistas, já participou do Grupo de Arte Callejero (GAC), coletivo ativista com bastante 
expressão em Buenos Aires desde 1998, tendo realizado ações e projetos, principalmente, em torno dos Direitos Humanos. Ver: 
https://grupodeartecallejero.wordpress.com/. Acesso em 9/9/2017. 

7 Os trabalhos da dupla, bem como o manual pode ser encontrado em seu site. Ver: http://www.iconoclasistas.net/. Acesso em 
9/9/2017. 
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Figura 2: Manual de Mapeo Colectivo 
Fonte: Iconoclasistas (2013). Disponível em: <http://www.iconoclasistas.net/mapeo-colectivo/>. Acesso em jun. 2018. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esta pesquisa tem como reflexão central a ideia de que práticas ativistas cartográficas realizadas de maneira 
coletiva e colaborativa poderiam ampliar as formas de compreensão das cidades contemporâneas, pois elas 
seriam a "constituição do comum" (Negri e Hardt, 2001; 2005; 2011) e, ao mesmo tempo, conformar-se-iam 
por meio de dissensos (Rancière, 1996). A "constituição do comum" é a força produtiva compreendida como 
a biopolítica e potência produtiva.  

Mais do que uma comunidade que surge com questões que girariam em torno delas mesmas e, de certo 
modo poderia remeter ao avesso do que se propõe, tornando-se privada, haveria nessas práticas a 
composição e decomposição de um "comum", que ocorre durante o processo cartográfico e finaliza-se nele 
mesmo. Nesse sentido, haveria nessas práticas – geralmente formadas por oficinas ou workshops – a meta 
do "comum" em experiência partilhada, produzida enquanto arranjo político.  

Em leitura de Dardot e Laval (2014), Negri (2014) vai fazer uma abordagem ainda mais radical, apostando 
que a leitura do comum não se trata de um produto ou matéria, mas, efetivamente, da práxis que vai se focar 
na "produção instituinte". O "comum" é, fundamentalmente, atividade e não qualquer outra coisa que derive 
disso. Nesse sentido, podemos tomar a noção de que habitar a cidade, em seu sentido primeiro, seria um 
risco (Deutsche, 1998), um exercício à alteridade, onde se deve experimentar a radicalidade dos espaços 
públicos, compreendidos como locus do conflito e dissenso. Dessa maneira, as práticas cartográficas, ao 
serem engendradas no contexto do fazer-urbano, podem produzir dissensos e partilharem experiências 
coletivas (Rancière, 1996; 2005), intentando outra atividade que não as habitualmente conduzidas por 
condutas (Foucault, 2004).  

Evidentemente, como alertam Negri e Hardt (2005:323), a cada momento mais, "produzir significa construir 
comunalidades de cooperação e comunicação", pois "como todo produto do que é produzido, a propriedade 
privada parece se estender universalmente." (Mendes; Cava, 2017:196). O investimento nesse terreno de 
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produção do comum se torna crucial, mas, antes disso, de compreensão de uma nova dinâmica do comum, 
sendo um importante instrumento para se produzir novas formas de cartografia. 
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O FENÔMENO DOS COLETIVOS URBANOS: UM DESAFIO À LÓGICA 
PRODUTIVISTA?  

URBAN COLLECTIVES MOVEMENT: A CHALLENGE TO PRODUTIVIST LOGIC? 

EL FENÓMENO DE LOS COLECTIVOS URBANOS: ¿UN DESAFÍO A LA LÓGICA PRODUCCIONISTA? 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Este trabalho insere-se em uma pesquisa de mestrado iniciada em 2016, acerca das disputas pelo espaço público, 
através das intervenções de micro e pequena escala promovidas por grupos sociais de classe média do Rio de Janeiro, 
no início da década de 2010. O objetivo neste trabalho é discutir e problematizar as iniciativas de autogestão do 
espaço público promovidas por coletivos urbanos, a fim de contribuir para o debate sobre as mesmas e refletir sobre 
novos modelos de participação cívica a partir de três estudos de caso analisados na pesquisa. Por meio da 
compreensão dessas ações coletivas como parte de um movimento complexo e dinâmico onde é possível identificar 
fases em sua trajetória, buscou-se, também, fugir de análises dicotômicas e alinhadas à lógica produtivista, de modo a 
obter uma maior compreensão deste, sua complexidade, potencialidades e limitações. A pesquisa e as análises 
evidenciam uma crise do urbanismo e do planejamento urbano, assim como uma nova onda de disputas pelo espaço 
público. PALAVRAS-CHAVE: Coletivo Urbano; Microintervenção urbana; Espaço Público; Produção do Espaço. 

ABSTRACT: 
This paper is part of a master's research begun in 2016 about disputes over public space through micro and small-
scale interventions promoted by middle-class social groups in Rio de Janeiro in the beginning of the decade of 2010. 
The paper objective is to discuss and to problematize the self-management initiatives of public space promoted by 
urban groups, in order to contribute to the debate about them and to reflect on new models of civic participation 
from three case studies analysed in the research. Through the understanding of these collective actions as part of a 
complex and dynamic movement where it is possible to identify phases in its trajectory, we also sought to escape 
from dichotomous analyses aligned with a productivist logic, in order to obtain a better understanding of this, its 
complexity, potentialities and limitations. The research and analysis show a crisis of urban planning and urban 
planning, as well as a new wave of disputes over public space. KEYWORDS: Urban Collectives; Micro scale 
intervention; Public Space; Space Production. 

RESUMEN: 
Este trabajo se inserta en una investigación de master iniciada en 2016, acerca de las disputas por el espacio público, a 
través de las intervenciones de micro y pequeña escala promovidas por grupos sociales de clase media de Río de 
Janeiro, a principios de la década de 2010. El objetivo en este trabajo es discutir y problematizar las iniciativas de 
autogestión del espacio público promovidas por los colectivos urbanos, a fin de contribuir al debate sobre las mismas 
y reflexionar sobre nuevos modelos de participación cívica a partir de tres estudios de caso analizados en la 
investigación. Por medio de la comprensión de esas acciones colectivas como parte de un movimiento complejo y 
dinámico donde es posible identificar fases en su trayectoria, se buscó también huir de análisis dicotómicos y 
alineados a la lógica productivista, para obtener una mayor comprensión de éste, complejidad, potencialidades y 
limitaciones. La investigación y los análisis evidencian una crisis del urbanismo y de la planificación urbana, así como 
un nuevo momento de disputas por el espacio público. PALABRAS-CLAVE: Colectivo Urbano; Microintervención 
urbana; Espacio Público; Producción del espacio. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho insere-se em uma pesquisa de mestrado iniciada em 2016, acerca das disputas pelo espaço 
público, através das intervenções de micro e pequena escala promovidas por grupos sociais de classe média 
do Rio de Janeiro, no início da década de 2010. Trata-se de uma pesquisa qualitativa cuja metodologia 
inclui: levantamento bibliográfico; coleta de dados, a partir da observação de dados primários e 
secundários; e sistematização das informações, por meio de gráficos, esquemas e categorias. O recorte 
dado à pesquisa buscou explorar um marco expressivo do retorno desta classe nas disputas pelo espaço 
público e compreender o que motivou a ruptura do esvaziamento do espaço público, como ela ocorre e o 
que ela significa nas discussões acerca deste espaço.  

O objetivo neste trabalho é discutir e problematizar as iniciativas de autogestão do espaço público 
promovidas por coletivos urbanos, a fim de contribuir para o debate sobre as mesmas e refletir sobre o 
urbanismo contemporâneo. A expressão “coletivos urbanos” se refere, aqui, a grupos territorializados, 
articulados majoritariamente pelas redes sociais digitais e criados pela sociedade civil, que buscaram 
fortalecer o sentido político, social e civil do espaço público. Baseados em princípios como a 
horizontalidade construíram um movimento heterogêneo, não unificado e mobilizado “de baixo para 
cima”, a partir de uma base participativa, prática e autônoma de reestruturação urbana que se constrói à 
luz de um discurso antiplanejamento. Visam promover a coesão social e surgem a partir da mobilização 
contínua, maleável e aberta de pessoas para enfrentar questões que as afetem diretamente. 

Esse movimento dos coletivos urbanos surgiu na década de 2010, influenciado pela conjuntura histórica, 
pela exaltação, na década de 1990, de termos como democracia e cidadania, pela popularização da 
discussão em torno da cidade e do direito à cidade, intensificada na década de 2000, com a aprovação do 
Estatuto da Cidade, e pelo despertar de novos desejos e imaginários relacionados ao espaço público. 
Tornou-se expressivo a partir das manifestações e repressões políticas das Jornadas de Junho de 2013 
quando, no contexto de uma crise política marcada pela descredibilidade na organização política tradicional 
para atender as demandas da sociedade, esta motivou-se a buscar formas alternativas de política. A partir 
de 2014 o número de atores e a maior popularidade dos mesmos foi gradativamente chamando a atenção 
do meio acadêmico, dos veículos de comunicação e do mercado. Multiplicaram-se as publicações, 
premiações e editais de financiamento em torno dos mesmos. A partir de 2016, a intensificação da crise 
econômica, política e social no país marcaram a desestabilização e desarticulação, mesmo que temporária, 
de muitos coletivos. Seja pela redução do tempo disponível dos participantes, pelo desânimo generalizado 
na sociedade, pelo retorno do medo do espaço público, pelo cansaço do esforço em manter a articulação 
conquistada ou pela decepção entre o esperado e o realizado. 

As reflexões são um desdobramento da análise de três estudos de caso da pesquisa: o coletivo Horta da 
General Glicério (criado em 2014), o Círculo de Cidadania do Bairro de Fátima (criado em 2015) e o coletivo 
Viaduto Laranjeiras (criado em 2016). O coletivo Horta da General Glicério se autodefine como “um grupo 
de amigos e moradores do bairro que gostaria de realizar, em caráter temporário de utilização, uma Horta 
Urbana Comunitária [...] através da discussão pública e gestão participativa dos moradores” (HORTA DA 
GENERAL GLICÉRIO, 2014). Eles têm duas frentes de ação: uma cotidiana (manutenção da horta e reuniões 
semanais) e outra voltada para a realização de intervenções temporárias sem muita regularidade ou 
frequência, tais como pequenos eventos de escala local, que funcionam como pretextos para reunir a 
comunidade e discutir questões do coletivo e da horta (em sua maioria em formato de piqueniques) e 
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mutirões voltados para a realização de atividades que exigem maior número de pessoas (reforma e limpeza 
do terreno, entre outros).  

A horta foi construída nos limites de um terreno privado abandonado1, localizado numa área 
predominantemente residencial, no bairro de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Este assume o 
caráter de espaço público, na medida em que a apropriação do coletivo expande-o para o domínio público 
ao permitir que o espaço seja produzido coletivamente, acessado sem restrições físicas e estabeleça o 
encontro e a troca entre estranhos, o exercício da civilidade e a criação de vínculos entre os moradores e 
deles com o espaço, ressignificando-o.  

O Círculo de Cidadania do Bairro de Fátima e Vizinhanças (CCBFV) se autodefine como “um encontro de 
moradores, trabalhadores e frequentadores do Bairro de Fátima e suas vizinhanças para conversar, debater 
e agir sobre questões relativas a esse território e à vida coletiva na cidade” (MAYERHOFFER, 2016). Ele está 
inserido num movimento fortemente influenciado pelas Assembleias Populares2, o dos Círculos de 
Cidadania3. Propõem “movimentar lutas cidadãs e propiciar um espaço inclusivo a quem não se sente 
representado pelas instituições existentes, partidos, empresas ou sindicatos” (CÍRCULO RIO, 2015).  

Os encontros do CCBFV foram sediados na Praça Presidente Aguirre Cerda4, localizada em uma área 
predominantemente residencial no bairro do Centro no Rio de Janeiro. O grupo desenvolveu três frentes de 
ação na dimensão física do espaço público: uma cotidiana (encontros semanais presenciais e de cunho 
deliberativo), outra voltada para a gestão participativa do território (identificação e resolução de questões 
referentes ao território – conflitos e demandas5) e, por fim, aquela voltada para a realização de 
intervenções temporárias acordadas e construídas coletivamente. Adotaram o formato de pequenos ou 
médios eventos de temática variada como a Feira de Doações (em abril de 2015 e maio de 2016), o Cine 
Círculo (em junho de 2015), o jogo "Imagine sua Praça" na tradicional festa agostina do sub-bairro (2015), o 
Sarau do Saci (em outubro de 2015) e a Primavera dos Livros (em setembro de 2016) e construção da rede 
de bibliotecas populares livres “Dê-dica livro”.  

O Coletivo Viaduto Laranjeiras atua em uma área residual sob o viaduto Engenheiro Noronha, no bairro de 
Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O coletivo, composto por jovens, em sua maioria, ligados à área 

1 Esse terreno encontrava-se desocupado em decorrência do deslizamento de grande massa de terra, rocha e vegetação, que 
ocorreu durante um grande temporal na região, em 1967, e que culminou com o desabamento de três edifícios, inclusive o que 
estava construído no terreno. 
2 As Assembleias Populares surgiram em 2014, após as Jornadas de Junho de 2013, como um desdobramento da repressão violenta 
que sofreram os ativistas do Ocupa Rio na remoção forçada promovida pela Policia Militar do Rio de Janeiro, em 2013.  É fruto da 
rearticulação e resistência desses ativistas em dar continuidade às reuniões que já realizavam durante a ocupação, na praça da 
Cinelândia, mas sob o formato de assembleia popular 
3 A experiência dos Círculos de Cidadania se disseminou para Salvador, São Paulo e Porto Alegre, com iminente organização 
também em São Gonçalo e Belo Horizonte (CÍRCULO RIO, 2015). Eles não funcionam com instância central e se orientam de forma 
autônoma formando tipos distintos de atuação. 
4 Esta praça funciona como uma rotatória, é um ponto de referência no sub-bairro e, embora pequena, é bem equipada e muito 
frequentada, principalmente, por idosos e crianças. Segundo relato dos moradores, diversas atividades são realizadas nessa praça, 
dentre estas estão: as Batalhas de Rap, aulas de Tai Chi Chuan e apresentações musicais, por exemplo. 
5 Dentre as questões destacam-se: o aumento de assaltos no local e as partidas de futebol que ocorrem na praça e tem causado 
acidentes naqueles que a frequentam para outros usos. 
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de produção cultural, surge inspirado em outras intervenções temporárias realizadas no espaço público no 
país. Tem como intenção desconstruir a imagem de insegurança (construída devido aos constantes assaltos 
e a presença de sem-teto) e aridez atribuída ao lugar (o espaço é cortado por ruas, estacionamento e não 
possui mobiliário). O coletivo busca também estimular a convivência entre estranhos no espaço público e 
consolidar esta área residual sob o viaduto como uma área de convívio. Propõem uma ocupação 
experimental e continuada que busca exercitar a micro mudança, a partir da troca entre diferentes e de 
“um diálogo mais cuidadoso e amistoso com o espaço público, trazendo propostas de intervenção que 
venham a ser proveitosas para quem já usa aquele espaço e para os que futuramente vão passar por ali” 
(VIADUTO LARANJEIRAS, 2016).  

O coletivo já realizou diversos tipos de intervenções temporárias, sendo as mais frequentes a manutenção 
do Varal Gentileza (doação de roupas) e pequenos eventos com apresentações musicais e comercialização 
de comidas e bebidas. No entanto, já promoveram também rodas de conversas sobre temas diversos, 
Sarau, exposições de fotografias, oficinas, cinema, e instalaram no local uma mini rampa de skate. No 
entanto, gradativamente ele tem se especializado na realização de eventos, como pequenos shows de 
bandas do circuito alternativo, visto que essa é a área que o núcleo central apresenta maior experiência e 
conhecimento, assim como uma boa rede de colaboradores (artistas, pequenos produtores de alimentos, 
coletivos e amigos). As intervenções são realizadas de forma independente e colaborativa.  

O descompasso entre a expectativa criada em torno dos coletivos, na academia, na grande mídia ou na 
sociedade, que os elevou ao patamar de “eureca dos problemas urbanos”, e a realidade de seus princípios 
e ações, pela adoção de análises alinhadas à lógica produtivista induziu à conclusão de que os atores e suas 
intervenções não conquistam nada de concreto, principalmente do ponto de vista estrutural. Ao analisá-los 
sob o imperativo da produtividade, supervaloriza-se o produto, negligenciando o processo e exigindo que 
os coletivos não apenas tracem objetivos claros, mas os conquistem. Inviabilizam-se, portanto, a percepção 
e a admissão de uma série de potencialidades dos mesmos, como: popularização da discussão em torno da 
cidade, construção de novos imaginários urbanos e de um sujeito social, civil e político. Desse modo, 
pretende-se, aqui, fugir de amarras maniqueístas e produtivistas a fim de melhor compreender a 
complexidade, potencialidade e limitações desse movimento. 

Os coletivos urbanos enquanto fenômeno 

Na década de 2010, os coletivos urbanos, à medida que foram se multiplicando e se articulando em rede, 
foram, também, criando uma espécie de padrão e construindo um movimento de articulação social e 
política e de atuação direta tanto na dimensão material quanto imaterial do espaço público de muitas 
cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro, objeto desta reflexão. Este movimento, no entanto, caracteriza-
se por ser heterogêneo, não unificado e mobilizado “de baixo para cima”, a partir da instituição de uma 
base participativa, prática e autônoma de reestruturação urbana (“faça você mesmo”).  

Segundo Neil Brenner (2016 [2014]), o movimento dos coletivos urbanos constrói-se à luz de uma retórica 
anti planejamento, como alternativa aos paradigmas neoliberais de intervenção urbana. Do mesmo modo, 
é fundamentado na democracia participativa, visa promover a coesão social e surge a partir da mobilização 
contínua, maleável e aberta de pessoas que estão “fora do controle de qualquer ideologia específica de 
especialistas ou qualquer instituição específica, classe social ou coligação política” (BRENNER, 2016, p.9) 
para enfrentar uma questão que as afeta diretamente. Eles propuseram novos modelos de participação 
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cívica e constituíram-se como um acontecimento urbano capaz de desencadear reflexões acerca das 
práticas tradicionais de planejamento e intervenção urbana.  

Além de responder ao contexto político e econômico, essas ações parecem se debruçar sobre a 
problemática do esvaziamento do espaço público (na dimensão material e imaterial) buscando formas de 
reverter esse processo. Estas ações coletivas propõem-se, ainda, a resgatar o espaço público como espaço 
de aventura, de diversidade, democracia e conflito, assim como propõem intensificar o sentido social do 
espaço público e propiciar o desenvolvimento e aprendizado das difíceis habilidades da civilidade 
(BAUMAN, 2001), por meio do incentivo aos encontros, às trocas e à sociabilidade entre estranhos.  

Assim, esse movimento é fortemente influenciado pela popularização das discussões em torno do espaço 
público e da problemática dos elos entre indivíduo e sociedade, e o despertar de novos desejos e 
imaginários relacionados ao mesmo, desencadeados a partir da década de 2000, em maior ou menor 
intensidade, pelos avanços econômicos e sociais desta década.  

Afinal, o crescimento do país, as perspectivas de um futuro melhor e o otimismo que afetaram a população 
neste período permitiram que esta se articulasse de maneira a reivindicar não apenas a satisfação de 
necessidades, mas principalmente o direito inalienável de criar uma cidade em conformidade com seus 
mais verdadeiros desejos. Nesse sentido, aflora uma busca por melhor qualidade de vida através, inclusive, 
da vivência urbana. Essa busca passa a disputar, ainda que timidamente, as pautas mais tradicionais de 
lutas, como habitação, saúde, saneamento básico, educação e a luta contra a fome. Isso reflete as 
conquistas, mesmo que limitadas, dos programas sociais de um governo federal menos neoliberal.  

Do mesmo modo, o tempo histórico e as particularidades do contexto brasileiro na década de 2010, 
marcado pela irrupção de uma crise política, econômica, social e urbana foram fundamentais para que o 
movimento ganhasse força e se consolidasse como um fenômeno.  Afinal, os descaminhos relacionados ao 
Estatuto da Cidade, a descredibilidade dos processos participativos, os ataques cada vez mais duros aos 
direitos adquiridos, a discrepância entre as promessas, o imaginário evocado e a realidade do espaço 
público e da cidade, de maneira geral, aliados ao início de uma crise econômica e a escândalos cada vez 
maiores de corrupção vão intensificar a percepção que a organização política tradicional não é capaz de 
atender as demandas da sociedade e aumenta-se a insatisfação da população com a administração pública. 
Evidencia-se, portanto, “uma crise de governança mais ampla nas cidades contemporâneas, em que tanto 
os Estados como os mercados falharam sistematicamente na entrega de bens públicos básicos (como 
habitação, transporte e espaço público) às populações urbanas em rápida expansão” (BRENNER, 2016 
[2014], p.9).  

No entanto, na medida em que o primeiro grande recurso adotado pela sociedade para manifestar-se 
contrária aos descaminhos do país, as Jornadas de Junho de 2013, sofre forte repressão política e policial, 
intensifica-se a descredibilidade na organização política tradicional para atender as demandas da 
sociedade, motivando-a a buscar formas alternativas de luta política. As manifestações de maior escala e 
visibilidade dão lugar a ações coletivas no espaço público com escalas e perfis diferenciados, alinhadas com 
os princípios da micropolítica . É o caso, por exemplo, das ações dos coletivos urbanos aqui estudados, 
grupos de pessoas que engajaram-se em:  

[...] superar o isolamento e reconfigurar a cidade de modo que ela passe a apresentar uma 
imagem social diferente daquela que lhe foi dada pelos poderes dos empreiteiros 
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apoiados pelas finanças, pelo capital empresarial e por um aparato estatal que só parece 
conceber o mundo em termos de negócios e empreendimentos (HARVEY, 2014a, p.49). 

Em uma amostragem restrita, de 24 grupos distribuídos entre as cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo e 
de Salvador6, é possível perceber o aumento significativo no número desses atores entre os anos de 2013 e 
2014, conforme ilustra a Figura 1 e a Tabela 1. Esse cenário mantém-se quando nos restringimos apenas 
àqueles grupos que atuam na cidade do Rio de Janeiro, como ilustram a Figura 2 e a Tabela 2.  

 
Figura 1: Gráfico ilustrando a quantidade de atores que surgiu em cada ano, na última década, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro 

e Salvador. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Ano de Início Qtd Lista de Coletivos 

2010 1 Shoot the shit (RS) 
2011 2 Coletivo Bravos (RJ), Norte Comum (RJ) 
2012 4 Canteiros Coletivos (BA), Muda_coletivo (SP), SerHurbano (RJ), Acupuntura urbana (SP) 

2013 8 Quermesse (RJ), Bela Rua (SP), Preguiça re[exist] (BA), Satrápia (RJ), Projetação (RJ), Sarau do 
escritório (RJ), Coletivo Ocupe e Abrace (SP), Praça do Futuro (RJ) 

2014 6 Horta da General Glicério (RJ), A batata precisa de você (SP), Cidade Ativa (SP), Cidade humana 
(SP), Trama (RJ), Cidade para Pessoas (SP) 

2015 2 Círculo de Cidadania do Bairro de Fátima e Vizinhanças (RJ),  Urb-I - Urban Ideas (SP) 
2016 1 Viaduto Laranjeiras (RJ) 

Tabela 1: Detalhamento da Figura 1. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

6
A pesquisa restringiu-se a essas três cidades (RJ, SP e SSA) e estabeleceu como critério atores que, no intuito de se 

aproximar do horizonte da obra, realizam ações coletivas de micro e pequena escala no espaço público. Os atores 
foram localizados por meio de uma pesquisa de reportagens publicadas em mídias digitais e através das redes nas 
quais se inserem no Facebook. Cada ator é brevemente apresentado no Apêndice A. 
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Figura 2: Gráfico ilustrando a quantidade de atores que surgiu em cada ano, na última década, na cidade do Rio de Janeiro. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Ano de Início Qtd Lista de Coletivos 
2011 2 Coletivo Bravos (RJ), Norte Comum (RJ) 
2012 1 SerHurbano (RJ) 
2013 5 Quermesse (RJ), Satrápia (RJ), Projetação (RJ), Sarau do escritório (RJ), Praça do Futuro (RJ) 
2014 2 Horta da General Glicério (RJ),Trama (RJ) 
2015 2 Círculo de Cidadania do Bairro de Fátima e Vizinhanças (RJ), Praça do Futuro (RJ) 
2016 1 Viaduto Laranjeiras (RJ) 

Tabela 2: Detalhamento da Figura 2. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

A popularidade e expressividade que esse movimento ganha com o aumento significativo no número de 
atores e na diversidade de suas ações vai gradativamente chamando a atenção do meio acadêmico, dos 
veículos de comunicação e do mercado, intensificando ainda mais a visibilidade e a publicidade em torno 
dos mesmos. Nesse sentido, multiplicaram-se as publicações, premiações e editais de financiamento 
relacionados aos coletivos. Essa projeção em muito facilitou sua popularização e a maior visibilidade, 
permitindo, em alguns casos, a sua projeção nacional e internacional, e criação de redes com o objetivo de 
conectar diferentes atores.  A divulgação das intervenções urbanas e seus respectivos atores incentivou, 
também, o surgimento de novos atores (caso do coletivo Viaduto Laranjeiras, um dos atores estudados) e 
formas de ocupação do espaço público, contribuindo para sua ressignificação e para que pessoas que 
haviam se retirado do mesmo em decorrência da cultura do medo, voltassem a frequentá-lo.  

Contudo, esse momento, caracterizado por muitos processos de capturas e desafios internos, desencadeou 
a hibridização de muitos atores pré-existentes como, por exemplo,  o coletivo Horta da General Glicério e o 
CCBFV. Algumas das suas formas de atuação tiveram que ser revistas e reinventadas sob a égide de 
modelos mais flexíveis e híbridos, principalmente no que se refere à forma de financiamento, à ruptura 
com modelos mais horizontais de gestão e à concretização da autonomia dos grupos. A incorporação de 
mecanismos mais alinhados com a lógica neoliberal, no entanto, ocorre de maneira comedida e adaptada, 
de modo a impactar o mínimo possível nos princípios fundantes dos atores. E reflete uma forma que 
encontraram para solucionar problemas criados pela própria lógica neoliberal, tal como o engajamento da 
sociedade nessas causas. 
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Dentre os principais pontos que influenciaram esse processo de hibridização estão a dificuldade em manter 
algum nível de mobilização política para além do evento, em se obter um número maior de pessoas 
disponíveis e engajadas com a realização das intervenções e reuniões, assim como a escassez de recursos 
financeiros e materiais e o assedio do mercado. Isso porque grande parte desses grupos optou por 
estabelecer como base de sua atividade um trabalho voluntário que, em sua maioria, ocorre em paralelo às 
atividades e obrigações pessoais de seus membros e depende da disponibilidade do tempo livre dos 
mesmos tornando o núcleo suscetível às demandas pessoais. Esse não engajamento reflete o tempo 
histórico onde a vida privada é priorizada e as relações sociais estão cada vez mais frágeis, o que dificulta 
que os indivíduos assumam responsabilidades e estabeleçam vínculos mais duradouros e estáveis entre si.  

Outro ponto que vai contribuir para as transformações e adaptações é o condicionamento dos indivíduos à 
cultura da representação totalizante da figura caricata do eleitor que delega ao outro, um representante 
abissalmente longe, uma responsabilidade coletiva. Afinal, um dos grandes desafios da gestão popular de 
um território é justamente desconstruir esse comportamento de delegar ao outro uma responsabilidade 
coletiva e comum e/ou propor ideias na intenção de terceirizá-las. No âmago do processo está o árduo 
esforço de adotar uma fala engajada na ação e reproduzir na micropolítica a passagem de uma posição de 
queixa para um fazer político, assim como a necessidade de praticar a vigilância coletiva inerente a todo 
processo de desconstrução de paradigmas muito enraizados. Desse modo, apesar de muitas pessoas 
simpatizarem e apoiarem as causas e ações propostas pelos atores pesquisados, poucas de fato participam 
e contribuem.  

Esse quadro pode ser ilustrado quando comparamos o número de pessoas que curtem a página do 
Facebook desses atores, conforme a Figura 3, e aquelas que de fato participam das mesmas. Afinal, o 
primeiro supera, em muito, o número de pessoas que de fato contribuem e/ou participam dessas 
atividades. Embora os atores mantenham-se abertos à participação voluntária, sem estabelecer restrições a 
quantidade de pessoas que acaba de fato compondo, o núcleo gira em torno de 4 a 10 pessoas. Mesmo se 
considerarmos os grupos com os quais estabelecem algum tipo de parceria, o número de pessoas chega 
apenas a um valor duas ou no máximo três vezes maior que o seu núcleo.  

Figura 3: Gráfico contendo o número de curtidas das páginas dos atores no Facebook. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Essa resistência da maioria da sociedade civil em assumir responsabilidade em muito vai desconstruir, 
gradativamente, um dos pilares que sustentou grande parte dos grupos: a horizontalidade, transformando 
a conduta de muitos dos atores estudados no sentido de se assumirem como poucos e se tornarem mais 
autônomos e deliberativos. Isso porque a horizontalidade se manifestava como um “desejo por inclusão 
ilimitada que conduz ao adiamento de toda tomada de decisão, já que nenhum espaço é jamais tido como 
suficientemente legítimo para deliberar” (NUNES, 2016), visto que se considera que sempre há mais 
pessoas que deveriam estar incluídas. 

Nesse sentido, a maioria dos atores optou por adotar um modelo de liderança distribuída, no qual 
assumem o núcleo formado, distribuem as responsabilidades e o poder deliberativo entre si, embora se 
mantenham abertos. Trata-se de admitir, portanto, que a liderança é um fenômeno imprescindível, mas 
que precisa ser controlado ativamente “pela imposição de limites que podem ser procedimentais ou extra 
procedimentais” (NUNES, 2016), assim como compreender que o oposto da liderança concentrada, à qual a 
maioria dos grupos se opõe, não significa a ausência de liderança, mas uma condição na qual a função da 
liderança esteja menos limitada a estruturas formais e mais apta a circular livremente (NUNES, 2016). 

Esse cenário vai implicar ainda no ajuste das metas e ações desses atores à quantidade de pessoas 
disponível a executá-las. O coletivo Horta da General Glicério, por exemplo, têm optado por flexibilizar e 
reduzir suas metas, adequando-as ao desejo e ao número de pessoas disponíveis, assim como adotar uma 
postura mais paciente e compreensiva em relação às suas limitações.  O Círculo de Cidadania do Bairro de 
Fátima e Vizinhanças não conseguiu manter a regularidade de suas intervenções apesar do repertório 
variado de atividades. A redução significativa no número de assíduos e presença sempre das mesmas 
pessoas transformou-os em grupo e os distanciou da proposta de gestão participativa do território. 
Permitiu, contudo, que possam funcionar por pautas diversas, não mais diretamente relacionadas ao 
território. Essa mudança veio acompanhada da transformação dos encontros em momentos de fazer mais 
do que momentos de debater ações, a fim de tomar partido do engajamento espontâneo, fruto de uma 
curiosidade que gera aproximação e participação. O coletivo Viaduto laranjeiras foi se especializando em 
realizar eventos artísticos no espaço público e têm restringindo-se cada vez mais a processos de concepção 
menos participativos. 

A partir de 2016, as mudanças no contexto do país, desencadeadas pela intensificação da crise econômica, 
política e social em curso, a adoção de uma pauta conservadora na parte social e neoliberal na parte 
econômica, a redução de uma série de direitos arduamente conquistados num processo onde a 
participação popular e a opinião pública foram marginalizadas e os protestos e manifestações políticas 
criminalizadas, vão culminar na desarticulação e na redução da atividade de muitos coletivos urbanos. 
Afinal, muitos deles, ao menos inicialmente, tiveram um viés ativista, de articulação territorial e de 
exercício de formas alternativas de práticas políticas.  

Ao mesmo tempo em que esse contexto histórico vai desencadear uma falta de perspectivas de curto prazo 
e, consequentemente, um abatimento, retração e enclausuramento generalizado na sociedade; o senso de 
urgência difundido por várias crises sobrepostas faz com que a importância das frentes de ação dos 
coletivos seja atenuada por preocupações mais urgentes, como a retomada à dimensão nacional, estadual 
e municipal de lutas com alvos mais bem definidos, como a questão da moradia. 

É válido ressaltar também o cansaço coletivo proveniente da exaustiva mobilização para manter sua 
atuação intensa e regular. A onda de demissões, a busca por novas fontes de renda, o aumento no custo de 
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vida das pessoas, a necessidade de uma maior dedicação ao trabalho acarretaram uma diminuição 
significativa do tempo disponível, inclusive daqueles mais engajados na articulação dos grupos. Do mesmo 
modo, muitos dos coletivos urbanos passaram, em 2016, por uma decepção entre o que foi desejado e 
vislumbrado e o conquistado, e houve uma dificuldade em aceitar os percalços no caminho. E isso é 
facilmente perceptível no recorte de grupos sociais da pesquisa, tendo em vista sua rasa tradição de lutas 
políticas e resistência. 

Percebe-se, ainda, que o aumento da violência urbana diante de uma crise econômica, política e social 
acentuadas, repercutiu, principalmente em 2017, no retorno dos discursos que enfatizam o espectro 
aterrorizante das ruas inseguras, promovendo a volta do medo do espaço público e, ao que parece, uma 
nova onda de esvaziamento deste pelos grupos sociais de classe média. Sendo assim, o espaço público 
parece emergir novamente como um espaço voltado, mais enfaticamente, à sobrevivência de grupos 
tradicionalmente marginalizados e sob forte vigilância policial, comprometendo seu sentido político, social 
e civil.  

O acompanhamento da trajetória de alguns desses coletivos permite, portanto, identificar momentos 
importantes onde percebe-se, inicialmente, uma multiplicação dessas iniciativas e uma grande atividade 
destas com intervenções urbanas frequentes; o despertar do interesse de atores mais alinhados com o 
sentido econômico do espaço público e o desencadear de processos de captura e hibridização; e o inicio da 
desarticulação de muitos coletivos urbanos. Percebe-se também que, com o passar do tempo, as 
singularidades de cada grupo vão se acentuando, visto que cada um deles vai enfrentar questões 
específicas que vão condicionar comportamentos diversos e respostas particulares as quais embora 
individualmente sejam parecidas entre si, em conjunto compõem e mantém a singularidade de cada ator. 
Sendo assim, o movimento por eles gerado se consolida cada vez mais como uma grande miscelânea de 
iniciativas. 

A atuação dos coletivos urbanos 

Embora inconstante e transitória, a trajetória do movimento dos coletivos urbanos que surgem a partir da 
década de 2010, principalmente a partir de 2013, apresenta práticas e pontos relevantes a serem 
analisados. Os coletivos estudados (Horta da General Glicério, Círculo de Cidadania do Bairro de Fátima e 
Vizinhança e Viaduto Laranjeiras) permitiram, apesar das diferenças e peculiaridade de cada um, identificar 
que o movimento transita entre uma resistência ativa ao espaço público espetacularizado e aos tradicionais 
modelos de participação cívica, contrapondo-se às práticas hegemônicas e ao Estado Neoliberal, e uma 
reafirmação dos mesmos. É o que indica a análise de suas ações e discursos. 

Os coletivos estudados destacam-se por consolidarem ações coletivas realizadas por um conjunto de 
pessoas da sociedade civil, de maneira voluntária e espontânea, que surgem, majoritariamente, 
territorializados, isto é, vinculados a um lugar específico, embora muitas das ações propostas possam ser 
reproduzidas em outras áreas da cidade. Esses grupos atuam de maneira continuada tanto promovendo 
uma apropriação constante do local ou dos locais nos quais atuam (por meio de encontros ou eventos 
semanais, por exemplo), como na criação de intervenções temporárias voltadas para afetar aqueles que 
circulam pelo espaço público. Destacam-se pela capacidade de inventar espaços capazes de fortalecer o 
sentido político, social e civil do espaço público e determinar os limites entre a vida pública e a vida privada. 
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As modestas intervenções temporárias propostas por esses atores são voltadas, por exemplo, para 
sensibilizar as pessoas para o outro e a cidade ou denunciar a inércia da realidade social e urbana na qual 
estão inseridos. Outras, no entanto, buscam modificar a espacialidade do espaço público de maneira a 
dotá-lo de condições mais favoráveis à apropriação e à sociabilidade, seja através da atribuição de novos 
usos ou da incorporação de equipamentos urbanos. O coletivo Horta da General Glicério, a partir da 
construção de uma horta comunitária e da realização de pequenos eventos a ela relacionados (mutirão, 
piqueniques, colheitas, entre outros), assim como o Círculo de Cidadania do Bairro de Fátima e Vizinhança e 
o coletivo Viaduto Laranjeiras, a partir das intervenções propostas em suas reuniões semanais (sarau, feira
de doação, biblioteca).

Por meio das intervenções propostas pelos coletivos urbanos estudados é possível compreender, também, 
que eles apropriam-se do espaço público de modo que este se alinhe aos seus mais verdadeiros desejos, 
mais do que supra suas necessidades e transcenda sua condição de centro de decisões, local de 
convergência das comunicações e informações, ou local de acesso a recursos urbanos, e assuma, também, 
a condição de centro da vida social e política, reino do uso, “espaço–tempo da fruição, do uso e do gozo 
emancipatório” (OURIQUES, 2001, p.12).  

Enquanto movimento autônomo, improvisado e de poucos recursos, os atores criam formas criativas de 
viver a cidade, apesar do sistema e contribuem para fortalecer o espaço público como uma incubadora de 
ideias, ideais e movimentos de ruptura. Suas ações vão transformar o cotidiano urbano, seja provocando 
pequenas e/ou temporárias rupturas, ou criando uma ordem alternativa “menos alienada, mais 
significativa e divertida, porém, [...] conflitante e dialética, aberta ao futuro, aos embates (tanto temíveis 
como prazerosos), e à eterna busca de uma novidade incognoscível” (HARVEY, 2014a, p.11).  

De modo geral, esses atores colocam a arte a serviço do urbano. Isso não significa enfeitar o espaço 
urbano, mas ir além da arte enquanto representação, ornamento, decoração. É compreender que no 
espaço apropriado da festa, a arte pode preparar as estruturas de encantamento essenciais às rupturas e a 
trocas, que fundamentam o sentido social, civil e político do espaço público. Por meio dos mais diversos 
dispositivos, eles conferem ao espaço público o movimento, a aventura, a surpresa e os encontros capazes 
de afetar e mobilizar os sujeitos, conectá-los e fazer com que interajam entre si.  

Os atores atribuem à cidade uma esfera lúdica e espontânea, construída a partir da criação de situações 
onde é possível jogar, ou seja, “sair deliberadamente das regras e inventar as próprias regras, libertar a 
atividade criativa das construções socioculturais, projetar ações estéticas e revolucionárias que ajam contra 
o controle social” (CARERI, 2013, p.97). Nesse sentido, o coletivo Viaduto Laranjeiras destacam-se dentre os
atores ao recorrer a eventos musicais e saraus para atribuir ao tempo livre um caráter menos utilitarista e
mais lúdico.

As intervenções permitem, também, trocas entre o espaço e o sujeito e é capaz de estabelecer vínculos 
entre eles e de transformar uma experiência em memória ao evidenciar novas e alternativas formas de 
apropriação do espaço e criar vínculos. De modo geral, na medida em que as intervenções temporárias 
realizadas pelos atores contribuem para enriquecer a experiência urbana e prover o espaço público da 
aventura proveniente de trocas improváveis e de acontecimentos não previstos, elas criam atrativos e 
contribuem para estimular a vivência desses espaços. 
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A riqueza das trocas entre os sujeitos depende, no entanto, do grau de publicidade do espaço público e da 
sua heterogeneidade de grupos sociais. O perfil de atuação dos grupos, o tipo e a temática de suas 
intervenções, assim como o perfil do espaço no qual atuam vão interferir diretamente nessa questão.  A 
localização no tecido urbano, sua proximidade a transportes públicos, sua visibilidade, seu porte 
contribuem para uma maior ou menor publicidade do espaço o que compensa algumas tendências 
relacionadas ao perfil do núcleo e de sua rede de parceiros e/ou amigos. 

Embora a temática do coletivo Horta da General Glicério tenda a atrair mais um público interessado numa 
alimentação saudável e/ou em interagir com a natureza, ela é capaz de, ao criar um forte laço com a 
vizinhança, reunir uma diversidade de perfis (relacionados a gênero, faixa etária, opinião política, entre 
outros), ao mesmo tempo em que permite que o local, pouco conhecido por quem não é da vizinhança, 
adquira uma maior visibilidade através da rede de hortas urbanas das quais participa.  

No caso do CCBFV, o fato de suas intervenções serem bastante ecléticas, e possuírem uma grande 
diversidade de atividades, assim como sua divulgação ser realizada não apenas por meio digital, mas 
também por meio de folhetos e cartazes, faz com que seu público seja diverso dentre aqueles que habitam 
no local, compõem a vizinhança ou a rede de amigos destes.  

O coletivo Viaduto Laranjeiras, mesmo que não intencionalmente, apresenta uma grande homogeneidade, 
tanto no núcleo, quanto nos parceiros e público. Um exemplo disso é a relação do núcleo com aqueles que 
habitam o viaduto. Embora haja um diálogo aberto e fraterno entre eles e os sem-teto, esses, apesar de 
apoiarem o coletivo, não têm se interessado em participar das reuniões ou das intervenções, momento em 
que se colocam, inclusive, à margem do espaço que ocupam cotidianamente. Da mesma forma, o coletivo 
cada vez mais se limita à sua rede de contatos e, na medida em que, se compromete em fazer algo que 
esteja na sua zona de conforto e interesse, acaba atraindo um público que, em grande maioria, compartilha 
do mesmo perfil.  

De maneira geral, suas ações são fundamentadas em demandas que emergem da população local e têm 
como objetivo resolver questões relacionadas, primordialmente, ao território do qual se apropriam. No 
entanto, é possível perceber que diferentes atores, gradativa e lentamente, estabeleceram entre si 
parcerias realizando ações conjuntas, divulgando suas ações e/ou trocando materiais, contatos, 
conhecimentos e experiências. Essas parcerias permitiram conectar um número cada vez maior e mais 
diverso de atores, formando uma rede ampla e diversa que tende a transitar por temáticas específicas 
(produção cultural, horta, projeção, arte mural, música, entre outros). 

É possível distinguir algumas formas de interação dos atores com a sociedade no processo de concepção e 
realização de suas ações. Dentre estas destacam-se o processo colaborativo, quando as pessoas são 
convidadas a fazer parte da concepção e/ou execução da intervenção e o processo consultivo, quando as 
pessoas são consultadas sobre as ações das intervenções temporárias, por meio de enquetes (nome, data e 
atrações) e/ou comentários (caixinhas de sugestão, Facebook e email). Esse processo é menos recorrente, 
mas é utilizado principalmente pelo CCBFV através de enquetes realizadas na internet ou na própria praça 
onde se reúnem (nome das ações, filmes a serem exibidos, entre outros).  

O processo colaborativo é o mais utilizado dentre estes atores. Ele se manifesta sob duas perspectivas: a 
indireta e a direta. Na primeira delas, a perspectiva indireta do processo colaborativo, a participação é 
fundamental para o sucesso da intervenção, visto que estas são essencialmente interativas, no entanto, 
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não são estabelecidos vínculos mais duradouros e o envolvimento dos sujeitos ocorre de maneira efêmera, 
restringindo-se ao momento presente. É o caso das intervenções de caráter interativo, que dependem do 
outro para se materializarem, como é o caso dos painéis a serem preenchidos, jogos e eventos no formato 
de palco aberto (saraus, apresentações artísticas, entre outros) que são realizados por quem tiver interesse 
em participar, esteja vinculado ou não aos atores. A estes cabe conceber e oferecer a infraestrutura básica 
para a realização da intervenção, assim como atrair e mobilizar os sujeitos a colaborarem com o processo 
de caráter empírico.  

Na perspectiva direta do processo colaborativo os diferentes sujeitos participam de todo o processo da 
concepção e realização das intervenções, visto que este se realiza por meio de reuniões abertas, nas quais 
os atores se colocam receptivos aos que tenham interesse em somar às suas iniciativas disponibilizando 
tempo, materiais e conhecimento. Nesse caso, a permeabilidade dos atores é fundamental para consolidar 
o processo como mais ou menos interativo.

De modo geral, os diferentes atores tendem a adotar como metodologia de ação a gestão participativa do 
território. Isto é, estabelecer “um conjunto de princípios e processos que defendem e permitem o 
envolvimento regular e significativo dos colaboradores [...] na definição de metas e objetivos, na resolução 
de problemas, no processo de tomada de decisão, no acesso à informação e no controle da execução” 
(BLOG EAD, [2008]).  

Nesse sentido, suas diversas ações são realizadas coletivamente, as tarefas e atribuições são divididas e/ou 
anunciadas de maneira a permitir que qualquer pessoa interessada possa contribuir. Cada um faz o que 
pode, como pode, quando pode e as ações vão se adaptando ao corpo de parceiros e recursos que 
conseguem mobilizar. Da mesma forma, a ação dos grupos é construída coletivamente, nos encontros 
presenciais, a partir da exposição de desejos individuais, que quando acolhidos pelo grupo, materializam-se 
em decisão e ação. As intervenções e o perfil do ator assumem um caráter flexível que reflete os desejos 
daqueles dispostos a contribuir.  

Esses atores tentam, portanto, romper com os vícios decorrentes da comodidade de um sistema político 
fundado na representatividade, defendendo a responsabilidade distribuída, a autogestão, e fortalecendo a 
ideia de que cabe à sociedade civil construir a cidade que deseja. No entanto, para isso não negam o poder 
do Estado, ao contrário, exigem-lhe suas responsabilidades no processo, estabelecendo parcerias, 
desvelando e desnaturalizando negligências e incoerências do Estado, que se pressupõe mediador e 
defensor do mundo comum.  

Embora tenham um número de apoiadores maior do que os que criam algum tipo de resistência, as 
práticas e perfis dos diferentes coletivos urbanos aqui estudados foram capazes de envolver a maioria deles 
em algum tipo de conflito, principalmente com a vizinhança. Estes tendem a evidenciar uma disputa por 
territórios e sentidos do espaço público. O coletivo Horta da General Glicério sofreu com a desconfiança de 
alguns moradores que temiam que suas atividades perturbassem a ordem local e com as represálias de um 
pequeno grupo de moradores que residem nos prédios vizinhos ao terreno da horta. Com relação ao CCBFV 
a metodologia por eles adotada para a gestão do território foi alvo de críticas pelos que se opunham ao 
mesmo. Da mesma foram, a diversidade de lideranças na região, principalmente, associação de moradores, 
indivíduos que se autodenominam donos do bairro e milicianos, fez com que o CCBFV rendeu-lhe ameaças.  
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No entanto, os momentos de confronto, divergência e conflito têm permitido a realização de trocas entre 
os diversos sujeitos do território, assim como o exercício da civilidade e o aprendizado dos limites entre a 
vida pública e a vida privada, acelerando o processo de transformação do sujeito social em sujeito político.  
Nessa perspectiva, os conflitos têm enriquecido a experiência dos atores e contribuído para o seu 
amadurecimento enquanto grupo. Contudo, isso só é possível porque os diversos atores compreendem o 
conflito como algo inevitável e importante e optam pelo diálogo, pela escuta e pelo acordo, assim como se 
empenham em produzir um mundo comum que abriga, apoia e expressa a comunidade em que participam. 

De modo geral, cada um dos atores, à sua maneira, mais consciente ou não, busca e cria formas de uso do 
tempo e do espaço que escapam às regras do sistema e consegue, mesmo que brevemente, autoconstruir 
espaços de liberdade onde é possível experimentar comportamentos e realidades alternativas. Ao mesmo 
tempo em que evocam certo fetiche com relação ao espaço público, sua dimensão imaterial e material, 
abrem novas possibilidades, imaginários, assim como novos horizontes e caminhos de apropriação.  

No entanto, conforme afirma Brenner (2016, p.10), “não se pode simplesmente presumir que, por causa de 
suas lógicas operacionais ou orientações político-normativas, essas intervenções táticas vão de fato contra-
atacar o urbanismo neoliberal”, visto que muitas vezes essas intervenções apenas aliviam temporariamente 
ou deslocam alguns dos efeitos sociais e espaciais da lógica neoliberal sem necessariamente romper com os 
regimes de desenvolvimento urbano a ela associados ou “desafiar a confiança fundacional das instituições 
governamentais que sustentam o projeto neoliberal” (BRENNER, 2016, p.10). De fato, esse formato de 
intervenção urbana não parece ter ameaçado o controle sobre o marco regulatório que governa o 
desenvolvimento urbano.  

As iniciativas são apresentadas muitas vezes como “a eureca”, “a grande solução” para os problemas 
urbanos e contribuem para fortalecer o discurso que transfere para o indivíduo a responsabilidade de 
questões que são comuns e das quais os mesmos têm uma parcela de contribuição mínima quando 
comparadas com aquela atribuída à atuação do Estado e do mercado. Assim, a grande mídia, ao simplificar 
esse movimento das intervenções urbanas que ganha força a partir de 2014, contribui para legitimar o 
Estado neoliberal. 

Se compararmos o tratamento dado pelo Estado aos conflitos com esses atores e aqueles pertencentes a 
grupos sociais marginalizados e de classe baixa, por exemplo, é possível perceber uma significativa 
disparidade. Percebe-se que o Estado estabelece, com relação aos atores estudados, uma ação muito mais 
tolerante, pacífica e colaborativa, o que, aparentemente, indica que o perfil das ações e o recorte social 
desses atores tende a influenciar na sua postura. Da mesma forma, é possível destacar um interesse deste 
em conferir certa autonomia a estes grupos sociais fortalecendo, assim, o discurso que alinha essas 
iniciativas à neoliberalização do Estado, sua suposta “retração” em relação à suas atribuições e 
responsabilidades perante a construção, proteção e consolidação de um mundo comum (ARENDT, 2016).  

Apesar dos atores estudados estarem engajados em consolidar, a partir do lugar, uma identidade comum 
que lhes confira um grande potencial de organizar o território e ofereçam bases para ações políticas, eles 
se demonstram frágeis no que se refere à organização do espaço, visto que não podem suportar sozinhos a 
carga de uma mudança histórica radical (HARVEY, 2014b). Do mesmo modo, a forte resistência às formas 
mais tradicionais de organização civil como, por exemplo, as associações de moradores, dificulta a 
efetivação de mudanças estruturais mais significativas, visto que os vícios do sistema político atual e suas 
burocracias exigem as formalidades das quais fogem. E, nesse sentido, a necessidade de se submeter aos 
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recursos tradicionais de política, assim como de retomar manifestações e articulações maiores e 
transescalares, tornam-se difíceis de conciliar com as demais frentes de atuação dos indivíduos envolvidos 
nesses grupos, comprometendo, inclusive, sua atuação. 

Entendidos com base em uma lógica de esperança, eles têm em suas ações a possibilidade de inspirar as 
transformações necessárias para a construção de uma sociedade e uma cidade mais justa e integrada 
socialmente e, consequentemente, um espaço público alinhado com o sentido social, civil e político.  

O sentido social se manifesta a partir do momento em que as intervenções transcendem a coexistência 
entre diferentes, permitem a interação destes e o exercício da empatia necessária à consolidação do sujeito 
social. Percebe-se, ainda, que as intervenções propostas recuperam e fortalecem o espaço público como 
espaço de aventura, tanto para os atores quanto para os transeuntes. Na medida em que ressignificam o 
espaço, os atores criam rupturas no cotidiano urbano, surpreendendo e, consequentemente, afetando as 
pessoas que a conceberam.  

O sentido civil do espaço público manifesta-se nos exercícios de civilidade a que são expostos os sujeitos 
nas trocas (dar, receber, retribuir) desencadeadas pelo espaço-tempo compartilhado nas intervenções 
urbanas, assim como através das divergências internas e dos conflitos entre os grupos, a sociedade civil 
e/ou o Estado. Estes são fundamentais para desencadear os processos de desconstrução e reconstrução 
necessários para a transição do sujeito social em sujeito político, assim como para a construção do comum, 
apesar das diferenças, a partir do diálogo e da afirmação de acordos. O confronto de perspectivas 
diferentes do e para o território vai ainda possibilitar a compreensão mais fiel da realidade, tal qual 
defende Arendt (2016), e habilitar os sujeitos a julgar aquilo que é melhor para todos os que habitam e/ou 
usufruem do território, contribuindo para construção do sentido político do espaço público. 

O sentido político, no entanto, é apenas constituído por alguns grupos e mesmo assim ocorre de maneira 
limitada, na medida em que a dificuldade de transpor escalas dificulta a articulação do mundo comum 
postulado por Arendt (2016), que abrange uma escala maior, capaz de nos conectar mesmo com um 
espectro maior de diferenças e que transcende, inclusive, os limites da cidade. Apesar da possibilidade de 
perceber uma articulação entre grupos similares em prol de causas que lhes são comuns, a luta por causas 
que transcendem a questão local por si só e articulam grupos com realidades mais distintas entre si, é 
restrita. Mesmo as lutas que são em prol do direito de se efetivar a ideia da cidade enquanto obra 
(Lefebvre, 2001) é concebida a partir da microescala.  

No que se refere, por exemplo, aos dois pontos fundamentais dos sentidos social, civil e político: o acesso 
irrestrito e generalizado e, consequentemente, sua heterogeneidade; todos os atores, num grau maior ou 
menor, têm dificuldades em cumpri-los. Embora se esforcem para construir um espaço comum poroso, 
dinâmico capaz de adaptar-se a novos membros e a desejos diversificados, eles sucumbem frente a 
inevitável existência de uma identidade, de um capital simbólico, de estereótipos e de preconceitos a 
dificultar a interação entre diferentes e estranhos. Afinal, as intervenções urbanas que propõem estão 
impregnadas de uma série de signos e sentidos que tendem a se associar a determinados estereótipos de 
grupos sociais, elas limitam a diversidade e a heterogeneidade dos sujeitos que atraem. Ficam vulneráveis, 
portanto, às barreiras subjetivas que estão relacionadas às opções estéticas, à linguagem, às diferentes 
formas de abordagem e à divulgação adotadas.  
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Embora suas intervenções sejam pequenas e de alcance limitado, elas demonstram que a realidade é 
passível de transformação e permitem resgatar a ideia de utopia como algo que, embora inatingível, faz 
com que a humanidade evolua. Eles criam de maneira não necessariamente consciente um “algo diferente” 
que as pessoas vão fazendo, sentindo, percebendo e articulando, na medida em que procuram significados 
para sua vida cotidiana. 

Os coletivos urbanos e o desafio à lógica produtivista 

Os coletivos urbanos estudados permitiram ilustrar a complexidade da discussão em torno deste 
movimento e a necessidade de romper a inércia de análises dicotômicas e maniqueístas. Da mesma forma, 
evidenciaram os perigos e limitações de uma análise alinhada à lógica produtivista. A adoção desta induz à 
conclusão de que os atores e suas intervenções conquistam nada ou muito pouco de concreto, 
principalmente do ponto de vista estrutural.  

Afinal, ao supervalorizar-se os produtos e não o processo, exige-se que os coletivos não apenas tracem 
objetivos claros, mas os conquistem com êxito,  como também desempenhem suas ações com excelência e 
perfeição. Deste modo, ignoram-se características estruturantes desse movimento, tais como sua 
dinamicidade na medida em que a todo momento adaptam-se a novos contextos e hibridizam-se numa 
réplica às tentativas de captura, e o descompasso entre o contexto histórico no qual estamos inseridos e o 
perfil de suas atuações. 

Os atores, mesmo que por um curto espaço de tempo, desafiam a aceleração da modernidade, sua 
racionalidade, sua cientificidade e seu pensamento analítico que se pretende global e homogêneo. Exigem 
ritmos de vida e empregos do tempo incompatíveis com a lógica hegemônica. Embora estejam inseridos na 
modernidade líquida, num momento histórico onde nada foi feito para durar, propõem, paradoxalmente, 
mudanças cujo horizonte permeia o longo prazo, visto que suas ações de resistência à lógica hegemônica 
exigem um comprometimento e um esforço cotidiano de desconstrução, reconstrução e autorregulação 
com relação a condicionantes comportamentais muito arraigados na contemporaneidade e alinhados à 
lógica hegemônica.  

No entanto, a ausência de metas rígidas, a transitoriedade, a desarticulação e rearticulação cíclica dos 
atores não necessariamente indicam fragilidades do movimento por eles desencadeado. Por meio de uma 
lógica não produtivista, essas características podem ser vistas positivamente. Nessa perspectiva, a 
imprevisibilidade de seus rumos, fruto de ações guiadas pelo que as pessoas envolvidas fazem, sentem, 
percebem e articulam à medida que procuram significados para sua vida, tende a torná-los menos 
suscetíveis às capturas e conferir-lhes a habilidade de adaptarem-se e reinventarem-se mais facilmente a 
novos contextos sem, necessariamente, perderem sua essência.  

A visão produtivista tende a invisibilizar, também, a percepção e admissão de uma série de potencialidades 
dos coletivos urbanos como: a popularização da discussão em torno da cidade, a construção de outros 
imaginários urbanos, as transformações subjetivas relacionadas à quebra de paradigmas e à mudança de 
comportamentos que contribuem para a consolidação de uma vida pública e de um sujeito social, civil e 
político. São desconsideradas ainda a articulação social e política que eles são capazes de gerar bem como a 
experiência em lidar e superar adversidades e capturas.  
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Vale ressaltar, também, que sob o ponto de vista estrutural, esse movimento dos coletivos urbanos 
conseguiu, em curto prazo, criar novos modelos de participação cívica e apropriação do espaço público e, 
consequentemente, evidenciar o agravamento de uma crise do urbanismo e do planejamento urbano. Esta 
destaca-se pela descredibilização dos processos participativos e das grandes intervenções urbanas, sua 
eficiência e legitimidade. Do mesmo modo, evidenciou, a partir da micro e pequena escala, uma nova onda 
de fetichização e de disputas pelo espaço público.  

Na medida em que as disputas de sentido protagonizadas pelas intervenções urbanas propostas pelos 
coletivos urbanos aqui estudados se multiplicam na década de 2010 e colocam em questão o mecanismo 
de reprodução simbólica da sociedade, elas despertam o interesse do mercado de imagens e desejos. A 
necessidade de controle social e dominação protagonizada pelo culturalismo de mercado tende a fazer com 
que iniciativas que movem valores antimercado deixem de ser o outro, o adversário, para integrar o mundo 
dos negócios, sob novos formatos, esvaziados de significados e práticas, espetacularizados, produzidos.  

Sendo assim, o medo do espaço público é atenuado e conceitos de bem-estar, qualidade de vida e status 
social voltam a estar associados à vivência e à ocupação deste espaço, incentivando que os grupos sociais 
que haviam se privado de frequentá-los voltassem a desfrutar de antigos hábitos. Para tal, buscam ainda 
enaltecer o direito desses grupos em se apropriar desse espaço. 

A influência e o controle da ideologia dominante sobre a subjetividade, o comportamento e as ações do 
sujeito contemporâneo desencadearam certo fetiche em torno do espaço público e possibilitaram a 
proliferação de atores e intervenções urbanas que, mesmo não intencionalmente, vão estabelecer uma 
lógica oposta àquela apresentada anteriormente. Estes atores tendem a fazer parte da engrenagem de um 
sistema econômico perverso, possibilitando a reprodução da monetarização das relações sociais e da 
mercantilização do espaço público transformando-o em um espaço de consumo e espaço a ser consumido, 
impulsionando sua gentrificação e a segregação socioespacial.  

A tentativa de captura desses atores pelo sistema político e econômico vigente parece tentar camuflar os 
dissensos e conflitos intrínsecos ao espaço urbano, como também transformá-los em um movimento 
acrítico, reduzindo e simplificando suas ações e enfatizando as potencialidades que lhe convém, como a 
naturalização da transferência para a sociedade civil de responsabilidades tradicionalmente atribuídas ao 
Estado contribuindo para legitimar o Estado neoliberal. Nesse sentido, são apresentados pela grande mídia 
muitas vezes como “a eureca”, “a grande solução” para os problemas urbanos. 

Se o movimento iniciado pelos coletivos urbanos que buscavam evocar o sentido social civil e político do 
espaço público pretendia disputar com as práticas hegemônicas o direito de produzir o espaço e apropriá-
lo; as novas iniciativas alinhadas ao seu sentido econômico tendem a disputar com estas intervenções de 
micro e pequena escala o direito de possuir o espaço público. Nesse caso, a disputa por territórios é 
evidente através das frentes de gentrificação por eles mobilizadas e que tendem a enfatizar a privatização, 
mesmo que temporária, do espaço público. 
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RENOVAÇÃO URBANA, COMO E PARA QUEM? DISCUSSÃO ACERCA DO 
SIGNIFICADO EM METRÓPOLE LATINO AMERICANA 

 URBAN RENEWAL: HOW AND FOR WHOM? DISCUSSION ABOUT THE MEANING IN LATIN AMERICA 
METROPOLIS 

RENOVACIÓN URBANA: CÓMO Y PARA QUIEN? DISCUCIÓN ACERCA DEL SIGNIFICADO EN           
METRÓPOLIS LATINOAMERICANAS 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA. 
 
RESUMO:  
Os processos de crescimento da cidade de Santiago do Chile, bem como de outras metrópoles latino-americanas, têm 
gerado uma significativa expansão do território urbano e um desenvolvimento da periferia, favorecendo o esvaziamento 
e a deterioração de áreas centrais. Essa situação tem sido explorada pelo mercado imobiliário, para a criação de 
processos de renovação urbana nessas áreas esvaziadas com projetos de moradia de massa em formato vertical de alta 
densidade. Levando em conta que moradias em áreas centrais são atrativas principalmente pela possibilidade de acesso 
a bens e serviços, o questionamento que se coloca a esses processos, focados em explosivos aumentos de densidade 
residencial, é o de não considerarem a demanda que será gerada nesses espaços e nos equipamentos de caráter 
coletivo. O caso apresentado localiza-se no município de Estación Central, revelando-se um dos casos mais críticos de 
densificação urbana. 
PALAVRAS-CHAVE: renovação urbana, áreas centrais, pericentro, espaço coletivo, Santiago do Chile  
 
ABSTRACT:  
The growth processes of the city of Santiago de Chile, as well as in other Latin American metropolitan cities, have 
generated an expansive growth of the urban territory and the development of the periphery, favoring the emptying and 
deterioration of central areas. This situation is being exploited by the real estate market, for the creation of processes of 
urban renewal of these areas with housing projects en masse in high density verticalization format. Considering that the 
location in central areas is attractive mainly because of its possibility of access to goods and services, the questioning of 
this process focused on explosive increases in residential density without considering the demand that will be generated 
in these collective spaces and facilities is considered. The case presented is the municipality of Estación Central which 
presents one of the most critical cases of urban densification. 
KEY WORDS: urban renewal, central areas, pericenter, collective space, Chile Santiago 
 
RESUMEN: 
Los procesos de crecimiento de la ciudad de Santiago de Chile, así como en otras ciudades metropolitanas 
latinoamericanas, han generado un crecimiento expansivo del territorio urbano y el desarrollo de la periferia, 
favoreciendo el vaciamiento y deterioro de áreas centrales. Esta situación está siendo aprovechada por el mercado 
inmobiliario, para la creación de procesos de renovación urbana de estas áreas con proyectos de vivienda en masa en 
formato de verticalización de alta densidad. Considerando que la localización en áreas centrales es atractiva 
principalmente por su posibilidad de acceso a bienes y servicios, se plantea el cuestionamiento a este proceso focalizado 
en aumentos explosivos de densidad residencial sin considerar la demanda que se generará en estos espacios y 
equipamientos de carácter colectivo. El caso presentado es el municipio de Estación Central el cual presenta uno de los 
casos más críticos de densificación urbana. 
PALABRAS-CLAVE: renovación urbana, áreas centrales, pericentro, espacio colectivo, Santiago de Chile 
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INTRODUÇÃO 

Os processos de intervenção realizados em cidades se relacionam a diferentes motivações, escalas e 
impactos sobre o território. Assumem diferentes nomenclaturas e significados que reunidos partilham do 
mesmo objetivo, o de modificar a cidade. Embora essa modificação ganhe ênfase em transformações físico-
territoriais não podemos desprezar os efeitos sobre as dimensões social, ambiental, cultural e econômica por 
afetarem de forma significativa a vida dos moradores e usuários da cidade.   

Deve-se considerar que a cidade está em constante processo de mudança, adaptando-se ao contexto social, 
econômico, político ou cultural do momento, para o qual a cidade construída se modifica no intuito de obter 
o cenário propício para as novas necessidades ou desejos. Essas modificações de fragmentos da cidade
podem ter diferentes escalas e focos dependendo do contexto, do objetivo e da agência implementadora,
normalmente quando de maior escala respondem a interesses das políticas urbanas.

Termos como renovação, reabilitação e remodelação urbana podem apresentar diferenças entre si, mas 
mantêm em comum o refazer algo que já existe. Quando o território é avaliado como sendo de interesse de 
certos agentes do capital, como o fundiário e o imobiliário, quase sempre nesses casos ocorrem ações mais 
radicais que propõem a remoção dos habitantes originais dessas áreas, diferindo, por exemplo, de ações 
mais construtivas que podem ser executadas simplesmente em espaços públicos já existentes, melhorando 
as condições de uso coletivo do espaço.  

O estudo apresentado aqui contribui com o debate sobre o que é comum no desenvolvimento urbano de 
cidades latino-americanas por ser um caso denominado de Renovação Urbana numa área de pericentro na 
cidade de Santiago do Chile. Portanto, o objetivo do trabalho é a partir do conceito de renovação urbana e 
sua implementação na cidade de Santiago do Chile, entender como uma intervenção focada em modificação 
física pode gerar consequências na região e na vida dos habitantes, antigos e novos do lugar em questão. 

A renovação urbana faz parte dos tipos de intervenções da cidade construída, caracteriza-se por ser de 
grande impacto no território pelas mudanças principalmente físicas que geram consequências sociais, 
porque mudam as condições socioeconômicas da área, favorecendo processos de remoção ou expulsão. “As 
pessoas desalojadas com a renovação urbana são justamente as que estão em uma posição mais 
desfavorável no mercado, em termo de renda, instrução e de filiação étnica” (CASTELLS, 2006, p.413). 

Neste contexto renovação urbana é entendida como um mecanismo para permitir a passagem entre a cidade 
industrial e a megalópole com o deslocamento da população pobre dentro da cidade, o que implica no não 
enfrentamento do problema da pobreza, apenas na transferência de lugar. 

Os processos de crescimento urbano nas últimas décadas das cidades metropolitanas latino-americanas 
mostram a expansão do território urbano para as periferias, tanto pela mudança de localização das indústrias 
como pela criação de núcleos de elite, processos que, embora diferenciados, têm favorecido o esvaziamento 
e a deterioração dos centros históricos das cidades. Porém, por conta desta localização central alguns países 
investem em processos de renovação urbana nestas áreas. Identifica-se, então, como a renovação urbana se 
liga diretamente com localizações centrais por sua possibilidade de acesso, indicando como reconfiguração 
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da estrutura urbana não só a gerada mediante políticas públicas, como também a dos processos imobiliários 
(ARRIAGADA, 2017). 
 
Villaça chama a atenção que não é só a localização vista como um ponto geográfico que interessa aos 
processos de renovação que normalmente ocorrem nos centros das cidades, mas, também, o potencial 
construtivo existente baseado no acesso a uma rede de infraestrutura e transporte e, portanto, com 
potenciais benefícios sobre outros lugares dentro do território urbano (VILLAÇA, 1998). 
 
Para se aproximar à análise dos processos de renovação urbana na prática foi abordado um caso de estudo, 
mediante o qual identifica-se sua aplicação no território e as consequências decorrentes sobre a estrutura 
física e social do contexto em que se encontra inserido. 
 
O objeto da investigação é o município da Estación Central, situado no pericentro de Santiago, reconhecido 
por seu alto impacto na modificação do entorno devido a um processo de renovação urbana caracterizado 
por grande aumento da densificação através da construção em altura. A partir de meados da década de 2000 
desenvolve-se um processo de aprovação de projetos de edifícios de altura média de 30 andares na região 
do pericentro. A construção começou massivamente no ano 2014, passando o município da Estación Central 
a ser o segundo da região com maior superfície construída de apartamentos, ocupando o primeiro lugar na 
altura dos edifícios. A caraterística de alta densidade e altura tem levado os edifícios na Estación Central a 
serem conhecidos como “guetos verticais”. Deve-se identificar como este processo está afetando o acesso 
dos moradores originais da área do ponto de vista da infraestrutura e dos equipamentos existentes. 
 
De forma complementar os moradores novos também manifestam sua preocupação como estão sendo 
implantados os novos prédios na área sem a suficiente quantidade de espaços comuns, nem 
estacionamentos e elevadores, grande densidade, baixa qualidade das moradias, com consequências para a 
vida como baixo isolamento acústico, pouca luz, fatores que não condizem com o esforço econômico e as 
expectativas da escolha deste lugar para morarem (ROJAS, 2017). 
 
O resultado esperado em termos do debate é o de que a experiência do Chile ajude a pensar na formulação 
de políticas urbanas que associem moradia como parte de uma ambiência urbana e não como uma questão 
em si, tratada isoladamente.  
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MODIFICAÇÕES DA CIDADE CONSTRUÍDA 

Intervenções urbanas podem variar de acordo com o nível de intervenção do ambiente construído e com a 
estrutura social da área. O conceito pode ser definido como: 

O conjunto de ações físicas e espaciais, sócioeconômicas ou de gestão, independentes e 
coordenadas, em áreas urbanas, para a melhoria da habitabilidade, atividade e coesão social 
(MOYA, 2012, p. 114). 

Dentro dessas amplas possibilidades de tipos de intervenção, várias definições e conceitos são gerados para 
classificá-los, entre os quais eles poderiam ser categorizados de acordo com Moya (2012) em ações e 
processos. Ações correspondem à execução da intervenção e processos às metodologias ou procedimentos 
para alcançar essas ações (Figura 1). 

Figura 1: Esquema dos principais termos relacionados com a intervenção na cidade construída.  

Fonte: Moya (2012, p.115) 

As ações construtivas podem ser executadas em edifícios ou em espaços públicos. Execução em edifícios, por 
exemplo, varia de acordo com o objetivo, afetando principalmente se incluem ou não demolição. O nível de 
intervenção nos edifícios se dá a partir de diferentes modos como: conservação, reabilitação, expansão, 
reforma, renovação, desmantelamento ou mesmo demolição. 
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Os processos urbanos podem conter aspectos físicos e socioeconômicos, assim como podem ser setoriais 
para cada uma das áreas urbanas. Quando ocorre integração entre essas áreas se chama Regeneração 
Urbana Integrada. No entanto, tendem a usar indiscriminadamente a regeneração urbana, principalmente 
porque presume-se que a intervenção física, inevitavelmente, vai ter efeitos sobre o ambiente social, no 
entanto, pode haver processos que não incluem mudanças no ambiente físico, o que para esses casos 
regeneração social poderia ser definido como: 

Ações para a recuperação da vida comunitária através do reforço das qualidades culturais, da 
coesão social, da promoção da autogestão, do emprego e da educação e da melhoria da 
segurança (MOYA, 2012, p.118). 

Dentro das intervenções urbanas físicas referida como Regeneração Urbana, entendida como um conceito 
mais amplo capaz de melhorar aspectos físicos e espaciais de uma determinada área, podem ser classificadas 
de acordo com o grau de manutenção das condições pré-existentes, incluindo ou não a demolição. 

No caso em que há demolições de preexistências estas são tratadas como Reabilitação Urbana que por sua 
vez pode ser diferente, dependendo se isso afeta áreas públicas, privadas ou ambas. A reabilitação urbana 
pode ser definida como: 

Processo que busca a melhoria dos aspectos físicos e espaciais de uma área urbana 
considerada degradada, que mantém em grande parte seu caráter e estrutura após a 
intervenção (MOYA, 2012, p.118). 

A Reabilitação Urbana também pode ser entendida como a ação intermediária entre a Reconstrução e a 
Renovação, gerando a definição de: 

Operação de restauração de edifício ou conjunto de edifícios em sua capacidade para abrigar 
atividades e habitantes. As principais características herdadas do objeto tratado são 

preservadas e inseridas em uma nova função adaptada ao tempo presente (LEVY, 2003, p. 
789). 

No caso dos processos que consideram demolições eles são diferenciados daqueles que envolvem ou não 
redefinição dos lotes, como os de Remodelação Urbana ou mesmo aqueles que são denominados como 
Renovação Urbana. 

A Remodelação Urbana é o processo de maior intervenção no âmbito físico, pois consiste na eliminação da 
maior parte das construções existentes e do traçado viário, com mudança de uso e ocupação, bem como de 
moradores, fatores atribuídos principalmente à falta de condições de habitabilidade e ao esvaziamento de 
áreas consideradas nobres do ponto de vista do valor do solo. Os principais exemplos do início de tais 
intervenções são do século XIX e início do XX, como Haussman em Paris e Pereira Passos, no Rio de Janeiro, 
respectivamente, justificadas pela necessidade de embelezamento, higienização e expansão de áreas 
urbanas face aos meios de transporte existentes à época. 

O processo que incorpora as áreas socioeconômicas e físicas é denominado Regeneração Urbana Integrada, 
como já assinalado, pois considera-se que esse tipo de intervenção na cidade tem um potencial estratégico 
mais amplo que os anteriores, por ser mais socialmente inclusivo. Articula as dimensões econômica, cultural 
e ambiental; as escalas temporais ao planejar a curto, médio e longo prazo e as diversas escalas espaciais ao 
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incorporar o âmbito local, regional e nacional (MOYA, 2012). Esta definição baseia-se na Carta de Leipzig 
(2007) sobre as Cidades Europeias Sustentáveis, onde os aspectos territoriais, setoriais e temporais são 
combinados. Tem como objetivo: 

Fazer um maior uso das políticas de desenvolvimento urbano integrado, entendendo-se como 
são coordenados os aspectos espaciais, setoriais e temporais das áreas-chave da política 
urbana, tais como: coesão social e qualidade de vida, criação e consolidação de espaços 
públicos de alta qualidade, a promoção da eficiência energética, etc (GOBIERNO DE ESPAÑA, 
2007). 

Os processos de intervenção da cidade construída podem ser de diferentes níveis de impacto no território, 
mesmo se para efeitos de definição considera diferentes a regeneração social da regeneração urbana, 
mesmo assim poderia se supor que mudando o ambiente físico também se afetará a realidade social do lugar 
e seus habitantes. Os termos revisados têm em comum o refazer algo que já existe, principalmente baseado 
na avaliação da deterioração de um território, sendo os processos mais radicais os fomentadores de remoção 
dos habitantes originais dessas áreas. Neste contexto, há uma tendência para políticas urbanas integradas 
que incluam diferentes escalas espaciais, tempo e dimensões. 

Para o estudo de caso de Renovação Urbana se realizará uma aproximação em maior detalhe ao conceito e 
sua implementação na cidade de Santiago de Chile, para entender como, já mencionado, uma intervenção 
focada em mudanças físico-territoriais pode causar consequências na região e nas vidas dos habitantes, 
originais e novos. 

 

RENOVAÇÃO URBANA 

A renovação urbana faz parte dos tipos de intervenção na cidade. Caracteriza-se por ser de grande impacto 
no território pelas mudanças principalmente físicas que podem provocar consequências sociais. 

Em termos gerais a ação de renovar é definida como alterar para melhor, substituir por mais novo ou 
revigorar (HUAISS, 2009). São entendimentos que podem identificar a renovação como uma ação positiva, 
mas o conceito da renovação urbana também pode ser interpretado sob diferentes óticas, já que tem efeitos 
diversos sobre os grupos implicados.  

Alterar o passado para construir de acordo com os padrões vigentes. É uma pratica radical, 
mesmo antes da formulação da noção, no pré-urbanismo do século XVIII, em Paris, ou na ação 
do Barão Haussman sob o Segundo Império (LEVY, 2003, p. 789). 

Nessa definição pode se identificar uma contextualização histórica da renovação urbana como na época das 
grandes intervenções urbanas que tem como referência a cidade de Paris, considerando que é um tipo de 
intervenção que tem como justificativa a modernização das cidades. Assim foi com o higienismo, princípio 
que pautou as ações nos séculos XIX e XX, como, do mesmo modo, aconteceu com as questões ecológicas 
que deram o tom das intervenções e medidas adotadas no século XXI (CAMPELO, 2011). 

As caraterísticas que definem a renovação urbana são, em alguns casos, a demolição e a construção de novos 
edifícios mantendo o traçado urbano, sendo aplicado principalmente mediante as seguintes estratégias: 

10438



 

Integram-se operações de remoção dos moradores, demolição, construção de novos 
edifícios, reurbanização do espaço público pré-existente, com o objetivo de adaptá-lo às 
novas condições socioeconômicas de uso ou à urbanização do espaço público liberado pelas 
demolições, revitalização terciária e redução do parque residencial (MOYA, 2012, p.119).  

A forma de implantação no território produz importante impacto na estrutura social da área principalmente 
porque mudam as condições socioeconômicas, favorecendo processos de remoção ou expulsão dos 
moradores originais, atingindo grupos menos fortes que não têm a capacidade para defender uma 
localização normalmente central e que gera interesses outros. 

A renovação, a demolição e a reconstrução são quase sempre feitas em detrimento das 
populações existentes e isso resulta em importantes mudanças no status funcional e social 
do espaço (LEVY, 2003, p. 789). 

A renovação urbana pode ser aplicada com diferentes estratégias em cada local, e é caraterizada por ser de 
grande impacto nos territórios, trazendo mudanças físicas e sociais que impactam sobre grupos vulneráveis, 
por um lado, beneficiando economicamente, por outro, setores privados que passam a atuar em locais já 
providos de infraestrutura urbana.   

CASO DE ESTUDO: RENOVAÇÃO URBANA EM ESTACIÓN CENTRAL, SANTIAGO DE CHILE. 

Para se aproximar à análise dos processos de renovação urbana na prática foi escolhido um caso de estudo, 
mediante o qual identificou-se a sua aplicação no território e as consequências na estrutura física e social do 
contexto em que foi implantado. 

O caso escolhido se localiza no município da Estación Central na cidade de Santiago. Reconhecido por seu 
alto impacto na modificação do entorno devido a um processo de renovação urbana caracterizado por 
grande aumento da densificação, mediante construção em altura. Este processo se encontra em execução. 
Dos prédios projetados para serem construídos no local tem-se edificado menos de uma quarta parte e já 
começam a se evidenciar os efeitos físicos e sociais. 

Renovação Urbana em Santiago de Chile 

A cidade de Santiago está composta por 37 “comunas” ou municípios. Cada município é independente para 
decidir seu planejamento urbano dentro do seu território o que cria ao nível da cidade uma grande 
dificuldade de organização e planejamento na escala metropolitana que consiga ver Santiago como uma 
unidade e não como uma soma de municípios.  

Cada prefeitura tem que procurar seu próprio orçamento o que favorece um sistema de segregação e 
liderança daquelas que são ricas. O poder de conceder licenças de edificação se tornou uma forma de 
financiamento para essas prefeituras. 

A cidade de Santiago se destaca pelo crescimento extensivo da periferia nas últimas décadas. O fenômeno 
da periferização foi produto principalmente de políticas quantitativas de moradias guiadas pelo mercado  
fundiário. Fica evidente como a área urbana se expandiu depois da década de 1970 com a mudança do 
modelo econômico e as políticas urbanas (Figura 2). A estrutura da cidade reflete a divisão da mesma, ou 
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seja, de acordo com os grupos socioeconômicos, localizando-se os de menor renda na periferia e a criação 
de um núcleo de riqueza e equipamentos na zona oriente (Figura 3).  

A forma de crescimento da cidade de Santiago foi desenvolvida através de uma estrutura de anéis 
concêntricos, cada um representa diferentes períodos políticos, sociais e econômicos, destacando três 
grandes áreas: centro, pericentro e periferia (Figura 4).  

O centro incorpora o município de Santiago e o núcleo de riqueza da zona oriente. A criação do pericentro 
corresponde ao período entre 1930 e 1973 aproximadamente, começando com a industrialização do país na 
década de 1930, a migração campo-cidade, a criação das primeiras políticas trabalhistas e de habitação 
operária e social, período que terminou em 1973 com a Ditadura Militar e a modificação das políticas de 
habitação e o modelo econômico que potenciaram o desenvolvimento da periferia.  

Figura 2 (Esquerda): Expansão Urbana de Santiago, 1541-2010. Fonte: Moreno (2015) 

Figura 3 (Direita): Indicador de nível socioeconómico (2012).  
Sendo azul o nível socioeconômico mais baixo e vermelho o mais alto.  

Fonte: Centro de Inteligencia Territorial, Universidad del Adolfo Ibáñez (2017) 
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Figura 4: Áreas da cidade de Santiago e regiões do pericentro. 

Fonte: López (2005) 

A área central da cidade de Santiago foi objeto de processos de renovação urbana e densificação mediante 
programas estatais denominado “Subsidio de Renovación Urbana” desenvolvidos principalmente entre a 
década dos anos 1990 e 2000. Deste processo tem se derivado uma maior regulação normativa da área para 
controlar o impacto das novas edificações e no aumento do valor do solo, o que trasladou a renovação urbana 
para o pericentro da cidade, lugar onde se encontra o caso de estudo, por ter acesso aos bens e serviços do 
centro, uma estrutura urbana consolidada e prédios subutilizados ou de poucos proprietários (TRIVELLI Y CIA, 
2015), porém, com valores mais acessíveis do que no próprio centro. 

O pericentro corresponde a área intermediaria entre o centro e a periferia, tem uma morfologia de 
propriedades residenciais em forma de vizinhanças ou pequenos bairros, com habitações de baixa altura, 
principalmente do tipo unifamiliar e fachada contínua, que se alterna com setores industriais que geram 
grandes vazios ou limites no tecido urbano. 

Atualmente o pericentro se destaca por estar habitado pelas classes medias e baixas, por apresentar zonas 
de baixo uso e deterioração. Por meio do estudo "Caracterização de zonas com potencial para densificação 
em comunas pericentrais de Santiago" (TRIVELLI Y CIA, 2015), a área foi caracterizada em termos de 
densidade, deterioração física e intensidade de uso. A partir da análise pode-se concluir que dentro do 
pericentro as áreas de menor intensidade de uso encontram-se nas áreas mais distantes do centro e próximas 
à periferia; contrariamente às áreas de maior obsolescência física se encontram principalmente nas margens 
do município de Santiago. Com base nessa situação se pode inferir da análise que a área que gera mais 
interesse para morar dentro do pericentro é a que mais se aproxima da área central, pelos benefícios da 
própria localização (Figura 5).  

Esta situação é complementada pelo estudo de déficit habitacional quantitativo da cidade de Santiago 
(ARRIAGADA, 2017), onde identifica-se que no interior da cidade são justamente nos municípios pericentrais 
onde há uma maior necessidade de moradia, principalmente porque as políticas habitacionais das últimas 
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décadas se concentraram na periferia por motivos do valor do solo, gerando um aumento da segregação 
urbana na cidade (Figura 6). 

  
Figura 5: Densidade e obsolescência física nos municípios pericentrais.  

Fonte: Trivelli y Cia. (2015). Baseado na base cadastral SII 1° sem.2015 y Censo População 2012 INE 

 

 
Figura 6: Déficit habitacional quantitativo como porcentagem de habitação  

Fonte: Arriagada (2017) 
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Renovação Urbana da Estación Central 

O município da Estación Central, criado em 1984, encontra-se na área pericentral da cidade de Santiago, 
limitando diretamente com o município de Santiago. Tem uma importância regional como porta de acesso 
para a cidade, pela acessibilidade que o caracteriza, sendo encontradas em seu território as principais vias 
estruturantes da cidade e a região metropolitana, assim como a estação ferroviária que dá o nome ao 
município, terminais rodoviários e áreas de comércio. O que faz que tenha uma alta população flutuante 
diária, estimada entre 300.000 e 600.000 pessoas (Figura 7). 

Figura 7: Localização do município da Estación Central na cidade de Santiago. 

Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Central  

No âmbito demográfico o município entre 1992 e 2002 experimentou um decréscimo populacional de 7,4%, 
no entanto, no ano de 2015 a sua população atingiu 145.000 habitantes de acordo com a projeção feita pelo 
município, seguindo a tendência da população projetada para 2020 que será de 148.000 habitantes. Se 
identifica que a projeção original foi revertida devido aos processos de crescimento imobiliário decorrentes 
das edificações residenciais em altura, chegando-se a estimar que a população poderia se duplicar no curto 
prazo.  

A caracterização socioeconômica do município apresenta 17,9% de nível de pobreza, superior às médias 
regional e nacional, além de quase dobrar a porcentagem da população indigente da região metropolitana. 
Em relação à situação da moradia deve-se caracterizá-la morfologicamente por moradias unifamiliares de 
baixa altura tanto oriundas de autoconstrução como parte de políticas habitacionais operárias e sociais 
(Figura 8).  

Dados sobre os moradores atestam que do total 37,7% possuem casa própria. A metade das famílias não 
paga dividendo ou aluguel para ter acesso à moradia, infere-se que tal constatação pode estar relacionada 
ao fato de que 47% indicam que não são o principal ocupante da casa, compartilhando o espaço com outra 
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família, o que se traduz em superlotação de uns 24,4%. Vale ressaltar que quase 100% das residências têm 
acesso à rede de energia elétrica, água potável e esgoto (MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL, 2016). 

Figura 8: Moradias originais em Estación Central. 

Fonte: Autoral (2017) 

A delimitação da área de estudo está definida pela alta intensidade de edificações e de densificação no 
processo de renovação urbana. Os prédios que formam parte deste processo encontram-se localizados na 
área noroeste do município, sendo aprovados pelo município em uma área sem Plano Diretor Municipal, e 
sim em uma área dirigida pelo Plano Regulador Metropolitano de Santiago. Esta situação atingiu uma área 
de 280 hectares, o que corresponde ao 20% da superfície do município, sendo aproveitado pelo mercado 
imobiliário para a autorização de construção de prédios de alta densidade, altura e em agrupamento 
continuo (Figura 9). 

Mesmo sendo analisada a legalidade da situação, tem se confirmado a construção dos 70 prédios já 
autorizados, o que corresponde atualmente a 70 projetos com licenças de construção aprovados: 13 
construídos, 14 em construção e 43 sem início de obras. Destes edifícios estima-se que 38% deles se situem 
em estradas secundárias ou locais, o que significa ruas com 7 metros de perfil viário e alturas de construção 
de 30 andares em média (Figura 10). 

Está previsto, portanto, a construção de mais de 40.000 apartamentos, com uma proporção de 1 
estacionamento para cada 4 apartamentos. Nesta área se localiza o prédio residencial de maior altura no 
país com 42 andares e se projetam conjuntos habitacionais de até 11.000 habitantes, com um aumento da 
população em mais de 150.000 habitantes, o que corresponde duplicar a já existente no município (Figura 
11). 
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Figura 9: Município de Estación Central e contexto normativo. 

Fonte: Secretaria Regional Metropolitana Ministério de Habitação e Urbanismo 

Figura 10: Localização e estado de construção dos projetos de Renovação Urbana em Estación Central 

Fonte: Secretaria Regional Metropolitana Ministério de Habitação e Urbanismo  

Figura 11: Caracterização dos projetos de Renovação Urbana em Estación Central  

Fonte: Secretaria Regional Metropolitana Ministério de Habitação e Urbanismo  

Total Promedio Desde Hasta

N° de Pisos - 30 17 42

N° de Deptos. 42.632 609 302 3.237

N° de Est. 11.366 167 45 592

Deptos/Est - 4,08 1,1 11,73

N° Personas 153.475 2.192 1.087 11.653
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A partir de meados da década de 2000 desenvolve-se um processo massivo de aprovação de projetos de 

edifícios de altura média de 30 andares. A construção começou massivamente no ano 2014, passando o 

município da Estación Central a ser o segundo da região com maior superfície construída de apartamentos, 

assim como a ocupar o primeiro lugar na altura de edifícios. As caraterísticas de alta densidade e altura têm 

levado a serem reconhecidos como “guetos verticais”. 

O modelo econômico usado para a aquisição da habitação é através de empréstimos bancários. Os grupos 

socioeconômicos que estão comprando e alugando na área correspondem aos níveis medianos. No entanto, 

para que esses grupos possam acessar à moradia no pericentro, o preço desta teve que baixar, o que foi 

conseguido mediante o aumento da densidade, diminuindo a superfície dos apartamentos e a quantidade 

de infraestrutura na copropriedade do edifício, que quase não possuem espaços públicos comuns, 

estacionamentos e elevadores. No nível urbano a provisão de novas infraestruturas e equipamentos não são 

exigidos para os investidores privados nem estão sendo projetados pelo poder público.    

Figura 11: Caracterização dos projetos de Renovação Urbana em Estación Central  

Fonte: Autoral (2017)  

Mesmo sendo um processo que ainda está em desenvolvimento os efeitos já começaram a surtir dentro da 

população original da área, que criou o grupo "Defensa de los Barrios de Estación Central", que está 

participando no posicionamento da questão dentro do município como na opinião pública. Do mesmo modo, 

depoimentos de moradores novos mostram a desilusão com o colapso da área e o estigma de guetos que 

está se colocando sobre eles. 

A renovação de áreas centrais e pericentrais das cidades oferece a possibilidade de fazer um maior uso de 

áreas da cidade subutilizadas em contraposição com o modelo de desenvolvimento espraiado que tem 

caraterizado as cidades latino-americanas e especificamente a cidade de Santiago (CARDOSO, 1996; ROJAS, 

2004). O processo que está acontecendo no pericentro da cidade de Santiago está provocando uma nova 

forma de ocupação da cidade e gerando a possibilidade a grupos socioeconômicos médios e baixos de 

morarem em áreas centrais equipadas de infraestrutura.  

Contudo, é preciso identificar como o processo está afetando os moradores originais da área ao modificarem 

as suas condições de vida tanto na possibilidade de continuar acessando em qualidade e quantidade a 

infraestrutura como os equipamentos existentes na área, considerando que a carga sobre esses com os novos 
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habitantes aumentará consideravelmente. Assim como também podem mudar as relações sociais no 

entorno, pois num bairro antigo com relações de vizinhança já existentes uma população nova e 

desconhecida vem para se incorporar ou alterar uma dinâmica existente. 

De forma complementar os moradores novos que estão chegando também manifestam sua preocupação 

devido ao fato de que morar nas áreas centrais representa uma expectativa de mudança de vida, de novas 

possibilidades, não só do ponto de vista de acesso aos bens e serviços que existem na área, como também 

um investimento na mudança de status social do que representa deixar de morar na periferia. Entretanto, a 

forma como estão sendo implantados os novos prédios na área sem a suficiente quantidade de espaços 

comuns como estacionamentos e elevadores; grande densidade; baixa qualidade das moradias como baixa 

isolação acústica, pouca luz e isolamento, o que têm levado a serem reconhecidos como “guetos verticais”, 

não condiz com o esforço econômico e as expectativas dos novos moradores de terem escolhido esse lugar 

para morar (ROJAS, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Chile, especificamente a cidade de Santiago no caso do estudo, tem uma ampla experiência na construção 

de moradia em massa o que, do ponto de vista quantitativo, permitiu ao país fornecer uma ampla cobertura 

habitacional. Porém, alta densidade de edificações sem o aumento da infraestrutura correspondente acaba 

por gerar um aumento dos níveis de segregação urbana, do mesmo modo leva à comprovação de que a 

moradia por si só não constitui a solução do habitat, noção que se estende para além da moradia ao 

incorporar as condições ambientais de vida.  

O caso de renovação urbana do município Estación Central no Chile serve de insumo para a discussão dos 

significados que um processo de intervenção urbana ocasiona em termos de mudança nos locais onde se 

realiza. É preciso atentarmos para os questionamentos, visto que tentativas de solução aparentemente 

satisfatórias podem suscitar problemas de outra natureza. Um dos questionamentos que se coloca de pronto 

no caso dos “guetos verticais” no município de Estación Central é a participação de grupos imobiliários que 

se beneficiam da localização e da infraestrutura existente em detrimento das condições de vida das 

populações antigas e novas que residem na área como demonstrado no estudo. 

Um outro aspecto a ser levado em conta no debate, estimulado pelas abordagens do caso, diz respeito à 

formulação de políticas públicas e do planejamento urbano implementados em áreas metropolitanas do sul 

global. São medidas e ações que fragmentam mais ainda as cidades ao darem um tratamento setorial aos 

componentes da política urbana dissociando-os uns dos outros, como a não relação, por exemplo, entre 

transporte, moradia e infraestrutura, que penalizam de uma maneira ou de outra o conjunto de moradores 

das cidades. Penalidade essa cuja manifestação ocorre, como é bem sabido, de forma e dimensão 

diferenciadas, mas nunca poupadora integralmente dos infortúnios que recaem sobre a população das 

grandes metrópoles. 
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Apesar de focado numa realidade social específica o caso do Chile contribui para ampliar o debate sobre 

realidades latino-americanas, ressalta-se, muito diferentes entre si, porém, iguais perante a posição que 

ocupam diante do mundo.  
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VIDAS	QUE	IMPORTAM:	
POR	UMA	AGENDA	DE	CIDADANIA	E	DE	NÃO	VIOLÊNCIA	NAS	FAVELAS	CARIOCAS	

LIVES	THAT	MATTER:	TOWARDS	AN	AGENDA	OF	CITIZENSHIP	AND	NON-VIOLENCE	IN	RIOS’S	
FAVELAS	

VIDAS	QUE	IMPORTAN:	POR	UNA	AGENDA	DE	CIUDADANÍA	Y	NO-VIOLENCIA	EN	LAS	FAVELAS	DE	
RIO	

EIXO	TEMÁTICO:	PRODUÇÃO	DO	ESPAÇO,	OCUPAÇÃO,	GESTÃO	E	CIDADANIA	

RESUMO:	Nos	últimos	anos,	o	Brasil	e	o	Rio	de	Janeiro	parecem	haver	entrado	em	uma	espiral	de	caos:	as	
crises	política	e	econômica	ajudam	a	alimentar	os	retrocessos	sociais	e,	principalmente,	as	diversas	formas	
de	 violência	 contra	 os	 cidadãos	 mais	 estigmatizados	 e	 marginalizados	 do	 país.	 As	 favelas	 que	 haviam	
experimentado	um	tênue	processo	de	 inclusão	 social,	econômica	e	espacial	por	 conta	dos	programas	de	
inclusão	 socio-espacial	 voltaram	 a	 sofrer	 com	 as	 violações	 de	 direitos,	 comprometendo	 a	 promessa	 de	
construção	 do	 direito	 à	 cidade	 formulada	 nas	 últimas	 décadas.	 Contudo,	 apesar	 dos	 retrocessos	 e	 do	
sentimento	de	desesperança,	acreditamos	ser	possível	refletir	sobre	as	conquistas	e	retrocessos	recentes	e	
pensar	nos	possíveis	 caminhos	de	 inclusão	e	de	cidadania.	 Este	 trabalho	visa,	portanto,	 contribuir	para	o	
debate	sobre	uma	agenda	urbana	baseada	na	não	violência	e	na	consolidação	da	cidadania,		com	reflexões	
sobre	a	ampliação	de	poderes	gerada	por	novas	 formas	 (possíveis)	de	democracia	e,	não	obstante,	novas	
alternativas	 para	 a	 (re)construção	 do	 direito	 à	 cidade	 no	 Brasil.	 Argumentamos	 aqui	 que,	 as	 favelas	 se	
apresentam	 como	 locais	 de	 resistência,	 ativismo	 e	 transformação,	 nos	 quais	 os	 moradores	 clamam	 por	
direitos	e	visibilidade.	Nossa	 reflexão	apoia-se	nas	 teorias	de	democracia	 radical	e	nas	 teorias	 radicais	de	
planejamento,	 buscando	 analisar	 os	 novos	 rumos	 da	 cidadania	 e	 do	 direito	 à	 cidade	 em	 meio	 a	 esta	
transição	política	e	paradigmática	contemporânea.		
PALAVRAS-CHAVE:	cidadania;	violência;	direitos;	democracia	radical;	favelas	

ABSTRACT:	In	recent	years,	political	and	economic	crises	in	Brazil	and	in	Rio	de	Janeiro	halted	several	social	programs	
and	advances	that	spurred	various	forms	of	violence	against	the	country's	most	stigmatized	and	marginalized	citizens.	
Favelas,	 which	 experienced	 a	 brief	 moment	 of	 social,	 economic	 and	 spatial	 inclusion,	 due	 to	 important	 social	
inclusionary	public	policies,	are	suffering	again	with	different	forms	of	rights	violations,	which	undermine	the	building	
up	of	the	right	to	the	city	formulated	in	the	last	decades.	However,	despite	the	obstacles	and	the	feeling	of	no	hope,	we	
believe	it	is	possible	to	reflect	upon	the	recent	advances	and	setbacks	in	order	to	think	about	possible	paths	to	inclusion	
and	 citizenship.	 This	paper	aims	 to	 contribute	 to	 the	debate	about	an	urban	agenda	based	on	 the	principle	of	non-
violence	 and	 in	 the	 consolidation	 of	 citizenship,	with	 a	 reflection	 about	 the	 expansion	 of	 powers	 generated	 by	 new	
(possible)	 forms	of	democracy	and,	nevertheless,	new	alternatives	 for	 the	 (re)construction	of	 the	 right	 to	 the	 city	 in	
Brazil.	 We	 argue	 here	 that,	 in	 this	 sense,	 favelas	 present	 themselves	 as	 places	 of	 resistance,	 activism	 and	
transformation,	 in	which	 inhabitants	 fight	 for	 rights	and	visibility.	 	Our	analysis	are	based	on	 the	 radical	democracy	
and	 planning	 theories,	 seeking	 to	 reflect	 upon	 the	 new	 paths	 of	 citizenship	 and	 the	 right	 to	 the	 city	 amidst	 this	
contemporary	political	and	paradigmatic	transition.	
KEYWORDS:	citizenship;	violence;	rights;	radical	democracy;	favelas			
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RESUMEN:	
En	los	últimos	años,	Brasil	y	Río	de	Janeiro	parecen	haber	entrado	en	una	espiral	de	caos:	las	crisis	política	y	económica	
ayudan	a	alimentar	 los	 retrocesos	 sociales	y,	principalmente,	 las	diversas	 formas	de	violencia	contra	 los	ciudadanos	
más	estigmatizados	y	marginados	del	país.	Las	favelas,	que	comenzaban	a	abrirse	al	mundo,	volvieron	a	ser	 lugares	
prohibidos,	y	las	violaciones	de	derechos	en	estos	lugares	comprometen	la	promesa	de	construir	el	derecho	a	la	ciudad	
formulada	en	las	últimas	décadas.	Sin	embargo,	en	medio	de	un	clima	generalizado	de	desesperanza,	deseamos	buscar	
las	 chispas	 de	 la	 transformación.	 Este	 trabajo	 pretende,	 por	 lo	 tanto,	 contribuir	 con	 nuevas	 reflexiones	 sobre	 la	
ampliación	de	poderes	generada	por	nuevas	formas	(posibles)	de	democracia	y,	no	obstante,	nuevas	alternativas	para	
la	(re)construcción	del	derecho	a	 la	ciudad	en	Brasil.	Defendemos	aquí	que,	en	este	sentido,	 las	favelas	se	presentan	
como	 canteros	 experimentales	 de	 nuevas	 formas	 de	 resistencia,	 activismo	 y	 transformación,	 donde	 los	 moradores	
claman	por	derechos	y	visibilidad.	Apoyemos	nuestras	reflexiones	en	las	teorías	de	democracia	radical	y	en	las	teorías	
radicales	de	planificación,	en	la	búsqueda	de	una	reflexión	sobre	los	nuevos	rumbos	de	la	ciudadanía	y	del	derecho	a	la	
ciudad	en	medio	de	esta	transición	política	y	paradigmática	contemporánea.	
PALABRAS-CLAVE:	ciudadanía;	violencia;	derechos;	democracia	radical;	favelas	
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1. INTRODUÇÃO	

Este	 trabalho	 pretende	 refletir	 sobre	 os	 desafios	 colocados	 para	 a	 reconstrução	 do	 direito	 à	 cidade	 nas	
metrópoles	brasileiras,	 face	aos	 ataques	 sobre	os	direitos	 conquistados	pela	Constituição	 Federal	 (CF)	 de	
1988	desde	o	golpe	parlamentar	de	2016.	O	 retrocesso	que	 se	verifica	nas	políticas	 sociais	de	 inclusão	e	
combate	 à	 desigualdade	 tem	 seus	 reflexos	 no	 espaço	 urbano	 com	 o	 aumento	 da	 desigualdade	
socioespacial,	 do	 desemprego	 urbano	 e	 dos	 conflitos	 sociais.	 	 Sob	 o	 pretexto	 de	 combater	 a	 violência	
urbana,	 impõe-se	 em	 várias	 cidades	 uma	 política	 repressiva	 de	 segurança	 pública	 baseada	 na	 crescente	
militarização	do	espaço	urbano	e	na	violação	dos	direitos	humanos,	principalmente	nas	favelas.	Tomamos	
como	estudo	de	caso,	a	cidade	do	Rio	de	Janeiro,	que	vem	vivenciando	desde	2016	um	retrocesso	de	todas	
as	 duras	 conquistas	 e	 lutas	 democráticas	 com	 base	 na	 CF	 de	 1988.	 A	 cidade	 assiste	 desde	 então	 um	
aumento	exponencial	nas	taxas	de	homicídios	e	de	confrontos	armados.	O	caso	do	Rio	torna-se	exemplar	
para	a	reflexão	de	uma	política	de	segurança	pública	cidadã.		

Para	 complicar	 ainda	 mais	 o	 cenário	 de	 violência	 urbana,	 é	 decretada	 uma	 intervenção	 na	 área	 de	
segurança	 pública	 no	 Estado	 do	 Rio	 em	 fevereiro	 de	 2018,	 que	 vigorará	 até	 dezembro	 deste	 ano.	 	 O	
comando	militar,	na	figura	de	um	interventor	passa	a	ter	comando	direto	sobre	as	polícias	estaduais	e	sobre	
a	 Secretaria	 de	 Administração	 Penitenciária.	 Experiências	 de	 intervenção	 militar	 anteriores	 no	 Rio	 de	
Janeiro	e	no	Brasil	mostram	que	essas	medidas	resultam	em	graves	violações	de	direitos	civis	e	humanos,	
principalmente	 nas	 áreas	 faveladas	 e	 periféricas.	 	 O	 balanço	 de	 4	meses	 de	 intervenção	 é	 assustador,	 e	
mostra	 um	 aumento	 de	 34%	 de	 pessoas	mortas	 pela	 polícia,	 um	 total	 de	 1.794	 homicídios	 dolosos,	 23	
chacinas	 com	 398	 feridos	 e	 96	mortes,	 39	 policiais	 e	 um	militar	mortos,	 e	 um	 total	 de	 3.210	 tiroteios.1	
Some-se	a	 isto	o	assassinato	da	vereadora	Marielle	Franco,	que	não	só	 investigava	a	ação	das	milícias	na	
cidade	 do	 Rio	 de	 Janeiro,	 como	 vinha	 denunciando	 os	 abusos	 e	 violações	 aos	 direitos	 humanos	 de	
moradores	das	favelas	nas	ações	policiais.	

Desta	 forma,	 consideramos	 necessário	 refletir	 também	 sobre	 o	 conceito	 de	 democracia	 centrando	 na	
soberania	popular	radical	e	na	defesa	de	direitos.		No	contexto	atual	de	crescente	globalização	e	penetração	
do	 ideário	 neoliberal	 em	 diversas	 esferas	 da	 vida	 econômica	 e	 política,	 o	 urbano	 sofre	 igualmente	 com	
estratégias	 de	 dominação	 do	 capital	 via	 financeirização,	 desrespeito	 às	 normas	 legais,	 e	 supressão	 de	
qualquer	 expressão	 contrária	 aos	 seus	 interesses.	 É	 portanto	 mister	 discutir	 formas	 de	 resistência	 e	 de	
(re)politização,	 também	 no	 sentido	 libertário	 em	 defesa	 de	 uma	 democracia	 radical	 (LACLAU&MOUFFE,	
1985;	 HOOKS,	 1996).	 Isto	 significa	 um	 tipo	 de	 democracia	 baseada	 na	 liberdade	 e	 igualdade,	 mas	 que	
fundamentalmente	 inclua	 a	 diferença	 e	 a	 multiculturalidade.	 	 Neste	 contexto	 há	 que	 se	 explorar	 a	
pluralidade	dos	movimentos	sociais,	e	 suas	 resistências,	 insurgências	e	ação	coletiva.	A	 (re)construção	do	
direito	à	cidade	passa	necessariamente	pelo	reconhecimento	das	questões	de	raça,	de	gênero,	de	classe,	de	
acesso	à	terra	e	moradia	e	de	localização	espacial,	com	base	na	igualdade	de	direitos.	Passa	também	pelas	

																																																													
1	Relatório	do	Observatório	da	Intervenção,	Centro	de	Estudos	de	Segurança	e	Cidadania,	16/02/2018	a	16/06/2018,	
www.observatoriodaintervenção.com.br,	acesso	em	18	de	junho	de	2018.	
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formas	de	desobediência	civil	que	contraponha-se	à	hegemonia	do	sistema	financeiro	global	e	dos	aparatos	
tradicionais	do	Estado.		Nesse	sentido,	os	movimentos	sociais	ganham	papel	predominante	na	ação	coletiva	
com	vistas	a	uma	transformação	radical	no	modus	operandi	das	instituições	econômicas	e	políticas.	

Conceitualmente	o	 trabalho	está	embasado	principalmente	nas	 teorias	da	ação	 coletiva	e	de	democracia	
radical,	no	que	se	refere	à	(re)construção	do	direito	à	cidade.		Um	dos	pilares	dos	pressupostos	da	reforma	
urbana	o	qual	está	expresso	na	nossa	constituição	é	a	participação	cidadã.		Este	tema	é	fundamental	para	a	
discussão	 das	 democracias	 contemporâneas,	 e	 sua	 forma	 operativa	 varia	 conforme	 as	 arenas	 de	 disputa	
pelo	 poder	 e	 o	 nível	 de	 direitos	 políticos	 das	 diferentes	 sociedades.	 	 No	 Brasil,	 desde	 o	 período	 de	
redemocratização,	a	participação	tem	estado	presente	nas	políticas	públicas,	embora	não	necessariamente	
como	uma	participação	efetiva	e	deliberativa,	muito	mais	no	formato	de	audiências	públicas	ou	consultas	
populares.	Principalmente	no	pós-golpe	2016,	as	formas	de	participação	tem	sido	cada	vez	mais	reprimidas	
e	surgem	cada	vez	mais	formas	insurgentes	de	participação.		

Em	 relação	 às	 ações	 radicais	 de	 planejamento,	 vários	 autores	 vem	 trabalhando	 diversos	 conceitos.	
Destacamos	Friedmann	(2011)	sobre	o	papel	e	a	práxis	dos	urbanistas	e	Miraftab	(2016),	Holston	(2013),	e	
Rolnik	(2015),	que	irão	trabalhar	os	conceitos	de	planejamento	insurgente.		A	abordagem	sobre	a	violação	
dos	 direitos	 humanos	 e	 sobre	 as	 políticas	 de	 segurança	 pública	 apoiam-se	 nos	 conceitos	 de	 cidadania	
desenvolvidos	 por	 diferentes	 autores,	 desde	 o	 conceito	 de	 cidadania	 subalterna	 (ROY,	 2011)	 cidadania	
insurgente	(HOLSTON,	2013),	e	de	cidadania	mutilada	(SANTOS,	1996).		Santos	irá	tratar	fundamentalmente	
da	questão	do	racismo	que	muito	nos	interessa,	dado	o	conteúdo	das	políticas	públicas	e	da	recente	ação	
militar	 nas	 favelas.	 	 Sobre	 a	 construção	 de	 políticas	 públicas	 de	 segurança,	 destacamos	 os	 trabalhos	 de	
Muniz	 (2012),	 Santos	 e	 Barreira	 (2016)	 e	 Sobrinho	 (2018).	 	 Os	 dois	 últimos	 trabalham	 os	 conceitos	 de	
segurança	cidadã,	sendo	que	Muniz	alerta	para	a	despolitização	do	debate	sobre	segurança	pública,	o	qual	
se	 desconecta	 dos	 pressupostos	 que	 vinham	 sendo	 discutidos	 em	 fóruns	 mais	 progressistas,	 i.	 e.,	 a	
incorporação	e	a	consolidação	da	cidadania	e	da	afirmação	dos	direitos	humanos	no	debate	e	na	agenda	de	
segurança	cidadã.		

2. DIREITO	À	CIDADE	E	DEMOCRACIA	RADICAL

Nas	utopias	da	modernidade,	a	liberdade	individual	e	a	igualdade	entre	indivíduos	deveriam	andar	de	mãos	
dadas.	 Tais	 ideais	 foram	 o	 ponto	 de	 partida	 para	 o	 estabelecimento	 de	 direitos	 e	 garantias	 sociais	 e	
individuais	 que	 constituíram	 o	 pacto	 social	 dos	 Estados	 Modernos,	 onde	 cidadãos,	 em	 tese,	 possuem	
liberdades	 individuais	e	responsabilidades	para	com	o	coletivo.	Quanto	ao	modo	de	governança,	pouco	a	
pouco	 a	 democracia	 passou	 a	 ser	 o	modelo	mais	 disseminado,	 efervescendo	 pelos	 Estados	 ocidentais	 e	
sendo	destruída,	construída	e	reconstruída	ao	longo	do	século	XX.		

Diferente	 da	 democracia	 direta	 dos	 antigos,	 a	 democracia	 liberal	 moderna	 prevê	 uma	 distribuição	 de	
poderes	 mais	 disseminada,	 porém	 hierarquizada	 através	 de	 modelos	 representativos,	 onde	 alguns	
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indivíduos	tomam	decisões	em	nome	dos	demais.	Segundo	Bobbio	(1986),	evidentemente	não	cabe	mais	
discutir	 uma	 suposta	 transição	 entre	 nossas	 democracias	 representativas	 para	 a	 democracia	 direta	 dos	
antigos,	mas	 sim	 uma	 transição	 entre	 “democracia	 política”	 para	 “democracia	 social”	 (BOBBIO,	 1986,	 p.	
50).	Ou	seja,	já	que	é	fundamental	para	o	funcionamento	do	Estado	que,	ao	menos	em	algumas	questões,	
alguns	indivíduos	tomem	as	decisões	em	nome	de	um	grupo	maior,	não	devemos	só	focar	em	quem	são	os	
indivíduos	 que	 participam	 e	 decidem	 nas	 altas	 instâncias	 de	 governo;	 devemos	 também	 trabalhar	 para	
ampliar	 a	 quantidade	 de	 arenas	 sociais	 onde	 diferentes	 cidadãos	 podem	 exercer	 seu	 direito	 de	
participação.	

A	ideia	de	democracia	participativa,	portanto,	surge	como	uma	forma	de	suprir	as	carências	da	democracia	
representativa,	ampliando	o	“cânone	democrático”,	a	partir	de	uma	articulação	entre	Estado	e	sociedade	
civil	(SOUZA	SANTOS	e	AVRITZER,	2002),	de	forma	a	fortalecer	uma	participação	mais	direta	dos	cidadãos	
em	diversos	assuntos	da	esfera	social.	Neste	sentido,	o	Brasil	é	reconhecido	internacionalmente	por	alguns	
de	 seus	modelos	 progressistas	 de	 democracia	 participativa.	O	Orçamento	 Participativo	 em	Porto	 Alegre,	
por	exemplo,	serviu	como	base	para	uma	série	de	experiências	consultivas	e	deliberativas	onde	buscou-se	
ampliar	a	voz	e	o	poder	dos	cidadãos	a	nível	local	(AVRITZER,	2003),	servindo	de	modelo	para	uma	série	de	
municípios	em	todo	o	mundo.		

Esta	 transferência	 de	 poderes	 na	 política	 possui	 uma	 relação	 direta	 com	 o	 fenômeno	 urbano,	 pois	 é	
justamente	 a	 partir	 da	 supremacia	 da	 cidade	 com	 relação	 ao	 campo	 que	 o	 termo	 “direito	 à	 cidade”	
(LEFEBVRE,	1968)	passou	a	ganhar	notoriedade,	expandindo-se	para	o	léxico	popular	ao	longo	do	século	XX	
e	 chegando	 com	 força	 no	 século	 XXI.	 O	 termo	 atualmente	 possui	 sentido	 genérico	 e	 é	 interpretado	 e	
apropriado	das	mais	diversas	formas	por	acadêmicos,	políticos,	organizações	e	cidadãos	do	globo.	Na	Nova	
Agenda	 Urbana	 elaborada	 durante	 a	 Terceira	 Conferência	 das	 Nações	 Unidas	 sobre	 Moradia	 e	
Desenvolvimento	Urbano	Sustentável	 (Habitat	 III),	por	exemplo,	o	direito	à	cidade	é	enunciado	como	um	
objetivo	a	ser	alcançado	por	governos	nacionais	e	locais,	os	quais	devem	contribuir	para	“construir	cidades	
e	 aglomerados	 urbanos	 justos,	 seguros,	 saudáveis,	 acessíveis,	 resilientes	 e	 sustentáveis	 e	 fomentar	 a	
prosperidade	e	a	qualidade	de	vida	para	todos”	(ONU,	2016,	p.	5).		

Curiosamente,	 a	 disseminação	 do	 “direito	 à	 cidade”	 como	 direito	 fundamental	 concretiza	 a	 profecia	 de	
Lefebvre	 (1970),	 cujo	 marco	 construía	 a	 utopia	 de	 uma	 sociedade	 totalmente	 urbanizada.	 Ainda	 que	
geograficamente	 o	 mundo	 não	 seja	 inteiramente	 urbanizado,	 é	 inegável	 o	 papel	 central	 que	 o	 urbano	
adquiriu	na	vida	contemporânea.	Dessa	 forma,	viver	bem	e	com	qualidade	 também	significa	o	direito	de	
acesso	a	todas	os	benefícios	que	o	mundo	urbanizado	pode	oferecer.	Mais	do	que	isso,	se	compartilhamos	
da	 visão	 de	 Harvey	 (2014)	 sobre	 o	 direito	 à	 cidade,	 devemos	 enxergá-lo	 para	 além	 do	 acesso	 a	 bens,	
equipamentos	e	serviços,	mas	também	como	um	acesso	ao	poder	de	decisão	sobre	o	futuro,	à	organização	
e	à	dinâmica	de	nossas	cidades.	Assim,	

“o	 direito	 à	 cidade	 é,	 portanto,	 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	
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mais	 de	 acordo	 com	 nossos	 mais	 profundos	 desejos.	 Além	 disso,	 é	 um	 direito	 mais	
coletivo	que	individual	(...)”	(HARVEY,	2014,	p.	28)	

Promover	o	direito	 à	 cidade	é,	 portanto,	 também	promover	 a	descentralização	do	poder	político,	 social,	
cultural	e	econômico	até	as	capilaridades	das	sociedades.	E	em	um	mundo	marcado	pela	predominância	do	
urbano	 isto	 significa,	 inevitavelmente,	 garantir	 a	 expansão	 da	 democracia.	 Além	 disso,	 propomos	 que	 o	
direito	 à	 cidade	 também	 possa	 ser	 interpretado	 como	 uma	 utopia.	 Não	 no	 sentido	 de	 uma	 ideia	
inalcançável,	mas	no	 sentido	 lefebvriano	de	um	 futuro	 virtual	 possível,	 cujo	 caminho	 seguimos	 traçando	
apesar	de	eventuais	percalços	e	retrocessos	(2004	[1970]).	Entretanto,	enxergar	o	caminho	até	este	futuro	
possível	 também	 requer	 atenção	 para	 que	 não	 caiamos	 continuamente	 nas	 mesmas	 armadilhas	 e	
promessas	fracassadas	da	modernidade,	sendo	uma	delas	a	tendência	de	homogeneizar	o	discurso	político	
e	tornar	opacas	forças	não	hegemônicas.		

Em	 “A	 Crítica	 da	 Razão	 Indolente”	 (2000),	 por	 exemplo,	 Souza	 Santos	 defende	 que	 o	 paradigma	
sociocultural	 moderno	 esteve	 pautado	 em	 um	 equilíbrio	 delicado	 entre	 forças	 regulatórias	 e	
emancipatórias.	 A	 regulação	 seria	 composta	 pelas	 forças	 do	 Estado,	 do	 mercado	 e	 da	 comunidade,	
enquanto	a	emancipação	 seria	 composta	pela	 racionalidade	estético-expressiva	das	artes	e	da	 literatura,	
pela	 racionalidade	cognitivo	 instrumental	da	ciência	e	a	 racionalidade	moral-prática	da	ética	e	do	direito	
(SOUZA	 SANTOS,	 2000	 p.	 50).	 Com	 o	 passar	 do	 tempo	 as	 forças	 regulatórias	 terminaram	 por	 tragar	 as	
emancipatórias;	 e	 na	 crise	 final	 da	 modernidade	 na	 qual	 nos	 encontramos,	 a	 política	 terminou	 por	
restringir-se	a	práticas	excessivamente	setorizadas	e	reguladas;	e	a	participação,	tão	aclamada	como	forma	
inovadora	 de	 governança,	 passou	 a	 legitimar	 o	 poder	 do	 Estado	 sobre	 a	 sociedade	 civil,	 encobrindo	
processos	que	na	realidade	são	mais	regulatórios	que	emancipatórios.	

Souza	 Santos	 também	 ressalta	 que	 o	 discurso	 único	 e	 totalizante	 faz	 parte	 das	 armadilhas	 modernas.	
Buscamos	encontrar	direitos	e	soluções	universais	e,	com	eles,	terminamos	por	homogeneizar	as	vozes	que	
compõem	 o	 espectro	 plural	 de	 nossas	 sociedades.	 O	 caminho	 da	 pós-modernidade,	 ainda	 que	 não	
claramente	delineado,	deve	portanto	ser	o	da	multiculturalidade	e	da	diferença,	que	amplia	os	direitos	sem	
tornar	invisíveis	as	visões	de	mundo	não	hegemônicas.	Podemos	aplicar	este	raciocínio	também	à	questão	
do	direito	à	cidade.	Ora,	em	tese,	o	direito	à	cidade	é	um	direito	de	todos	e	todas.	Mas	como	pensá-lo	em	
termos	de	políticas	públicas	sem	considerarmos	as	inevitáveis	diferenças	étnicas,	raciais,	de	gênero,	etárias	
e	regionais	presentes	em	nossas	cidades?	Mais	ainda,	como	ampliar	a	participação	e	a	democracia	sem	cair	
nos	problemas	de	representatividade	que	o	atual	modelo	carrega?		

No	 campo	da	 teoria	 política,	 Laclau	 e	Mouffe	 apresentam	 como	 alternativa	 aos	modelos	 de	 democracia	
representativa	competitiva	(onde	seguimos	inseridos)	a	ideia	de	democracia	radical.	As	teorias	radicais	da	
democracia	propõem	um	retorno	às	raízes	do	conceito,	no	qual	o	poder	é	de	fato	expandido	e	pulverizado	
entre	 cidadãos.	 Tais	 teorias	 nos	 chamam	 a	 atenção	 para	 a	 urgente	 necessidade	 de	 legitimar	 diferentes	
reinvindicações	e	abraçar	o	conflito,	já	que	é	justamente	a	tentativa	de	alcançar	um	suposto	consenso	que	
termina	por	mascarar	as	demandas	daqueles	com	menos	poder	em	nossa	sociedade	(LACLAU	e	MOUFFE,	
2015)	
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As	ideias	de	democracia	radical	também	foram	trazidas	para	o	campo	do	planejamento	urbano	(MIRAFTAB,	
2009;	 FRIEDMANN,	 2011).	Miraftab,	 por	 exemplo,	 critica	 os	 efeitos	 do	 “planejamento	 esquizofrênico”,	 o	
qual	 clama	 trabalhar	 para	 o	 bem	 público,	 mas	 com	 frequência	 exclui	 e	 segrega	 em	 favor	 do	 privado	
(MIRAFTAB,	2016).	Segundo	a	autora,	o	caminho	rumo	a	um	urbanismo	(ou	a	produção	do	urbano)	mais	
humano	requer	processos	contínuos	de	ruptura	e	criação.	Ou	seja,	ao	invés	de	tentar	reformar	e	melhorar	
os	mecanismos	já	falhos	de	democracia	representativa,	que	para	todos	os	efeitos	também	afeta	a	tomada	
de	decisões	em	nossas	cidades,	é	no	conflito	e	na	contestação	da	própria	democracia	onde	plantam-se	as	
sementes	para	novas	formas	de	democracia	(e	planejamento)	participativas	e	radicais.			

As	 teorias	 radicais	 do	 planejamento	 também	 resgatam	 o	 conceito	 de	 insurgência	 trazido	 por	 Holston	
(2013),	associando-o	a	novas	formas	–	menos	legitimadas	e,	portanto,	conflitivas	–	de	produzir	o	urbano.	O	
planejamento	insurgente,	assim	como	a	cidadania	insurgente,	são	formas	de	contestar	privilégios	e	buscar	
visões	de	mundo	alternativas.	Assim,	os	urbanistas	(ou	cidadãos)	“subalternos”	-	segundo	o	conceito	de	Roy	
(2011)	 -	 são	aqueles	que	produzem,	criam	e	 recriam	a	cidade	para	além	dos	padrões	e	visões	de	mundo	
hegemônicas.			

A	 atual	 crise	 política,	 econômica	 e	 social	 que	 aflige	 o	 país	 é	 um	 excelente	 exemplo	 de	 como	 os	 atuais	
modelos	de	democracia	e	participação	cidadã	não	 correspondem	à	pluralidade	 social	presente	em	nossa	
sociedade	e	nossas	cidades.	Cada	vez	mais,	observamos	um	processo	de	deslegitimação	e	criminalização	de	
práticas	sociais	e	políticas	que	contestam	e	desafiam	o	status	quo	vigente.	Confrontos	ideológicos	e	físicos	
entre	a	sociedade	civil	e	o	Estado	(e	entre	as	próprias	camadas	da	sociedade	civil	entre	si)	são	muitas	vezes	
vistos	 como	criminosos	ou	antidemocráticos,	 como	 se	 a	 contestação	per	 se	 de	direitos	 representasse	de	
alguma	forma	uma	ameaça	à	democracia.		

Questionamos	então,	primeiramente,	o	que	torna	algumas	contestações	legítimas	e	outras	não?	É	possível	
pensar	em	um	direito	amplo	à	 cidade	 sem	considerar	que	haverão	naturais	 conflitos	 territoriais	 a	 serem	
resolvidos?		

Se	desejamos	prolongar	estas	críticas	até	um	passado	não	tão	distante,	podemos	observar,	por	exemplo,	
que	 a	 própria	 existência	 de	 urbanizações	 não	 formais	 (favelas),	 consideradas	 muitas	 vezes	 como	
assentamentos	 informais	 ou	 subnormais	 pelo	 Estado,	 já	 foi	 deslegitimada	 desde	 os	 primórdios	 destas	
ocupações,	 simplesmente	 por	 não	 corresponderem	 ao	 modus	 operandi	 tradicional.	 Seus	 moradores,	
consequentemente,	passam	a	adquirir	o	mesmo	status	de	 informalidade	da	 forma	de	urbanização	em	si,	
transformando-se	 em	 mitos	 de	 marginalidade	 (PERLMAN,	 1977).	 Assim,	 a	 relação	 estre	 o	 status	 de	
cidadania	 e	 o	 acesso	 ao	 solo	 urbano	 marcam	 as	 sociedades	 contemporâneas,	 gerando	 conflitos	 e	
contestações	que	abalam	as	promessas	modernas	de	democracia.		

Nas	cidades	do	capital,	as	crises	 inevitavelmente	contribuem	para	catalisar	e	acentuar	estas	tensões,	que	
reverberam	de	maneira	profunda	nas	favelas	e	nas	periferias.	Trataremos	na	seção	a	seguir,	portanto,	das	
violações	de	direitos	que	vem	acontecendo	cotidianamente	nas	favelas	cariocas,	criando	feridas	em	nossa	
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recente	democracia	e	evidenciando	as	cidadanias	diferenciadas	que	historicamente	vem	sendo	produzidas	
no	país	(HOLSTON,	2013;	CARVALHO,	2001).		

3. VIDAS	QUE	IMPORTAM	

Recentemente	 vem	 ganhando	 destaque	 nos	 noticiários	 e	 nas	 falas	 de	 ativistas	 de	 direitos	 humanos	 e	
movimentos	identitários	o	slogan	“Vidas	que	Importam”.		Normalmente	associado	à	questão	dos	homicídios	
e	 de	 mortes	 violentas	 resultantes	 de	 confrontos	 armados,	 o	 slogan	 aponta	 também	 o	 descaso	 das	
autoridades	 para	 com	 os	 moradores	 de	 determinadas	 áreas	 de	 baixa	 renda	 das	 cidades	 e	 para	 com	 as	
minorias	que	são	mais	atingidas	pelos	conflitos	e	riscos	instalados	nestas	áreas.	“Vidas	que	Importam”	é	ao	
mesmo	tempo	uma	denúncia,	um	pedido	de	socorro	e	um	grito	de	alerta	às	constantes	violações	de	direitos	
que	ocorrem	cotidianamente	nas	favelas,	vitimando	principalmente	crianças	e	jovens	negros.			

Entretanto,	ressaltamos	neste	trabalho	que	falar	de	violência	nas	favelas	é	também	falar	de	uma	série	de	
violações	de	direitos	fundamentais2	–	humanos,	civis,	políticos,	sociais	–	e	não	somente	da	violência	física,	
que	resulta	em	um	número	crescente	de	mortes.		A	violência	que	resulta	da	falta	de	cidadania	e	da	exclusão	
social	catalisa	o	aumento	da	violência	física	e	das	mortes	diárias,	seja	na	forma	de	homicídios/feminicídios3,	
de	confrontos	armados,	 seja	na	 forma	da	 falta	de	assistência	médico-hospitalar	adequada,	de	constantes	
epidemias	 e	 endemias	 que	 assolam	 o	 espaço	 favelado,	 ou	 ainda	 na	 precariedade	 da	 moradia	 e	 da	
infraestrutura	e	nas	dificuldades	de	acessibilidade	e	mobilidade.	Assim,	são	inúmeras	as	formas	de	violência	
cotidiana,	muitas	vezes	sutis,	mas	que	atingem	as	famílias	e	os	indivíduos.		

																																																													
2	Utilizamos	aqui	a	definição	clássica	de	direitos	fundamentais,	tal	como	expressa	na	Declaração	Universal	dos	Direitos	Humanos	da	
ONU	de	1948,	com	a	inclusão	em1966	de	mais	dois	documentos:	o	Pacto	Internacional	sobre	os	Direitos	Civis	e	Políticos	e	o	Pacto	
Internacional	sobre	os	Direitos	Econômicos,	Sociais	e	Culturais.		Assim,	considera-se	como	direitos	fundamentais,	os	direitos	civis	e	
políticos	mais	os	econômicos,	sociais	e	culturais	.		E	alinhamo-nos	com	a	concepção	de	J.	M.	Carvalho	e	a	de	T.	H.	Marshall		que	os	
direitos	civis,	políticos	e	sociais	são	condição	básica	para	a	afirmação	da	cidadania	plena.		

3 O	 relatório	 Saúde	 Brasil	 2015/2016	 do	 Ministério	 da	 Saúde	 apresenta	 um	 capítulo	 sobre	 a	 taxa	 de	 mortalidade	 feminina	
resultante	de	violência	contra	a	mulher	(morbimortalidade),	destacando	os	elevados	números	de	mortalidade	feminina	por	causas	
violentas,	reconhecendo	que	exista	uma	subnotificação	de	ocorrências.	 	Reconhece	também	que	os	atuais	sistemas	institucionais	
de	atenção	e	proteção	à	mulher	não	estão	conseguindo	interromper	o	ciclo	de	violência,	e	sugerindo	ações	de	fortalecimento	inter-
setoriais	para	o	enfrentamento	das	violências.	As	naturezas	da	violência	mais	comuns,	na	população	feminina,	em	geral,	foram:	a	
violência	física	(48,1%),	seguida	da	psicológica/moral	(23,6%)	e	sexual,	na	forma	de	estupro	(8,3%).	Destaca-se	que	entre	crianças	
as	violências	mais	comuns	foram	a	negligência/abandono	(26,1%);	física	(22,2%)	e	estupro	(20,2%).	O	número	de	vitimas	de	estupro	
é	expressivo,	com	17.871	casos	notificados	em	2015,	sendo	as	crianças,	menores	de	12	anos	de	idade,	as	principais	vitimas	(6.706),	
seguidos	de	adolescentes	(6.059),	adultas	(4.912)	e	idosas	(194).	Portanto,	os	dados	revelam	que	as	crianças	e	adolescentes	foram	
as	principais	vitimas	de	estupro,	com	71,4%	(12.765).	Ver:	Governo	Federal,	Ministério	da	Saúde.	Secretaria	de	Vigilância	em	Saúde.	
Departamento	de	Vigilância	de	Doenças	e	Agravos	Não	Transmissíveis	 e	Promoção	da	 Saúde	 “Saúde	Brasil	 2015-2016”,	Brasilia,	
2017.	In	http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_brasil_2015_2016_analise_zika.pdf.	
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Se	considerarmos	que	os	direitos	fundamentais	conformam	a	cidadania	plena,	a	violação	desses	direitos	são	
formas	 de	 violência.	 Dessa	 forma,	 uma	 agenda	 de	 não-violência	 nas	 favelas	 passa	 pelo	 respeito	 a	 esses	
direitos.	 Os	 direitos	 civis	 são	 os	 direitos	 fundamentais	 à	 vida,	 à	 liberdade,	 à	 propriedade	 privada	 e	 à	
igualdade	perante	a	lei.	É	o	direito	de	liberdade	de	expressão	e	pensamento	e	o	direito	de	ir	e	vir.	É	também	
o	 direito	 de	 não	 ter	 sua	 habitação	 e	 seus	 bens	 violados	 e	 o	 de	 ser	 julgado	 e	 encarcerado	 apenas	 pela	
autoridade	 civil	 estabelecida	 pela	 lei	 vigente	 e	 após	 processo	 legal.	 	 Os	 direitos	 políticos	 asseguram	 a	
participação	 dos	 cidadãos	 no	 governo,	 garantindo	 o	 direito	 de	 eleger	 e	 de	 ser	 eleito,	 de	 realizar	
manifestações	políticas,	de	associar-se	 livremente	e	de	fundar	partidos	políticos.	 	Os	direitos	econômicos,	
sociais	e	culturais	 incluem	o	direito	ao	trabalho,	a	um	salário	justo,	à	distribuição	de	renda,	à	educação,	à	
saúde,	à	moradia,	entre	outros.			

Ressaltamos	 também	 os	 chamados	 direitos	 de	 terceira	 geração,	 os	 quais	 ganham	 notoriedade	
principalmente	 a	 partir	 das	 demandas	 de	 diversos	 movimentos	 sociais	 e	 referem-se	 a	 um	 conjunto	 de	
direitos	 relativos	 à	 dignidade	 humana	 e	 aos	 valores	 de	 solidariedade	 e	 fraternidade	 das	 democracias	
contemporâneas.	Tais	direitos	 são	 focados	não	só	nas	necessidades	básicas,	mas	 também	à	qualidade	da	
vida	 humana,	 considerando	 as	 diferenças	 sociais	 e	 incluindo	 compensações	 para	 grupos	 historicamente	
marginalizados	e	excluídos.	São	também	conhecidos	como	direitos	difusos	que,	apesar	de	estarem	focados	
em	 uma	 parcela	 da	 população,	 dizem	 respeito	 à	 construção	 da	 sociedade	 como	 um	 todo,	 de	 forma	
transindividual.	Assim,	em	um	momento	de	transição	paradigmática,	onde	a	pluralidade	social	é	cada	vez	
mais	evidenciada,	uma	agenda	de	não-violência	e	de	(re)construção	do	direito	à	cidade	é	justamente	aquela	
que	 inclui	 as	 demandas	 de	 negros,	 mulheres,	 crianças,	 população	 LGBT,	 entre	 outros	 grupos	 de	 maior	
vulnerabilidade	social	de	maneira	não	homogênea.		

Se	desejamos	 retornar	à	 crítica	 sobre	 a	violação	 de	 direitos	 em	 grupos	 sociais	 e	 assentamentos	 urbanos	
marginalizados,	 é	 fácil	 encontrar	 exemplos	 para	 ilustrar	 tais	denúncias	e	 a	 urgente	 necessidade	 de	 ação.	
Recentemente,	por	exemplo,	observa-se	que	o	índice	de	mortalidade	infantil	vem	novamente	aumentando	
em	 várias	 favelas,	 bem	 como	 doenças	 psíquicas	 ligadas	 ao	 impacto	 dos	 conflitos	 armados	 nas	 favelas.4		
Algumas	instituições	tradicionais	de	saúde	coletiva	vem	apontando	o	aumento	dos	dependentes	de	álcool,	
crack	 e	 outras	 drogas,	 em	 várias	 favelas	 do	 Rio	 de	 Janeiro,	 tais	 como	 a	 Maré,	 Jacarezinho	 e	 Rocinha	 e	
estabelecendo	 correlações	 entre	 o	 aumento	 da	 violência	 e	 o	 aumento	 da	 dependência.5	Há	 também	 os	
estudos	 que	 apontam	 para	 a	 probabilidade	 de	 que	 as	 recentes	 medidas	 de	 austeridade	 fiscal	 no	 Brasil	
possam	estar	relacionadas	com	este	novo	aumento	da	mortalidade	infantil	(RASELLA	et.	al.,	2018).		Assim,	a	
taxa	 de	 mortalidade,	 principalmente	 até	 os	 5	 anos,	 poderá	 ser	 de	 até	 8,6%	 maior	 em	 2030,	 o	 que	
corresponde	 a	 um	 incremento	 de	 20	 mil	 óbitos	 evitáveis	 entre	 crianças.	 Já	 as	 internações	 evitáveis	 no	
																																																													
4	Recente	debate	na	Mesa	Promoção	da	Saúde	no	Território	das	Favelas	no	âmbito	do	12º	Congresso	Brasileiro	de	Saúde	Coletiva	
sobre	a	promoção	da	saúde	em	territórios	de	favelas	destaca	o	impacto	da	violência	e	conflitos	armados	na	saúde	dos	moradores	
das	favelas.		Promoção	da	saúde	em	territórios	de	favelas.	Abrasco:	Rio	de	Janeiro;	2018	Agosto	01.	[acesso	em	15	agosto	2018].	
Disponível	 em:	 https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/movimentos-sociais/promocao-da-saude-em-territorios-de-
favelas/35769/.	

5		A	FIOCRUZ	mantém	Programa	de	Promoção	de	Territórios	Urbanos	Saudáveis	que	objetiva	o	fortalecimento	de	organizações	de	
base	socio-comunitárias	em	Manguinhos	em	algumas	favelas,	para	o	enfrentamento	às	violências,	que	envolve	a	articulação	com	o	
Programa	Institucional	de	Violências	e	Saúde	e	Programa	Institucional	Álcool,	Crack	e	outras	Drogas,	da	Fiocruz,	e	a	formação	de	
redes	extra-territoriais,	com	a	Maré,	Jacarezinho,	Rocinha,	e	outras	favelas	do	Rio	de	Janeiro;	Ibid.	
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mesmo	grupo	etário	poderão	chegar	a	124	mil,	 impactando	principalmente	as	populações	em	áreas	mais	
pobres	e	vulneráveis.	Finalmente,	além	das	vulnerabilidades	no	âmbito	da	saúde	pública,	os	territórios	das	
favelas	e	das	periferias	estão	expostos	a	várias	outras	situações	de	risco	e	vulnerabilidades	socioambientais,	
diretamente	 relacionadas	 com	 as	 condições	 físicas	 e	 de	 infraestrutura	 do	 espaço	 urbano,	 e	 com	 o	 perfil	
socioeconômico	 e	 demográfico.6	 Estas	 situações	 são	 normalmente	 associadas	 a	 restrições	 para	 o	 pleno	
acesso	aos	direitos	sociais.			

Defendemos	que	um	aspecto	importante	quando	se	discute	a	questão	da	violência	e	da	violação	de	direitos,	
é	o	tema	do	reconhecimento	da	existência	da	violência	em	todas	as	suas	formas.	Ao	não	se	reconhecer	a	
violação	de	direitos	como	uma	forma	de	violência,	ou	quando	não	se	reconhece	que	atos	de	agressão	moral	
ou	verbal	também	são	atos	de	violência,	ou	mesmo	quando	se	naturaliza	a	falta	de	acesso	adequado	aos	
serviços	 públicos,	 acontece	 o	 que	 denominamos	 de	 invisibilidade	 da	 violência.	 	 Isto	 é	 particularmente	
verdadeiro	nos	casos	de	violência	contra	a	mulher	ou	contra	a	criança,	nos	quais	muitos	atos	de	agressão	
não	são	notificados,	justamente	por	não	serem	reconhecidos	como	tal.	

Assim,	esboçamos	o	tema	da	violência	para	ilustrar	o	momento	crítico	em	que	vivem	nossas	democracias,	o	
que	termina	por	afetar	as	parcelas	mais	vulneráveis	de	nossas	cidades.	A	seguir,	continuaremos	a	focar	nos	
territórios	de	favelas	para	aprofundarmos	um	pouco	mais	a	reflexão	sobre	a	reformulação	da	cidadania	e	
dos	direitos,	principalmente	o	direito	à	cidade.	Começaremos,	entretanto,	com	a	crítica	auto-reflexiva	desta	
própria	 escolha,	 refletindo	 também	 sobre	 os	 perigos	 da	 estigmatização	ao	 ver	 na	 favela	um	 “objeto”	de	
estudo.		

4. FAVELAS	CARIOCAS	E	CIDADANIAS	CONTEMPORÂNEAS	

O	desafio	de	 se	 construir	 uma	epistemologia	 sobre	 favelas	 e	 informalidade	 sem	 reforçar	ou	 reproduzir	 o	
discurso	 de	 que	 estes	 assentamentos	 são	 locais	 de	 exceção	 nas	 cidade	 é	 bastante	 difícil.	 O	 próprio	
momento	 da	 escolha	 de	 termos	 (favela,	 assentamento	 precário,	 assentamento	 informal,	 slum,	 etc)	 para	
definir	 estes	 territórios	 passa	 por	 um	 campo	 minado	 de	 preconceitos	 e	 visões	 falaciosas.	 Além	 disso,	
trabalhar	 com	 o	 tema	 favela	 é	 estar	 constantemente	 preso	 a	 um	 pêndulo	 que	 pesa,	 ora	 rumo	 à	
																																																													

6	Alguns	autores	propõem	alguns	indicadores	chaves	para	compor	um	índice	de	vulnerabilidade	socioambiental	que	dê	conta	das	
áreas	de	 favelas.	 	Nesse	 sentido,	entram	na	 composição	dados	 como	escolaridade	dos	pais,	principalmente	das	mães	 chefes	de	
família,	número	de	jovens	desocupados	entre	15	a	24	anos,	renda	familiar	menos	que	1	S.M.,	percentual	de	pessoas	que	vivem	em	
domicílios	com	renda	per	capita	 inferior	a	meio	S.	M.	e	que	gastam	mais	de	uma	hora	até	o	trabalho,	número	de	habitantes	por	
domicílios,	percentual	de	domicílios	sem	bueiro,	com	abastecimento	de	água	e	esgotamento	sanitário	inadequados,	sem	serviço	de	
coleta	de	lixo,	áreas	de	risco	de	inundações	e	enchentes,	dados	de	mortalidade	infantil	até	um	ano	de	idade,	índice	de	letalidade	
violenta	e	até	dados	sobre	arborização	de	logradouros.	 	Os	indicadores	utilizados	na	construção	de	um	Índice	de	Vulnerabilidade	
Socioambiental	procuram	ressaltar	diferentes	situações	de	exclusão	e	vulnerabilidade,	que	de	algum	modo	criem	restrições	para	o	
pleno	 acesso	 aos	 direitos	 sociais.	 Ver:	 F.	 S.	 Malta;	 E.	 M.	 da	 Costa;	 A.	 Magrini.“Índice	 de	 vulnerabilidade	 socioambiental:	 uma	
proposta	metodológica	utilizando	o	caso	do	Rio	de	Janeiro,	Brasil”	In	Ciência	e	Saúde	Coletiva,	22	(12),	2017,	pp.	3933	–	3944,	DOI:	
10.1590/1413-812320172212.25032017. 
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precariedade	urbana	e	 à	 segregação	 socioespacial,	 ora	 rumo	à	 romantização	da	pobreza	e	 a	um	 suposto	
empreendedorismo	 transformador	do	 favelado.	 	 Ambos	os	 retratos,	 ao	 final,	 terminam	por	pasteurizar	 a	
construção	virtual	“favela”	e	seus	habitantes.		

Ainda	 que	 possamos	 encontrar	 fios	 condutores	 que	 caracterizem	 e	 unam	 estes	 assentamentos,	 meras	
visitas	superficiais	a	favelas	brasileiras	são	suficientes	para	constatar	que	morfologicamente,	culturalmente,	
historicamente	e	inclusive	em	termos	censitários	as	favelas	são	mundos	plurais	por	si	sós.	Os	estigmas	e	os	
mitos	da	marginalidade	(PEARLMAN,	1977)	atrelados	às	favelas	continuam	a	perpetuar	binários	que	tornam	
opacas	 estas	 diferenças	 internas:	 o	morro	 versus	o	 asfalto,	 a	 cidade	 formal	 versus	 a	 informal,	 o	 cidadão	
entrincheirado	 versus	 o	 cidadão	 insurgente,	 etc.	 Alguns	 destes	 estigmas,	 inclusive,	 são	 defendidos	 e	
perpetuados	até	pelas	parcelas	mais	progressistas	da	sociedade.		

O	 estudo	 seminal	 sobre	 cidadania	 insurgente	 de	 Holston	 (2013),	 por	 exemplo,	 foi	 fundamental	 para	 se	
pensar	na	luta	pela	cidadania	e	suas	especificidades	históricas	e	culturais	no	âmbito		da	democracia	liberal	
no	Brasil.		O	cidadão	insurgente	é	aquele	que	contesta	direitos;	direitos	que	estão	intrinsicamente	ligados	às	
violações	e	violências	cotidianas,	desde	os	direitos	civis,	políticos,	sociais	e	mesmo	os	de	terceira	geração.	
Contudo,	 nem	 todas	 as	 violações	 e	 violências	 são	 percebidas	 e	 vivenciadas	 da	 mesma	 forma	 pelos	
moradores	 das	 favelas,	 visto	 que	 a	 pluralidade	 reside	desde	 em	questões	 identitárias	 até	 à	questões	 da	
própria	 invisibilidade	 de	 sub	 grupos	marginalizados	 e	menos	 representados	 dentro	 das	 próprias	 favelas.	
Afinal,	 a	 forma	 como	 as	 mulheres	 negras	 ou	 mulheres	 transgênero	 fazem	 uso	 dos	 espaços	 públicos	 e	
acedem	 a	 equipamentos	 urbanos	 não	 seria	 diferente	 da	 de	 um	 branco	 morador	 de	 favela?	 E,	
principalmente	 no	 que	 tange	 às	 diversas	 violências	mencionadas	 na	 seção	 acima,	 seriam	 elas	 vividas	 da	
mesma	forma	por	todos	os	moradores	de	favela	de	maneira	homogênea?	

Dessa	 forma,	 o	 debate	 sobre	 a	 pluralidade	 e	 a	 multiculturalidade	 vem	 ganhando	momentum	 em	 várias	
esferas	da	sociedade.	No	caso	das	favelas,	pouco	a	pouco	também	percebemos	o	florescer	de	movimentos	
e	ativismos	cujas	narrativas	sobre	uma	série	de	temas	subvertem	aquelas	 tradicionalmente	hegemônicas.	
Nas	favelas	cariocas,	por	exemplo,	é	cada	vez	mais	comum	o	aparecimento	de	coletivos	e	organizações	que	
buscam	 resgatar	 a	história	dos	moradores	 e	dos	bairros,	 denunciar	 atos	 abusivos	do	Estado,	 lutar	 contra	
remoções	e	expulsão	branca,	debater	as	minorias	internas	dentro	de	minorias,	entre	outras	ações	coletivas	
urbanas.			

Ainda	 assim,	 apesar	 das	 diferenças	 internas,	 observamos	 também	 como	 a	 estereotipagem	 histórica	 da	
favela	contribuiu	para	fortalecer	e	dar	unidade	a	estas	identidades.	Com	o	passar	das	décadas,	muitos	dos	
“favelados”	passaram	a	 identificar-se	com	o	termo,	mas	de	maneira	 irônica:	apropriando-se	do	nome	e	o	
reproduzindo	com	orgulho.	Os	debates	 sobre	o	direito	à	 cidade,	portanto,	devem	expor	estas	diferenças,	
tanto	 no	 âmbito	 das	 políticas	 públicas	 urbanas	 e	 de	 moradia	 (que	 não	 podem	 mais	 homogeneizar	 o	
território	da	favela	e	seus	moradores)	quanto	no	âmbito	da	participação.	
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Destacamos,	por	exemplo,	como	as	políticas	passadas	de	urbanização	de	favelas	foram	superficiais	no	que	
tange	 à	 participação.	 Evidentemente,	 houve	 avanços;	 programas	 como	 o	 PAC	 favelas	 desenvolveram	
dispositivos	 participativos	 como	 os	 canteiros	 sociais,	 onde	 os	 cidadãos	 moradores	 de	 favela	 puderam	
dialogar	 com	 os	 técnicos	 e	 representantes	 do	 governo.	 No	 entanto,	 esta	 participação	 ainda	 apresenta	
limitações,	 sendo	 basicamente	 de	 natureza	 consultiva.	 Uma	 participação	 transformadora	 requer,	
principalmente,	transferências	de	poder	de	decisão	e	processos	deliberativos.	Os	cidadãos	precisam	encarar	
as	 responsabilidades	 sobre	 aqueles	 espaços,	 bem	 como	 reivindicar	 o	 poder	 que	 lhes	 é	 de	 direito.	
Recordando	as	 ideias	de	democracia	 radical,	é	somente	no	debate	aberto	e	 transparente	onde	podem-se	
expor	as	nuances	sociais	que	encobrem	inerentes	problemas	de	representatividade	presentes	até	hoje	em	
nossas	democracias.		

Neste	 sentido,	 as	 favelas	 mostram-se	 como	 canteiros	 experimentais	 frutíferos	 para	 estas	 reflexões.	 Não	
porque	 sejam	 espaços	 homogêneos	 de	 exceção,	mas	 justamente	 porque	 o	 discurso	 homogeneizador	 da	
modernidade	não	permitiu	até	hoje	a	ascensão	da	multiplicidade	de	vozes	presentes	nestes	assentamentos.	
Os	 moradores	 das	 favelas,	 por	 se	 confrontarem	 diariamente	 com	 a	 violação	 de	 direitos,	 são	 os	 mais	
impelidos	 a	 lutar	 pelos	 mesmos	 direitos	 violados	 e	 por	 condições	 mínimas	 de	 qualidade	 de	 vida	 e	 de	
dignidade	humana.	É	certo	também	que	os	moradores	de	 favelas	não	devem	estar	excluídos	das	diversas	
arenas	 de	 participação	 plena	 fora	 do	 território	 da	 favela.	Mas	 será	 a	 partir	 da	 construção	 local	 de	 uma	
agenda	de	cidadania	e	não-violência,	ou	seja,	a	partir	do	reconhecimento	das	violações	e	da	visibilidade	da	
violência,	que	este	debate	pode	ser	levado	para	outros	fóruns	e	contaminar	as	demais	agendas	urbanas.			

5. CONSIDERAÇÕES	FINAIS

Como	 contribuição	 à	 discussão	 proposta	 no	 Simpósio	 Temático	 Urbanismo	 2030:	 temas	 críticos	 para	 a	
construção	de	uma	agenda	urbana	para	as	metrópoles	sul-americanas,			procuramos	neste	artigo	destacar	
um	tema	que	consideramos	fundamental	para	se	pensar	a	construção	de	cidades	em	consonância	com	os	
17	objetivos	da	Agenda	2030,	e	em	particular	 com	os	objetivos	que	 se	 relacionam	com	as	desigualdades	
socio-espaciais	 urbanas,	 como	os	 temas	da	 inclusão,	 segurança	urbana	e	 a	 promoção	da	 justiça	 social:	 o	
tema	da	cidadania	e	da	violação	dos	direitos	nas	favelas.		Consideramos	que	o	momento	atual	do	ponto	de	
vista	 de	 uma	 agenda	de	 inclusão	 e	 diminuição	 das	 desigualdade	 socio-espaciais	 nas	 cidades	 brasileiras	 é	
particularmente	 crítico.	 	 A	 própria	 democracia	 e	 seus	 direitos	 constitutivos	 vem	 sendo	 abalados	 com	 os	
constantes	ataques	e	violações	aos	direitos	básicos	dos	trabalhadores	duramente	conquistados	ao	longo	do	
século	passado,	e	são	nos	territórios	 informais,	principalmente	nas	 favelas	que	assistimos	ao	aumento	da	
violência	e	da	violação	dos	direitos	em	todas	as	suas	 facetas	cotidianamente.	 	Apesar	do	direito	à	cidade	
nunca	ter	sido	plenamente	alcançado,	a	luta	do	movimento	de	reforma	urbana	conseguiu	várias	conquistas.	
Arenas	de	participação	cidadã	em	vários	setores	(saúde,	educação,	saúde,	etc.),	movimentos	pelo	acesso	à	
terra,	 programas	 de	 habitação	 popular,	 incrementos	 nos	 programas	 de	 urbanização	 de	 favelas	 e	 de	
infraestrutura	 em	 áreas	 informais,	 dentre	 alguns,	 propiciaram	 alguns	 ganhos	 e	 juntamente	 com	 diversos	
programa	 sociais	 possibilitaram	 vislumbrar	 que	 seria	 possível	 a	 inclusão	 social	 e	 a	 diminuição	 de	
desigualdades	 socio-espaciais.	 	 Queremos	 crer	 que	 os	 recentes	 retrocessos	 nas	 políticas	 públicas	 de	
inclusão	 e	 as	 crescentes	 violações	 de	 direitos	 sejam	momentâneos	 e	 circunstanciais,	 parte	 das	 lutas	 de	
classe	e	embates	entre	os	privilegiados	e	os	excluídos.		Exatamente	por	isso	é	que	consideramos	importante	
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explicitar	o	que	vem	acontecendo,	no	sentido	de	alertar	para	a	urgência	do	 tema	da	cidadania	e	da	não-
violência,	e	por	sua	inclusão	na	agenda	urbana	2030.		Considerando	que	o	tema	da	não-violência	não	tem	a	
ver	 com	 o	 tema	 da	 segurança	 pública,	 mas	 sim	 com	 o	 tema	 da	 violação	 de	 direitos	 e	 consolidação	 da	
cidadania.	Entendemos	também	que	este	tema	está	integralmente	vinculado	com	as	teorias	de	democracia	
e	planejamento	radical,	e	seus	pressupostos	de	confrontos	 ideológicos	e	de	produção	e	gestão	da	cidade.	
Desta	forma,	como	procuramos	expor	no	texto,	é	necessário	explicitar,	reconhecer	e	tornar	visível	todas	as	
formas	 de	 violência	 e	 opressão,	 e	 fortalecer	 os	 movimentos	 sociais,	 identitários	 e	 suas	 ações	 coletivas,	
criando	espaços	de	participação,	denuncia	e	discussão.	Estas	mesmas	 formas	de	violência	vem	crescendo	
muito	 nas	 favelas	 cariocas	 desde	 2016	 principalmente	 após	 a	 intervenção	militar	 no	 Estado,	 as	 taxas	 de	
homicídios	 também	 vem	 aumentando.	 	 Outras	 formas	 de	 violência	 e	 violações	 de	 direitos	 acontecem	
cotidianamente	 com	 mortes	 violentas	 e	 agressões	 de	 diferentes	 tipos,	 atingindo	 principalmente	 os	
segmentos	de	jovens,	crianças	e	mulheres	e	a	população	negra.	 	Vidas	que	importam	toma	emprestado	o	
slogan	do	movimento	Black	Lives	Matter	–	Vidas	Negras	Importam,	para	incluir	no	caso	brasileiro	as	outras	
formas	de	violência	que	ocorrem	nas	favelas,	principalmente	contra	as	mulheres	e	crianças.		Direitos	civis,	
políticos,	 sociais	 e	 de	 terceira	 geração	 são	 constantemente	 violados,	 e	 a	 naturalização	 da	 violência,	 não	
permite	 seu	 enfrentamento	 pelas	 vias	 legais.	 	 Reconhecer	 todas	 as	 formas	 de	 violência,	 discutir	 sua	
invisibilidade,	deslegitimar	a	sua	naturalização,	e	trazer	para	debate	que	as	constantes	violações	de	direitos	
nas	favelas	é	imoral	e	inaceitável,	deve	ser	um	dos	temas	básicos	na	construção	da	agenda	urbana	2030.		
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DINÂMICAS URBANAS RECENTES NO EIXO OESTE DE EXPANSÃO 
METROPOLITANA DE FORTALEZA 

RECENT URBAN DYNAMICS IN THE WEST AXIS OF METROPOLITAN EXPANSION OF FORTALEZA 

DINÁMICAS URBANAS RECIENTES EN EL EJE OESTE DE EXPANSIÓN METROPOLITANA DE FORTALEZA 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
A expansão crescente das áreas metropolitanas vem conhecendo mudanças morfofuncionais acompanhadas por uma 
intensificação das desigualdades socioeconômicas. A expansão metropolitana que se efetiva induz à produção e 
consumo do espaço sob a influência da globalização, dando forma à metrópole dual. Entretanto, não se trata mais do 
conhecido modelo centro-periferia, que se mostra insuficiente para explicar o fenômeno. A nova dualidade que se 
apresenta é estruturada e experimentada através da atomização, justaposição e isolamento de ambientes 
construídos, reforçando a fragmentação urbana em múltiplos territórios desiguais e não em dois blocos exclusivos, 
mas interdependentes. O objetivo do trabalho é analisar esse fenômeno, enfocando como estudo de caso o eixo oeste 
de crescimento metropolitano de Fortaleza. O artigo aborda as diferentes dinâmicas que concorrem para as 
transformações socioespaciais na área, assim como levanta questões acerca do desafio da governança metropolitana 
face às mudanças verificadas. 
PALAVRAS-CHAVE: expansão metropolitana; dispersão urbana; governança urbana, Fortaleza. 

ABSTRACT: 
The increasing expansion of metropolitan areas has been experiencing morphofunctional changes accompanied by an 
intensification of socioeconomic inequalities. The metropolitan expansion that is effective induces the production and 
consumption of space under the influence of globalization giving form to the dual metropolis. But it is no longer the 
well-known center-periphery model, which is insufficient to explain the phenomenon. The new duality that is presented 
is structured and experimented through the atomization, juxtaposition and isolation of built environments, reinforcing 
the urban fragmentation in multiple unequal territories and not in two exclusive but interdependent blocks. The 
objective of this work is to analyze this phenomenon, focusing as a case study the west axis of metropolitan growth of 
Fortaleza. The article discusses the different dynamics that contribute to social and spatial transformations, as well as 
raising questions about the challenge of metropolitan governance in the face of changes. 
KEYWORDS: metropolitan expansion; urban sprawl; urban governance, Fortaleza. 

RESUMEN: 
La expansión creciente de las áreas metropolitanas viene conociendo cambios morfofuncionales acompañados por una 
intensificación de las desigualdades socioeconómicas. La expansión metropolitana que se efectúa induce la producción 
y el consumo del espacio bajo la influencia de la globalización dando forma a la metrópoli dual. Pero no se trata más 
del conocido modelo centro-periferia, que se muestra insuficiente para explicar el fenómeno. La nueva dualidad que se 
presenta es estructurada y experimentada a través de la atomización, yuxtaposición y aislamiento de ambientes 
construidos, reforzando la fragmentación urbana en múltiples territorios desiguales y no en dos bloques exclusivos, 
sino interdependientes. El objetivo del trabajo es analizar ese fenómeno, enfocando como estudio de caso el eje oeste 
de crecimiento metropolitano de Fortaleza. El artículo aborda las diferentes dinámicas que concurren a las 
transformaciones socioespaciales, así como plantea cuestiones acerca del desafío de la gobernanza metropolitana en 
vista de los cambios verificados. 
PALABRAS-CLAVE: expansión metropolitana; dispersión urbana; gobernanza urbana, Fortaleza. 
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INTRODUÇÃO 

Desde os anos 1990, em todo o mundo, a expansão crescente das áreas metropolitanas vem conhecendo 
mudanças morfofuncionais acompanhadas por uma intensificação das desigualdades intraurbanas. 
Diversos estudos enfatizam uma reestruturação em curso da produção e consumo do espaço sob a 
influência da globalização, dando forma a novas metrópoles duais, onde a especialização funcional leva 
certos fragmentos de território para integrar-se plenamente na economia global, enquanto outros ficam 
excluídos ou periféricos, vinculando-se diretamente à economia da pobreza. 

Dito de outro modo, a expansão metropolitana induz o surgimento de novas maneiras de produzir e se 
apropriar do espaço, resultando em arranjos urbanos mais complexos e diversificados. Neste sentido, o 
conhecido modelo baseado na dicotomia centro-periferia, campo-cidade ou rural-urbano já não se mostra 
suficiente para explicar o fenômeno, já que essa dicotomia parece diluir-se a partir das transformações 
tecnológicas (novas formas de comunicação, a revolução informacional e a automação) e sociais 
(econômicas, políticas e culturais) que marcaram as últimas décadas do século XX. 

A nova dualidade que se apresenta é estruturada e experimentada através da atomização, justaposição e 
isolamento de ambientes construídos, reforçando a fragmentação urbana em múltiplos territórios 
desiguais e não em dois blocos exclusivos, mas mutuamente dependentes. Como componente da 
reestruturação política, a expansão metropolitana é vista como parte de um processo de descentralização 
resultante da crescente segmentação institucional e econômica, com base na separação entre ricos e 
pobres, integrados e excluídos, uma tendência que ameaça a governabilidade da cidade e intensifica a 
desigualdade socioterritorial.  

O objetivo do trabalho é analisar esse fenômeno, enfocando como estudo de caso o eixo oeste de 
crescimento metropolitano de Fortaleza, que acompanha a faixa litorânea nesta direção, e onde é possível 
observar significativas mudanças físico-territoriais. Nas últimas décadas, a metrópole cearense tem passado 
por um processo de urbanização intensa com importantes repercussões espaciais. O desenvolvimento 
deste vetor tem resultado em uma ocupação progressiva, mas descontínua, com áreas de dispersão urbana 
que incorporam transformações fundiárias significativas, mediante instalações industriais, lançamentos de 
grandes projetos turísticos, loteamentos residenciais, conjuntos habitacionais de baixa renda, além da 
alteração de antigos núcleos urbanos. 

A expansão urbana verificada no eixo oeste, incrementada pelo turismo e pela atividade industrial, decorre 
fundamentalmente da combinação de duas dimensões de mudança que operam de forma autônoma, mas 
que também se alimentam mutuamente. Por um lado, novos tipos de inversões vinculadas aos processos 
de globalização, associando estímulos estatais e capital privado e, por outro, o recrudescimento das 
fraturas socioespaciais devido à decomposição do estado de bem-estar social e à crise econômica 
prolongada.  

Ocorre, assim, a justaposição contraditória de conjuntos habitacionais e loteamentos populares 
autoconstruídos, condomínios de luxo e resorts, polos industriais e complexos comerciais e turísticos, 
condomínios residenciais fechados e novas áreas de exclusão, em um ambiente físico caracterizado pela 
flexibilização dos instrumentos jurídicos e operacionais do Estado. Essa pluralização de formas e conteúdos 
revela novas práticas socioespaciais, diferenciação e segregação urbana, apontando para uma 
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fragmentação territorial e social. Todas essas frentes de transformação ocorrem em base frágil de 
planejamento urbano e ambiental, o que dificulta o exercício de funções públicas de interesse comum a 
mais de um município. 

O artigo aborda, portanto, as diferentes dinâmicas que concorrem para a intensificação da urbanização 
nesse eixo, as transformações socioespaciais resultantes, sobretudo aquelas relacionadas aos processos de 
dispersão urbana, assim como levanta questões acerca do desafio da governança metropolitana em face 
das mudanças verificadas. A metodologia utilizada no desenvolvimento desta investigação envolve a 
revisão dos estudos já realizados sobre a metropolização de Fortaleza, a análise de dados agregados em 
base cartográfica sobre a situação demográfica, as atividades socioeconômicas e as redes técnicas urbanas, 
além de plantas cadastrais de uso e ocupação do solo e os dispositivos jurídicos, institucionais e 
operacionais em vigor. 

1. SOBRE A EXPANSÃO METROPOLITANA CONTEMPORÂNEA

O desenvolvimento das aglomerações urbanas contemporâneas tem ensejado investigações esclarecedoras 
acerca dos tipos e naturezas das novas espacialidades que surgem. Esses espaços revelam formas de 
distribuição territorial diferenciadas. Presentemente, áreas urbanas de diferentes tamanhos e diversidade 
de papéis vêm conhecendo transformações intensas. Efetivamente, trata-se de novas maneiras de produzir 
e se apropriar do espaço, imbricadas no surgimento de sistemas urbanos com formas mais complexas e no 
crescimento de áreas metropolitanas, com o aparecimento de periferias bastante diversificadas. Assiste-se 
a uma redefinição do paradigma centro-periferia (embora ainda se constate a permanência de espaços que 
obedecem ao modelo tradicional de periferização) e da lógica de distribuição espacial dos usos residenciais, 
industriais, comerciais e de serviços, que merecem análises mais aprofundadas e tem chamado atenção de 
pesquisadores e planejadores. 

Para alguns autores, que se dedicam a estudar as formas urbanas contemporâneas, o fenômeno que dá 
início a esse processo de transformações está ligado às intensas mudanças econômicas ocorridas que, por 
sua vez, estão relacionadas com a globalização econômico-cultural, como ressaltaram David Harvey (1993), 
Manuel Castells (2012) e Milton Santos (1996; 2000), entre outros autores. Assim sendo, os novos arranjos 
espaciais são, em grande parte, decorrentes dessas mudanças “que incidem de forma decisiva na 
modificação da estrutura e do funcionamento urbano pré-existente, marcando o surgimento de uma nova 
paisagem e uma nova forma urbana” (DE MATTOS, 2004, p.177).  

Os avanços decorrentes dos processos de reestruturação produtiva e das novas tecnologias de informação 
e comunicação, aliados às transformações na esfera do consumo e da vida cotidiana, modificam a 
organização e o funcionamento das principais aglomerações metropolitanas, afetando sua dinâmica e 
configuração espacial. Desse conjunto de mudanças surgem “novas territorialidades” (REIS, 2007), que 
diversificam os modos de vida na metrópole, sobretudo no que se refere à circulação, entendida como 
mobilidade e conectividade entre as diversas redes de produção e de consumo (ASCHER, 1995; REIS, 2006). 
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Diante deste quadro, intensifica-se o debate sobre as recomposições urbanas, surgidas sob o impacto das 
transformações no capitalismo contemporâneo e das tecnologias de informação. São vários os autores1, em 
seus diferentes locais de origem e em seus respectivos países que se dedicam a estudar as mudanças 
recentes nas aglomerações urbanas. São relevantes, na América Latina, as pesquisas do arquiteto chileno 
Carlos de Mattos (1999), que coordena um grupo de estudos denominado “Globalização e expansão 
metropolitana”, voltado para a investigação dos fenômenos urbanos recentes percebidos nas metrópoles 
latino-americanas. 

No Brasil, também, pesquisadores têm se dedicado a estudar a problemática urbana atual, averiguando as 
novas formas de crescimento e os novos padrões físico-espaciais, com o que contribuem para a reflexão 
teórico-conceitual sobre o tema. O professor Nestor Goulart Reis, conhecedor e estudioso do processo de 
urbanização brasileira em perspectiva histórica de longa duração, tem analisado as mudanças recentes, 
verificadas desde as últimas décadas do século XX, tomando como base o sistema urbano do estado de São 
Paulo e suas áreas metropolitanas. Reis utiliza preferencialmente a expressão dispersão urbana para tratar 
do fenômeno, pois lhe parece mais adequada para denominar os processos resultantes das transformações 
em curso, uma vez que evidencia 

“...as tendências à distribuição de pontos urbanizados sobre a totalidade dos 
territórios atingidos pelo processo, em meio a áreas tipicamente rurais, em direção 
a uma relativa homogeneização desses territórios” (REIS, 2006, p. 51).  

No seu entender, são observadas diversas alterações na estrutura e no tecido urbano das aglomerações 
brasileiras, associadas às características da dispersão urbana, tais como: a intensificação da mobilidade 
espacial da população, que permite a organização do cotidiano numa escala metropolitana; a adoção de 
formas distintas de ação do mercado imobiliário, com o surgimento de programas arquitetônicos 
diferenciados e a implantação de empreendimentos de uso múltiplo; a alteração na relação entre espaços 
públicos e privados e as novas formas de ocupação e gestão do espaço urbano. Esse modelo de 
urbanização possui dimensão não apenas física – de extensão do tecido urbano, mas também social, 
resultado de práticas econômicas, políticas e cultural-ideológicas. Ou seja, é um “processo que se dá no 
conjunto da sociedade” e que se configura no espaço construído. 

Para Sposito (2001), essa urbanização consiste num processo socioespacial de larga amplitude histórica, 
que expressa e reproduz os modos de produção em diferentes épocas. E “esse processo tomou novos 
rumos com o desenvolvimento do capitalismo e seu padrão correlato de produção e consumo” (SPOSITO, 
2001, p.86). Desse ponto de vista, continua a autora com relação às dinâmicas urbanas recentes, “reforça-
se a compreensão segundo a qual há relações estreitas entre os processos mais amplos (sejam econômicos, 
políticos, sociais, culturais ou ideológicos) e a redefinição das formas espaciais” (SPOSITO, 2004, p. 94).  

A urbanização contemporânea manifesta, portanto, complexas relações entre processo social e forma 
espacial, as quais resultam cada vez mais diferentes das que se observava há cerca de quarenta anos. Há 
que se considerar, entretanto, a relação entre os aspectos gerais da urbanização contemporânea e as 
especificidades próprias de cada região. Nesse sentido, apesar de se ressaltar que o fenômeno verificado 

1
 Na Europa, Javier Monclús (1998), Antonio Font (1999), Bernardo Secchi (2004), Thomas Sieverts (2009), François Ascher (1995), 

Nuno Portas (2001), Francesco Indovina (1990), Giuseppe Dematteis (1998), entre outros. Nos Estados Unidos, Edward Soja (2000), 
Mike Davis (1990), Saskia Sassen (1991), Mark Gottdiener (1990) e Robert Fishman (1987).  
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em Fortaleza se insere num processo mais amplo, que abrange a maioria das áreas metropolitanas 
contemporâneas, faz-se necessário identificar e analisar, a partir de um recorte empírico, as características 
das atuais dinâmicas urbanas que ora se verificam no território cearense, de modo a relacioná-las com os 
processos destacados na investigação teórica. 

2. O CASO DO EIXO OESTE DE EXPANSÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA

Durante as últimas três décadas, a área metropolitana de Fortaleza tem experimentado transformações 
bastante significativas em sua configuração socioespacial. O crescimento recente da metrópole cearense 
aponta o surgimento de novas espacialidades e formas urbanas; os espaços já não se constituem como no 
passado, em mancha contínua, contida nos limites político-administrativos do Município, com zonas bem 
definidas, mas se compõem de uma aglomeração que extrapola esses limites, conformando um tecido 
urbano bem mais complexo, descontínuo, que se estende além da cidade consolidada. 

Até o final da década de 1970, o crescimento da metrópole cearense ocorria de maneira mais homogênea, 
conforme o modelo centro–periferia, comum a outras metrópoles brasileiras, ou seja, com uma 
concentração crescente de população, atividades econômicas e investimentos públicos nas áreas centrais e 
mais valorizadas e, em volta, na periferia, o espaço era marcado pela precariedade ambiental e social, onde 
se localizava parte significativa da população de mais baixa renda. A metropolização de Fortaleza, no 
primeiro momento, ocorreu em conformidade com esse padrão, associada à localização de indústrias nessa 
periferia e à construção de conjuntos habitacionais e habitações populares em suas vizinhanças. 

A metrópole atual apresenta mudanças visíveis, expressas em suas paisagens, evidentes em suas 
reconfigurações espaciais, novas morfologias, usos e funções. De 1974, quando foi criada a Região 
Metropolitana de Fortaleza, para 2017, a população aumentou de 1.036.779 para 4.051.744 habitantes, 
concentrando, respectivamente, 23% e 45% da população do Estado, o que representa acréscimo 
expressivo. Fortaleza cresce agora sob o influxo de outras dinâmicas e de outras formas de produção do 
espaço, o que tem acarretado alterações significativas na conformação dos espaços urbano e 
metropolitano.  

Essas transformações se fizeram mais evidentes desde meados da década de 1980, resultado, em grande 
parte, das mudanças produtivas, tecnológicas e sociais, verificadas desde então. No que se refere à 
economia, o estado do Ceará tem demonstrado, nos últimos anos, índices positivos de desenvolvimento 
(superiores aos índices nacionais) e investimentos importantes, sobretudo no campo da indústria, do 
turismo e na geração de energia renováveis, o que tem se refletido em mudanças socioespaciais 
expressivas, particularmente no âmbito da área metropolitana. Verifica-se ali um processo de realocação 
da população, de diferentes faixas de renda, que passam a ocupar áreas periféricas de baixa densidade ou 
áreas antes direcionadas para atividades agrícolas.  

O processo de crescimento da área metropolitana de Fortaleza não se encontra alheio ao que se passou em 
outras metrópoles latino-americanas, como consequência de um determinante processo de globalização e 
reestruturação produtiva, o que provocou “uma forte reestruturação na morfologia das urbes modernas.” 
(DE MATTOS, 1999). A capital cearense passa por uma adaptação aos novos tempos, perceptível em vários 
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aspectos, como: a descaracterização do centro tradicional e a constituição de novas áreas de centralidade, 
ensejando uma policentralidade; o surgimento de novos padrões espaciais para diversas atividades 
produtivas; a formação de espaços fragmentados e desarticulados; a adoção de novas formas de vida pela 
população, como a maior mobilidade; a segregação socioespacial proveniente da forma diferenciada de uso 
e apropriação dos espaços públicos e privados; as mudanças no setor terciário, no mercado imobiliário e os 
reflexos no espaço urbano; a manifestação espacial da atividade turística e as consequências físicas, 
traduzidas por núcleos dispersos ao longo do litoral, aonde se instalam equipamentos de lazer e turismo de 
grande porte, muitas vezes em áreas de reservas ambientais. 

A RMF apresenta atualmente características específicas, como a implantação do Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém (CIPP), inaugurado no ano de 2002, que tem estimulado o aumento da urbanização 
para o lado oeste; a criação de um corredor industrial na BR-116, com inúmeras indústrias instaladas ao 
longo da rodovia; o surgimento de novas áreas de centralidade, o aparecimento progressivo de 
condomínios residenciais horizontais, sobretudo desde os anos 2000, que configuram uma nova tipologia, 
gerando espaços mais fragmentados. É evidente também o crescimento acelerado do setor sudeste da 
metrópole, que tem como principal vetor de expansão a rodovia CE-040, que dá acesso às praias na direção 
leste e onde foi implantado, recentemente, um polo industrial  

O eixo oeste constitui um dos chamados vetores de expansão urbana que conformam o modelo2 de 
crescimento de Fortaleza, segundo o qual “o processo de expansão da RMF obedece a uma estruturação 
radial, que reafirma os antigos caminhos e, posteriormente, os eixos viários que se dirigiam para o interior 
e porções leste e oeste da faixa litorânea, a partir da Capital” (SMITH, 2001, p.06). Este vetor (figura 1) se 
desenvolve em direção aos municípios da zona norte do Estado e ao longo da faixa litorânea oeste, 
relacionado primeiramente aos conjuntos habitacionais construídos na área lindeira à BR-020 em Caucaia, 
reforçado posteriormente pelas ocupações de segunda residência na praia do Icaraí, e mais recentemente, 
pelos fluxos turísticos na chamada Costa do Sol Poente e pela implantação do CIPP (DIÓGENES, 2012). 

O eixo é representado principalmente pela rodovia BR-222, mas possui bifurcações que correspondem a 
rodovias estaduais (CE-090, via litorânea; CE-085, Via Estruturante, de acesso a diferentes praias; e CE-422, 
via de transporte de cargas que dá acesso ao CIPP). Esse sistema de vias compõe o vetor oeste e comanda a 
expansão metropolitana nessa direção. A CE-085 e a CE-422, construídas recentemente e ligadas, 
respectivamente, às políticas do turismo e da indústria do Estado, tiveram impacto significativo na 
configuração metropolitana atual. A presença dessas vias, que vêm historicamente favorecendo os fluxos 
de pessoas e mercadorias, induz a expansão e a articulação espacial dos aglomerados urbanos, 
contribuindo para afirmar uma morfologia do tipo tentacular e uma metropolização expandida ou dilatada 
(DE MATTOS, 2004, p.170). 

2
 De acordo com a Síntese Diagnóstica do Município (1996) que, por sua vez, baseou-se num texto elaborado pelo economista 

Roberto Smith (2001). 

10474



Figura 1 - Estrutura viária básica do Eixo Oeste de expansão da RMF. Fonte: Diógenes, 2012. 

O eixo oeste apresenta características bastante específicas. Vem se desenvolvendo em etapas, tendo 
iniciado com a construção de conjuntos habitacionais nas décadas de 1960 e 1970 em área situada às 
margens da BR-020, entre os Municípios de Fortaleza e Caucaia. Trata-se de área densamente povoada, 
ocupada por setores de renda baixa e média-baixa, como também por favelas e autoconstrução, além de 
loteamentos populares e irregulares, conformando grande parte dessa zona como uma imensa área urbana 
de infraestrutura deficiente, habitada por população de baixa renda, com fraco dinamismo econômico. 
Tudo isso contribuiu significativamente para o crescimento populacional que evidencia o padrão periférico 
de urbanização, marcando de forma expressiva o espaço metropolitano. 

A fase seguinte da urbanização dessa área é a ocupação da faixa litorânea de Caucaia, que se iniciou na 
praia do Icaraí, na década de 1970, com finalidade de segunda moradia, de veraneio e lazer, e que vem se 
transformando progressivamente em local de moradia principal, determinando uma expansão urbana mais 
concentrada na zona litorânea compreendida entre as praias do Icaraí e do Cumbuco. A atividade turística, 
incrementada desde a década de 1990, também tem provocado mudanças substantivas nessa área, 
sobretudo na praia do Cumbuco. 

A etapa mais recente de ocupação desse eixo é a que se refere à implantação do CIPP, instalado entre os 
municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, e fomentou uma mudança significativa no que se refere 
à ocupação e usos. Uma nova dinâmica habitacional se instala fazendo com que o eixo oeste deixe de ser 
um vetor preferencial de avanço da habitação de baixa renda para se tornar um território com capacidade 
crescente para abrigar grandes empreendimentos também para classes médias e altas. Surgem grandes 
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loteamentos residenciais fechados, além de empreendimentos que articulam meio ambiente e tecnologia. 
Essas dinâmicas serão analisadas, cada uma delas, nos itens subsequentes. 

3. DINÂMICAS URBANAS RECENTES NO EIXO OESTE

3.1 A Industrialização Ex-Nihilo: o Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP. 

A construção do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), inaugurado em 2002, com a abertura de 
um porto off-shore e de um complexo industrial, intensificou e dinamizou a urbanização da porção oeste da 
RMF, historicamente ocupada pela população de baixa renda. O CIPP vem contingenciando a urbanização 
deste eixo, com um acréscimo populacional significativo desde então e com a formação de um mercado de 
trabalho industrial em escala inter-regional (figura 2). 

A instalação do CIPP fora do município de Fortaleza configura, por si só, um tipo de dispersão urbana, 
quando são instaladas unidades industriais em áreas afastadas, promovendo o desenvolvimento do setor 
secundário em outras regiões do estado (REIS, 2006). As indústrias do CIPP, como as termelétricas, a 
Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) têm a sua implantação ligada às instalações portuárias. Há ainda as 
empresas prestadoras de serviços diretamente ligadas às indústrias e à logística portuária. 

Figura 2 – Localização do CIPP e sua área de influência imediata no eixo oeste da RMF. Fonte: Ceará, 2000. 

Os impactos do CIPP são visíveis na dinâmica de urbanização do eixo oeste metropolitano, dando origem a 
uma nova centralidade de espaços produtivos, da qual decorre a realocação de classes médias urbanas que 
produzem novas territorialidades relacionadas a um modo de vida que associa o uso de novas tecnologias 
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em um contexto de visível segregação social e espacial e conflitos socioambientais (figura 3). Para a 
transformação da área tem contribuído o grande afluxo de trabalhadores, inclusive de estrangeiros, como 
coreanos, conforme atestam os diversos estabelecimentos instalados nas imediações, como restaurantes, 
pousadas e lojas voltados para essa população, além da oferta de inúmeros loteamentos para os futuros 
habitantes. 

Figura 3 – Área de Influência imediata do CIPP. Fonte: Ceará, 2000. 

O desenvolvimento no sentido oeste de Fortaleza está relacionado, portanto, em grande parte, à expansão 
da atividade industrial nessa área desde a inauguração do Complexo, da Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) e da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), o que vem gerando mudanças significativas nas 
configurações espacial e econômica metropolitanas. O CIPP insere novos conteúdos às dinâmicas locais, 
consolidando um novo vetor de expansão urbana e produtiva, e envolvendo transformações físicas, 
econômicas, políticas e sociais. Nesse contexto, é válido destacar novos fluxos de mão de obra, alterações 
em infraestruturas e interações urbanas. O CIPP, de fato, afetou setores diversos da economia (construção 
de moradias3, expansão do comércio e serviços, loteamentos, dentre outros), além de provocar o aumento 
do preço da terra, a especulação imobiliária e os impactos ambientais. 

3
 Com a construção do CIPP, o distrito de Pecém, em São Gonçalo do Amarante, e a Praia do Cumbuco, em Caucaia, concentram a 

maior parte das moradias dos trabalhadores. O Pecém é escolhido pela sua proximidade com o local de trabalho e pela maior 
oferta de infraestrutura e imóveis para moradia. Já o Cumbuco, possui infraestrutura turística, como restaurantes, hotéis, pousadas 
e condomínios voltados ao lazer e ao turismo. Atrai sobretudo os trabalhadores da CSP, de maior poder aquisitivo e de origem 
estrangeira, principalmente os coreanos. 
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3.2 A arquitetura consumista e segregacionista do turismo no espaço litorâneo 

Desde os anos 1990, observa-se um incremento no potencial turístico do litoral oeste, que vem sendo alvo 
de investimentos do capital público e privado, com um aumento exponencial do interesse na região, 
atraindo um número significativo de visitantes e provocando um aumento no fluxo da faixa litorânea. 
Constata-se, por outro lado, a instalação de diversos complexos hoteleiros em praias da costa oeste, 
evidenciando um acelerado processo de ocupação do solo, de forte impacto sobre a natureza (figura 4). 
Assiste-se a uma acirrada competição entre os diversos atores produtores do espaço da orla, envolvendo 
populações tradicionais representadas pelos pescadores, a classe média urbana que ali constrói sua 
segunda residência e os investidores nacionais e estrangeiros ligados ao setor de negócios turísticos. 

Foram previstas e implementadas também infraestruturas relacionadas ao turismo, como a criação de 
rotas turísticas e a realização de obras viárias, como a CE-085, importante eixo de ligação entre Fortaleza e 
o CIPP e também de acesso às diversas praias. Esse conjunto de intervenções urbanas proporcionou uma
maior integração viária entre Fortaleza e os núcleos litorâneos de Caucaia, proporcionando uma valorização
crescente da orla oeste.

Figura 4 – Ocupação da orla (Praia do Cumbuco) por resorts e condomínios de lazer. Fonte: Google Earth.

São visíveis os impactos da atividade turística na faixa litorânea dos municípios de Caucaia, São Gonçalo do 
Amarante, Paracuru, Paraipaba e Trairi, como o crescimento da área urbanizada, a apropriação dos espaços 
mais bem preservados, a privatização da faixa de praia e a articulação com a dinâmica imobiliária. Todas 
essas dinâmicas provocam mudanças relevantes no espaço litorâneo, ensejando um tipo de urbanização 
diferenciado (figura 4). A forma de ocupação possui peculiaridades que resultaram na produção de um 
espaço marcado pelo alto padrão dos imóveis - resorts, condomínios de luxo e grandes mansões – e pelo 
caráter de luxo. As construções se destinam, em sua maioria, a um tipo de lazer sofisticado, destinado a 
uma população de elevado poder aquisitivo e de turistas estrangeiros. 

O Cumbuco, no município de Caucaia, se transformou desde as últimas décadas, de uma vila de pescadores 
a um destacado polo turístico metropolitano no Ceará. Abriga grande quantidade de hotéis, resorts, 
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pousadas, resorts e condomínios de lazer. Outros núcleos litorâneos seguem o mesmo destino, como a 
Taíba, Paracuru, Lagoinha e Flexeiras, entre outros. A instalação crescente dos equipamentos turísticos ao 
longo da orla altera as pré-existências do espaço litorâneo, produzindo novas configurações espaciais. 

A implantação dos resorts, por exemplo, demanda extensas áreas para abrigar um programa diversificado 
de lazer, diretamente relacionado com localizações privilegiadas, como a proximidade do mar, lagoas e rios. 
Embora instalados distantes de áreas urbanizadas, requerem acessibilidade fácil e excelente infraestrutura 
de apoio. São vários instalados na região e outros ainda em construção. Situam-se todos junto à orla, 
ocupando consideráveis áreas de praia. 

Há também os condomínios de lazer (figura 5), surgidos recentemente – e em grande número -, que vieram 
substituir os antigos loteamentos de residências de férias e fim de semana. São empreendimentos com 
características diferenciadas, compostos de unidades residenciais de alto padrão, relacionados com 
veraneio marítimo. Os usuários em geral são habitantes da Capital, de nível de renda elevada, ou ainda 
investidores estrangeiros. Como os resorts, os condomínios trazem consigo a noção de confinamento 
espacial, com seus muros, cercas elétricas e acesso restrito, constituindo verdadeiros “enclaves” urbanos, 
reforçando os padrões de segregação socioespacial. 

Figura 5 – Condomínios de lazer. À esquerda, Condomínio Summerville; à direita, Wai Wai Cumbuco Eco Residence. Fonte: Google Earth.

Com a instalação desses empreendimentos, verifica-se um espraiamento estritamente linear da mancha 
urbana, entre a via de acesso e a praia, que se estende de forma dispersa ao longo da orla, ocupando os 
vazios litorâneos, resultando em novas configurações territoriais. Em suma, a ocupação da faixa litorânea 
oeste da RMF obedece às tendências da urbanização contemporânea, produzindo um tecido urbano 
diferenciado e disperso. (REIS, 2006). Os grandes equipamentos de lazer e turismo, condomínios fechados e 
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resorts ocupam o espaço de maneira descontínua, evidenciando o fenômeno da dispersão urbana, de que 
também resultam processos de fragmentação e segregação socioespacial. 

3.3 A via estruturante do turismo e os novos projetos residenciais 

A Via Estruturante CE-085 (figura 6) constitui uma das principais intervenções no território metropolitano 
que impulsionaram o crescimento do eixo oeste. Esta rodovia, construída na década de 1990, e conhecida 
como Via Estruturante do Turismo, foi essencial para garantir o acesso ao litoral oeste e decorre da política 
de desenvolvimento regional para ocupar e dinamizar os municípios costeiros mediante o marco de um 
zoneamento turístico diferenciado. A construção da CE-0854 visa dinamizar não somente a atividade 
turística, mas também viabilizar os fluxos relacionados à implantação do CIPP, atestando a coexistência de 
dinâmicas distintas no mesmo eixo de crescimento metropolitano. 

Figura 6 - Via Estruturante. Fonte: https://www.google.com.br/search?q=via+estruturante+cear%C3%A1&

Ao longo da CE-085 observa-se a intensificação de ocupação urbana mais dispersa e descontínua. Esta faixa 
vem passando por transformações importantes, tanto no que refere ao parcelamento das terras marginais 
à rodovia, com loteamentos residenciais fechados e autoconstrução precária. A via se consolida como o 
principal meio de deslocamento rodoviário na área, permitindo um adensamento populacional que se 
estende até o CIPP. É evidente a multiplicação, nas imediações desta rodovia, de loteamentos e 
condomínios residenciais (figura 7), alterando a relação entre áreas rurais e urbanas, com visível aumento 
da urbanização.  

4
 Esta via foi construída com recursos do PRODETUR NE I na direção da Costa do Sol Poente a fim de facilitar o acesso às praias 

localizadas no litoral oeste do Ceará. 
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Figura 7: - Via Estruturante com grandes loteamentos residenciais situados às suas margens. FONTE: Google Earth.

É intensa a atuação do mercado imobiliário na área, visível na grande quantidade de stands e outdoors ao 
longo da rodovia, anunciando os diversos empreendimentos lançados nas imediações, tendo como apelo 
principal a proximidade do CIPP e das praias, na faixa litorânea. Esse fenômeno aponta, por um lado, a 
valorização da área, em consequência da abertura da via, e, por outro, uma tendência de futura ocupação, 
em virtude da facilidade de acesso e também da proximidade do CIPP, o qual deverá atrair grande 
contingente de trabalhadores. 

Esses empreendimentos são implantados de forma dispersa em toda a área, resultado de 
um intenso processo de parcelamento do solo pela transformação de propriedades rurais 
em loteamentos, fenômeno que contribui para o espraiamento da área urbanizada 
metropolitana (DIOGENES, 2012, p. 214). 

As mais recentes estratégias de mercado do capital imobiliário se sustentam em conceitos como a 
qualidade de vida com suporte dos novos aparatos tecnológicos. Daí surgem, primeiramente, grandes 
loteamentos residenciais fechados tradicionais (Garrote Village, Village das Palmeiras) e, em seguida, 
empreendimentos que articulam meio ambiente e tecnologia, como o Smart City Laguna (2014), a Cidade 
Cauype (2015) e o Ecopark Boneville (2013). 

4. O DESAFIO DA GOVERNANÇA METROPOLITANA FACE ÀS NOVAS DINÂMICAS URBANAS

A administração do espaço metropolitano, de maneira geral, é fundamental na organização do território. 
As grandes aglomerações demográficas e suas respectivas atividades exercem forte influência nas áreas do 
entorno, exigindo, por sua vez, um aparelho administrativo capaz de extrapolar os limites políticos do 
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Município. Para Reis (2006, p.10), 

[...] as áreas de maior concentração populacional e industrial devem ser objeto de formas 
especiais de planejamento, cuja execução deve caber a órgãos também especiais, mais 
amplos que os municípios e mais restritos que o estado, cujo âmbito pode ser definido 
como a região ou área metropolitana, mas sua estrutura e competência podem assumir 
aspectos variados.  

As diversas questões que se sobrepõem, relacionadas aos espaços metropolitanos, representam desafios 
constantes às políticas públicas, uma vez que já não podem ser tratadas de forma setorial. O 
enfrentamento dos problemas urbanos exige novos arranjos institucionais, no sentido de conjugar os 
diversos órgãos governamentais e os diferentes níveis de governo e da sociedade (AZEVEDO e GUIA, 2004). 

Para que obtenha eficácia, a gestão metropolitana deve se basear em diretrizes gerais, abrangentes e 
integradas ao processo de metropolização, o que só pode ocorrer por meio do planejamento. Acerca da 
problemática, o pesquisador Luiz Cesar Queiroz Ribeiro, coordenador do Observatório das Metrópoles, 
argumenta:  

A despeito da multiplicação de instituições metropolitanas, observamos a inexistência de 
efetivas políticas públicas voltadas especificamente para o desenvolvimento dessas áreas. 
As políticas urbanas são hoje fortemente intraurbanas, setoriais ou locais. Os organismos 
metropolitanos, onde existem, têm à sua disposição frágeis mecanismos para empreender 
ações cooperativas de planejamento e gestão (RIBEIRO, 2004, p.11). 

De fato, desde a década de 1970, a institucionalização de regiões metropolitanas no Brasil obedece a 
interesses territorializados, embora tenha a atribuição de conduzir o processo de planejamento e execução 
de funções públicas de interesse comum. Essas unidades espaciais, com finalidades definidas em lei, 
expressam o anacronismo de uma escala fixa que se sobrepõe a outras instâncias escalares em movimento 
(MOURA, 2005). Historicamente, a integração metropolitana no quadro urbano-regional nunca foi 
completa, pois, por ser esvaziada de poder para isso, mantém um vácuo de ação, sem condições efetivas de 
articular processos de um fenômeno urbano de grandes proporções, como esse verificado no eixo oeste da 
RMF.  

Além dos conflitos decorrentes de um sistema de gestão fragmentada, não existe coesão de propósitos e 
esforços de governança para definir e cobrar parâmetros mínimos de atendimento social na construção do 
território. O arranjo funcional de municípios limítrofes guarda diferenças econômicas e grande assimetria 
na distribuição dos sistemas de infraestrutura, acentuando um desenvolvimento desigual do território. O 
desequilíbrio de representatividade institucional e a ausência de participação social ampla têm contribuído 
para não se alcançar a legitimidade e a reconhecimento dos problemas decorrentes dos novos processos 
de dispersão urbana.  

Por outro lado, a dinâmica dos fluxos de pessoas, informações e mercadorias transformam, 
constantemente, a organização do território, com reflexo no planejamento e implementação de políticas 
públicas. Isso significa dizer que ações de governança são variáveis conforme o caso e, sendo assim, torna-
se necessário abdicar dos arranjos político-institucionais estáticos, de modo a antever diferentes recortes 
para cada abordagem considerada. Nesta conjectura, é fundamental expandir a visão setorial para uma 
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visão compreensiva que envolva os sistemas de planejamento e de meio ambiente. 

O resultado é a constituição de estruturas urbanas complexas e conflitantes, que guardam diferenças 
econômicas e grande assimetria na distribuição de infraestrutura, acentuando um desenvolvimento 
desigual do território. O fato agravante é que ainda são frágeis as bases para um Sistema Integrado de 
Planejamento Metropolitano. O quadro 1 mostra uma matriz relacionando instrumentos, o tipo de registro 
territorial e a escala com que é normalmente representado. E, o que se observa é que nenhum deles, 
individualmente, oferece uma compreensão/interpretação satisfatória do território metropolitano. 

Quadro 1. Projeções da relação entre instrumentos, competências, registros e escalas. Fonte: Farias, 2012a. 

No contexto atual da RMF, percebe-se um quadro de intenso crescimento e transformações recentes e 
diferenciadas, a par de uma dificuldade muito grande no enfrentamento dessas questões. A realidade se 
mostra deveras complexa e é visível a defasagem verificada entre a intensidade do fenômeno e as ações 
decisivas por parte das instituições, no sentido de oferecer respostas satisfatórias. A falta de instrumentos 
adequados de controle, associada a interesses políticos, dificulta a condução do processo. A dinâmica 
urbana atual da RMF, resultado de transformações físicas, espaciais, funcionais e sociais verificadas nas 
últimas décadas, adquire formas e intensidades variadas que evidenciam a complexidade da realidade 
metropolitana em seus múltiplos aspectos e apontam a necessidade de estudos em diversas escalas de 
influência e abrangência. 

O processo de dispersão urbana verificada na área estudada enseja, por um lado, reflexões teóricas e 
estudos sobre o fenômeno em curso, mas também propostas de novas políticas urbanas, que enfrentem o 
desafio do controle da urbanização, do planejamento e da gestão urbana. Os novos conteúdos urbanos e 
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suas formas espaciais revelam novos desafios. Reux (2014) aponta dois desses desafios: a necessidade de 
novos modelos explicativos da economia urbana e novas escalas de análise. 

Para Reux (2014), o interesse renovado da economia urbana para formas morfológicas descontínuas de 
crescimento urbano traz, primeiramente, uma ruptura profunda com os modelos clássicos (Alonso, 1964; 
Mills, 1967; Muth, 1969). Abandona-se, agora, a hipótese da homogeneidade para considerar a 
heterogeneidade do espaço. A figura da dispersão territorial para a economia urbana é de fato a figura da 
continuidade em relação ao espaço econômico. O espaço na economia é contínuo porque é a escolha 
agentes que determina os atributos dos lugares. Em segundo lugar, esse interesse conduz a uma alteração 
da escala de análise. Os pesquisadores operam uma mudança semântica para entender a expansão 
descontínua. A expansão urbana remete, agora, ao desenvolvimento da forma fragmentada (descontínua) 
e ao padrão disperso (não-compacto) através da paisagem. Esta mudança semântica sugere que o 
dimensionamento é susceptível de trazer uma nova luz para a compreensão de formas contemporâneas de 
crescimento urbano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise apresentada aqui aponta para um novo protagonismo do eixo oeste com relação à urbanização da 
Região Metropolitana de Fortaleza, que vem apresentando, na última década, grande dinamismo e 
conexões com o desenvolvimento industrial, com a atividade turística e com os novos padrões de moradia 
ali verificados. Nesse processo, percebe-se que existe uma relação direta entre a expansão verificada e as 
mudanças ocorridas na economia e nos investimentos em infraestrutura. A atividade econômica tem 
acarretado transformações significativas do espaço, alterando a relação entre áreas rurais e urbanizadas. 

A expansão ali verificada apresenta formas espaciais inéditas ligadas aos processos de urbanização 
contemporâneos, desencadeados por dinâmicas globais, apresentando estruturas sociais e espaciais mais 
complexas e novas formas de uso e ocupação territorial. O eixo oeste da RMF manifesta, portanto, 
mudanças tanto na natureza dos processos de expansão como nas lógicas de produção do espaço, com uma 
densificação que se faz de modo descontínuo e “aos saltos”. Observa-se neste vetor: 

 A sobreposição dos interesses fundiários e imobiliários sobre as demandas dos setores de produção
industrial, comercial e de serviços, no que se refere às escolhas locacionais;

 O aparecimento de novas formas de habitat urbano, gerando tecidos urbanos mais dispersos e
fragmentados;

 A constatação de conflitos decorrentes de um sistema de gestão fragmentada e sem plano
urbanístico integrador;

 A inexistência de coesão de propósitos e esforços de governança para definir e cobrar parâmetros
mínimos de atendimento social na construção do território.

Os novos conteúdos urbanos suas formas espaciais revelam, pois novos desafios. Essas dinâmicas passaram 
a exigir novos procedimentos analíticos e diferentes modelos aplicativos, a fim de um melhor 
enfrentamento com relação aos problemas urbanos que se evidenciam.  
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 EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
Este trabalho foi elaborado a partir da tese de doutorado “Dispersão Urbana no Médio Paraíba Fluminense” (BENTES, 
2014) e sintetiza e atualiza os trabalhos anteriores. A referida tese teve como finalidade o estudo das formas 
contemporâneas de urbanização, compreendendo o processo de dispersão urbana em suas questões mais gerais e a 
caracterização desse processo na microrregião do Vale do Paraíba fluminense. O objetivo deste trabalho é apresentar 
o avanço da urbanização dispersa nessa região, com suas morfologias e atividades. A origem desse processo na
microrregião foi a sua reestruturação produtiva e espacial com a reindustrialização, que prossegue apesar da atual crise
econômica que aflige o Brasil. Hoje essa microrregião apresenta uma nova realidade, evidenciando profundas
transformações em seus processos sociais. Seu desenvolvimento econômico-regional baseia-se, principalmente, em
empreendimentos industriais do setor metalomecânico, em especial de fábricas automotivas, que foram implantados
com morfologias urbanas dispersas, alterando-se a configuração e a escala dos espaços urbanos. Esses
empreendimentos dispersos funcionam como catalisadores da organização e ocupação do território regional, com
efeitos de atração e multiplicação das atividades comerciais, de serviços e residenciais. Essas atividades também
passaram a ser instaladas com formas urbanas dispersas, localizadas junto às rodovias e tendo caráter regional.
PALAVRAS-CHAVE: urbanização dispersa; padrões morfológicos; espaço urbano-regional; reindustrialização; escalas 
espaciais.

ABSTRACT: 
This paper was elaborated from the doctoral thesis “Dispersão Urbana no Médio Paraíba Fluminense” (BENTES, 2014) 
and synthesizes and updates previous papers. The purpose of the thesis was to study the contemporary forms of 
urbanization, including the process of urban sprawl in the most general issues and characterization of this process in the 
Valley of Paraíba Fluminense microregion. The objective of this paper is to present progress of urban sprawl in this region, 
with its morphologies and activities. The origin of this process in the microregion was its productive and spatial 
restructuring with reindustrialization, which continues despite the current economic crisis afflicting the Brazil. Today this 
microregion presents a new reality, evidencing profound changes in their social processes. Its economic-regional 
development is based mainly in industrial enterprises of the metal-mechanical sector, especially automotive factories, 
which were implanted with scattered urban morphologies, changing the configuration and scale of urban spaces. These 
sprawled enterprises act as catalysts for the organization and occupation of the regional territory, with the purpose of 
attraction and multiplying commercial, service and residential activities. These activities also started to be installed with 
urban sprawl forms, located next to the highways and having regional character. 
KEYWORDS: urban sprawl; morphological patterns; urban-regional space; reindustrialization; spatial scales. 
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RESUMEN: 
Este trabajo fue elaborado a partir de la tesis doctoral “Dispersão Urbana no Médio Paraíba Fluminense” (BENTES, 2014) 
y sintetiza y actualiza los trabajos anteriores. La referida tesis tuvo como finalidad el estudio de las formas 
contemporáneas de urbanización, incluyendo el proceso de dispersión urbana en sus cuestiones más generales y la 
caracterización de ese proceso en la microrregión del Valle del Paraíba fluminense. El objetivo de este trabajo es 
presentar el avance de la urbanización dispersa en esa región, con sus morfologías y actividades. El origen de este 
proceso en la microrregión fue su reestructuración productiva y espacial con la reindustrialización, que prosigue a pesar 
de la actual crisis económica que afecta al Brasil. Hoy esa microrregión presenta una nueva realidad, evidenciando 
profundos cambios en sus procesos sociales. Su desarrollo económico-regional se basa principalmente en 
emprendimientos industriales del sector metalmecánico, en especial de fábricas automotrices, que fueron implantados 
con morfologías urbanas dispersas, cambiando la configuración y la escala de los espacios urbanos. Estos 
emprendimientos dispersos funcionan como catalizadores de la organización y ocupación del territorio regional, con 
efectos de atracción y multiplicación de las actividades comerciales, de servicios y residenciales. Estas actividades 
también pasaron a ser instaladas con formas urbanas dispersas, situadas junto a las carreteras y teniendo carácter 
regional. 
PALABRAS-CLAVE: urbanización dispersa; patrones morfológicos; espacio urbano-regional; reindustrialización; escalas 
espaciales. 
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INTRODUÇÃO 

Na atualidade observa-se o predomínio do fenômeno urbano, com mais da metade da população mundial 
vivendo em áreas urbanizadas. Contudo, essa população não vive necessariamente em cidades, no sentido 
clássico e amplo do termo. Isso está relacionado com as formidáveis transformações ocorridas no processo 
de urbanização a partir de meados do século XX, com as novas formas de urbanização e de mobilidade 
assumindo um grande protagonismo na vida cotidiana, em que as relações sociais passaram a se desenvolver, 
em grande parte, sobre novas bases territoriais. Há a emergência de novas formas de ocupação, moradia e 
ainda de centralidades, com modificações nas inter-relações urbanas e regionais. 

No Brasil o processo de dispersão urbana tem como características ser contínuo e crescente, que teve 
condições propícias de desenvolvimento a partir dos anos 1950-1960 e avançou fortemente após 1990. Esse 
processo tem gerado “novas territorialidades” e se mostrado reestruturante nas últimas décadas (REIS, 
2006). 

Esse processo ocorre com a formação de áreas cuja urbanização se estende por um vasto território, com 
núcleos urbanos separados no espaço por vazios intersticiais, mas que mantêm vínculos estreitos entre si, 
formando um único sistema urbano. A população passa a adotar novos modos de vida, com maior 
mobilidade, o que possibilita a organização da vida cotidiana na escala metropolitana ou intermetropolitana 
e regional, abrangendo vários municípios. Ainda segundo esse autor, o modo de vida metropolitano leva à 
“regionalização do cotidiano” (REIS, 2006). 

A urbanização dispersa possibilita o esgarçamento do tecido urbano e a formação de novos núcleos de 
diferentes dimensões na região, que são interligados pelas redes viária e de comunicação. Novos 
empreendimentos são implantados desarticulados dos tecidos urbanos tradicionais dos municípios (espaços 
intraurbanos), dispersos no território, com infraestrutura e urbanização desconectadas. 

Este trabalho foi elaborado a partir da tese de doutorado “Dispersão Urbana no Médio Paraíba Fluminense” 
(BENTES, 2014) e sintetiza e atualiza trabalhos anteriores. A referida tese teve como finalidade o estudo das 
formas contemporâneas de urbanização, compreendendo o processo de dispersão urbana em suas questões 
mais gerais e a caracterização desse processo na microrregião do Vale do Paraíba fluminense. Assim, o 
objetivo deste trabalho é apresentar o avanço da urbanização dispersa nessa região, com suas morfologias e 
atividades. A origem desse processo na microrregião foi a sua reestruturação produtiva e espacial com a 
reindustrialização, que prossegue apesar da atual crise econômica que aflige o Brasil. 

A localização da microrregião é estratégica na Região Sudeste do Brasil, estando situada no terço médio da 
bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul1, tendo limites com os estados de São Paulo e Minas Gerais e sendo 
interna ao triângulo cujos vértices são importantes capitais brasileiras, grandes centros consumidores e 
acumuladores de capital: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte (Figura 1). 

Essa região é atravessada longitudinalmente pela rodovia Presidente Dutra (Figura 2), parte do sistema 
rodoviário que conecta o Nordeste ao Sul do país (BR-116) e alcança a divisa com o Uruguai, como também 
pela antiga Estrada de Ferro Central do Brasil.  

                                                
1 Esta bacia hidrográfica está localizada no bioma da Mata Atlântica e é conformada ao norte pela Serra da Mantiqueira e ao sul pela 
Serra do Mar, divisores de águas da bacia. 
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Figura 1 - Triângulo formado pelas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em que o Vale do Paraíba se insere. Os municípios de 

Volta Redonda e Barra Mansa estão quase no centro deste triângulo.  
Fonte: Google Earth, modificado pelo autor. 

 

 

Figura 2 - Rodovia Presidente Dutra (linha laranja), que conecta as metrópoles paulista e fluminense, cruzando o Vale do Paraíba.  
Fonte: Google Earth Pro, 2014, modificado pelo autor. 
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A microrregião possui área de 3.828.702 km2 e é formada por nove municípios (Figura 3), com sua população 
totalizando 680 mil habitantes (2010). Três desses são cidades médias: Volta Redonda, com população de 
257,8 mil habitantes em 2010; Barra Mansa, com 177,8 mil; Resende, com 119,7 mil habitantes. Os demais 
municípios são: Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, e Rio Claro. 

Figura 3 - Mapa do Estado do Rio de Janeiro com a microrregião do Vale do Paraíba fluminense em destaque. Ao lado, municípios do Vale do 
Paraíba fluminense.  

Fonte dos mapas: Wikipédia. 

A industrialização da região teve início na década de 1930-1940, sendo o seu principal marco a criação da 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em 1941 pelo Estado brasileiro. Isso assegurou definitivamente o 
processo de industrialização do Brasil, que perdura até hoje com algumas modificações.  

A microrregião começou a passar por uma intensa reestruturação produtiva e espacial a partir da década de 
1990-2000 com a atração de novas indústrias. Essas fábricas estão sendo implantadas com morfologias 
urbanas desconectadas dos tecidos consolidados (espaço intraurbano), que são características do processo 
de dispersão urbana. As relações sociais e econômicas desenvolvidas na microrregião estão sendo alteradas 
com a reestruturação em curso e são rebatidas no espaço regional. Com isso, a mobilidade tornou-se decisiva 
e constante na microrregião, com a rede rodoviária e as redes de comunicação passando a ter maior 
destaque no cotidiano regional da população. 

MORFOLOGIAS E ATIVIDADES URBANAS DISPERSAS NA MICRORREGIÃO 

A privatização da CSN em 1993 gerou significativas transformações no Vale do Paraíba fluminense e seu 
território, com sua dinâmica regional sendo alterada. Esse fato repercutiu fortemente na microrregião e foi 
o marco que possibilitou a sua reestruturação produtiva e espacial. A região enfrentou uma grave crise social
e econômica após a privatização, com demissões nas diversas atividades econômicas, além da desarticulação
e fechamento dos fornecedores locais dessa empresa.
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A reindustrialização da região foi iniciada com instalação de plantas industriais nos municípios de Resende, 
Porto Real e Itatiaia, relacionadas, sobretudo, ao setor metalomecânico, o que incluí a indústria 
automobilística. O desenvolvimento econômico-regional dessa microrregião é, em grande parte, baseado 
nos empreendimentos industriais, que são implantados com morfologias urbanas dispersas. Com isso, a 
escala e a configuração dos espaços urbanos estão sendo modificadas, com as morfologias dispersas 
contrastando com as formas urbanas tradicionais concentradas anteriormente implantadas. 

A primeira dessas indústrias dispersas foi a Volkswagen Ônibus e Caminhões (VW, Figura 4), atual MAN Latin 
America, instalada em Resende e inaugurada em 1 de novembro de 1996. A implantação dessa fábrica foi 
um importante marco para a recuperação da condição industrial do Vale do Paraíba fluminense, 
possibilitando ainda a reinserção dessa região no movimento econômico e produtivo do país (LIMA, 2006). 

Figura 4 - Vista aérea da fábrica da Volkswagen em Resende, atual MAN. Sem data.  
Fonte: BMB Mode Center. 
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A disputa por investimentos na microrregião levou a uma maior fragmentação do território regional. 
Simultaneamente ao anúncio oficial da instalação da fábrica da VW no município de Resende, ocorrido em 
1995, surgiu o movimento pela emancipação do então distrito de Porto Real2. As negociações com a VW3 e 
as possibilidades de crescimento econômico que surgiram com essa indústria tiveram um papel essencial na 
separação de Porto Real, com a emancipação fazendo parte do jogo político e de interesses dos atores 
regionais (LIMA, 2006). Nesse jogo, a localização da nova fábrica serviu de “moeda de troca” (RAMALHO; 
SANTANA, 2002), com a VW permanecendo no território de Resende desde que fosse aceita a separação de 
Porto Real4. 

Com a emancipação, a Prefeitura de Porto Real iniciou uma agressiva política de atração de investimentos 
logo em seu primeiro ano de funcionamento, em 1997, sendo um dos municípios que mais recebe recursos 
no estado (LIMA, 2006). Isso levou à rápida modernização do seu parque industrial, com a diversificação das 
atividades e significativas alterações no perfil econômico do município, em que anteriormente predominava 
a atividade rural. 

Em 1998 foi inaugurada a fábrica da Guardian (Figura 5), grande empresa norte-americana de fabricação de 
vidros planos, que também foi implantada com forma dispersa.  

 

 
Figura 5 - Vista aérea da fábrica da Guardian em Porto Real. Sem data.  

Fonte: Site Guardian. 

Porto Real lançou uma “campanha” para a instalação da fábrica do grupo francês PSA Peugeot-Citroën e a 
criação do seu polo metalomecânico, pois já possuía a base logística que servia à Volkswagen. A PSA tornou-
se a primeira fábrica de automóveis do Estado do Rio de Janeiro (Figura 6). Ao redor dessa planta foram 
implantados diversos fornecedores no chamado Tecnopolo I, que posteriormente foi ampliado com o 
Tecnopolo II. 
 

                                                
2 O desejo de autonomia de Porto Real vem desde a década de 1960-70, época do primeiro desenvolvimento industrial de Resende 
com a implantação de indústrias químico-farmacêuticas às margens da Via Dutra (LIMA, 2006). 

3 As negociações entre a VW, o governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do município de Resende foram iniciadas em 1994. 

4 A emancipação foi confirmada em 5 de novembro de 1995, com o novo município sendo estabelecido em 28 de dezembro do 
mesmo ano. Em 1996 foram realizadas eleições municipais. O limite original do distrito foi modificado, situado anteriormente junto 
ao rio Paraíba do Sul (que contorna Porto Real), foi deslocado para a estrada que separa as plantas industriais da VW (Resende) e, 
posteriormente, da PSA Peugeot-Citroën (Porto Real). Assim, o perímetro do novo município foi alterado, com esse abrindo mão de 
90 ha do seu território, permanecendo com uma área total de 50,7 km2. 
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Figura 6 - Vista aérea da fábrica da PSA Peugeot-Citroën em Porto Real. Sem data. Ao fundo localizam-se o Centro de Pesquisa da PSA e os 

Tecnopolos I e II. Sem data.  
Fonte: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 

A planta da GalvaSud (Figura 7), atual CSN Porto Real5, foi inaugurada em 1999 para a produção de bobinas 
de aço galvanizado, visando abastecer, principalmente, as indústrias automotivas instaladas na microrregião 
e nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, além do Mercosul. 

 

 
Figura 7 - Fábrica da Galvasud (atual CSN Porto Real). Julho de 2009.  

Fonte: Arquivo da Pesquisa. 

                                                
5 Essa empresa foi criada como uma joint venture entre a CSN e o grupo alemão ThyssenKrupp, sendo totalmente adquirida pela CSN 
em 2003 (LIMA, 2006).  
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O município de Resende sofreu um grande impacto com a perda do antigo distrito de Porto Real. Essa cidade 
média procurou atrair novos empreendimentos para diferentes áreas do seu território. A Votorantim 
Siderurgia (20096, Figura 8) foi instalada no oeste de Resende. Essa indústria foi recentemente vendida para 
o grupo ArcelorMittal e tem sua produção de aços longos agregada à da antiga Siderúrgica Barra Mansa, do
mesmo grupo empresarial e que se localiza na cidade média homônima.

Figura 8 - Vista de parte da zona oeste de Resende, com Usina Siderúrgica da Votorantim. Novembro de 2012. 
Fonte: Renato S. Rodrigues (Panoramio). 

Também em Resende foi implantada a fábrica de automóveis da nipo-francesa Nissan (2014, Figura 9), 
próxima ao polo de Porto Real (leste). Essa indústria tem sua produção associada com a linha de montagem 
da planta industrial da Renault em São José dos Pinhais (no estado do Paraná). 

Figura 9 - Vista aérea da fábrica da Nissan em Resende. 2014. Ao fundo à esquerda, o rio Paraíba do Sul e o Polo Industrial de Porto Real. 
Fonte: Nissan. 

6 As datas entre parênteses referem-se ao ano de inauguração. 
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Em Itatiaia, município que se emancipou de Resende em 1988, ocorreu a expansão da fábrica de pneus da 
francesa Michelin (2012, Figura 10), seguida pela instalação da indústria de máquinas pesadas da sul-coreana 
Hyundai7 (2013, Figura 11). Mais recentemente foi inaugurada a fábrica de automóveis da britânica Jaguar 
Land Rover (2016), primeira planta da empresa fora do Reino Unido. 

Figura 10 - Vista aérea da fábrica da Michelin, em Itatiaia, com a Via Dutra abaixo à esquerda. Sem data. 
Fonte: Michelin. 

Figura 11. Vista aérea da fábrica da Nissan em Resende. 2014. Ao fundo à esquerda, o rio Paraíba do Sul e o Polo Industrial de Porto Real.  
Fonte: Nissan. 

7 Em parceria com a BMC Brasil Máquinas. 
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Essas plantas fabris estão localizadas no polo industrial de Itatiaia, situado entre o tecido intraurbano desse 
município e Resende, às margens da Via Dutra e a menos de 20 km da divisa com o Estado de São Paulo. Esse 
é o único polo industrial da região que tem acesso ferroviário. Além dessas indústrias, o polo conta com um 
centro de logística e distribuição da Procter & Gamble (2010, Figura 12). 

Figura 12 - Centro de logística e distribuição da P&G em Itatiaia. Julho 2012.  
Fonte: Arquivo da Pesquisa. 

As indústrias e fornecedores instalados nos municípios de Porto Real (Figura 13), Resende e Itatiaia (Figura 
14) seguem a tendência de se concentrarem geograficamente, gerando ao longo do tempo polos industriais
com características de centralidade. Esses agrupamentos geram maior produtividade, permitindo a redução
de custos com o encadeamento da produção entre as demais empresas e fornecedores, como também a
reunião de suprimentos e de mão-de-obra.

Esses polos apresentam características morfológicas de grupamento por aglutinação de indústrias, com 
amplas vias publicas de circulação e acesso aos terrenos, que possuem estacionamentos semipúblicos e vias 
segregadas no interior das indústrias. No entanto, não há nenhuma articulação morfológica ou tipológicas 
entre essas plantas, seus lotes e as arquiteturas das fábricas e dos edifícios administrativos. Essas 
características realçam a falta de planejamento na implantação desses polos e na ocupação dos seus 
terrenos, com a instalação de cada indústria sendo determinada pela “conquista” econômica a partir de 
competições predatórias por investimentos envolvendo estados e municípios.  
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Figura 13 - Imagem aérea do polo industrial de Porto Real, com indicação das principais indústrias e do limite entre os municípios de Resende e 

Porto Real. 2014.  
Fonte: Edição do autor a partir de imagem do Google Earth Pro. 

 

 

Figura 14 - Imagem aérea do polo industrial de Itatiaia, com indicação dos principais empreendimentos e vias. 2014.  
Fonte: Edição do autor a partir de imagem do Google Earth Pro. 
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Os empreendimentos industriais funcionam como catalisadores do processo de ocupação e organização do 
território regional. Essas fábricas possuem mão-de-obra qualificada e com salários mais elevados, 
características da atividade industrial, provocando com isso efeitos de atração e multiplicação das atividades 
comerciais, de serviços e residenciais na microrregião. Desse modo, observa-se que a reestruturação 
produtiva do Vale do Paraíba fluminense levou ao aumento da demanda por casas e apartamentos, melhores 
restaurantes, comércios e serviços espalhados pelo território regional, como shopping centers, 
hipermercados, centros empresariais e educacionais. Essas atividades apresentam características do 
processo de dispersão urbana e têm potencial para gerar novas centralidades regionais não-industriais, 
sendo estruturadas a partir de uma lógica espacial de articulação em redes e localizadas junto às rodovias. 

Em Volta Redonda, cidade média mais populosa da microrregião, esses equipamentos foram instalados na 
área de expansão urbana, ao sul de seu território, às margens do principal acesso viário (Rodovia dos 
Metalúrgicos, Figura 15). Há três hipermercados (Figura 16), condomínios fechados, loteamentos e está em 
construção um shopping center que será inaugurado em 2018.  

Figura 15 - Imagem aérea dos equipamentos urbanos dispersos no acesso viário de Volta Redonda (Rodovia dos Metalúrgicos). 2014. 
Fonte: Edição do autor a partir de imagem do Google Earth Pro. 
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Figura 16 - Hipermercado Makro, instalado na Rodovia dos Metalúrgicos, principal acesso viário de Volta Redonda. Julho de 2012.  
Fonte: Arquivo da Pesquisa. 

Além desses equipamentos há outros dispersos em Volta Redonda, como dois hospitais, sendo um particular 
(Unimed, 2009) de médio porte e alta complexidade de atendimentos e o Hospital Regional do Médio Paraíba 
(2018, Figura 17), parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (CISMEPA)8 e que está 
localizado no entroncamento da Via Dutra com o acesso à cidade. 

Figura 17 - Construção do Hospital Regional do Médio Paraíba, localizado no entroncamento viário da Via Dutra com o acesso a Volta Redonda. 
Julho de 2012.  

Fonte: Arquivo da Pesquisa. 

Os equipamentos urbanos dispersos de uso comercial em Resende estão localizados ao longo da Via Dutra e 
no entroncamento entre essa via e o principal acesso viário ao município. Esse é o caso da centralidade 
comercial formada por um hipermercado (Spani, 2008) e um shopping center (PátioMix, 2011), que 
constituem um complexo comercial de médio porte com múltiplos usos (Figura 18).  

8 Consórcio formado por 12 municípios da região. 
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Figura 18 - Vista aérea do complexo com o shopping center PátioMix e o hipermercado Spani, localizado junto ao principal acesso viário de 

Resende e à Via Dutra (acima do hipermercado). Sem data.  
Fonte: Marko Sistemas Metálicos. 

 

Em Resende ocorreu uma grande expansão urbana no oeste do seu território, que foi intensificada com a 
reindustrialização. Foram criados diversos loteamentos com casas autoconstruídas e conjuntos habitacionais 
para as classes de renda baixa e média-baixa na região conhecida como “Grande Alegria” (Figura 19). Essa 
área de dispersão urbana de baixa renda é composta por terrenos planos, enquanto os loteamentos e 
condomínios destinados às faixas de renda média-alta e alta estão localizados, em grande parte, nas encostas 
dos morros próximo à área plana. 

Em 2008 foi terminada uma ponte sobre o rio Paraíba do Sul que facilitou o acesso à essa área. Essa conexão 
direta com a Via Dutra e a presença da siderúrgica Votorantim possibilitaram que a zona oeste de Resende 
fosse ainda mais ampliada, provocando a intensificação da dispersão urbana com características 
morfológicas predominantemente do uso residencial. Não há articulação direta do tecido urbano dessa área 
com o espaço intraurbano do centro da cidade, com a separação ocorrendo, em grande parte, pelo terreno 
do aeroporto municipal. A contínua expansão urbana no vetor oeste pode levar à conurbação dos municípios 
de Resende e Itatiaia. 
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Figura 19 - Imagem aérea da zona oeste de Resende, localizando a siderúrgica e outras atividades urbanas. 2014.  

Fonte: Edição do autor a partir de imagem do Google Earth Pro. 

 

Os projetos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Volta Redonda e Resende também foram 
implantados com formas urbanas dispersas, localizados nos extremos dos territórios municipais e próximos 
às estradas regionais.  

Recentemente houve o aumento no número de loteamentos e condomínios fechados de médio e grande 
porte nesses dois municípios, muitos com serviços, clubes e atividades esportivas. Esses condomínios são 
utilizados como locais de primeira residência e apresentam características que lembram as gated 
communities norte-americanas. Nessas cidades médias foram instalados os condomínios fechados da “grife” 
imobiliária Alphaville, com os lotes residenciais e comerciais rapidamente vendidos. 

Como observado, os equipamentos urbanos dispersos não-industriais estão localizados, principalmente, nas 
cidades médias, sendo induzidos e estruturados ao longo das redes, em vias e linhas conectoras como a Via 
Dutra (Figura 20), os seus entroncamentos viários e as estradas de acesso aos municípios. Esses 
empreendimentos são voltados para o atendimento à população da região e às pessoas que estão de 
passagem, com implantações desarticuladas do tecido urbano tradicional (intraurbano).  
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Figura 20 - Rodovia Presidente Dutra, no trecho conhecido como “retão de Resende”. Julho de 2012.  
Fonte: Arquivo da Pesquisa. 

Isso tem levado a modos de vida com características regionais e de grande mobilidade, em parte, 
semelhantes aos existentes nas metrópoles. As relações sociais e os modos de vida, antes organizados 
basicamente no interior das cidades, tornaram-se dispersos e estruturados regionalmente. Essas relações 
passaram a ser orientadas de acordo com os interesses globais das novas indústrias, que são estranhos aos 
elementos preexistentes na microrregião.  

Desse modo, a mobilidade tornou-se constante e decisiva no cotidiano regional. Para a maioria dos 
habitantes passou ser comum morarem em um município, trabalharem em outro e estudarem ou se 
divertirem em um terceiro (BENTES, 2014). Contudo, é importante observar que a localização e a 
acessibilidade dos equipamentos urbanos dispersos e, principalmente, das áreas residenciais dispersas, 
interferem profundamente na qualidade de vida da população. A mobilidade dos mais ricos e a imobilidade 
dos pobres afetam diretamente os modos de vida e as possibilidades de trabalho e renda (SPÓSITO, 2007). 

A rodovia Presidente Dutra é o principal meio de conexão entre as regiões metropolitanas de São Paulo e do 
Rio de Janeiro e serve também ao tráfego urbano-regional. Essa rodovia possui cada vez mais características 
de via urbana no trecho que atravessa a região, com congestionamentos entre Volta Redonda e Resende 
durante a semana, pela manhã e no final da tarde (horários de rush). Em grande parte desse trecho não há 
vias marginais, o que faz somar ao tráfego rodoviário pesado – principalmente de grandes caminhões – o 
tráfego urbano. 

Esses engarrafamentos são coincidentes com os horários de entrada e saída da maioria dos empregados das 
indústrias dispersas. Os deslocamentos são cada vez maiores e mais demorados, como no caso dos ônibus 
fretados que servem aos trabalhadores industriais da PSA Peugeot-Citroën, podendo chegar a até 93 km de 
distância e 2 horas (percurso Porto Real-Barra do Piraí, Figura 21).  
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Figura 21 - Gráfico comparativo da menor e maior distância e de tempo entre os trajetos dos ônibus fretados que transportam os trabalhadores 
da fábrica da PSA9. 

Os limites da dispersão urbana nessa microrregião são definidos pelas distâncias a serem percorridas 
facilmente pelos automóveis e os ônibus fretados que servem às indústrias. As divisões político-
administrativas dos municípios não são definidoras da dispersão, tendo-se como únicos limitadores a Serra 
das Araras no sudeste dessa região e o pedágio da Via Dutra próximo à divisa com o Estado de São Paulo10, 
localizado à oeste em Itatiaia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Vale do Paraíba fluminense explicita um conjunto de novas realidades socioeconômicas e urbano-
regionais, evidenciando profundas transformações nos seus processos sociais. Como observado, a 
microrregião caracteriza-se por um novo desenvolvimento econômico-regional e pela urbanização dispersa, 
em que foram alteradas a configuração e a escala dos espaços urbanos, com modos de vida e consumo 
cotidianos que se estendem pelo território regional (BENTES, 2014). 

Observa-se assim que a escala e a configuração dos espaços urbanos estão sendo modificadas, com as 
morfologias dispersas contrastando com as formas urbanas tradicionais concentradas que foram 
anteriormente implantadas. Isso ocorre ao mesmo tempo que as dinâmicas urbanas e regionais, que assim 
como as morfologias urbanas, se tornaram mais complexas e se intensificaram as inter-relações entre 
distintas escalas espaciais, internas e externas ao Vale do Paraíba fluminense: intraurbana, regional e 
extrarregional. 

O processo de dispersão urbana na microrregião é irreversível, como novos investimentos sendo atraídos 
para a região: indústrias, fornecedores e centros de logística/distribuição, que são seguidos por mais 
atividades de comércio, serviços e residenciais. Isso faz crer que serão implantados mais condomínios 
fechados com serviços, avançando-se nesse padrão de urbanização com o aparecimento de complexos 
condominiais segregados.  

9 Gráfico elaborado a partir da análise das 92 planilhas com as linhas de ônibus que serviam à fábrica da PSA em 2014. 

10 Esse pedágio, alvo de contenda judicial, não é tarifado para os veículos emplacados em Resende, já que separa o centro desse 
município do seu distrito de Engenheiro Passos. 
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Há na microrregião uma relação de interdependência cada vez maior entre os seus municípios, e que vem 
sendo ampliada ao longo dos anos, mesmo não existindo quase nenhuma articulação institucional entre 
eles11. Contudo, a falta de articulação política e de entendimento entre esses municípios não permite a 
elaboração de um planejamento regional.  

Assim, o vazio de planejamento urbano-regional, estruturante e em escala regional, abre lacunas 
para a ação do mercado imobiliário. Os promotores imobiliários valem-se das fragilidades 
institucionais para atuar como planejadores privados, fomentando o processo de dispersão urbana 
com suas formas espalhadas e, em grande parte, segregadas.  

Entende-se que desse modo o processo de dispersão urbana é estruturado em escalas mais amplas do que a 
do território municipal. Com o passar dos anos esse processo e a suas formas urbanas dispersas devem 
avançar para além do Vale do Paraíba fluminense, em direção aos municípios mais próximos localizados no 
Estado de São Paulo, no sentido do continuum urbanizado existente no lado paulista do vale (Figura 22). 

Figura 22 - Perspectiva simulada a partir de imagens aéreas em que se observa o continuum urbanizado ao longo da Via Dutra no trecho do Vale 
do Paraíba paulista. Vista no sentido Rio-São Paulo (Oeste-Leste). 2014.  

Fonte: Google Earth Pro. 

11 As únicas articulações regionais existentes são: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (CISMEPA), criado em 1998 e 
formado por 12 municípios da região; Consórcio Intermunicipal de Segurança com Cidadania do Médio Vale do Paraíba (CISEGCI), 
composto por 13 municípios; Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS), composto pelos municípios e 
empresas que englobam o terço médio fluminense do Rio Paraíba do Sul.  
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No caso da microrregião, as transformações nos perfis socioeconômicos dos municípios e a ampliação do 
processo de dispersão urbana dependem das circunstâncias macroeconômicas brasileiras. Na atual 
conjuntura de crise econômica, social e política que o país enfrenta, as indústrias da região promoveram 
grandes demissões entre os anos de 2014-2016, impactando a economia local em suas diferentes atividades 
econômicas. Apesar da crise, o setor automobilístico possui uma importante capacidade de reestruturação, 
mudando o foco da produção do mercado interno para o externo, procedimento facilitado nas indústrias da 
região pelas próprias características produtivas e locacionais desse território. Em 2018 esse setor voltou a 
contratar operários e recentemente foram anunciadas negociações entre o Estado do Rio de Janeiro, alguns 
municípios da microrregião e duas indústrias do setor que planejam se instalar no Vale do Paraíba 
fluminense. 
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VERTICALIZAÇÃO E DENSIDADE URBANA EM CIDADES DE PORTE MÉDIO: 
O CASO DE JOINVILLE-SC 

HIGH-RISE BUILDING AND URBAN DENSITY IN MEDITERRANEAN CITIES:THE CASE OF JOINVILLE-SC 

VERTICALIZACIÓN Y DENSIDAD URBANA EN CIUDADES DE PORTE MEDIO: EL CASO DE JOINVILLE-SC 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 

O objetivo desse estudo é discutir os efeitos do processo de verticalização sobre a densidade 
urbana ocorrido em Joinville no período de 1970 a 2017, no âmbito da discussão da dicotomia 
criada entre as visões entre cidades compactas e cidades dispersas e seus efeitos sobre a 
paisagem urbana e a produção de urbanidades. A cidade de Joinville, importante polo industrial da 
região sul do Brasil, é o objeto de análise empírica, pois, viveu como de resto das metrópoles e das 
cidades médias do Brasil, um boom imobiliário no período de 2009 a 2014, impulsionado pelo 
programa Minha Casa, Minha Vida. O processo analítico toma como referência estudo 
desenvolvido por Anderson Kasuo Nakano relativo à cidade de São Paulo – SP, que aponta a 
existência de compasso e descompasso entre a verticalização e o adensamento demográfico 
produzido por empreendimentos residenciais verticais. A discussão se encaixa no processo de 
debate e implementação dos instrumentos regulatórios do uso e ocupação do solo urbano 
propostos pelo Plano Diretor Participativo da cidade de Joinville, em específico, a regulamentação 
do instrumento Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC, com vistas a incrementar a 
verticalização da cidade. A propósito desse contexto, fica o questionamento relativo à que cidade 
se deseja. Uma cidade cuja ocupação privilegia a urbanidade dos espaços públicos ou uma “cidade 
oca”. Os resultados do estudo aqui apresentados indicam que o compasso entre a variação dos 
coeficientes de aproveitamento real do solo e a altura média dos empreendimentos residenciais 
verticais. De outra parte, fica evidenciado o descompasso entre a densidade demográfica nas 
áreas úteis dos apartamentos e número médio de pisos dos prédios, assim como entre essa 
mesma densidade e a variação dos coeficientes de aproveitameo real (densidade construída), 
avaliada para os bairros de Joinville. 
PALAVRAS-CHAVE: Verticalização; Densidade Urbana; Cidades Médias; Joinville.  

ABSTRACT: 
The aim of this study is to discuss the effects of the high-rising building process on the urban density occurred in 

Joinville between 1970 and 2017, within the framework of the discussion of the dichotomy created between the visions 

between compact cities and dispersed cities and their effects on the urban landscape and the production of urbanities. 

The city of Joinville, an important industrial center in the southern region of Brazil, is the object of empirical analysis 

because it lived, like the rest of the metropolises and medium cities of Brazil, a real estate boom in the period from 2009 

to 2014, driven by the program Minha Casa, Minha Vida. The analytical process takes as reference a study developed 

by Anderson Kasuo Nakano concerning the city of São Paulo - SP, which analyzes the time and the disparity between 
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the high-rising building and the demographic densification produced by vertical residential projects. The discontinuity 

fits into the process of discussion of the regulatory instruments of urban land use and occupation proposed by the 

Participative Master Plan of the city of Joinville, specifically, the regulation of the Onerous Right to Build Grant 

Instrument, with a view to increasing the high-rising building of the city. Regarding this context, there is the question of 

which city is desired. A city whose occupation privileges the urbanity of public spaces or a "hollow city". The results of 

the study presented here indicate that the measure between the variation of the real utilization coefficients of the soil 

and the average height of the vertical residential projects. On the other hand, there is evidence of a mismatch between 

the demographic density in the useful areas of the apartments and the average number of floors of the buildings, as well 

as between the same density and the coefficient of real utilization (density built), evaluated for the neighborhoods of 

Joinville . 

KEYWORDS: High-rise Building; Urban Density; Mediterranean Cities; Joinville. 

RESUMEN: 
El objetivo de este estudio es discutir los efectos del proceso de verticalización sobre la densidad urbana ocurrida en 

Joinville en el período de 1970 a 2017 en el marco de la discusión de la dicotomía creada entre las visiones entre 

ciudades compactas y ciudades dispersas y sus efectos sobre el paisaje urbano y urbano la producción de urbanidades. 

La ciudad de Joinville, importante polo industrial de la región sur de Brasil, es el objeto de análisis empírico pues 

vivió, como de resto de las metrópolis y de las ciudades medias de Brasil, un boom inmobiliario en el período de 2009 

a 2014, impulsado por el programa Mi Casa , Mi vida. El proceso analítico toma como referencia estudio desarrollado 

por Anderson Kasuo Nakano relativo a la ciudad de São Paulo - SP, que analiza el compás y el descompaso entre la 

verticalización y el adensamiento demográfico producido por emprendimientos residenciales verticales. La discusión se 

encaja en el proceso de discusión de los instrumentos regulatorios del uso y ocupación del suelo urbano propuestos por 

el Plan Director Participativo de la ciudad de Joinville, en específico, la reglamentación del instrumento Outorga 

Onerosa del Derecho de Construir - OODC, con miras a incrementar la verticalización de la ciudad. A propósito de 

ese contexto, queda el cuestionamiento relativo a qué ciudad se desea. Una ciudad cuya ocupación privilegia la 

urbanidad de los espacios públicos o una "ciudad hueca". Los resultados del estudio aquí presentados indican el 

compás entre la variación de los coeficientes de aprovechamiento real del suelo y la altura media de los 

emprendimientos residenciales verticales. Por otra parte, queda evidenciado el desajuste entre la densidad 

demográfica en las áreas útiles de los apartamentos y el número medio de pisos de los edificios, así como entre esa 

misma densidad y la variación de los coeficientes de aprovechamiento real (densidad construida), evaluada para los 

barrios de Joinville . 

 PALABRAS-CLAVE: Verticalización, Densidad Urbana, Ciudades de Porte Medio, Joinville. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo desse artigo é discutir os efeitos do processo de verticalização sobre a densidade demográfica 
urbana ocorrido em Joinville no período de 1970 a 2017. A temática se relaciona com a discussão entre 
cidades compactas e cidades dispersas. O debate se faz necessário na medida em que o mesmo se 
relaciona com a urbanidade, dimensão associada com a forma de como se faz uso da cidade a partir de 
espaços mais diversificados, acolhedores, seguros e viáveis do ponto de vista da gestão. Nesse 
direcionamento, a cidade de Joinville, situada no litoral Norte do Estado de Santa Catarina, no Sul do Brasil 
surge como objeto de análise empírica, pois viveu, como de resto das metrópoles e das cidades médias do 
Brasil, um surto edilício no período de 2009 a 2014, impulsionado, em grande parte, pelo programa Minha 
Casa, Minha Vida - MCMV.  

A cidade de Joinville, um importante polo urbano-industrial do sul do Brasil, se caracteriza no conjunto da 
rede urbana brasileira como uma cidade de porte médio (cerca de 570 mil habitantes). Sob o ponto de vista 
do desenvolvimento urbano, a cidade apresentou até meados da década de 1970, uma expressão espacial 
de cidade extensiva, resultado da urbanização fundada no parcelamento do solo através de loteamentos e 
desmembramentos, tanto legais, quanto irregulares. Tal expressão espacial resultou em densidades 
demográficas urbanas abaixo de 70 hab/ha em grande parte dos bairros. O cenário começou a mudar a 
partir dos anos 1970, quando Joinville vivenciou um movimento de construção de edifícios acima de 10 
pisos, com predomínio para a função residencial, seguindo a tradição apontada por Souza (1994, p. 129) e 
Somekh (1997, pp.139-146).  

Contudo, apesar da legislação urbanística ter sido bastante permissiva com relação a construção de 
prédios, cerca de 90,21% dos edifícios catalogados não ultrapassa a altura de 12 pavimentos e, cerca de 
55,75% do universo pesquisado tem entre 3 e 4 pisos (Santana, 2017, p. 222). O grande boom imobiliário 
com reflexo na construção de prédios de apartamentos teve início no ano de 2000 e se estendeu até 
meados de 2016, sob forte influência do programa MCMV, em especial com empreendimentos voltados 
para a faixa 2, quando então, a grave crise econômica brasileira interrompeu o processo. Assim, o estudo 
sobre a verticalização urbana de Joinville, realizado por Santana (2017), fornece a base empírica de dados, 
a partir da qual se discute como os aspectos demográficos se comunicam com a função residencial 
decorrente do processo de construção de edifícios residenciais no período de 1970 a 2017, o recorte 
temporal dessa análise. 

A observação empírica indica que, muito mais do que um processo de verticalização, a cidade de Joinville 
assisitu ao adensamento demográfico e construído da malha urbana, com a grande contribuição de 
edifícios residenciais de baixa altura e a contribuição expressiva dos conjuntos de casas geminadas. Tais 
conjuntos, se, de um lado, contribuem para o adensamento do tecido urbano, por outro lado, também 
atuaram como fortes concorrentes para o mercado solvável de apartamentos, em especial no âmbito da 
faixa 2 do programa MCMV, que também puderam ser alvo de financiamento subsidiado. Em estudos 
adicionais realizados a partir da proposta inicial de compreender o processo de verticalização de Joinville, 
verificou-se que a combinação entre o processo de verticalização e a proliferação de conjuntos de casas 
geminadas resultou em aumento significatvo da densidade urbana, em especial dos bairros periféricos, que 
em alguns casos ultrapassa a casa dos 100 hab/ha.  
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Tendo como referência a base de dados construída para a análise da verticalização de Joinville e os estudos 
realizados sobre o adensamento demográfico e habitacional urbano, concluiu-se que, em se tratando de 
cidade de porte médio, a relatividade desses resultados precisa ser melhor compreendida. Visando o 
aprofundamento da questão. O estudo desenvolvido por Nakano (2016), para a cidade de São Paulo, 
fornece a bases metodológica para a discussão da qualidade do espaço urbano. A referência adotada diz 
respeito a um centro metropolitano e analisa as “relações compassadas e descompassadas entre a 
verticalização e as variações nos níveis de adensamento demográfico de empreendimentos imobiliários 
residenciais verticais”, com altura superior a 3 pisos. 

No caso de Joiville, essa é uma discussão bastante pertinente em um centro de porte médio no qual o 
regulamento do Plano Diretor propõe a adoção do instrumento de Outorga Onerosa do Direito de Construir 
– OODC, para incrementar a verticalização da cidade de Joinville, ainda que estudos empíricos, realizados 
no âmbito da Administração Municipal, tenham demonstrado que a aplicação do instrumento tem 
perspectiva de gerar pouco resultado tanto material, quanto financeiro, nesse último caso, especialmente 
para a municipalidade, em termos de arrecadação própria. A tendência é que a verticalização ocorra em 
áreas de maior valor do solo urbano, comprovando-se a hipótese de que o Estado contrubui para a 
produção da “cidade oca”, termo utilizado por Nakano (2016), para se referir às baixas densidades 
demográficas produzidas pelos empreendimentos imobilários de grande altura e de baixa densidade 
demográfica.  

Por se tratar de dois centros urbanos com destacada diferença de escala e expressão demográfica – um 
centro metropolitano e uma cidade média -, faz-se necessário adaptar os elementos de análise propostos 
pelo estudo de referência, em especial, daqueles relacionados ao aspecto morfológico das edificações que, 
em Joinville, na sua grande maioria, constituem empreendimentos de uma só torre e, em geral, com altura 
inferior a 20 pisos. 

No caso de Joinville, a ocorrência de empreendimentos residenciais verticalizados pode foi segmentada por 
Santana (2017, p. 222) em quatro classes de altura: a Classe 1, de até 4 pisos; a Classe 2, de 5 a 10 pisos, a 
Classe 3, de 11 a 19 pisos; e, a Classe 4, com mais de 20 pisos. Os edifícios registrados pela pesquisa e 
agrupados nas classes 1 e 2 predominam na paisagem urbana da cidade. 

A avaliação do desempenho demográfico decorrente da verticalização ocorrida em Joinville, tomou como 
base estudos empíricos desenvolvidos para efeito do embasamento de análises urbanísticas desenvolvidas 
no âmbito da Administração Municipal, a partir do tamanho médio familiar calculado (estimado) ancorado 
nos dados do Censo Demográfico de 2010. Esta medida foi adotada pelo fato de que os microdados do 
Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica – IBGE, têm como unidadade mínima 
de agregação os distritos1. Tal forma de agrupamento não atende às demandas deste estudo, pois a cidade 
de Joinviile só possui dois distritos: a Sede e Pirabeiraba, muito diferente de São Paulo que possui 96 
distritos, conforme informa Nakano (2016, p. 6). 

As análises se concentram nos aspectos relacionados às densidades dos 37 bairros de Joinville e se 
econtram demonstradas em duas unidades. A primeira unidade aborda, de maneira sintética, o processo 
de verticalização registrado em Joinville e a sua expressão espacial segundo os bairros da cidade, da qual se 

                                                           
1
 Dessa forma fica preservado o sigilo das informações, evitando a possibilidade de identificação dos informantes. 
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extrai uma dass variáveis utilizadas no estudo: o número médio de pisos dos empreendimentos, segundo 
os bairros onde se localizam. 

Na segunda unidade é discutido, com base nos dados gerados na primeira unidade, seguindo a proposição 
de Nakano (2016, p. 6),  

…os compassos e descompassos entre: (i) as densidades demográficas nas áreas úteis 
internas dos apartamentos; (ii) as densidades construtivas, medida pelo Coeficiente de 
Aproveitamento Real

2
; (iii) a verticalização, medida pelo número médio de andares das 

edificações. (NAKANO, 2016, P. 6) 

O texto conclui com algumas considerações sobre o processo em causa. 

A PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA VERTICAL NA CIDADE DE JOINVILLE – 1970 - 2018 

A produção imobiliária residencial vertical na cidade de joinville produziu ao longo do período avaliado 
(1970 a 2017) 1947 empreendimentos residenciais verticais. A distribuição espacial dos edifícios e ou 
conjuntos residenciais verticais segundo os bairros da cidade é demonstrada no Gráfico 1. É interessante 
observar que há o forte direcionamento para a zona Norte (Costa e Silva, América, Saguaçu e Santo 
Antônio) e Nordeste (Aventureiro e Iririú) da cidade a partir do bairro Centro. Neste grupo, a dissidência 
cabe ao Bairro Anita Garibaldi, situado a Sudoeste da área central, o qual, por conta da situação limítrofe, 
se apresenta como uma frente de expansão recente dos empreendimentos residenciais verticais na faixa de 
5 a 10 pisos.  

Com relação a distribuição dos empreendimentos residenciais verticais, devem ser feitos dois grandes 
destaques: (i) o Bairro Costa e Silva, que aparece com o maior número de edifícios, por conta de sua 
proximidade com a maior fonte de empregos da cidade, a Zona Industrial Norte; e (ii) os bairros 
Aventureiro e Iririú, que ainda refletem as características de bairros tipicamente operários, mas, que foram 
objeto de grande interesse do setor imobiliário para a construção de empreendimentos vinculados ao 
programa MCMV, especialmente da faixa 2, marcada pela tipologia de pequenos prédios de 3 ou 4 pisos. 
Com relação ao processo de verticalização, cabe ressaltar o registro feito por Santana (2017, p. 248), 
relativamente ao descompasso entre a distribuição do número de empreendimentos residenciais verticais 
em relação ao volume construído. É o caso dos bairros Aventureiro (138 empreendimentos – terceira 
posição) e Iririú (123 empreendimentos– sexta posição), que aparecem entre os bairros de maior número 
de empreendimentos realizados, mas que em relação ao volume construído, caem para a décima quarta e 
décima terceira posição, respectivamente. 

Em uma clara oposição aos bairros com o maior número de empreendimentos residenciais verticais 
implantados no período de 1970 a 2017, encontram-se os bairros da zona Sul da cidade, os quais, em razão 
de suas características socioespaciais – bairros tipicamente operários e distantes das maiores fontes de 
empregos da cidade -, não têm sido objeto de interesse do mercado imobiliário voltado para a construção 
de edíficos residenciais verticais. Nessa porção da cidade é o caso dos bairros Petrópolis (9 
empreendimentos), Paranaguamirim (9 empreendimentos), Fátima (9 empreendimentos, Nova Brasília (7 

                                                           
2
 Seguindo a proposição de Nakano (2016), o coeficiente de Aproveitamento Real corresponde à relação entre a área 

construída total e a área dos empreendimentos imobiliários verticais, não sendo tomadas em contas as áreas 
computáveis e não computáveis. 
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empreendimentos), Jarivatuba (7 empreendimentos), Itinga (3 empreendimentos), e Profipo (1 
empreendimento), todos com menos de 10 empreendimentos por bairro. A este grupo somam-se os 
bairros Morro do Meio (2 empreendimentos) e São Marcos (2 empreendimentos), situados na porção 
Oeste e o bairro Jardim Paraíso (6 empreendimentos), situado na porção Norte da cidade., os quais 
apresentam características socioespaciais similares aos bairros da porção Sul da cidade. 

Gráfico 1: Número de empreendimemntosresidenciais verticais lançados nos bairros de Joinville, no período de 1970 a 2017 
Fonte: adaptado de Santana, 2017, p. 222 
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Com relação à tipologia dos edifícios referente ao gabarito médio dos prédios residenciais, o Gráfico 2, 
deixa claro que a verticalidade ediílicia da cidade de Joinville, não é tão marcante, quanto se poderia 
esperar de uma cidade que se caracteríza, em termos de sua economia, como o terceiro maior polo 
industrial do Sul do Brasil, ainda que os regulamentos urbanísticos, em especial até meados dos anos 1990, 
oferecessem índices urbanísticos bastante permissivos em relação ao potencial construtivo e a altura das 
edificações. Sobre essa característica Santana (2017, p.158) chama a atenção para os aspectos relacionados 
às condições de distribuição de renda e à formação social e econômica da comunidade local, que diferem 
de cidades com tamanho populacional e até mesmo de potencial econômico similares, tais como Londrina 
(PR), Ponta Grossa (PR) e Santa Cruz do Sul (RS), que apresentam uma verticalização mais precoce e com 
ediícios mais altos. 

Gráfico 2: Número Médio de Pisos dos empreendimemntosresidenciais verticais lançados nos bairros de Joinville, no período de 1970 a 2017 
Fonte: adaptado de Santana, 2017, p. 232 

RELAÇÕES ENTRE A DENSIDADE DEMOGRÁFICA NA ÁREA ÚTIL INTERNA DOS APARTAMENTOS E 
A DENSIDADE CONSTRUTIVA DA VERTICALIZAÇÃO DE JOINVILLE-SC 

A cidade de Joinville foi objeto de aplicação de diferentes visões acerca do tema verticalização relacionado 
com o adensamento demográfico urbano. No Plano Diretor de 1965 – Plano Básico Urbanístico -, a visão 
aplicada propunha a ocupação do solo com diferentes potenciais construtivos, mas, relacionados com 
densidades habitacionais que variavam de 150 a 300 hab/hectare, através de um plano de massa. Para 
alcançar tais níveis de adensamento se propunha combinar edificações de diferentes tipologias através da 
definição de gabaritos e de coeficientes de aproveitamento do solo, nesse último caso, na área central da 
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cidade. Contudo, muito embora a norma proposta tivesse sido aprovada ela não revelou efeitos práticos. 
Isso porque em 1973 ela foi substituída pela Lei nº 1.262/73, decorrente do Plano Diretor do Sistema de 
Transportes Urbanos – PLADSTU, que abandonou os princípios de densidade habitacional relacionados com 
a construção em altura, mantendo somente os limites fixados pelo gabarito máximo – 12 pavimentos – e 
pelo coeficiente de aproveitamento do lote – CAL, aplicado ao centro comercial tradicional3. Sobre esse 
período Santana (2017, pp. 175-182) aponta que até o início da década de 1970, vigorava na cidade o mito 
urbano de não era possível  construir prédios com mais de 5 pisos, por conta das restrições geotécnicas do 
solo. Esse mito foi derrubado com a construção do Edifício Manchester – 12 pisos -, no centro da cidade, 
por iniciativa da Associação Comerrcial e Industrial de Joinville- ACIJ, cuja sede foi instalada nos últimos 
andares. Por muitos anos o edifício foi considerado um dos signos do progresso da cidade, juntamente com 
as chaminés fumegantes. 

Contudo, a Lei nº 1.262/73 não durou mais do que 2 anos, pois em dezembro de 1975, as disposições 
relativas ao uso e ocupação do solo foram totalmente alteradas pela Lei nº 1.410/75, adotando uma visão 
de forte estímulo à verticalização sem levar em conta a densidade demográfica ou sua relação com a 
infraestrutura disponível. Dessa forma foi mantido o gabarito máximo de 12 pisos e o coeficiente de 
aproveitamento do lote da área central comercial tradicional. Contudo, o CAL dessa zona urbana foi 
elevado de 6 para 8 vezes a área do lote. De outra parte, ainda como medida de incentivo à verticalização, 
vista como signo do progresso, o gabarito de 12 pisos foi estendido para toda a área urbana, à exceção da 
Zona Residencial Unifamiliar Exclusiva – Z1, localizada ao noroeste do centro comercial tradicional, mas 
contígua ao mesmo.  

Essa permissividade para a construção de prédios altos em Joinville, vigorou até 1997, quando a edição da 
Lei Complementar nº 27/97, restringiu o gabarito construtivo dos bairros mais periféricos. Tal medida tinha 
por objetivo concentrar a verticaliadade dos prédios nos bairros no entorno do centro comercial 
tradicional, cujo potencial construtivo também foi reduzido para o CAL igual a seis. Essa redução do CAL se 
deu por conta de que ao longo dos 22 anos da vigência da Lei nº 1.410/75, somente dois empreendimentos 
fizeram uso de algo próximo ao potencial máximo admitido. Aliás, essa é uma característica da 
verticalização de Joinville destacada por Santana (2017), ou seja, pouquíssimos prédios, mesmo aqueles 
não situados na área central, fizeram uso do potencial construtivo máximo previsto para a zona em que se 
encontram, quer seja o gabarito máximo ou o CAL.  

A Lei Complementar nº 27/97,vigorou por outros 20 anos, até janeiro de 2017, quando foi substituída pela 
Lei Complementar nº 407/2017. A nova norma passou a regular os dispositivos de ordenamento territorial 
segundo as diretries do Plano Diretor Participativo aprovado em 2010. A Lei de Ordenamento Territorial – 
LOT, como ficou conhecida, manteve as restrições à verticalização inauguradas em 1997 e as ampliou. A 
LOT tem como caracteristtica principal procurar associar a concentração populacional nas áreas com maior 
disponibilidade de infraestrutura ou no polos de centralidade e nos corredores formados pelas faixas 
viárias, formados respectivamente, pelas áreas onde se pretende criar nós vinculados à operação do 
sistema de transporte público e nas vias elegidas para a circulação do transporte de massa e concentração 
do comércio vicinal, procurando formar corredores de acessibilidade. Assim, a densidade habitacional 
gerada nessas áreas poderia incrementar a adoção de medidas que visem ampliar a oferta e operação do 
transporte público.  

3
 No sentido direto daquele preconizado por Villaça (2001, pp. 237-251). 
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Muito embora os estudos realizados para subsidiar o desenho da LOT tenham levado em consideração a 
densidade demográfica dos diversos setores da cidade de Joinville, a densidade gerada pela verticalização 
ainda deve ser objeto de uma compreensão mais acurada, em especial, porque se discute a implementação 
dos instrumentos de Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC, e da transferência do direito de 
construir – TDC em um mercado imobiliário cuja dinâmica terá sérias dificuldades em assimilar, visto que os 
índices urbanísticos adotados já atendem em larga medida às práticas do grupo autóctone do setor da 
construção civil local. Excessão se faz às empresas exógenas que vêm na geração de renda imobiliária a sua 
razão para atuar no mercado da construção civil de Joinville, cujo potencial já se encontra próximo do seu 
limite, especificamente no que diz respeito ao mercado de maior solvência, a alta renda. Daí porque a 
importância de melhor compreender as relações compassadas e descompassadas entre a verticalização e 
as densidades construtivas e demográficas, conforme Nakano (2016, p. 10) o faz para cidade de São Paulo. 

É dessa forma, que se tomou por base o banco de dados sobre a verticalização da cidade de Joinville 
desenvolvido por Santana (2017), para espelhar a análise de Nakano (2016), resguardadas as diferenças de 
escala e socioespaciais relativas ao tema. No entanto, para tecer as considerações sobre as relações entre a 
verticalização e a densidade demográfica residencial resultante da construção de edifícios de apartamentos 
em Joinville, adotou-se o mesmo conjunto de variáveis: a saber: (i) densidade demográfica nas áreas 
internas dos apartamentos; (ii) o número médio de pisos; e (iii) a densidade construtiva, indicada pelo 
Coeficiente de Aproveitamento Real. As três variáveis foram combinadas entre si duas a duas, e sua 
correlação verificada através de gráficos de dispersão, no sentido de se avaliar a existência de compasso ou 
descompasso entre o comprtamento das mesmas. Assim, 

…os compassos ocorrem quando os valores das variáveis analisadas aumentam 
concomitantemente.  Já os descompassos ocorrem quando, naqueles gráficos de 
dispersão, o valor de uma variável aumenta enquanto o valor de outra variável 
diminui. (NAKANO, 2016, p. 11). 

O primeiro grupo de variáveis analisadas busca verificar a correlação entre o número médio de andares e o 
Coeficiente de Aproveitamento Real (Gráfico 3), este último calculado a partir da razão entre o volume 
total construído e a área de terreno utilizada pelos empreendimentos residenciais verticais. Aqui se verifica 
um comportamento similar ao que foi registrado para a cidade de São Paulo, no estudo de referência já 
citado. O Gráfico 3 mostra um nítido compasso entre as duas variáveis, isto é, o Coeficiente de 
Aproveitamento Real aumenta progressivamente com o aumento do número médio de andares dos 
empreendimentos residenciais verticais construídos nos bairros. No entanto, chama a atenção o 
comportamento dos grupos de edifícios de 4 e 5 pisos (média), os quais, em razão de sua grande 
participação no universo de análise, formam agrupamentos bem destacados. Tal comportamento merece 
uma análise em específico, que não é o caso da proposta deste trabalho, no sentido de encontrar uma 
explicação para o fenômeno. Com relação ao grau de correlação alcançada na análise, verifica-se que, no 
caso de Joinville (R2 = 0,4217) ela se enquadra no grau moderado (entre 0,4 e 0,69), da mesma forma que o 
registrado para a cidade de São Paulo (R2 = 0,575), muito embora exista uma sensível disparidade no que 
diz respeito à forma como os dados se distribuem ao longo da reta de regressão linear.  
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Gráfico 3: Relação entre o Coeficiente de Aproveitamento Real (Densidade Construtiva) e o Número Médio de Pisos dos Empreendimemntos 

Residenciais Verticais Lançados nos Bairros de Joinville, no período de 1970 a 2017 
Fonte: adaptado de Santana, 2017, p. 232 e 247 

A correlação positiva entre verticalização e densidade demográfica urbana já não se verifica ao se 
confrontar o número médio de pisos dos empreendimentos com a densidade demográfica na área útil 
interna dos apartamentos, como fica demonstrado no Gráfico 4. A densidade demográfica decai 
sensivelmente à meda que aumenta o número médio de pisos, especialmente entre os edifícios de 5, 6 e 9 
pisos. Aqui também se verifica uma similaridade de comportamento com a análise feita para cidade de São 
Paulo (NAKANO, 2016, p. 13), inclusive em se tratando do indicativo de correlação R2. Em ambos os casos a 
correlação calculada é, respectivamente, de grau médio. Em Joinville (0,5248) o indicativo de correlação se 
apresenta ligeiramente superior ao de São Paulo (0,4952). Tal comportamento indica que, da mesma forma 
que se avalia para a capital paulista, em Joinville também se verifica “a dissociação entre os padrões de 
verticalização praticados … … e a densidade demográfica nas áreas úteis internas das edificações”, 
evidenciando que, em Joinville, o fenômeno da verticalização também manifesta indícios de uma “cidade 
oca” (NAKANO, 2016, p. 12). Isso significa que a cidade manifesta a existência de prédios altos mas com 
baixa densidade demográfica de ocupação, o que enseja a possibilidade da realização de estudos mais 
minuciosos sobre a condição de ocupação dessa tipologia de edifício residencial vertical. Essa análise é 
tanto mais necessária quando se discute incrementar a verticalizzação urbana de Joinville mediante o uso 
dos instrumentos de Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC e a Transferência do Direito de 
Construir – TDC, sem a revisão dos limites máximos de ocupação previstos na LOT, assim como a adoção de 
mecanismos de estímulo à racionalização da ocupação dos terrenos 
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Gráfico 4: Relação entre a Densidade Demográfica na Área Útil (hab/ha) e o Número Médio de Pisos dos Empreendimemntos Residenciais 
Verticais Lançados nos Bairros de Joinville, no período de 1970 a 2017 

Fonte: adaptado de Santana, 2017, p. 232 

Essa chamada de atenção tem estreita ligação com a demonstração do terceiro agrupamento das varíaveis 
a partir do qual se avalia o grau de correlação entre a verticalização residencial e a densidade demográfica 
dos empreendimentos residenciais verticais produzidos na cidade de Joinville no período de 1970 a 2017 
(Gráfico 5). A análise da correlação entre a densidade demográfica nas áreas úteis dos apartamentos e o 
coeficiente de aproveitamento real (densidade construtiva), aponta novamente o descompasso entre as 
duas variáveis analisadas, da mesma forma que se verifica para a cidade de São Paulo. Essa semelhança se 
revela inclusive no índice de correlação (R2) calculado para Joinville (0,6565), ambos na faixa do indicador 
de grau médio, da mesma forma que manifesta a análise feita para a cidade de São Paulo (0,5161). O 
diferencial entre os dois estudos é que a análise feita para Joinville apresenta um índice de correlação 
muito próximo da faixa de alto grau (0,70 a 0,99), o que reforça a convicção de que as melhores densidades 
demográficas são obtidas, no caso de Joiville, nos empreendimentos residenciais verticais, cujo coeficiente 
de aproveitamento real (densidade construída) é de até 1,5 vezes a área do lote. As cinco melhores 
condições de aproveitamento dos terrenos para a realização de empreendimentos residenciais verticais, 
foram registrados – em ordem decrescente - nos bairros Itinga (786, 94 hab/ha), Adhemar Garcia (725,08 
hab/ha), Santa Catarina (686,54 hab/ha), Jardim Iririú (644,44 hab/ha) e Jardim Paraíso (637,48 hab/ha).  
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Essa informação revela importantes mudanças no padrão de ocupação do solo dos cinco bairros 
relacionados, pois sob o ponto de vista socioespacial, eles se classificam como bairros tipicamente 
operários, tendo sido alvo de um grande número de emprendimentos residenciais verticais comercializados 
pelo programa MCMV vinculados à faixa 2. Nesses bairros, a exceção dos conjuntos habitacionais do 
programa MCMV vinculados à faixa 1, que ocupam glebas cujo tamanho seja suficiente para acomodar 
diversos blocos residenciais, a tipoogia edilícia predominante é o pequeno edifício de até 4 pisos, com 
apartamentos de dois quartos, área privativa em torno de 55 metros quadrados, e, construído em terreno 
de até 600 metros quadrados, predominando a opção pelos terrenos de 360 a 450 metros quadrados. 
Nesses casos, a área total construída gira em torno de 500 a 700 metros quadrados. 

Gráfico 5: Relação entre a Densidade Demográfica na Área Útil Interna dos Apartamentos (hab/hectare) e o Coeficiente de Aproveitamento Real 
(Densidade Construtiva) dos Empreendimentos Residenciais Verticais lançados nos Bairros de Joinville, no período de 1970 a 2017 

Fonte: adaptado de Santana, 2017, p. 247 

A partir desse resultado, pode-se inferir que existe espaço para se discutir a redução do coeficiente de 
aproveitamento real estabelecido na legislação urbanistica de Joinville (Lei Complementar nº 407/2017), 
que chega a 4 vezes a área do lote, para por exemplo, aí sim fazer uso do instrumento OODC. Isso significa 
dizer que, conforme já comentado anteriormente, sob o ponto de vista meramente financeiro, não faz 
sentido mobilizar recursos técnicos e administrativos para gerenciar a aplicação de tal instrumento. A única 
razão para o seu uso seria a possibilidade de se abrir um canal para a operação de empresas que buscam 
atingir o máximo de receita imobiliária em seus empreendimentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscar a correlação entre a tipologia vertical das edificações para fins residenciais e as densidades 
demográficas e construtivas não é condição suficiente e única para o exame da qualidade dos espaços 
urbanos produzidos, em termos de sua urbanidade. Contudo, ela dá pistas para o encaminhamento dessa 
avaliação, em especial a partir da análise, em específico, do padrão morfológico que a tipologia produz no 
espaço urbano. O caminho para essa análise pode ser percorrido, por exemplo, a partir da visão de 
Rodríguez-Tarduchy; Grandal e De La Fuente (2011, p. 60), para os quais a análise morfológica deve 
considerar além da tipologia do edificado, aspectos raltivos à estrutura fundiária, à forma e organização das 
quadras, a hierarquia do sistema viário, a estrutura dos espaços livres e o padrão do uso do solo. 

A análise aqui apresentada indica a possibilidade de se avaliar a densidade urbana a partir de algumas 
características do edificado residencial vertical, no sentido de apontar para o dimensionamento do sistema 
viário e dos sistemas de infraestrutura. Daí porque ficaram em aberto uma série de investigações que 
poderão contribuir amiúde para a definição e, ou, revisão dos índices urbanísticos de ocupação do solo 
firmados nos instrumentos regulatórios da ocupação do solo. 

Por fim, pensar na urbanidade, significa pensar nos “modos de vida na cidade”, como bem qualifica Nakano 
(2016, p. 23). Dessa forma a discussão sobre a verticalização urbana não se encerra na simples verificação e 
mapeamento do aspecto quantitativo dos edíficios, em específico, dos residenciais verticais, mas deve 
avançar no sentido de compreender como essa tipologia do edificado urbano, e o seu processo de 
produção, se apropria e faz uso do terreno e, no seu conjunto, do território. 
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VERTICALIZAÇÃO EM TENSÃO: TOMBAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 
URBANIDADE NO BEXIGA 

VERTICALIZATION IN TENSION: HERITAGE LISTING, DEVELOPMENT AND URBANITY IN BEXIGA 
NEIGHBORHOOD 

VERTICALIZACIÓN EM TENSIÓN: CLASSIFICACION DEL PATIMÓNIO, DESSARROLO Y URBANIDAD EM 
EL BEXIGA  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
A questão do Patrimônio ainda está associada ao elitismo, às práticas de restauro de monumentos 
históricos e não diretamente vinculadas a conjuntos urbanos e práticas de inclusão social. A história das 
políticas de preservação na cidade de São Paulo aponta isso. Além de desvinculada do urbanismo em geral, 
90% dos imóveis tombados da cidade são privados e não dispõe, como em muitas cidades, de recursos 
públicos para sua conservação. Mesmo porque as grandes desigualdades sociais que enfrentamos não só 
em São Paulo, mas em todas as cidades brasileiras de certa forma não priorizam a preservação do 
Patrimônio cultural. 
PALAVRAS-CHAVE: Verticalização; Patrimônio; Urbanidade.  

ABSTRACT: 
The Patrimony is still associated with elitism, the practices of restoration of historical monuments and not 
directly linked to urban groups and practices of social inclusion. The history of preservation policies in the 
city of São Paulo points to this. Apart from being detached from urban planning in general, 90% of the city's 
properties are private and do not have, as in many cities, public resources for its conservation. Even because 
the great social inequalities that we face not only in São Paulo, but in all Brazilian cities do not, in a certain 
way, prioritize the preservation of cultural heritage 
KEYWORDS: Verticalization; Cultural Heritage; Urbanity 

RESUMEN: 
La cuestión del Patrimonio todavía está asociada al elitismo, a las prácticas de restauración de monumentos 
históricos y no directamente vinculadas a conjuntos urbanos y prácticas de inclusión social. La historia de las 
políticas de preservación en la ciudad de São Paulo lo apunta. Además de desvinculada del urbanismo en 
general, el 90% de los inmuebles caídos de la ciudad son privados y no dispone, como en muchas ciudades, 
de recursos públicos para su conservación. Incluso porque las grandes desigualdades sociales que 
enfrentamos no sólo en São Paulo, pero en todas las ciudades brasileñas de cierta forma no priorizan la 
preservación del Patrimonio cultural. 
PALABRAS-CLAVE: Verticalización; Classificacion del Patimónio; Urbanidad 
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INTRODUÇÃO 

Este texto, através da análise da evolução das práticas de preservação do Patrimônio no  Brasil e em SP, 
bem como do debate referente às cartas patrimoniais, com destaque para as “Recomendações de São 
Paulo”, aprovada recentemente pelo ICOMOS (MONUMENTOS ?)e ainda da experiência recente da Fabrica 
de Restauro, no bairro tombado do Bexiga, procura apontar instrumentos e práticas de financiamento e 
inclusão social a serem replicados nas demais cidades brasileiras. 

Estruturamos este capítulo em três partes. A primeira aponta a evolução das práticas de preservação do 
Patrimônio Histórico em SP, a segunda formas de financiamento que consideramos reproduzem modelos 
concentradores de riqueza e elitistas e finalmente a prática inovadora da Fábrica de restauro, instrumento 
de financiamento e de mobilização para a recuperação de bairros históricos. Entendemos que assim a 
preservação do Patrimônio se dará com a construção da Urbanidade. 

1.POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ELITISMO E FRAGMENTAÇÃO

O IPHAN, criado em 1937 em pleno período autoritário,, tombou em São Paulo a Capela de São Miguel em 
1938, um ano após a sua criação embora ampliando seu escopo discursivo a ação do CONDEPHAAT nas 
primeiras décadas de existência foi similar ao nível nacional: tombamento de “monumentos” bandeiristas, 
construídos em taipa de pilão e poucos recursos investidos de forma centralizada. O Conselho introduziu a 
proteção de conjuntos urbanos, como as vilas operárias, além da definição de áreas envoltórias com 300m 
em torno de cada monumento. 

A possível inspiração para a criação das áreas envoltórias baseia-se nas áreas de proteção a monumentos 
da França com 500m. A partir daí formulou-se a ideia similar de uma área envolvendo o bem tombado para 
valorização, agora não só de monumentos, mas de conjuntos urbanos. O Município de São Paulo, a partir 
do DPH anos depois, do nosso ponto de vista, reproduziu este equívoco. Além disso o tombamento passou 
a ser instrumento de contraposição ao processo de verticalização sem urbanidade na cidade de São Paulo. 

O novo órgão estadual estabeleceu uma ação complementar, e paralela ao órgão federal, salvaguardando 
os bens de interesse do Estado de São Paulo e tombando “ex-offício” os exemplares arquitetônicos 
inscritos no livro de Tombo Federal (Emplasa 1984). Caberia então aos municípios, o tombamento e 
proteção referente à memória e História da Cidade, fato que passa a ocorrer desde o ano de 1988, com o 
tombamento do Casarão à rua Brigadeiro Luiz Antônio. 

A proteção dos bens culturais municipal demorou alguns anos, após a criação do Condephaat, para ser 
concretizada e em 1974, e ocorreu por iniciativa da COGEP – Coordenadoria Geral de Planejamento da 
PMSP. Foi realizado um levantamento por Carlos Lemos e Benedito L. de Toledo, dos bens de significado 
cultural a serem protegidos. Note-se que a primeira ação de preservação do Patrimônio Cultural no 
município surge dentro do órgão de planejamento urbano e se transforma posteriormente nas zonas 
especiais Z8-200 através da lei 83285 de 1975. 

Em 1974, sob a coordenação da COGEP, coordenadoria Geral de Planejamento, vinculada ao gabinete do 
então prefeito Miguel Colassuono, João Evangelista Leão encomenda uma série de projetos voltados à 
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Revitalização do Centro denominados “Projeto Centro: investigações preliminares”, onde Habitação, 
transporte, áreas verdes e bens culturais foram tratados. 

A indicação do banqueiro Olavo Setúbal, para suceder o referido Prefeito, levou a COGEP a incluir no 
Projeto Centro, um estudo sobre a recuperação do Edifício América, antigo Martinelli, de propriedade 
parcial do Banco Itau América, fato  se concretizou com a posterior desapropriação pública e reciclagem 
durante a gestão seguinte. 

Dentro desse quadro é feita uma encomenda aos arquitetos Benedito Lima de Toledo e Carlos Lemos, 
ambos professores do Departamento de História da FAU USP, de localizar conjuntos urbanos e organizar 
uma lista de edificações “dignas de tombamento”, segundo Carlos Lemos. É realizado então o primeiro 
inventário de bens culturais da cidade de São Paulo que se transformará no documento COGEP-PR 025/75: 
“Edifícios de valor histórico e paisagístico”, posteriormente incluído no quadro 8B da lei 8328 de 2/12/1975 
e na lei 8759 de 7/9/1978 que estabelece as zonas de uso Z8-200 e no Programa de preservação de bens 
culturais arquitetônicos da área Central de São Paulo. 

A identificação dos bens culturais foi o primeiro passo que seguido de estudos de articulação urbanística 
através do Plano de Reambientação de 1976 (documento SMDU mimeo) e do Estudo de implantação do 
Instrumento de transferência aplicado às áreas históricas do MSP, também do mesmo ano, realizados pelas 
equipes técnicas COGEP, EMURB e DPH/SMC, por solicitação do  coordenador COGEP, da nova gestão, 
Candido Malta Campos Filho, que buscava integrar as duas dimensões.Através da análise urbanística, 
buscava-se avançar não só em relação à identificação dos bens culturais inovando definindo um plano de 
massas (COGEP,1976) através de gabaritos nos imóveis lindeiros, níveis de proteção (P1,P2,P3), como 
também na formulação do instrumentos de isenção tributaria e de transferência do potencial 
construtivo,(COGEP,1977) que só seria  regulamentado pela lei 9725 de 1984, na gestão democrática do 
prefeito Mario Covas. 

A Preservação do Patrimônio histórico Municipal surge no âmbito do Planejamento Urbano, entretanto, 
com a posterior criação do DPH em 1975 e CONPRESP  em 1985 e efetivação em 1988 do tombamento 
Municipal, o Patrimônio deixa de ser tratado urbanisticamente e volta a ser olhado de forma pontual.Isso 
constituiu um problema na medida em que o Patreimonio deixou de se conectar à questão urbana. 

O DPH, criado em 1975, só teve sua Divisão de Preservação constituída em 1977. Neste ano, junto a Cogep, 
por solicitação da Companhia do Metropolitano de São Paulo, foi iniciado um segundo importante 
inventário nos bairros da Zona Leste onde seria implantado o metrô: a ZML, ou Zona Metrô Leste. Um 
extenso levantamento foi elaborado com o objetivo de proteger bens culturais que seriam transformados 
não só com a implantação metroviária como também com o adensamento previsto. Inúmeros imóveis 
desse inventário foram demolidas. 

Aponta-se que a simples identificação e até mesmo o tombamento de imóveis históricos, apesar de 
constituírem importante instrumento, são primeiros passos que requerem formas posteriores de proteção 
efetiva. Nos anos subsequentes, o DPH se pautou por realizar inúmeros e importantes inventários, que 
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foram, no entanto, insuficientes para garantir uma política de preservação do patrimônio da cidade de São 
Paulo. 

No período assinalado a constituição do DPH e a criação do CONPRESP em 1985, regulamentado em 1988, 
representou uma fragmentação com a questão urbana, uma vez que se baseou unicamente no instituto do 
tombamento, importante, mas limitado em termos de proteção efetiva. É consenso entre especialistas que 
o tombamento é o segundo passo para essa proteção e o que caracterizou a ação do DPH neste período, foi 
a identificação de bens a serem protegidos, o primeiro passo abrindo processos de tombamento sem 
chegar a uma efetiva salvaguarda.  

Sob a luz de um momento singular para preservação, tanto na cidade de São Paulo como no Brasil, o 
Inventário Geral do Patrimônio Ambiental – Igepac foi gestado e teve sua metodologia estabelecida entre 
os anos de  1982 e 1983. Esse inventário buscava ir além da preservação pontual do bem, identificando as 
características urbanas que constituíam o patrimônio ambiental e cultural de cada bairro, registrando-se e 
elaborando propostas de preservação. 

O exemplo paradigmático da cidade de Bolonha na Itália e o curso “Patrimônio Ambiental Urbano” 
realizado em 1978 na FAU USP ampliaram o conceito de Patrimônio /Monumento consagrado até então. 
Contribuíram também a Carta de Veneza (1964) que tratou de conjuntos Urbanos e ambiência, a 
Declaração de Amsterdam que tratou da conservação integrada. 

A delimitação territorial do Igepac era o bairro. Buscava-se uma sucessão de inventários, que partiram do 
centro em direção às periferias, com o objetivo de chegar a cobrir todo o território do município. O 
primeiro bairro a receber o Igepac foi a Liberdade, em 1983. Porém esse primeiro inventário não resultou 
em uma ação de preservação efetiva, considerando que na época o Conpresp ainda não havia sido criado. 

Após o início da atuação do Conpresp, em 1988, os Igepacs viveram um novo momento, pois puderam 
subsidiar medidas efetivas de preservação. 

O bairro da Bela Vista foi alvo de um Igepac em 1985, o que resultou em um processo de abertura de 
tombamento em 1990 pelo Conpresp. O tombamento definitivo ocorreu em 2002, após atualização e 
algumas revisões quanto à propositura inicial (D’ALAMBERT, 2006). Diversos outros Igepacs foram 
elaborados ao longo das décadas de 1990 e 2000, o que não excluiu a existência de inventários temáticos, 
realizados paralelamente. 

Em 1985 foi iniciado o Igepac Barra Funda, que teve somente a área do Teatro São Pedro inventariada 
completamente, ficando o restante com fichas por terminar. Já a área central da cidade foi objeto de dois 
Igepacs: o primeiro em 1987, nomeado Igepac Centro Velho, e o segundo em 1988/1991, designado Igepac 
Centro Novo. Grande parte dos bens inventariados nestes estudos já se encontravam protegidos pela 
Z8200. É importante salientar que estes estudos serviram de subsídio para o tombamento do Vale do 
Anhangabaú (CONPRESP, 1992). 
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O DPH elaborou outros Igepacs sobre a região central de São Paulo: em 1990 para os Campos Elíseos e a 
Consolação, e em 1991 para o bairro da Vila Buarque. No período de 1993 a 1997, os bairros de Santa 
Cecília, Higienópolis e Santa Efigênia também tiveram seus Igepacs. Porém, assim como os dois anteriores, 
sem solicitação de tombamento. 

Com o passar do tempo e as demandas advindas da atuação do Conpresp, o DPH passou a ter novas 
atribuições burocráticas, no tocante ao universo dos bens tombados na cidade. O aumento do volume de 
trabalho e a redução da equipe de técnicos do DPH foram responsáveis pelo abandono, pouco a pouco, das 
práticas de inventário realizadas. Vale ressaltar que, além dos Igepacs, que seguiam uma metodologia 
específica, o DPH também se dedicava a inventários temáticos, tais como o inventário da Arquitetura 
Moderna Paulistana, que iniciou por um pedido do Docomomo Brasil. Um suspiro de Mario.... 

Ainda nos anos 1980, foi aprovada uma Lei (10598/88) que isentava imóveis restaurados, protegidos por lei 
ou não, de 50% de IPTU, pelo período de dois anos. Nenhum proprietário pleiteou esses recursos 
(VENTURA, 2014). As operações urbanas e a Lei de Fachadas prorrogaram de alguma forma esses 
instrumentos iniciais, mas com resultados pouco expressivos: somente 20 edifícios se beneficiaram dessa 
legislação e até hoje não houve continuidade. 

Um balanço de 25 anos do DPH/Conpresp, apesar de positivo, não vai além da identificação e do 
tombamento de quase 3.600 imóveis e 10 bairros. Tombou-se muito ou pouco em face da escala da 
metrópole? Não é possível dizer se o conjunto de bens tombados ou em processo de tombamento dá conta 
da história de São Paulo. 

Um sistema de gestão poderia responder essa questão, dentro de uma periodização do processo de 
urbanização da cidade. Um sopro de Mario foi dado nos anos 90 na gestão de Marilena Chauí. A memória 
dos trabalhadores da fábrica de Perus foi valorizada, tombada e documentada, um esforço de resgate da 
história oral e na criação da Casa da Memória. 

2. INSTRUMENTOS ELITISTAS DE FINANCIAMENTO

2.1 Casa das Rosas e Lei de 84 

Durante a formulação do Plano Diretor de 2002, a ação do DPH pautou-se por ampliar os inventários e abrir 
processos de tombamento, sem investir em proteção efetiva e sem estimular sua conservação. A definição 
das Zepecs, em 2002, se aplica às Z8-200 (muitas já demolidas), aos imóveis tombados pelo Iphan, 
Condephaat e Conpresp, além do Quadro 6, que apresenta uma listagem de imóveis de arquitetura 
moderna produzida pela Sempla, sem interferência do DPH. 

Os planos Regionais, por subprefeituras, aumentaram a listagem de bens indicados pela população, num 
movimento inovador de definição do que deve ser preservado. Embora democrático, o processo de 
indicação de bens culturais é heterogêneo e sobrecarrega os técnicos do DPH, cuja estrutura foi ampliada 
com o Museu da Cidade e do Arquivo Histórico, tornando as dimensões do DPH maiores que a estrutura de 
preservação propriamente dita. 
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A estrutura original do DPH, tripartite, incluía a Divisão de Preservação, com as seções de: 1. Levantamento 
e Pesquisa, 2. Crítica e Tombamento, 3.Divulgação e Publicações, 4. Projeto, Restauro e Conservação, 5. 
Programas de Revitalização; a Divisão de Iconografia e Museus, com as secções: 1. Administração de 
Museus e 2. Museu Imagem Fotográfica da Cidade de São Paulo; e a Divisão do Arquivo Histórico, com as 
seções de: 1. Estudos e Pesquisas, 2. Classificação e Catalogação de Manuscritos. 

Ao incluir dimensões importantes como o Museu da Cidade e o Arquivo Histórico, o DPH perdeu o foco na 
preservação. O Arquivo Municipal foi desligado em dezembro de 2012. A Divisão de Preservação em 2002 
tinha 60 técnicos. Hoje o quadro é de  18 técnicos, sendo que 8 já podem se aposentar, sem previsão de 
substituição. 

Em 2010, constituiu-se o Museu da Cidade. Em 2012 o Arquivo Histórico foi desmembrado do DPH, que por 
decreto deve ter foco na preservação. O Arquivo Histórico e o Museu da Cidade, desmembrados, se 
organizariam numa fundação aos moldes do Theatro Municipal. Essa reorganização se justifica pois dará 
mais força à integração do Patrimônio com a questão urbana. Por outro lado, fortalece também o papel do 
Museu, pois, na cidade contemporânea, a Cultura, mais do que o turismo, tem um papel estruturador. 

Historicamente, o Conpresp, vinculado ao gabinete da SMC, atuou de forma desintegrada com o DPH, 
embora seu suporte técnico se fundamentasse na Divisão de Preservação. 

Até a presente gestão, técnicos dessa divisão só eram convidados a participar das reuniões do Conselho 
quando chamados a apresentar suas pesquisas e pareceres. O Conselho também se mantinha de portas 
fechadas para a população, convidando apenas os diretamente interessados na pauta para apresentação 
de suas propostas. 

Um passo importante desse período foram as recuperações de ícones do nosso patrimônio, parcialmente 
financiados por recursos do BID para o centro: Casa número Um, Beco do Pinto e Casa da Marquesa, e 
Theatro Municipal. Além da premiada Praça das Artes, uma postura inovadora de recuperação do icônico 
Conservatório Musical, aliada a um projeto contemporâneo que já vinha sendo idealizado havia tempos e 
que foi parcialmente implementado graças ao projeto do Brasil Arquitetura e do empenho do secretário 
Carlos Augusto Calil à frente da SMC: Mario de Andrade ressuscitado. 

A partir de 2004, sob a Lei 13.885/04 (Lei de Zoneamento), até 2014, quando o atual Plano Diretor foi 
aprovado, os resultados melhoraram, mas ainda em pequeno número: foram emitidas 36 declarações e 
ainda 44 transferências foram efetivadas. Uma declaração pode ser parcelada em mais de uma 
transferência. Esses números, frente ao de imóveis protegidos na cidade, mostram a necessidade de 
instrumentos mais efetivos da captação de recursos para recuperação e conservação de bens tombados. 

A SMDU contabiliza 2.420 Zepec-BIR, bens privados de interesse público, que podem transferir potencial. 
Esse interesse público, porém, não desperta na sociedade paulistana (ou brasileira) grande empolgação ou 
prestigio: a proteção é vista como limitação econômica, e o DPH é visto como órgão restritivo. A negação 
do prestigio social dos bens culturais, aliada à inexistência ou entrave de aplicação de instrumentos de 
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incentivo (Lei de Fachadas, Lei Rouanet etc.), provoca desvalorização social e econômica dos bens 
tombados. 

Ainda precisa-se avançar no acesso a informação. O CIT – Cadastro de Imóveis Tombados, criado em 1985 e 
implantado em 2009, não se constitui de fato num sistema informatizado de gestão do patrimônio, pois 
apresenta problemas na disponibilização e manejo. No que concerne à inserção de dados, existe o entrave 
relativo ao endereço do imóvel, que não é a chave de entrada, pois a chave de inserção é o 
setor/quadra/lote (SQL), o que dificulta a clareza da consulta. 

No que se refere à inserção de legislação de tombamento, não é possível distinguir, por bem tombado, 
quais instâncias de tombamento incidem sobre ele – se Iphan, Condephaat ou Conpresp – ou mesmo quais 
resoluções se aplicam. Como exemplo,  trazemos a incidência da RES. 28/13, que libera de anuência do 
Conpresp a reforma simples ou manutenção de bem tombado. 

Existe também o conflito relativo à diversidade de informações. O sistema de logradouros tem duas 
distintas de identificação, e o CIT está estruturado de uma terceira forma. São limitantes também a falta de 
interligação com o Mapa Digital da Cidade e com outras bases de dados, como por exemplo o elaborado 
pela Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente – Fupam para DPH em 2012. 

O Fundo de Captação de Multas – Funcap, criado em 1985 e regulamentado em 2006, só passou a ser 
aplicado em 2014, quando problemas de gestão foram resolvidos: notificação adequada aos proprietários, 
informação e definição de quadro contábil na Secretaria de Finanças, além do novo cálculo de multas 
(decreto de 31 de janeiro) e da recente transformação de multas em compromisso de reversão de danos ao 
bem tombado (Lei de agosto de 2015). 

3. INOVAÇÕES NA GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SÃO PAULO: FÁBRICA DE RESTAURO

Como vimos o processo contínuo de identificação, inventário e tombamento conduziram a uma situação de 
congestionamento do DPH, não só em termos numéricos, mas de dimensão de objetos tombados, sem 
contribuir efetivamente para a preservação. A preservação propriamente dita do Patrimônio Histórico não 
ocorre vinculada a uma Política Urbana, não se conhece o Patrimônio “protegido”, que na sua maioria é 
privado. Também não se estimula uma valorização social da história e da memória da cidade através de 
instrumentos aos proprietários privados de bens de interesse público. 

O debate recente de paisagem cultural e do patrimônio imaterial demanda uma atualização de posturas e 
instrumentos mais amplos e inovadores que os até então utilizados. Além disso, uma democratização das 
propostas vem sendo demandada pela sociedade. Tombamos muito? Tombamos pouco?  

Essa resposta deverá suceder a um olhar específico sobre todos os bens tombados, ver figura 2. Para tanto, 
assumimos vários convênios com Universidades para “abrir” o DPh aos pesquisadores: com a FFLCH, 
FAUUSP, Mackenzie, FAAP, São Judas, Fiam-Faam, Anhembi Morumbi e Escola da Cidade. Isse trabalho 
permitirá avaliamos se os bens tombados contam a História da Cidade através do “Museu da cidade a céu 
aberto”. 
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Figura 1: Análise Quantitativa de resoluções aprovadas por gestão. 

Fonte: DPH, 2016. 

Criação de conhecimento também é chave para a preservação. Convênios firmados com a FFLCH e a FAU-
USP, entre outras universidades, vão estimular e facilitar o uso dos arquivos do DPH na produção de 
pesquisas. Em comemoração aos 40 anos do DPH foi criada a série de eventos Patrimônio em Debate, que 
já teve 10 edições abordando temas recorrentes e conflituosos como com a arte urbana, a arquitetura 
moderna, a arqueologia. 

Um dos debates interessantes ocorrido no Conpresp foi do Patrimônio Moderno. Apesar da visão 
Patrimonialista entender o Patrimônio Histórico demandante de um distanciamento temporal, assumimos 
efetivamente o Patrimônio moderno como fundamento identitário da cidade de São Paulo. Para “limpar a 
pauta”, O DPH e o Conpresp foram reorganizados, dimuindo para quase zero o número de processos em 
fila para análise. A medida agilizou a tramitação de pedidos, facilitando a vida do proprietário de bem 
tombado. Mas também se espera, como próximo passo, que os técnicos do DPH possam novamente se 
dedicar aos importantíssimos inventários de bens culturais. 

Para incentivar a preservação e gerar recursos para o investimento em patrimônios históricos públicos, o 
DPH regulamentou efetivamente sua legislação de multas. Embora elas já estivessem previstas desde 1985, 
nunca foram aplicadas. Ainda assim, como o interesse maior é a preservação, não a punição, criou-se a 
possibilidade de o proprietário reverter o dano por meio de um termo de ajuste de conduta, o que o isenta 
da multa. 

O olhar específico sobre os bens tombados nos conduziu a dois novos instrumentos. O primeiro deles foi a 
“Recaracterização participativa” da Vila Maria Zélia. O Objetivo principal dessa sensibilização da 
população moradora para o conjunto tombado através da constituição de um centro de memória e a 
orientação para a recuperação dos imóveis.  Finalmente, a “Fábrica de Restauro” do Bixiga constitui-se da 
mobilização e gestão compartilhada para a recuperação de conjuntos históricos com suas relações sociais. 
Três grupos de trabalho propuseram ações concretas. O primeiro, tratando de capacitação e formação “do 
pedreiro ao restaurador”, definiu cursos e debates. O segundo, analisando recursos passíveis de serem 
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obtidos de forma coletiva e o terceiro assumindo a articulação de proprietários e cooperativas, 
incentivando a economia criativa. 

Como vimos São Paulo tem 3559 imóveis tombados. Não é pouca coisa. O tombamento, ou a proteção 
legal, é apenas um dos três pilares em que a preservação do patrimônio histórico se sustenta. A 
identificação, por meio da produção de inventários ou da indicação popular, é outro. Devemos nos ocupar 
daqui para frente especialmente do terceiro pilar: a valorização. Ou seja, do conjunto de ações que cria 
valor social e econômico para os bens culturais. 

Embora os três pilares tenham igual importância, nesta última gestão do DPH e do Conpresp (os órgãos 
municipais do patrimônio), buscou-se enfatizar justamente a valorização do patrimônio, por entendê-la 
como estratégica para impulsionar todas as outras.  A criação do ETGC-Escritório Técnico de gestão 
compartilhada, através de um convenio assinado em dezembro de 2013, estabeleceu-se a articulação entre 
IPHAN, CONDEPHAAT E CONPRESP.A aplicação de multas trazendo recursos para o FUNCAP, possibilitou o 
restauro do bronze do Monumento do Ipiranga e dos Arcos da Rua Jandaia. 

Além desses esforços de gestão inovadora a Jornada do Patrimônio e a criação do Selo de Valor Cultural, 
permitiram a disseminação de conhecimento e a possibilidade de democratização e compartilhamento da 
salvaguarda do Patrimônio. 

Essas decisões surgiram do diagnóstico, que apresentamos acima, da atuação do DPH desde sua criação, 
em 1975: os esforços de identificação sistemática foram pouco a pouco desmobilizados, e a valorização 
nunca chegou a tomar corpo dentro do departamento. Também criado nessa gestão, o Blog do DPH 
(temporariamente em recesso devido à Lei Eleitoral) teve mais de 1500 acessos e 5000 curtidas nos meses 
em que ficou ativo. Usando linguagem acessível, trouxe temas diversos e, diferente de outros blogs 
institucionais de patrimônio, produziu conteúdo próprio abordando temas que estavam na ordem do dia. 
Ao não se pautar unicamente pela divulgação de ações do departamento, mostrou como é possível usar os 
meios digitais para promover a educação patrimonial.  

Não foram poucas as inovações dessa gestão que se encerra. O patrimônio de São Paulo e o DPH, seu órgão 
de defesa, estão mais visíveis e fortalecidos. Mas ainda há muito por fazer. 

A fábrica de restauro surge como elemento efetivamente inovador, inclusivo. 

O conceito de Patrimônio ambiental urbano, as cartas patrimoniais propondo a democratização do 
Patrimônio histórico, envolvendo as comunidades herdeiras, bem como a efetiva salvaguarda da nova 
herança cultural prevê a criação de instrumentos inovadores. 

A salvaguarda do Patrimônio histórico compõe-se de três partes distintas: a identificação, o tombamento e 
a efetiva preservação/conservação. No caso de São Paulo observamos historicamente desde a sua criação 
uma quantidade expressiva de levantamentos e inventários, com eventual tombamento, mas com 
instrumentos limitados para uma efetiva recuperação. Observamos ainda que, quando há o restauro e 
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recuperação do bem tombado, não há um acompanhamento de conservação, tão pouco do impacto social, 
econômico e ambiental da ação de conservação. 

No caso de São Paulo a primeira ação municipal surgiu em 1974, com a lista de bens culturais 28-200, 
elaborada pelos professores Carlos Lemos e Benedito Lima de Toledo encomendadas pela Cogep do 
Município de São Paulo. Com a criação do DPH em 1975 e do Conpresp em 1985, o Município de São Paulo 
pode tombar de forma desvinculada da legislação de planejamento. A identificação e o tombamento focam 
as recuperações características da ação patrimonial paulistana. Hoje existem 3559 bens tombados e 
identificados, mas poucos efetivamente conservados e protegidos. 

O Bairro do Bexiga, tradicionalmente excluído de planos e projetos urbanos, por ser composto por 
operários, pobres, negros, italianos e anarquistas, teve seu casario, pelas mesmas razões de exclusão, 
preservado da febre imobiliária de São Paulo no século 20. 

A principal intervenção no bairro rasgou seu quadro construído dividindo o bairro em duas partes, 
separadas por vias expressas durante os anos autoritários de implementação do PD77 eminentemente 
rodoviarista. 

Os planos diretores posteriores de 1991, 2002 e 2014 previam altas densidades e poucos instrumentos 
efetivos para a conservação do bairro, que ao longo do século 20 foi se deteriorando. 

O instrumento da Transferência do Potencial Construtivo – TPC, de 2002, e sua adequação Transferência do 
Direito de Construção – TDC, de 2014, trouxeram a possibilidade de monitorar os valores transferidos para 
os bens tombados, porém com pouca atividade no bairro do Bexiga. 

Em 1992, o concurso de ideias encabeçado pela Empresa Municipal de Urbanização – Emurb, hoje SP 
Urbanismo, que pretendia a construção coletiva de um projeto urbano, resultou efetivamente no 
tombamento do bairro em 2002, a partir do Igepac empreendido pelo DPH. 

Com uma perspectiva de adensamento previsto pelo plano Diretor 2014 e pela lei de zoneamento de 2015, 
e tendo como realidade física um tecido social forte e um quadro construído em processo de deterioração 
física, foi formulado o instrumento inovador denominado Fábrica de Restauro do Bexiga. A ideia é 
estabelecer um modelo que possa ser replicado em conjuntos urbanos e também constituir-se experiência 
piloto para dar origem a uma empresa pública SP Restauro. 

A Fábrica de Restauro, experimentalmente formulada para o bairro tombado do Bexiga, constitui-se de 
uma mobilização social que permita construir coletivamente a recuperação física e social do bairro, sem 
perspectivas de gentrificação. Será isto possível? Será possível, também, abrigar um bairro tombado em 
adensamento compatível com o tecido histórico preservado pela exclusão? 

Enquanto estivemos à frente do DPH, para iniciar essa mobilização propusemos reuniões com possíveis 
parceiros. Chamamos os diversos grupos sociais atuantes no Bexiga – Rede Paulista de Educação 
Patrimonial (Repep), Casa de Dona Yayá (Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo – 
CPC USP), Bexiga Viva e duas associações de proprietários de bens tombados, entidades que muitas vezes 
atuam de forma conflitante e que não apresentaram representatividade consistente. 
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Além disso mobilizamos a Associação de Empresas de Restauro – Asseer, consultores envolvidos na TDC e 
ainda a Agência São Paulo de Desenvolvimento – Adesampa, voltada para o estímulo de micro e pequenas 
empresas, startups e laboratórios de coworking. 

Após reuniões parciais, reunimos todos os parceiros em uma oficina de organização. A partir dos debates e 
das apresentações de experiência como da Vila Itororó, do processo participativo de restauro, do Escritório 
Modelo-Mosaico Mackenzie, da ocupação habitacional de interesse social e do Plano Regional da Sé 
realizado pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano – SMDU, estabelecemos três grandes 
grupos de trabalho. 

O primeiro grupo, denominado “Formação/capacitação do pedreiro ao restaurador”, se desdobrou na 
perspectiva de desenvolver cursos de manutenção e zeladoria especializados em acompanhamento de 
bens que quando restaurados demandem um olhar e saberes específicos. Essa iniciativa contou com a 
participação da Asseer em conjunto com a Adesampa. 

O debate do projeto vinculado ao patrimônio histórico foi liderado pelo grupo de pesquisa do professor 
Julio Katinsky, que desde 2016 passou a organizar seminários sistemáticos na FAU USP e que neste ano de 
2017 passaram a ser documentados para constituir uma produção acumulada de conhecimento. 

Voltado para a obtenção de recursos, o grupo 2 de se dividiu em dois subgrupos: o denominado TDC 
coletivo, onde foram calculados transferências previstas para conjunto de propriedades e proprietários no 
sentido de se potencializar possíveis recursos advindos do instrumento previsto no PDE 2014; o segundo, 
sem nome específico e sem grande adesão, preocupou-se com outras formas de obtenção de recursos, 
como lei Rouanet, lei Mendonça etc. 

O grupo 3, denominado Participação/Coletivismo, previa a articulação de grupos sociais e proprietários 
bem como a Asseer para formular projetos coletivos de restauro e participação da comunidade na 
recuperação de bens culturais tombados ou não. 

As atividades foram paralisadas na mudança de gestão, mas também começou uma mobilização piloto na 
Vila Maria Zélia, cujo grupo de moradores presente nas oficinas demandava continuidade ao processo já 
em andamento de recaracterização participativa liderado pelo DPH através da professora Simone Scifoni 
em parceria pelo Condephaat e grupos de moradores. Retomamos essa mobilização com o apoio do 
Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB-SP, com a ALAMPIMI- Associação Latino americana de micro 
emprendedorismo e com a Universidade Presbiteriana Mackenzie que dispõe de estímulo à inovação 
tecnológica e de gestão com incubadoras de empresas. 

Ao reunirmos os parceiros decidimos eleger o Museu do Bixiga, que ocupa um casarão no bairro tombado e 
que precisa de restauro e conservação, como nosso caso piloto. Reorganizamos nossos parceiro em 3 novos 
grupos: um primeiro voltado a leitura do território com apoio do escritório modelo da FAU Mackenzie- 
Mosaico, um segundo grupo de Projeto de Arquitetura e Restauro do Museu Dio Bixiga e finalmente um 
terceiro grupo para estudar a TDC coletiva para conjuntos urbanos no Bexiga e especificamente para as 
obras de recuperação do Museu.O grupo todo está voltado para um plano de viabilidade piloto para o 
Museu do Bexiga que disporá de um site de crowdfunding. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ações de sensibilização como a Jornada do Patrimônio, com seus roteiros ancorados no território, a 
celebração dos patrimônios imateriais, a visitação a edifícios, a vivência do centro e da memória que ele 
guarda de uma vida de fato urbana, fazem parte desse processo de projetação e despertar da consciência 
para além do véu do espetáculo, por meio do qual a mercadoria passa a ocupar a vida social de forma total  

A aposta é que a sensibilização para o patrimônio e a participação no espaço público, mediada pela 
construção coletiva de projetos urbanos, possam construir Urbanidade a uma densidade vertical 
concertada, será isso possível no desenvolvimento das cidades brasileiras? Nesse sentido,  a experiência 
iniciante da Fábrica de Restauro é uma aposta na construção de ações coletivas que em conjunto 
promovam projetos urbanos com urbanidade, densidade e inclusão social. 
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ADESIV(AÇÃO)	PELO	DIREITO	À	CIDADE	

TAG-ACTION	FOR	THE	RIGHT	TO	THE	CITY	

PEGATINA(CCÍON)	POR	EL	DERECHO	A	LA	CIUDAD		

EIXO	TEMÁTICO:	PRODUÇÃO	DO	ESPAÇO,	OCUPAÇÃO,	GESTÃO	E	CIDADANIA	

CONTEXTUALIZAÇÃO	

A	oficina	entende-se	como	extensão	das	atividades	do	curso	de	pós-graduação	"Residência	em	Arquitetura,	
Urbanismo	 e	 Engenharia"	 da	 Universidade	 Federal	 da	 Bahia	 (RAU+E/UFBA),	 que	 objetiva	 capacitar	
profissionais	para	atuação	na	assistência	técnica	a	população	de	baixa	renda	seguindo	a	Lei	de	Assistência	
Técnica	nº	11.888/2008.	A	edição	atual	realiza	trabalhos	em	11	comunidades	nos	estados	da	Bahia,	Ceará,	
Distrito	Federal	e	Rio	Grande	do	Sul.	Para	oficina	serão	convidadas	as	7	comunidades	residentes	na	Região	
Metropolitana	de	Salvador	1.		

OBJETIVOS	

Desenvolver	 participativamente	 adesivos	 para	 a	 Residência	 e	 comunidades	 parceiras,	 articulando	 as	
principais	demandas	e	promover	a	visibilidade	das	frentes	de	luta	pelo	direito	à	cidade;	fomentar	a	atuação	
dos	profissionais	da	assistência	técnica	e	da	universidade	pública	na	articulação	e	defesa	de	causas	sociais;	
estimular	novas	formas	de	interação	entre	técnicos	e	comunidades	para	transferir	conhecimentos	internos	
da	população,	apresentados	de	forma	oral,	para	o	meios	físicos	sem	a	perda	do	controle	sobre	definição	e	
apresentação	dos	conteúdos	pela	comunidade.		

JUSTIFICATIVA	

A	 negligencia	 do	 poder	 público	 com	 os	 investimentos	 em	 infraestruturas	 e	 serviços	 básicos	 promove	 a	
marginalização	da	população	de	baixa	renda	que	é	suprimida	da	cidade	qualificada	e	de	direito.		

Essa	 negação	 de	 usufrutuar	 os	 benefícios	 da	 cidade	 é	 sustentada	 pela	 atuação	 de	 profissionais	 do	
planejamento	urbano	concentrada	ao	âmbito	meramente	técnico	que	define	a	forma	e	utilização	do	espaço	
através	de	rígidas	normas.	Essas	normas	são	feitas	para	viabilizar	os	usos	que	podem	ser	inseridos	na	lógica	
do	mercado	financeiro,	reprimindo	as	atuações	de	parte	da	sociedade	que	teve	pouco	acesso	à	educação	
formalizada	 e,	 desta	 forma,	 não	 costuma	 expressar-se	 e	 defender-se	 de	 forma	 escrita.	 Pela	 ausência	 de	
ações	sistemáticas	dos	técnicos	do	planejamento	para	defender	um	direito	à	cidade	universal,	essa	frente	
de	atuação	fica	então	sob	responsabilidade	de	organizações	não-governamentais	que	desempenham	esse	
papel	de	 forma	pontual	através	de	ações	benévolas,	que	muitas	vezes	 reduz	a	população	a	beneficiários	
gratos	de	intervenções	desenhadas	e	executadas	por	outros.		

																																																													
1	Sendo	elas:	Fazenda	Grande	8B,	Gamboa	de	Baixo,	Mata	Escura,	Ocupação	Guerreira	Maria,	Ocupação	Ladeira	da	
Praça,	Ocupação	Quilombo	Manoel	Faustino,	Quilombo	Quingoma.	
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Para	 incitar	 a	 autonomia	 e	 o	 empoderamento	 individual	 e	 coletivo	 como	base	 duma	 luta	 ampliada	 pelo	
direito	à	cidade,	é	preciso	criar	 instrumentos	que	propiciem	que	comunidades	se	posicionem,	exercendo	
seu	direito	de	participação,	de	escolha	e	de	ação	e,	desta	forma,	produzindo	espaços	mais	qualificados	ao	
bem-estar	social.	

RESULTADOS	ESPERADOS	

Quantitativos:	Tiragem	de	2000	adesivos	em	8	modelos	diferentes.		

Qualitativos:	 Adesivos	 para	 divulgar	 e	 reforçar	 as	 demandas	 das	 comunidades	 e	 da	 residência;	
fortalecimento	do	papel	da	Universidade	como	mediador	entre	os	técnicos	e	as	comunidades	consolidando	
o	sentido	da	universidade	pública	perante	a	sociedade	e	o	poder	público;	promoção	da	assistência	técnica	e	
atuação	da	pós-graduação	no	modelo	da	Residência	Profissional	dentro	da	própria	instituição.		

DATAS,	LOCAL	E	EXPECTATIVA	DE	NÚMERO	DE	PARTICIPANTES	

A	oficina	é	prevista	para	acontecer	no	dia	13	de	outubro,	na	Sala	da	Residência	da	FAUFBA.	Os	adesivos	
serão	 impressos	 na	 segunda-feira,	 15	 de	 outubro,	 para	 distribuição	 durante	 o	 V	 ENANPARQ	 2018.	 27	
participantes	serão	convidados,	entre	eles	um	representante	de	cada	uma	das	7	comunidades	parceiras,	10	
residentes,	2	professores	supervisores	e	8	participantes	externos.	

METODOLOGIA		

A	 oficina	 consistirá	 no	 desenvolvimento	participativo	 de	 adesivos	 por	 grupos	 de	 trabalho,	 compostos	 de	
representantes	das	7	comunidades	assistidos	por	um	residente	responsável	e	um	observador	externo.	Além	
dos	adesivos	das	 comunidades,	outro	grupo	de	 residentes	 irá	 colaborar	na	 criação	dum	adesivo	geral	da	
Residência,	totalizando	8	modelos	de	adesivos.		

Os	 grupos	 se	 reuniram	 em	 mesas	 separadas	 para	 definir	 a	 demanda	 principal,	 identificar	 a	 instituição	
responsável	para	 implementação,	e	criar	propostas	para	os	adesivos.	As	propostas	serão	desenvolvidas	a	
mão	 por	 cada	 grupo,	 com	 aparência	 visual	 que	 preferirem,	 e	 serão,	 posteriormente,	 apresentadas	 para	
todos	os	participantes	para	avaliação	e	discussão	de	padrões.	Os	representantes	das	comunidades	serão	os	
principais	 agentes	 no	 processo,	 definindo	 a	 demanda	 a	 ser	 exposta	 e	 o	 conteúdo	 visual	 do	 adesivo.	 Os	
residentes	 exercerão	 papel	 de	 assessoria	 quando	 solicitados.	 Seguindo	 a	 idéia	 de	 Adam	 Smith,	 os	
participantes	externos	serão	convidados	a	cumprir	o	papel	de	um	observador	justo	e	imparcial,	que	poderá	
considerar	 "os	 julgamentos	 que	 seriam	 feitos	 por	 pessoas	 desinteressadas	 de	 outras	 sociedades"	 (SEN,	
2009,	 p.125).	 Por	 meio	 do	 observador	 externo,	 a	 mensagem	 escolhida	 pela	 comunidade	 é	 testada	 nos	
quesitos	impacto	e	compreensibilidade	para	pessoas	que	desconhecem	as	problemáticas	detalhadas.		

Durante	 o	 processo	 desta	 oficina	 busca-se	 manter	 um	 ambiente	 de	 "escuta	 ativa"	 (GIANELLA;MOURA,	
2009,	p.37)	a	fim	de	criar	um	espaço	inclusivo	e	participativo	que	acolha	as	diversas	formas	de	expressão	
das	comunidades	envolvidas	e	concilie	as	capacidades	dos	envolvidos.		

A	seguinte	programação	é	proposta:	
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MATERIAIS	

Os	seguintes	materiais	serão	requeridos:	8	mesas	com	3	cadeiras	cada;	1	projetor;	1	computador;	papéis	
em	formato	A4;	canetas	e	lápis	de	várias	cores	e	formatos;	1	câmera	de	vídeo;	1	cabo	para	transferência	ao	
projetor;	impressão	de	adesivos	redondos;	10	cartazes	de	divulgação	em	formato	A3;	1	banner	divulgação	
formato	A0;	vale	 transporte	para	o	deslocamento	dos	 representantes	das	comunidades	à	UFBA;	café;	30	
garrafas	de	água;	almoço,	pratos,	talheres	e	copos	descartáveis	(não	obrigatórios).	É	preferencial	que	haja	
verba	 para	 o	 financiamento	 desta	 oficina,	 entretanto	 esta	 não	 é	 limitadora	 para	 o	 seu	 acontecimento.	
Parcerias	e	patrocínios	poderão	ser	mobilizados	para	financiar	alguns	itens	como	almoço	e	impressão.	
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AUÊ	–	ARTICULAÇÕES	URBANAS	EM	ESCADA	

A	 proposta	 de	 oficina	 Articulações	 Urbanas	 em	 Escada:	 Cultura,	 Educação	 e	 Cidade,	 está	 inserida	 e	
contextualizada	 no	 projeto	 AUÊ	 –	 Articulações	 Urbanas	 em	 Escada,	 realizado	 em	 parceria	 com	 a	 Escola	
Comunitária	 Nossa	 Senhora	 de	 Escada,	 no	 Subúrbio	 Ferroviário	 de	 Salvador,	 através	 do	 Programa	 de	
Extensão	 Permanente	 CURIAR	 –	 Escritório	 Modelo	 de	 Arquitetura	 e	 Urbanismo,	 da	 Faculdade	 de	
Arquitetura	da	UFBA.	O	projeto	foi	inicialmente	apresentado	como	proposição	final	da	disciplina	de	Atelier	
V	 –	 Planejamento	 Urbano	 e	 Regional,	 e	 se	 desdobrou	 em	 sua	 configuração	 atual,	 como	 projeto	 de	
extensão,	que	busca	discutir	o	tema	Educação	e	Cidade	com	um	grupo	de	crianças	e	adolescentes,	entre	9	e	
18	 anos.	 A	 proposta	 parte	 de	 um	 plano	 de	 ações	 dividido	 em	 cinco	 eixos:	 meio	 ambiente;	 saúde;	
mobilidade	 urbana;	 cultura;	 e	 criança	 e	 cidade.	 A	 escolha	 dos	 eixos	 surgiu	 a	 partir	 do	 campo,	 e	 se	
confirmou	 nas	 interações	 com	 moradores,	 transeuntes	 e	 agentes	 sociais	 e	 culturais	 da	 região,	
configurando-se	em	um	planejamento	processual	e	colaborativo.		

O	AUÊ	tem	duração	estimada	de	um	ano,	sendo	que	no	primeiro	semestre	de	2018,	estão	sendo	realizadas	
ações	formativas.	Destas,	já	aconteceram	ações	dos	eixos	de	meio	ambiente,	cultura	e	saúde	(Figura	1).	No	
segundo	 semestre	 se	 realizarão	 as	 ações	 propositivas,	 que	 serão	 pensadas,	 planejadas	 e	 executadas	 em	
conjunto	 com	 as	 crianças	 e	 jovens.	 Nesse	 sentido,	 para	 desenvolver	 a	 ação	 propositiva	 do	 eixo	 cultura,	
definiu-se	 um	 dia	 para	 realização	 de	 atividades	 que	 estimulem	 o	 debate	 e	 a	 valorização	 de	 costumes	 e	
tradições	próprias	do	Subúrbio	Ferroviário,	articulando	agentes	culturais	e	iniciativas	locais	em	um	espaço	
de	trocas,	aprendizados	e	ações	coletivas.	A	oficina	proposta	para	o	ENANPARQ	incorpora	este	dia.	

.	
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Figura	1:	Ações	Formativas	dos	Eixos	Meio	Ambiente,	Saúde	e	Cultura.																																																																																																
Fonte:	Projeto	de	Extensão	AUÊ/FAUFBA,	2017-2018	
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INCURSÃO	PELO	TERRITÓRIO	
	
Escada	é	uma	localidade	inserida	no	Subúrbio	Ferroviário	de	Salvador	(Figura	2),	região	que	abriga	cerca	de	
10%	da	população	soteropolitana,	o	que	significa	em	média	290	mil	pessoas.	De	acordo	com	o	Censo	2010,	
do	 IBGE,	 nos	15	bairros	da	 região,	 o	 rendimento	médio	mensal	 é	de	R$	906,68.	Ainda	 referente	 a	 esses	
dados,	 é	 possível	 apontar	 diversos	 problemas	 relacionados	 à	 infraestrutura	 urbana,	 transporte	 público	
insuficiente	 e	 precário,	 e	 acesso	 restrito	 à	 unidades	 de	 saúde	 pública.	 Em	 contrapartida,	 a	 região	 é	
contemplada	 por	 praias,	 e	 possui	 grandes	 áreas	 de	 vegetação,	 como	 o	 Parque	 São	 Bartolomeu,	 um	 dos	
maiores	 remanescentes	 de	 mata	 atlântica	 em	 área	 urbana	 do	 país.	 Historicamente,	 o	 Subúrbio	 está	
conectado	com	espaços	de	 luta	e	resistência	por	parte	da	população,	através	de	movimentos,	coletivos	e	
iniciativas	 cidadãs	 que	 se	 organizam	 cotidianamente	 para	 promover	 mudanças	 sociais	 e	 espaciais	 no	
território.		
	

	

Figura	2:	Mapa	de	localização	de	Escada	no	Subúrbio	Ferroviário	de	Salvador.																																																																																																
Fonte:	Projeto	de	Extensão	AUÊ/FAUFBA,	2018	

	
	
CULTURA,	EDUCAÇÃO	E	CIDADE	E	A	OFICINA	NO	V	ENANPARQ	

Para	 elaboração	 do	 Eixo	 Cultura,	 partimos	 da	 apreensão	 das	 interações	 sociais	 e	 das	 relações	 entre	 as	
pessoas	e	o	espaço	urbano.	Assim,	a	Oficina	proposta	para	o	ENANPARQ,	Articulações	Urbanas	em	Escada:	
Cultura,	Educação	e	Cidade,	foi	formulada	como	um	espaço	de	debate,	ação	e	valorização	do	patrimônio,	
das	 manifestações	 e	 das	 práticas	 que	 acontecem	 no	 bairro	 de	 Escada	 e,	 de	 modo	 geral,	 no	 Subúrbio	
Ferroviário	de	Salvador.	A	oficina	pretende	reunir	crianças	e	 jovens	da	Escola	Comunitária,	moradores	de	
Escada	e	da	 região,	 universidade	e	demais	 convidados	 em	um	dia	 de	 atividades	 e	 vivências	 referentes	 à	
história	desse	 território	e	as	manifestações	artísticas	e	culturais	que	acontecem	no	 local,	além	de	contar	
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com	atividades	práticas	 relacionadas	 aos	ofícios	 tradicionais	desenvolvidos	na	 região:	pesca;	marcenaria;	
artesanato;	entre	outros.	

Partindo	de	uma	metodologia	marcadamente	participativa,	a	atividade	 foi	 construída	a	partir	das	 trocas,	
diálogos	e	escutas	nas	imersões	em	campo.	Alinhados	com	a	Escola	Comunitária	Nossa	Senhora	de	Escada,	
e	com	as	crianças	e	adolescentes	do	Programa	Jovens	em	Rede,	a	ação	formativa	do	Eixo	Cultura	(Figura	3)	
contou	com	a	participação	do	Prof.	Dr.	José	Eduardo	Ferreira	dos	Santos	e	Vilma	Soares,	 idealizadores	do	
Acervo	 da	 Laje;	 e	 Leandro	 Souza	 e	 Fabrício	 Cumming,	 produtores	 culturais	 e	 parceiros	 do	 espaço	
supracitado.	Em	seguida,	para	a	construção	da	ação	propositiva	 junto	aos	 jovens	participantes,	 iniciamos	
um	mapeamento	das	instituições	e	manifestações	culturais	do	Subúrbio,	somando-o	às	ações	previamente	
identificadas	no	período	do	Atelier	V.		

	
Figura	3:	Ação	Formativa	do	Eixo	Cultura.	Debate	com	os	coordenadores	do	Espaço	Cultural	Acervo	da	Laje.	Elaboração	de	uma	cartografia	

coletiva	sobre	a	temática.	
Fonte:	Projeto	de	Extensão	AUÊ/FAUFBA,	2018	

PROPOSTA	DA	ATIVIDADE	

A	oficina	Articulações	Urbanas	em	Escada:	Cultura,	Educação	e	Cidade	está	proposta	para	os	dias	13	e	14	de	
outubro	de	2018	(Sábado	e	Domingo),	sendo	o	primeiro	dia	na	Escola	Comunitária	de	Escada,	na	localidade	
de	 Escada	 (Figura	 4),	 no	 Subúrbio	 Ferroviário	 de	 Salvador,	 com	programação	 de	 atividades	 entre	 8:30	 e	
17:00.	 O	 espaço	 está	 localizado	 entre	 a	 linha	 férrea	 e	 a	 Avenida	 Suburbana,	 podendo	 facilmente	 ser	
acessado	através	de	transportes	privados	ou	coletivos,	contando	com	as	possibilidades	de	ônibus	e	trem.	O	
segundo	dia	acontecerá	na	Faculdade	de	Arquitetura	da	UFBA,	com	atividades	previstas	entre	9:00	e	16:00.	
Serão	disponibilizadas	20	vagas.	
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Figura	4:	Localização	da	Escola	Comunitária	Nossa	Senhora	de	Escada	

Fonte:	Projeto	de	Extensão	AUÊ/FAUFBA,	2018	

A	 proposta	 é	 que	 no	 primeiro	 dia	 aconteçam	 atividades	 paralelamente	 –	 rodas	 de	 diálogo,	 oficinas	 e	
apresentações	culturais	–	no	espaço	da	Escola	e	entorno,	possibilitando	a	livre	circulação	dos	participantes	
que,	 além	 de	 integrar	 as	 oficinas,	 poderão	 conhecer	 a	 localidade	 de	 Escada,	 que	 possui	 um	 conteúdo	
histórico	e	social	muito	forte,	abrigando	a	Igreja	Nossa	Senhora	de	Escada,	tombada	pelo	IPHAN,	e	erguida	
por	 volta	 do	 ano	 de	 1536.	 Sua	 população	 é	 uma	 herança	 de	 gerações	 que	 se	 articulam	 para	 construir	
iniciativas	coletivas	no	território,	o	que	reflete	na	existência	de	espaços	como	a	Escola	Comunitária	Nossa	
Senhora	de	Escada,	o	Centro	Suburbano	de	Educação	Profissional	(CESEP)	e	o	Centro	de	Estudos	Sofia.	

O	 dia	 1	 será	 iniciado	 a	 partir	 do	 encontro	 e	 conversa	 com	 os	 participantes,	 na	 qual	 será	 brevemente	
explicado	 o	 projeto	 de	 extensão,	 nesse	 momento	 também	 será	 proposta	 uma	 atividade	 de	 registro	 da	
prática	 (em	 fotografia,	 desenho,	 texto,	 ou	 outra	 forma	 escolhida	 pelo	 participante),	 a	 ser	 exposto	 na	
Faculdade	de	Arquitetura	da	UFBA	durante	o	V	ENANPARQ.	Em	seguida,	será	feita	a	abertura	da	atividade,	
que	contará	com	a	participação	da	comunidade	e	apresentação	da	programação	do	dia	(Tabela	1).	O	dia	2,	
na	Faculdade	de	Arquitetura,	pretende	reunir	os	registros	e	experiências	do	dia	anterior	para	produção	e	
instalação	de	uma	pequena	exposição	na	própria	faculdade	(Tabela	2).	
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Tabela	1:	Programação	de	atividades	do	dia	1.												
Fonte:	Elaboração	própria,	2018	

	

Tabela	2:	Programação	de	atividades	do	dia	2.												
Fonte:	Elaboração	própria,	2018	
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CIDADES CONTEMPORÂNEAS, MARGENS, LIMIARES: PRÁTICAS 
METODOLÓGICAS 

CONTEMPORARY CITIES, MARGINS, THRESHOLDS: METHODOLOGICAL PRACTICES 

CIUDADES CONTEMPORÁNEAS, MARGENES, LIMIARES: PRÁCTICAS METODOLÓGICAS 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

 

Essa oficina destina-se aos participantes do encontro interessados em discutir e experienciar metodologias 
de apreensão e investigação da cidade contemporânea e suas dinâmicas socioespaciais. A proposta articula-
se a atividades de ensino, pesquisa e extensão que vêm sendo desenvolvidas pelo grupo Laboratório Urbano 
na Faculdade de Arquitetura da UFBA, sendo, mais especificamente, um desdobramento dos estudos teórico-
metodológicos e inserções em campo realizados pela pesquisa Urbanidades Liminares, em diálogo com a 
pesquisa Arquivo Laboratório Urbano.  

Partindo da crítica à perspectiva totalizante de cidade e ao modelo dicotômico centro-periferia que vigoram, 
ainda, em parte dos estudos urbanos (e na maioria das políticas urbanas e sociais) no país, a pesquisa 
Urbanidades Liminares tem se proposto a pensar a cidade e o urbanismo a partir de margens e limiares. 
Entende-se que a delimitação normativa do que seria "a cidade" (formal/legal), e consequentemente, o seu 
avesso (informal/ilegal), estabelece fronteiras socioespaciais que deixam escapar a complexidade de relações 
que conformam, na prática, a própria cidade e as experiências urbanas contemporâneas. Nesse sentido, 
margens e limiares, tomados como perspectiva epistemológica e política, são pensados não como espaços 
fixos e periféricos, mas como zonas móveis, continuamente redefinidas, em constante formação, 
evidenciando sua dimensão processual e relacional (Rosa, 2018). Transbordam, portanto, os espaços 
historicamente tidos como marginais, ou periféricos, atravessando a cidade através da territorialização de 
corpos, usos, práticas que a disputam cotidianamente, produzindo distintos "regimes de urbanidade" (Agier, 
2011). 

Em diálogo com tais reflexões, delimita-se como local para apreensão e aproximação metodológica, a orla 
da Barra (Figura 01 e 02) e suas imediações. Apesar de ser um local valorizado de Salvador, que já passou por 
diversas transformações1 com o intuito de estimular o turismo e eliminar comércios, serviços e moradias 
populares, ainda recebe diariamente, além dos turistas, moradores de diversas regiões da cidade, ditas 
periféricas e marginais, que, fazendo usos múltiplos deste espaço, produzem outras urbanidades que 
tensionam a lógica planejada e suas normatividades. Desse modo, por se considerar a Barra um espaço 
potente para problematizar as concepções de margens e limiares aqui esboçadas, esta oficina propõe 
investigar as distintas formas de “fazer cidade” que se configuram neste local, complexificando, assim, a 
compreensão da cidade contemporânea. 

 

                                                           
1 Transformações urbanas que buscam desenvolver a valorização social do mar, conforme aponta Souza (2014:36), sendo alvo de 
diferentes agentes sociais, “principalmente para o circuito imobiliário voltado, sobretudo, para a atividade do turismo, exigindo e 
impondo novas bases de adequação desses espaços aos interesses de alguns segmentos do capital.” 
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Figura 1: Localização do território da Barra em relação a Salvador  

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 
Figura 2: Proposta de campo no território da Barra 

Fonte: Elaboração própria, 2018 
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PROPOSTA: PRÁTICAS E NARRATIVAS DE CAMPO 

Como proposta, a oficina se dividirá em três momentos: no primeiro, será realizada uma roda de conversa 
teórico-metodológica, no espaço da UFBA, sobre formas de apreensão e investigação da cidade 
contemporânea, com foco nas metodologias a serem experimentadas; em um segundo momento, os 
participantes irão a campo praticar as dinâmicas de observação e interlocução sugeridas, em dois períodos; 
por fim, retornaremos à UFBA para que as sínteses narrativas das práticas de campo realizadas sejam 
compartilhadas. 

 

 
Tabela 1: Cronograma de atividades da oficina 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

A oficina poderá contar com até 15 participantes, que serão divididos posteriormente em grupos 
menores para as práticas de campo, que consistirão na experimentação de três metodologias 
distintas: insistência, deambulação e interlocução. 

A insistência (Biase, 2013) se aproxima do que Uriarte (2013) apresenta como “observação estática 
de baixo”, ou seja, uma abordagem etnográfica que pressupõe estar atento aos estímulos sensoriais 
existentes, assim como às atividades e ações realizadas pelos usuários e praticantes do espaço, 
através da permanência fixa em um determinado local escolhido pelo observador. Já a 
deambulação2 (Jacques, 2012) tem uma perspectiva atrelada à circulação e ao movimento. Através 
do caminhar, o pesquisador-observador se coloca em campo, aproximando-se do ritmo do outro, e 
permitindo-se, assim, estar aberto ao inesperado. Por fim, a interlocução se aproxima da 
observação participante que “implica saber ouvir, escutar, ver, fazer uso de todos os sentidos” 
(Valladares, 2007, p.154), exigindo assim, um tempo mais longo para sua efetiva realização. 
Ajustando sua prática ao curto tempo da oficina, propõe-se que os participantes invistam em 
interações dialógicas sistemáticas com os usuários e praticantes do espaço. Desse modo, o 

                                                           
2 O “caminhar” como método de apreensão da cidade contemporânea é uma abordagem há muito explorada teórica, prática e 
criticamente pelo Laboratório Urbano, cf.  Jacques (2012), Jacques, Britto e Drummond (2015) e a produção desenvolvida nas 
revistas da Redobra (www.redobra.ufba.br). Tais abordagens dialogam com aquelas propostas por outros grupos e pesquisadores, 
como o Arti Civiche e a produção de Francesco Careri (veja-se, p.e., Careri, 2013).  
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pesquisador se coloca atento à estabelecer uma escuta sensível das dinâmicas cotidianas, dos 
percursos e práticas realizadas, relatadas pelos seus interlocutores3. 

A partir das discussões em torno das metodologias sugeridas, das práticas de campo e dos registros 
obtidos nas mesmas - como diário de campo, desenhos, registros audiovisuais, entre outros - 
espera-se que os participantes produzam, em conjunto, sínteses narrativas com reflexões críticas e 
questionamentos acerca das dinâmicas socioespaciais das cidades contemporâneas, que vimos 
denominando de “urbanidades liminares”. Mais do que uma descrição oral, a narrativa pressupõe 
um trabalho inventivo, a partir da seleção e articulação de momentos, passagens, fragmentos: 
segundo Certeau (1994), fabricam espaços. Destaca-se que, pelo tempo exíguo da oficina, os 
desdobramentos alcançados não se pretendem como um resultado acabado, mas como um 
compartilhamento das experimentações metodológicas, do que elas permitiram apreender e, 
sobretudo, das inquietações sobre as formas de fazer, pensar e narrar o espaço urbano, que delas 
foram possíveis desdobrar. 
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COMPARTILHANDO O OLH
DO EQUILÍBRIO E DESEQUI

SHARING THE LOOK: DECONSTRUCTION OF EQUI

COMPARTIENDO LA MIRADA: DESCONSTRUCCIÓN 

DESEQUILIBRIO EN UN 

EIXO TEMÁTICO: PR

 
RESUMO EXPANDIDO 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo principal é praticar o compartilhamento do olhar com relação aos componentes envolvidos no 
equilíbrio e no desequilíbrio de espaços públicos e coletivos do ambiente urbano. A atividade visa 
promover a reflexão sobre o elenco de componentes que estão envolvidos nos casos que s
referência pelos participantes da oficina.

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Aqueles que vivenciam o ambiente urbano constroem ao longo do tempo um repertório de locais e 
situações que chamam a atenção por seu equilíbrio, por sua harmonia ou beleza. Vice ve
marca o desequilíbrio. Os estudantes e profissionais 
esse repertório, tanto positivo quanto negativo, como referência no momento em que um novo ambiente 
urbano ou uma nova edificação está se
conjunto complexo de fatores que estão ou estiveram envolvidos na composição desse quadro de 
harmonia, beleza ou equilíbrio, que ficou marcado na memória. Como exemplo, as dimensões que se 
ter um espaço público que foi considerado
que realmente tem aquele espaço. As dimensões integram um conjunto de 
A presença e tipo da vegetação, volumetria, cores,
cheiros, e outros componentes que interferem na sensação de segurança e bem estar, que muitas vezes 
não se apresentam ao primeiro olhar, que não se apresentam da mesma forma para distintas pessoas, qu
não se limitam a parâmetros físicos. Compartilhar o olhar sobre esses componentes é uma forma de 
ampliar a sensibilidade envolvida na sua observação. Desconstruir e refletir sobre os componentes 
envolvidos é necessário para que o repertório de referência
amparado. Para que as referências construídas estejam lastreadas no conjunto de componentes que 
embasa sua constituição enquanto tal. Para que o exercício de análise sobre a qualidade dos ambientes 
urbanos seja uma prática reflexiva permanente.

COMPARTILHANDO O OLHAR: DESCONSTRUÇÃO DOS COMPONENTES
EQUILÍBRIO E DESEQUILÍBRIO EM UM AMBIENT

CONSTRUCTION OF EQUILIBRIUM COMPONENTS AND IMBALANCE IN AN 

URBAN ENVIRONMENT   

DA: DESCONSTRUCCIÓN DE LOS COMPONENTES D

DESEQUILIBRIO EN UN AMBIENTE URBANO 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA

o compartilhamento do olhar com relação aos componentes envolvidos no 
equilíbrio e no desequilíbrio de espaços públicos e coletivos do ambiente urbano. A atividade visa 
promover a reflexão sobre o elenco de componentes que estão envolvidos nos casos que s
referência pelos participantes da oficina. 

Aqueles que vivenciam o ambiente urbano constroem ao longo do tempo um repertório de locais e 
situações que chamam a atenção por seu equilíbrio, por sua harmonia ou beleza. Vice ve
marca o desequilíbrio. Os estudantes e profissionais que atuam no projeto dos espaços urbanos
esse repertório, tanto positivo quanto negativo, como referência no momento em que um novo ambiente 
urbano ou uma nova edificação está sendo projetada. Há o risco, porém, de que passe 

que estão ou estiveram envolvidos na composição desse quadro de 
harmonia, beleza ou equilíbrio, que ficou marcado na memória. Como exemplo, as dimensões que se 

considerado harmonioso podem ser significativamente diferentes daquelas 
que realmente tem aquele espaço. As dimensões integram um conjunto de fatores 

olumetria, cores, texturas, luz e sombra entram junto com a temperatura, 
cheiros, e outros componentes que interferem na sensação de segurança e bem estar, que muitas vezes 
não se apresentam ao primeiro olhar, que não se apresentam da mesma forma para distintas pessoas, qu
não se limitam a parâmetros físicos. Compartilhar o olhar sobre esses componentes é uma forma de 
ampliar a sensibilidade envolvida na sua observação. Desconstruir e refletir sobre os componentes 
envolvidos é necessário para que o repertório de referências seja efetivamente contextualizado e 
amparado. Para que as referências construídas estejam lastreadas no conjunto de componentes que 
embasa sua constituição enquanto tal. Para que o exercício de análise sobre a qualidade dos ambientes 

tica reflexiva permanente. 

 

S COMPONENTES 
LÍBRIO EM UM AMBIENTE URBANO  

ND IMBALANCE IN AN 

DE LOS COMPONENTES DEL EQUILIBRIO Y 

ODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

o compartilhamento do olhar com relação aos componentes envolvidos no 
equilíbrio e no desequilíbrio de espaços públicos e coletivos do ambiente urbano. A atividade visa 
promover a reflexão sobre o elenco de componentes que estão envolvidos nos casos que são considerados 

Aqueles que vivenciam o ambiente urbano constroem ao longo do tempo um repertório de locais e 
situações que chamam a atenção por seu equilíbrio, por sua harmonia ou beleza. Vice versa, também nos 

que atuam no projeto dos espaços urbanos utilizam 
esse repertório, tanto positivo quanto negativo, como referência no momento em que um novo ambiente 

ndo projetada. Há o risco, porém, de que passe despercebido o 
que estão ou estiveram envolvidos na composição desse quadro de 

harmonia, beleza ou equilíbrio, que ficou marcado na memória. Como exemplo, as dimensões que se avalia 
harmonioso podem ser significativamente diferentes daquelas 

 envolvidos no processo. 
texturas, luz e sombra entram junto com a temperatura, 

cheiros, e outros componentes que interferem na sensação de segurança e bem estar, que muitas vezes 
não se apresentam ao primeiro olhar, que não se apresentam da mesma forma para distintas pessoas, que 
não se limitam a parâmetros físicos. Compartilhar o olhar sobre esses componentes é uma forma de 
ampliar a sensibilidade envolvida na sua observação. Desconstruir e refletir sobre os componentes 

s seja efetivamente contextualizado e 
amparado. Para que as referências construídas estejam lastreadas no conjunto de componentes que 
embasa sua constituição enquanto tal. Para que o exercício de análise sobre a qualidade dos ambientes 
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LOCAL, METODOLOGIA E DINÂMICA PROPOSTA PARA A OFICINA

A oficina tem uma carga horária prevista de 
momento, percorrerão a pé um roteiro no local do evento e no seu entorno, 
que consideram referência em termos de equilíbrio ou desequilíbrio. O grupo elegerá oito casos de estudo 
neste percurso, dois deles em espaços de uso público que se destacam positivamente, dois que se 
destacam negativamente, ou seja, pela ausência de equilíbrio e harmonia. Os outros 4 casos serão em 
espaços de uso coletivo. Serão formados grupos de duas ou três pessoas para analisar os casos 
selecionados.  As atividades deste primeiro momento tomarão um período de aproximadame

No segundo momento, os grupos voltarão aos locais visitados, desta vez para aprofundar a análise dos 
componentes envolvidos em pelo menos dois casos de caráter oposto (equilíbrio/desequilíbrio). Cada caso 
será analisado por três ou quatro gru
componentes envolvidos. A sistematização da análise será feita através de fotos, desenhos e reflexões 
sobre os componentes que podem estar 
desequilíbrio, serão também apontadas possíveis ações que poderiam interferir no contexto negativo. Este 
segundo momento tomará outro período de 3 horas de atividades, ainda no primeiro dia da oficina.

No terceiro momento, cada grupo buscará encontr
e público, os insumos que reforçam ou contrariam as observações que foram realizadas pela equipe em 
campo. Também neste momento o grupo preparará o material que apresentará para o coletivo, sobre as
reflexões e conclusões do seu trabalho. 
referências bibliográficas, além daquelas indicadas ao final do texto desta oficina.
ocorrerá no período da manhã do segundo dia. 

 No quarto momento, a sistematização efetuada por cada grupo será apresentada e compartilhada, 
buscando-se avançar no sentido da compreensão mais abrangente dos componentes envolvidos, no 
entendimento da multiplicidade de olhares sobre o mesmo objeto
divergências existente na literatura técnica
segundo dia da oficina e tomará outro período de 3 horas.

NÚMERO DE PARTICIPANTES E MATERIAIS NECESSÁRIOS

Mínimo de 16 e máximo de 48 participantes. Material a ser utilizado:
pelos participantes da oficina), flip chart, lápis e canetas coloridas, projetor multi mídia e tela.

JUSTIFICATIVA 

Considera-se importante que os profissionais de arquitetur
na transformação do ambiente urbano possam, gradativamente, ampliar seu entendimento sobre o 
complexo e variável conjunto de fatores
espaços. Nesse sentido, o olhar atento sobre os componentes que interferem nesses resultados é um 
exercício constante. A oficina visa estimular um olhar mais detalhado e cuidadoso sobre os casos que se 
constituem referência para cada profissional, buscando
compartilhamento do olhar, face aos novos ângulos de análise que esse compartilhamento propicia. 

OCAL, METODOLOGIA E DINÂMICA PROPOSTA PARA A OFICINA 

A oficina tem uma carga horária prevista de 12 horas de atividades. Os participantes
momento, percorrerão a pé um roteiro no local do evento e no seu entorno, buscando identificar situações 
que consideram referência em termos de equilíbrio ou desequilíbrio. O grupo elegerá oito casos de estudo 
neste percurso, dois deles em espaços de uso público que se destacam positivamente, dois que se 

ou seja, pela ausência de equilíbrio e harmonia. Os outros 4 casos serão em 
espaços de uso coletivo. Serão formados grupos de duas ou três pessoas para analisar os casos 
selecionados.  As atividades deste primeiro momento tomarão um período de aproximadame

No segundo momento, os grupos voltarão aos locais visitados, desta vez para aprofundar a análise dos 
componentes envolvidos em pelo menos dois casos de caráter oposto (equilíbrio/desequilíbrio). Cada caso 
será analisado por três ou quatro grupos distintos e a análise envolverá um esforço de desconstrução dos 
componentes envolvidos. A sistematização da análise será feita através de fotos, desenhos e reflexões 

podem estar envolvidos na constituição daquele quadro. Nos ca
desequilíbrio, serão também apontadas possíveis ações que poderiam interferir no contexto negativo. Este 
segundo momento tomará outro período de 3 horas de atividades, ainda no primeiro dia da oficina.

No terceiro momento, cada grupo buscará encontrar, na literatura que trata de desenho do espaço coletivo 
e público, os insumos que reforçam ou contrariam as observações que foram realizadas pela equipe em 
campo. Também neste momento o grupo preparará o material que apresentará para o coletivo, sobre as
reflexões e conclusões do seu trabalho. Os participantes da oficina serão estimuladas a buscar outras 
referências bibliográficas, além daquelas indicadas ao final do texto desta oficina. 
ocorrerá no período da manhã do segundo dia.  

momento, a sistematização efetuada por cada grupo será apresentada e compartilhada, 
se avançar no sentido da compreensão mais abrangente dos componentes envolvidos, no 

entendimento da multiplicidade de olhares sobre o mesmo objeto e na busca de convergências ou 
divergências existente na literatura técnica. Este quarto momento acontecerá no 
segundo dia da oficina e tomará outro período de 3 horas. 

E MATERIAIS NECESSÁRIOS 

participantes. Material a ser utilizado: trenas (uma por equipe
flip chart, lápis e canetas coloridas, projetor multi mídia e tela.

se importante que os profissionais de arquitetura e urbanismo e, de forma geral, os envolvidos 
na transformação do ambiente urbano possam, gradativamente, ampliar seu entendimento sobre o 

fatores que estão relacionados aos bons resultados de uma ação nesses 
sentido, o olhar atento sobre os componentes que interferem nesses resultados é um 

exercício constante. A oficina visa estimular um olhar mais detalhado e cuidadoso sobre os casos que se 
constituem referência para cada profissional, buscando-se ainda mostrar a importância de 
compartilhamento do olhar, face aos novos ângulos de análise que esse compartilhamento propicia. 

 

horas de atividades. Os participantes, em um primeiro 
buscando identificar situações 

que consideram referência em termos de equilíbrio ou desequilíbrio. O grupo elegerá oito casos de estudo 
neste percurso, dois deles em espaços de uso público que se destacam positivamente, dois que se 

ou seja, pela ausência de equilíbrio e harmonia. Os outros 4 casos serão em 
espaços de uso coletivo. Serão formados grupos de duas ou três pessoas para analisar os casos 
selecionados.  As atividades deste primeiro momento tomarão um período de aproximadamente 3 horas.  

No segundo momento, os grupos voltarão aos locais visitados, desta vez para aprofundar a análise dos 
componentes envolvidos em pelo menos dois casos de caráter oposto (equilíbrio/desequilíbrio). Cada caso 

pos distintos e a análise envolverá um esforço de desconstrução dos 
componentes envolvidos. A sistematização da análise será feita através de fotos, desenhos e reflexões 

envolvidos na constituição daquele quadro. Nos casos de 
desequilíbrio, serão também apontadas possíveis ações que poderiam interferir no contexto negativo. Este 
segundo momento tomará outro período de 3 horas de atividades, ainda no primeiro dia da oficina. 

ar, na literatura que trata de desenho do espaço coletivo 
e público, os insumos que reforçam ou contrariam as observações que foram realizadas pela equipe em 
campo. Também neste momento o grupo preparará o material que apresentará para o coletivo, sobre as 

Os participantes da oficina serão estimuladas a buscar outras 
 Este terceiro momento 

momento, a sistematização efetuada por cada grupo será apresentada e compartilhada, 
se avançar no sentido da compreensão mais abrangente dos componentes envolvidos, no 

busca de convergências ou 
acontecerá no período da tarde do 

trenas (uma por equipe, a ser trazida 
flip chart, lápis e canetas coloridas, projetor multi mídia e tela. 

a e urbanismo e, de forma geral, os envolvidos 
na transformação do ambiente urbano possam, gradativamente, ampliar seu entendimento sobre o 

que estão relacionados aos bons resultados de uma ação nesses 
sentido, o olhar atento sobre os componentes que interferem nesses resultados é um 

exercício constante. A oficina visa estimular um olhar mais detalhado e cuidadoso sobre os casos que se 
rar a importância de 

compartilhamento do olhar, face aos novos ângulos de análise que esse compartilhamento propicia.  
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RESULTADOS ESPERADOS 

Estímulo a um olhar mais atento e minucioso dos participantes da oficina, com relação aos componentes 
que podem fazer com que um caso possa se constituir em uma referência para futuros projetos. Busca
uma contextualização mais precisa dos fatores determinantes de bons resultados. Os produtos práticos da 
oficina (desenhos, fotos etc.) bem como o contraste sobre as dis
variados que trabalharam na análise do mesmo caso, deverão gerar material para divulgação de algumas 
conclusões originadas na oficina, em especial com relação ao papel do olhar atento e minucioso para as 
referências e ao potencial do compartilhamento de olhar para alargamento dessas análises.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ASHIHARA, Yoshinobu  El diseño de espacios exteriores. 

PRINZ, Dieter Urbanismo I e Urbanismo II

McCLUSKEY, Jim  El diseño de vias urbanas

SANTOS, Carlos Nelson F. dos. A cidade como um jogo de cartas
Fluminense EDUFF; São Paulo: Projeto Editores, 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

tímulo a um olhar mais atento e minucioso dos participantes da oficina, com relação aos componentes 
r com que um caso possa se constituir em uma referência para futuros projetos. Busca

uma contextualização mais precisa dos fatores determinantes de bons resultados. Os produtos práticos da 
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DIAGNÓSTICO RÁPIDO URBANO PARTICIPATIVO 

RAPID URBAN PARTICIPATORY DIAGNOSIS 

DIAGNÓSTICO RÁPIDO URBANO PARTICIPATIVO 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
A ferramenta DRUP teve sua origem a partir do Diagnóstico Rápido Rural (DRR) e do Diagnóstico Rápido 
Participativo (DRP) realizados nas comunidades de baixa renda da África. O método evita o uso de pesquisas 
longas, de alto custo, coleta de dados em excesso e tardia produção de resultados, apresentando 
características de flexibilidade e interatividade, com a participação da comunidade em conjunto com os 
aplicadores. A comunidade participa na obtenção dos resultados através de um método de visualização e 
racionalização das informações (BROSE, 2010; GTZ, s/d). Tem sido aplicada nos projetos de extensão e 
pesquisa do NAURB – Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas desde 2009, 
tendo recebido contribuições de TI para sua dinâmica de interação e visualização. Tem sido utilizado como 
abordagem inicial dos desejos e necessidades das comunidades, auxiliando sua identificação e eleição de 
ações prioritárias. A oficina efetuará uma simulação da coleta e visualização dos dados em seu próprio 
ambiente, entre os participantes da mesma. 
 

OBJETIVOS 

Capacitar os participantes da oficina para aplicação do Diagnóstico Rápido Urbano Participativo- DRUP em 
suas comunidades, sejam técnicos ou membros da comunidade. Estimular formas de interação entre os 
técnicos e as comunidades para revelar os conhecimentos próprios da população, sendo estes coletados 
pelos técnicos junto a mesma e organizados num conjunto de palavras-chave, categorizadas, hierarquizadas 
e referendadas, originando as prioridades e as ações a serem desenvolvidas para o alcance dos seus 
objetivos.  

JUSTIFICATIVA 

O DRUP surgiu a partir da necessidade de realização de levantamentos de informação de forma ágil e com 
envolvimento de diferentes agentes, observada no decorrer das atividades de processos participativos em 
áreas urbanas. Coincidente a esta necessidade, identificou-se a existência de iniciativa realizada por 
organismos públicos e ONGs no meio rural, chamada de Diagnóstico Rural Participativo (DRP) e verificou-se 
que, apesar de ser uma iniciativa para meios rurais, as mesmas tinham potencial para serem adaptadas às 
características urbana, principalmente nas áreas de periferias (BROSE, 2010).  O surgimento de métodos 
similares em áreas urbanas deu-se nos anos seguintes. No Rio Grande do Sul a metodologia chegou através 
do Projeto Prorenda Urbano/RS, assumindo a denominação de Diagnóstico Rápido Urbano Participativo 
(DRUP). O projeto foi desenvolvido pelo convênio entre a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano 
e Regional (Metroplan) e a Sociedade Alemã de Cooperação Técnica (GTZ), em 1996. O referido Projeto tinha 
por objetivo a viabilização e institucionalização de processos participativos para o desenvolvimento de áreas 
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urbanas de baixa renda. Para tanto, buscava fortalecer a autogestão das populações carentes, revigorar o 
exercício da cidadania, adequar os serviços públicos à demanda dos usuários e criar oportunidades para 
melhoria da qualidade de vida. Pelotas teve seu primeiro projeto Prorenda em 1997, quando uma equipe da 
FAURB UFPEL participou do mesmo e foi capacitado na sua utilização. Esta oficina irá propor a capacitação 
num dos vários métodos e técnicas proposto pelo DRUP – o da Visualização Participativa. As técnicas de 
trabalho participativo em grupo e de visualização facilitam o desenvolvimento dos trabalhos, a comunicação 
e o entendimento do processo e seus resultados pretendidos. A partir da pesquisa Morar.TS, financiada pelo 
FINEP em 2011, se investe na busca de TIC´S que viabilizem as TS, ampliem a interação entre a comunidade 
acadêmica e a sociedade e representem efetivas soluções de transformação social no tema do provimento 
da habitação de interesse social. Apresenta-se a inserção de tecnologias digitais junto à aplicação de um 
DRUP, com utilização de novos softwares para análise dos resultados que auxiliem a participação da 
comunidade na identificação e hierarquização das suas prioridades. 

 

DATAS, LOCAL E NÚMERO DE PARTICIPANTES 

A oficina esta prevista para acontecer no dia 13 de outubro, em sala especificada pela comissão organizadora. 
Horário de funcionamento: das 14:00 as 17:00h. Poderão ser inscritos de 18 a 30 participantes (seis grupos 
de 3 a 5 pessoas), sendo recomendada reservar pelo menos uma vaga por grupo (6 no total) para o convite 
de membros das comunidades que estão sendo parceiras na atual turma de Residência em AU + E.  

 

METODOLOGIA 

Devido a dificuldades operacionais e éticas de efetuar uma atividade de capacitação na técnica do DRUP com 
uma comunidade real, a oficina será realizada a partir de dados já coletados junto aos moradores da 
comunidade da Balsa, Pelotas – RS. Dados físico espaciais desta comunidade serão apresentados aos 
participantes da oficina. Imagens e dados coletados junto a comunidade serão utilizados para efetuar a 
categorização e hierarquização das informações coletadas. O questionário aplicado junto a comunidade 
solicitou que cada respondente enunciasse 5 aspectos positivos e 5 aspectos negativos da sua comunidade. 
Foi também solicitado que listassem os possíveis encaminhamentos para a manutenção dos aspectos 
positivos e solução dos declarados como negativos. A região em estudo foi dividida em setores que 
respeitavam aspectos físico-territoriais, sócio econômicos e históricos das varias comunidades que habitam 
esse território. Os questionários são divididos entre estes setores, aplicado por dois ou três técnicos. Fotos 
são tiradas correspondendo aos aspectos positivos e negativos enumerados. Este material será 
disponibilizado aos participantes da oficina que, em grupos, efetuarão a transcrição das palavras em tiras de 
papel (Figura 1). A próxima etapa será nomear o conjunto de palavras com significados similares, ou seja, sua 
categorização e associar a essas as fotos já armazenadas, seguindo o conceito de mapas conceituais (NOVAK, 
CANAS, 2014.) A etapa seguinte consiste na contagem da incidência de cada categoria e a utilização de um 
aplicativo de TI para a formatação das “nuvens de palavras” (Figura 2). Na realização de um DRUP real, estas 
são projetadas aos participantes e solicitado sua participação sua concordância ou discordância quanto a 
capacidade destas de representar o pensamento da comunidade. Na oficina, se fará um relato sobre os passos 
que se seguiram ao DRUP na comunidade da Balsa e o seu estágio atual, efetuando também uma avaliação 
sobre a capacidade desta técnica de alavancar ações que promovam a melhoria da qualidade de vida e a 

10567



 

cidadania.  

 
Figura 1: Oficina de projeto participativo - Análise dos Resultados e formulação dos materiais para exposição 

Fonte: Acervo NAURB, 2014 

 
Figura 2: Oficina de projeto participativo  - Nuvem de Palavras             

Fonte: Acervo do NAURB, 2017 

 

CRONOGRAMA 
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Etapa 1. Apresentação da Atividade  
Objetivo, justificativa e programa da oficina. Auto apresentação dos participantes. 

Etapa 2. Organização dos grupos de trabalho. Apresentação dos dados do DRUP. Levantamento dos dados 
(palavras) dos questionários. 

Etapa 3. Divisão dos grupos de trabalho por zona. Organização dos mapas conceituais com as palavras. 
Associação das imagens.  

Etapa 4. Denominação (categorização) dos grupamentos das palavras. 

Etapa 5. Contagem da incidência de cada categoria. Utilização do aplicativo de TI para produção da “nuvem 
de palavras”. 

Etapa 6.  Apresentação do resultado ao grupo. Discussão. Relato do atual estágio das ações de extensão junto 
a comunidade da Balsa/Pelotas/RS.  

Etapa 7. Avaliação da Oficina. 

 

MATERIAL 

Os seguintes materiais serão necessários: 6 mesas com 3 cadeiras cada; 1 projetor; 1 computador; fita crepe,  
6 tesouras, papéis em formato A4; 20 m de papel pardo (em rolo), marcadores coloridos de ponta chata; 1 
câmera de vídeo; 1 cabo para transferência ao projetor. 
 

REFERÊNCIAS:  

MEDVEDOVSKI, N. S.; KERKHOFF, H. V.  Diagnóstico Rápido Urbano Participativo (DRUP): uma ferramenta para processos 
participativos em habitação de interesse social. In: Rheingantz, P. A.; Pedro, R.M.L. R.; Szapiro , A.M. (Org.). Qualidade 
do Lugar e Cultura Contemporânea  modos de ser e habitar as cidades. 1ed.Porto Alegre: Sulina, 2016 , p. 369390. 

GTZ- METROPLAN-RS. Diagnóstico Rápido Urbano Participativo - Adaptado do Manual do DPRR. Moçambique: Comissão 
Nacional do Meio Ambiente –, s/d. 

BROSE, Marcus (org). Metodologia participativa: uma introdução a 29 instrumentos. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2010 

NOVAK, J. CAÑAS, A. The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Them. Disponível em: 
http://cmap.ihmc.us/ Acesso em: 30 jun. 2014. 
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SOCIAL HOUSING AND SOCIOECOLOGICAL COEXISTENCE 

VIVIENDA SOCIAL Y COEXISTENCIAS SOCIOECOLÓGICAS  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

AUTOR PRINCIPAL: 
ROCHA, Heliana Faria Mettig 
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MORADIA SOCIAL E COEXISTÊNCIAS SOCIOECOLÓGICAS  

SOCIAL HOUSING AND SOCIOECOLOGICAL COEXISTENCE 

VIVIENDA SOCIAL Y COEXISTENCIAS SOCIOECOLÓGICAS  

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Esta oficina convida o público do ENANPARQ para acessar parte dos conteúdos abordados na disciplina de 

Metodologias e Técnicas para Projetos Participativos, oferecida no curso de especialização em Assistência 

Técnica, Habitação e Direito à Cidade, no formato de Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e 

Engenharia - Residência AU+E/UFBA (GORDILHO-SOUZA, 2011), possibilitando uma aproximação prática 

entre graduandos, pós-graduandos e coletivos locais. 

O significado da moradia conquistada a partir das lutas sociais será trabalhado no múltiplo contexto do 

público que a demanda, considerando o tipo da iniciativa e suas interrelações. Busca-se refletir sobre a 

moradia e o processo de territorialização dos grupos sociais organizados, considerando possíveis 

coexistências socioecológicas. Para além dos processos fundamentais necessários para as conquistas 

almejadas, busca-se considerar a construção das coletividades e conectividades junto ao reconhecimento do 

lugar das práticas comunitárias emergentes em diversos contextos. 

As coletividades são consideradas como resultados de construções históricas e cotidianas dentro de um 

contexto de diferenças e adversidades, enquanto constituição de um grupo. A construção da coletividade 

passa por um entendimento das questões de interesse coletivo do grupo, acrescidas das demandas de cada 

um, em um processo de fortalecimento político, identitário e da afetividade entre as pessoas e destas com o 

lugar. 

OBJETIVO GERAL 

A partir da apreensão de construções de coletividades e de conectividades, busca-se compreender como a 

moradia, fruto do processo da luta social, ganha amplos significados ao incorporar práticas comunitárias 

emergentes em diferentes contextos - comunidades urbanas, rurais de camponeses, ecovilas, ecobairros, 

dentre outros - buscando desconstruir o protagonismo técnico, dando suporte a um campo propositivo de 

ação participativa para transformação socioespacial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Conectar os temas da moradia social e coexistências socioecológicas; 
● Experienciar um grupo integrado e focado na reflexão proposta; 
● Estruturar um centro para o círculo e o fortalecimento do grupo com a contribuição de cada 

participante; 
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● Compreender a complexidade da questão da moradia em seus aspectos social e ambiental, utilizando 
imagens em cartas temáticas que vão sugerir comentários sobre impactos e conflitos; 

● Estabelecer diálogo que integre os aspectos social e ambiental da moradia; 
● Observar coexistências socioecológicas, com o enfoque nas convergências, visando associar desafios 

e potencialidades, criativamente. 

JUSTIFICATIVA 

O processo de planejamento participativo vem apresentando avanços relacionados à sua abordagem na 

escala de grupos específicos. Entretanto, observa-se a dificuldade da apreensão da percepção e demanda 

dos participantes, enquanto indivíduos. Muitas vezes, ideias generalizantes e de pouco alcance, ou, 

pertinentes ao universo dos que têm mais facilidade de se expressar, acabam predominando. Assim, 

distorções na aplicação de políticas públicas, de gestão coletiva ou, de escolha de bandeiras de lutas ocorrem 

sistematicamente. Por esta razão, busca-se focalizar no indivíduo e suas interrelações com diversas escalas 

socioespaciais. Em relação à moradia, valoriza-se o debate desde a escala familiar, dos núcleos habitacionais 

ao contexto social onde está inserida.  

Muitas vezes, estudos acadêmicos nessa área pouco dialogam entre si, considerando abordagens diferentes 

sobre temáticas próximas. Esta proposta parte da tentativa de diálogo entre as abordagens das teses de 

doutorado das autoras proponentes, MOREIRA (2017) e ROCHA (2017), que partem de diferentes 

referenciais para tratar de formas espaciais construídas socialmente. Assim, faz-se o exercício de, no âmbito 

acadêmico, se construir conexões entre pessoas, ideias, pontos de vista e metodologias, a fim de se contribuir 

com as reflexões sobre moradia social e coexistências socioecológicas. 

METODOLOGIA 

Utilizando-se Metodologias Integrativas (MI) tem-se como objetivo trabalhar elementos que conectem os 

participantes em grupo (ROCHA; MOURA, 2016).  A oficina é dividida em oito etapas que facilitarão a imersão 

nas conectividades presentes entre cada um, o grupo e o ambiente, buscando aspectos sensoriais inerentes 

à construção de conectividades. 

Etapa 1 – Encontro – círculo; apresentação; acordos - 40 min - reconhecer o campo e estruturar a unidade 
do grupo. 

Etapa 2 – Elementos da Natureza – relação de cada um com o tema moradia - 30 min - estruturar um centro 
para o círculo, fortalecido com a contribuição individual sobre o significado de moradia. 

Etapa 3 – Imagens que falam – aborda diferentes formas e escalas de morar na sociedade - 40 min -  
compreender a complexidade da questão da moradia social, a partir de cartas temáticas que vão sugerir 
comentários sobre impactos sociais e ambientais recorrentes. 

Etapa 4 – Visualização Criativa – percepção de coexistências socioecológicas e estímulo da criatividade - 40 
min - o participante aprende a considerar coexistências sociais e ambientais no contexto da moradia social, 
imerso no campo criativo coletivo. 
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Etapa 5 – Avaliação – Roda de Escuta e fechamento - 30 min - fechamento com reflexão e avaliação para 
expansão do grupo. 

Figura 1: Formação de Centro, Acordos, Elementos da Natureza e Roda de Diálogo. 

 
Fonte: Fórum Social Mundial, Salvador, 2018. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Máximo de 30  

LOCAL 

Salão AU+E (casinha) 

DURAÇÃO 

4 horas - 14:00 às 18:00h - 14/11/2018 

MATERIAIS 

01 projetor multimídia, 01 caixa de som e 4 folhas de papel branco formato A1.  

RESULTADOS ESPERADOS 

● Coesão e  integração do grupo durante a oficina para a reflexão proposta; 
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● Reflexão sobre a temática com a contribuição de cada participante; 

● Aprofundamento sobre a questão da moradia social relacionando-a com coexistências 
socioecológicas, na perspectiva da construção coletiva de convergências; 

● Ampliação da noção de desafios como potencialidades. 

REFERÊNCIAS 

GORDILHO-SOUZA, A. Proposta de Curso de Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à 
Cidade – Implantação de Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia. PPGAU-FAUFBA, 
2011. 

MOREIRA, P. A. M. S. Resistência e Territorializações: a Moradia Camponesa, com ênfase nos Projetos de 
Assentamento de Reforma Agrária do Estado da Bahia. (Tese de Doutorado) PPGAU-FAUFBA, Salvador, 2017. 

ROCHA, H. F. M. O Lugar das Práticas Comunitárias Emergentes: caminhos de coexistência socioecológica 
em projetos urbanos. (Tese de Doutorado) PPGAU-FAUFBA, Salvador, 2017. 

ROCHA, H. F. M.; MOURA, M. S. Metodologias Integrativas em Projetos de Assistência Técnica para 
Comunidades Urbanas. In: Revista Interdisciplinar de Gestão Social. Salvador: Vol.5, N. 1, p. 153-166, 
jan./abr. 2016.  
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SALVADOR;  

Revisitando registros dos anos 1980 do arquiteto Sylvio Sawaya 
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REVISITING RECORDS FROM THE 1980S BY ARCHITECT SYLVIO SAWAYA 

 
 

TRANSFORMACIONES DEL PAISAJE EN EL BRONGO DEL PAU MIÚDO, SALVADOR; 
REVISIÓN DE LOS REGISTROS DE LOS AÑOS 1980 DEL ARQUITECTO SYLVIO SAWAYA 

 

 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

 

 

 
RESUMO EXPANDIDO 

A oficina “TRANSFORMAÇÕES DA PAISAGEM NO BRONGO DO PAU MIÚDO, SALVADOR; Revisitando 
registros dos anos 1980 do arquiteto Sylvio Sawaya” busca traçar um panorama comparativo sobre a 
transformação da paisagem e a pertinência das soluções propostas pela comunidade residente no Brongo 
do Pau Miúdo, na Liberdade, em Salvador, Bahia, após aproximadamente 30 anos. 

O objetivo da oficina é justapor materiais existentes (levantamentos e fotos) resultantes de trabalho 
realizado durante a segunda administração Mário Kertész na Prefeitura de Salvador (1986-8) por equipe 
coordenada pelo arquiteto Sylvio Barros Sawaya com a observação, registro e discussão realizados durante 
a oficina. 

A expectativa quanto aos resultados previstos é a de identificar soluções, usos e apropriações que fazem 
pensar em uma racionalidade outra, resultado de engenhosidade/inteligência coletiva. Avança-se, assim, 
na observação da natureza híbrida do território (SANTOS, 2006), considerando as horizontalidades face à, 
nas palavras do geógrafo Milton Santos, verticalidade das ações geralmente empreendidas por parte do 
Poder Público. A reflexão proposta mira compreender vínculos entre aspectos físicos e aspectos sociais no 
território. Vínculos concretos do dia-a-dia, da vida cotidiana, na escala local vivida, sendo o espaço urbano 
um condensador. 

O levantamento existente do Brongo do Pau Miúdo, sobre o qual os participantes irão se debruçar, conta 
com mapas, fotos e desenhos realizados para compreender essa célula da aglomeração urbana 
soteropolitana. Durante a oficina, as equipes se organizam para registro e coleta informação de segmentos 
do bairro para observação comparada em relação ao levantamento anterior. Algumas questões perpassam 
as ações pretendidas: Em que medida trata-se da espacialização de uma comunidade? Que dinâmicas ali 
presentes deveriam ser fomentadas para o estreitamento das relações comunitárias e consequente 
valorização da identidade local, base do desenvolvimento humano integral? 
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A produção do arquiteto Sylvio Barros Sawaya tem sido objeto de observação crítica por parte de um Grupo 
de Pesquisa baseado na Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo. O acervo pessoal do arquiteto, cujo 
acesso é franqueado ao grupo referido, vem sendo estudado em diversas frentes, tendo sido já objeto de 
dissertação de mestrado que se debruçou sobre residências projetadas desde os anos 1960 até 
recentemente (há inclusive uma residência projetada e construída em Salvador, no bairro do Rio 
Vermelho), e Iniciações Científicas em preparação para o estudo de construções com terra crua por parte 
daquele arquiteto que teve participação intensa na discussão e pesquisa quanto à reinvenção de técnicas 
imemoriais e sua reinserção atualizada (e não como fetiche) na condição contemporânea. Alunos da 
graduação da USJT estão participando do processamento do material referente ao Brongo do Pau Miúdo 
para sua utilização durante a oficina. 

Contatos com a União por Moradia Popular da Bahia (UMP-BA), em Salvador, estão em curso para a 
eventual identificação de lideranças no Brongo do Pau Miúdo, com o propósito de promover um acesso 
franqueado à comunidade e colaborar no sentido de estreitar contato e favorecer a vivência durante a 
oficina. 

Serão observadas, durante a oficina, apropriações das ruas e calçadas, das escadas e elementos de 
conexão, das áreas de transição entre o espaço coletivo e espaços domésticos. Nesse sentido, obter 
insumos para refletir sobre o espaço do cotidiano, expresso em ações distantes dos grandes circuitos, da 
espetacularização. Essas transformações empreendidas podem ser entendidas como resistências, como 
leituras dos Lugares, descoladas das relações abstratas e impessoais próprias da condição metropolitana. 
Além da observação dos espaços, na oficina será empreendida interação com moradores e escuta de seus 
relatos, manifestações locais, regra geral, excluídas das grandes narrativas espelhadas na cartografia oficial. 
A cartografia social, para além de um conjunto de técnicas, é um processo de construção coletiva. É um 
processo político, acima de tudo, que deve garantir a autonomia dos sujeitos.  

Nessa perspectiva, o levantamento a ser realizado durante a oficina prevê, na medida da possibilidade, a 
identificação de: conflitos e ameaças; potencialidades e lutas da região; edifícios e equipamentos públicos; 
locais relacionados com os movimentos de moradia, de cultura, de juventude; iniciativas comunitárias. 

Durante a caminhada-expedição no Brongo do Pau Miúdo, as equipes de participantes, em posse do 
material entregue inicialmente, referente ao trabalho proposto por Silvio Sawaya, em contato o território e 
com a comunidade, lideranças locais e grupos atuantes, realizará registros e reunirá material para a 
elaboração de uma nova cartografia afetiva colaborativa. 
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Figura 1: Mapa com localização do Brongo do Pau Miúdo – utilizado no levantamento do arq. Sylvio Sawaya   
Fonte: Acervo do Arquiteto 

Figura 2: Mapa do Brongo do Pau Miúdo e arredores – utilizado no levantamento do arq. Sylvio Sawaya   
Fonte: Acervo do Arquiteto  
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Figura 3: Mapa do Brongo do Pau Miúdo produzido no levantamento do arq. Sylvio Sawaya             
Fonte: Acervo do Arquiteto  

 

 

Figura 4: Mapa produzido no levantamento do arq. Sylvio Sawaya – indicação de casas estudadas e áreas de observação             
Fonte: Acervo do Arquiteto  
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Figura 5: Planta de casa produzida no levantamento do arq. Sylvio Sawaya             
Fonte: Acervo do Arquiteto  

 
 

 

Figura 6: Imagem atual do Brongo do Pau Miúdo             
Fonte: Google Earth  
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Programação das atividades: 

1) 13 de Outubro (sábado) -  reunião de preparação da visita (9 às 10:00h) na UFBA (Rua Caetano Moura,
121): apresentação da proposta de reconhecimento, organização de grupos de três participantes cada,
distribuição de material de apoio, troca de números de telefone;

2) visita de reconhecimento e registro do Brongo do Pau Miúdo, para observação comparada com material
produzido por S. Sawaya.  (saída da UFBA, o percurso de ônibus é parte da vivência proposta): saída para o
Brongo do Pau Miúdo – ônibus 0140 Estação da Lapa na Rua Caetano Moura; troca de ônibus na Estação da
Lapa, para ônibus 0420 Pau Miúdo, que chega na Rua Marquês de Maricá, a partir de onde se tem acesso
ao Brongo do Pau Miúdo (duração prevista do trajeto 50 min); observação do bairro, com ênfase nas ruas
Santa Luzia e Osvaldo Gordilho, conversas com moradores – fotografias e anotações no material de apoio
serão os instrumentos utilizados. Previsão de início da volta para a UFBA – 14h, com chegada prevista
aprox. 15h.

3) 14 de Outubro (domingo) - trabalho em atelier com o material coletado e levantamentos realizados nos
anos 1980 + debate: 9-13h.

Duração total das atividades: 10h 

Grupo de 9 a 15 participantes organizados em 3 equipes 

Participantes devem levar lápis de cor, lapiseiras, canetinhas, caderno de anotações; fotografias e videos 
serão feitos com o uso de telefones celulares  

Referências Bibliográficas 

ARANTES, O.; ARANTES, P. Um ponto cego no projeto moderno de Jürgen Habermas. São Paulo: 
Brasiliense, 1992.  

FOUCAULT, Michel. (1967). Espaços outros. São Paulo: Revista Estudos  Avançados 27 (79), 2013, p.113-
122.  

FREHSE, F. Apresentação ao dossiê “O espaço na vida social: uma introdução”. São Paulo: Revista Estudos 
Avançados 27 (79), 2013.  

LEFEBVRE, H. A revolução urbana. Belo Horizonte, Ed. UFMG, 2008. 
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SOJA, Edward. Geografias pós-modernas: a reafirmação do espaço na teoria social  crítica. São Paulo: 
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POLÍTICA URBANA E INTERESSE PÚBLICO 

URBAN POLICY AND PUBLIC INTEREST

POLÍTICA URBANA E INTERÉS PÚBLICO 

PAINEL TEMÁTICO:  5- PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

NOME DO PAINELISTA: 
MARTINS, Maria Lucia Refinetti 

Profa. Doutora; Titular FAUUSP; malurm@usp.br

CURRÍCULO 

Graduada em Arquitetura e Urbanismo, é Professora Titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo. Presidente da Comissão de Cultura e Extensão da FAUUSP. Coordenou o Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo por quatro anos. Foi Coordenadora Técnica do Programa de Residência em 
Arquitetura e Urbanismo: Planejamento e Gestão Urbana 2015/16.  Coordenou e coordena vários projetos de 
cooperação e de pesquisa, com apoio da Capes, Finep, CNPq e FAPESP, desenvolvidos no Laboratório de Habitação e 
Assentamentos Humanos da FAU-USP. Projetos nas áreas de Gestão Municipal e Políticas Habitacionais, Meio 
Ambiente Urbano, Direito Urbanístico e Ambiental. 

RESUMO 

A apresentação proposta terá por referência a experiência de participação no Conselho Gestor da Operação 
Urbana Água Espraiada, em São Paulo, (na condição de Sociedad Civil – Universidade) e em pesquisa em 
fase conclusiva sobre o funcionamento de instrumentos de intervenção urbana e renovação de áreas já 
urbanizadas que incluam arranjos de governança de caráter contratual. Entende-se tal noção abrangendo 
uma ampla variedade de modos de articulação entre os setores público e privado na promoção de projetos 
urbanísticos, tendo como traço geral a delegação de funções e prerrogativas governamentais a agentes 
privados por meio do estabelecimento de regimes contratuais. 

O projeto, que envolve o estudo de casos no Brasil, Holanda e Reino Unido, tem como foco a aferição da 
legitimidade democrática de contratos, acordos, atos governamentais e outros instrumentos regulatórios 
empregados em projetos de intervenção em áreas previamente urbanizadas alegadamente orientados para 
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a promoção do interesse público. Busca identificar em que medida, e como, formas de governança 
associadas ao uso desses instrumentos impactam na melhoria ou retrocesso das condições sociais na região 
afetada e sobre da cidade como um todo. 

Consistem, no caso brasileiro, em instrumentos urbanísticos regulamentados pelo Estatuto da Cidade e em 
Planos Diretores. 

Com base nessas duas referências (pesquisa e participação) a proposta é discutir significado e implicações 
desses instrumentos que se inserem nos planos diretores de forma sobreposta, configurando um tipo de 
exceção no disposto para o conjunto da cidade. 

São delimitações territoriais onde instrumentos regulatórios de natureza contratual vêm sendo utilizados 
como mecanismos de planejamento para regular atores (do setor público, privado e da sociedade civil) 
envolvidos em projetos de intervenção em áreas previamente urbanizadas. Abrangem uma ampla 
variedade de modos de articulação entre os setores público e privado na promoção de projetos 
urbanísticos, por meio do estabelecimento de regimes contratuais e formas de contrapartida. São 
basicamente Operações Urbanas Consorciadas, PPPs e dispositivos indutores. 

Busca-se discutir a relação entre princípios da Reforma Urbana e instrumentos urbanísticos com que se tem 
trabalhado; observar esses novos instrumentos cotejando suas possibilidades e as interpretações dadas 
pelo mercado em sua utilização, o que evidencia a distância entre a promoção do Interesse Público que as 
sustenta e os produtos alcançados, o que pode evidenciar o descolamento entre princípios e instrumentos. 

Isso implica também na investigação das possíveis traduções em forma e desenho urbano de princípios 
expressos na Reforma Urbana, proposições que colocam em foco objetivos quanto ao desenvolvimento 
urbano, mas que praticamente não contêm imagem de configuração urbana. 

Serão apresentadas tanto conclusões da pesquisa teórico-prática quanto um salto mais livre da busca 
intelectual de novos entendimentos que estão ainda em fase inicial de formulação. 
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	6 - Moradia Social e Coexistência socioecológica 1
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	6
	MLRM_RESUMO_PAINEL_V_ENANPARQ_2018
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco



