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Prefácio 
 

Um livro sobre o Direito à Cidade não surge apenas de constructos teóricos, advém 

de questões mais latentes da sociedade brasileiras, questões estas que estão sendo 

discutidas por diversos Núcleos de Pesquisas, como o Observatório das Metrópoles da 

Universidade Estadual de Maringá. A fim de dar continuidade as pesquisas desenvolvidas 

no Observatório, surgiu o projeto do e-book, cujo o escopo definiu-se a partir das linhas 

de pesquisa que integram o programa “As Metrópoles e o Direito à Cidade na inflexão da 

ordem urbana brasileira”, desenvolvido no  âmbito do Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia (INCT), quais sejam:  Linha I - Metropolização e o desenvolvimento urbano: 

dinâmicas, escalas e estratégias; Linha II - Direito à Cidade na Metrópole: Bem-Estar 

Urbano e Oportunidades; Linha III- Direito à Cidade, Cidadania e Governança Urbana; 

Linha IV- Estratégias Metropolitanas para o Direito à Cidade e o Desenvolvimento 

Urbano.  

Considerando a definição das quatro linhas de pesquisas do Observatório das 

Metrópoles, propomos a composição de uma obra coletiva que reunisse autores de 

diversas áreas do conhecimento, cujas pesquisas abordassem questões urbanas. Reunimos 

pesquisadores de todo o Brasil, que escolheram e, também, foram escolhidos a participar 

desse compilado de conteúdos sob a égide do Direito à Cidade.  

Chegamos ao final dessa coleção de textos com dois grandes grupos, o primeiro 

nomeado como “Direito à Cidade em suas múltiplas definições”, pois foi corporificado 

por oito capítulos que tratam do Direito à Cidade de maneira ampla, desde os teóricos que 

definiram esse termo até análises a nível nacional.  

O segundo grupo de textos foi intitulado como “Estudos de caso e o Direito à 

Cidade das minorias sociais”, composto por nove capítulos que tratam sobre o tema de 

maneira mais específica, aprofundando-se em discussões regionais e locais.  

No primeiro grupo de textos, temos os seguintes capítulos: Capítulo 1 DIREITO À 

CIDADE, MOVIMENTOS SOCIAIS E LUTA PELO ESPAÇO URBANO: A 

RESSIGNIFICAÇÃO DA CIDADE A PARTIR DAS "JORNADAS DE JUNHO", de 

autoria de André Luiz Pereira Spinieli & Letícia de Paula Souza. Capítulo 2 POLÍTICAS 

PÚBLICAS E IMOBILIDADE URBANA: AS RELAÇÕES ENTRE A 

CICLOMOBILIDADE E O DIREITO À CIDADE, de autoria de Douglas Novelli & 

Luiza Fernandes Dittert. Capítulo 3 DESAPROPRIAÇÃO URBANÍSTICA PARA FINS 

DE PARCELAMENTO POPULAR, de autoria de Bárbara Garcia Brandão & Laura 

Albergaria de Castro Magalhães. Capítulo 4 JUSTIÇA DISTRIBUTIVA E O DIREITO 

À CIDADE, de autoria de David Melo van den Brule. Capítulo 5 OS CONSELHOS DE 

POLÍTICAS URBANAS E A DEMOCRACIA NAS CIDADES, de autoria de Antonio 

Rafael Marchezan Ferreira. Capítulo 6 GOVERNANÇA PÚBLICA E ESPAÇO 

URBANO: O LEGISLATIVO COMO MEDIADOR DO DIREITO À CIDADE EM 

MUNICÍPIOS, de autoria de Patrícia Sene de Almeida; Paulo Nascimento Neto & Samira 

Kauchakje; Breno Pacheco Leandro. Capítulo 7 ANÁLISE DO PROGRAMA MINHA 

CASA MINHA VIDA: ESTUDO DE CASO DE PÓS-OCUPAÇÃO REALIZADO EM 



2014, de autoria de Naiara Sandi de Almeida Alcantara & Gabriela Catarina Canal. 

Capítulo 8 PENSANDO AS CIDADES E TERRITÓRIOS INTELIGENTES PARA 

ALÉM DA TECNOLOGIA: ELEMENTOS PARA A AGENDA DO PLANEJAMENTO 

URBANO de autoria de Rosiane Alves Palacios & Edimara Mezzomo Luciano. 

No segundo grupo de textos, temos os seguintes títulos: Capítulo 9 REGIÃO 

METROPOLITANA DE MANAUS: ELEMENTOS PARA DISCUSSÃO SOBRE 

REDES GEOGRÁFICAS, de autoria de Fredson Bernardino Araújo da Silva; Marcos 

Castro de Lima & Kamila de Oliveira Craveira. Capítulo 10 TRANSPORTE COLETIVO 

E MOBILIDADE URBANA NO AGLOMERADO DE MARINGÁ: REALIDADE E 

ALTERNATIVAS de autoria de Leonardo Cassimiro Barbosa & Fabíola Castelo de 

Souza Cordovil. Capítulo 11 DIREITO À CIDADE E DISPUTA PELA PRODUÇÃO 

DO ESPAÇO URBANO NA REGIÃO NORTE DE TERESINA-PI de autoria de 

Francisco Wesley Marques Brandão. Capítulo 12 O PROCESSO PARTICIPATIVO 

PARA REQUALIFICAÇÕES URBANAS NA COHAB LINDÓIA: A 

RETROALIMENTAÇÃO PROJETUAL E URBANA SOB A ÓTICA DO USUÁRIO, 

VISANDO O DIREITO À CIDADE, de autoria de Matheus Barbosa & Nirce 

Medvedovski. Capítulo 13 A EXPANSÃO URBANA E A (RE)PRODUÇÃO DE 

ESPAÇOS PERIFÉRICOS EM UBERLÂNDIA(MG) de autoria de Beatriz Bicalho & 

Amanda Silva Almeida. Capítulo 14 GOVERNANÇA DE RECURSOS HÍDRICOS NO 

CONTEXTO DO ESPAÇO URBANO: ANÁLISE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS de autoria de Ailene de Oliveira 

Figueiredo & Lourival José de Oliveira. Capítulo 15 RASCISMO E SEGREGAÇÃO 

ESPACIAL HISTÓRICOS: ONDE RESIDEM ESTUDANTES NEGROS DO IFRS 

CAMPUS RIO GRANDE? de autoria de Sabrina Hax Duro Rosa; Laura Morales Lehn; 

Nathalia Piccini da Costa de Castro & Lara Mirapalheta Conceição. Capítulo 16 O 

DIREITO À CIDADE DA POPULAÇÃO LGBTI+ NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ: 

A PARTICIPAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO CONSELHO – CONTEXTO E 

PERSPECTIVAS de autoria de Hebert de Paula Giesteira Villela. Capítulo 17 A 

EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE DIREITO À CIDADE: DE HENRI LEFEBVRE ÀS 

TEORIAS FEMINISTAS E QUEER de autoria de Hortência Brito & Mariana Barbosa 

de Souza. 

 Acreditamos que para além de uma contribuição para o estado arte sobre a 

temática do Direito à Cidade, esse e-book representa a consolidação de um contínuo 

processo de produção acadêmica, por meio de análises teóricas e empíricas, no âmbito do 

Observatório das Metrópoles de Maringá, acrescido de pesquisas que versam sobre outros 

municípios brasileiros, valorizando-se assim, a pluralidade bem como as peculiaridades 

regionais e locais a respeito do espaço urbano. Dito isso, espera-se que esse material 

chegue à leitura dos teóricos da área, mas também de todos os grupos aos quais essas 

produções se fizerem pertinentes.  

 

Naiara Sandi de Almeida Alcantara 

Maringá, novembro de 2021 
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CAPÍTULO 1  
DIREITO À CIDADE, MOVIMENTOS SOCIAIS E LUTA PELO ESPAÇO URBANO: 

A RESSIGNIFICAÇÃO DA CIDADE A PARTIR DAS "JORNADAS DE JUNHO" 

 

 

André Luiz Pereira Spinieli 1 

Letícia de Paula Souza 2 

 

RESUMO 

A lógica capitalista no processo de construção das cidades contemporâneas possibilitou não 

apenas a regência dos espaços urbanos a partir de uma concepção mercadológica, responsável 

pela fragmentação urbana e pela introdução de rígidos marcadores de exclusão e desigualdade 

social, mas também remeteu o entendimento sobre o direito à cidade para um cenário de 

disputas travadas entre indivíduos, movimentos sociais e entes estatais. Diante desse cenário, 

faz-se necessário a afirmação do espaço urbano como território de convivência e 

oportunidades, fato que está diretamente ligada às mobilizações sociais introduzidas pelo 

Movimento Passe Livre. As "Jornadas de Junho" emergiram junto à sociedade brasileira 

alinhadas à eclosão de pautas reivindicatórias por direitos, que, encabeçadas por movimentos 

sociais urbanos, impactaram a forma de enxergar a cidade ao propor novas estratégias de uso 

do urbano como esfera de realização da justiça social. Partindo-se da hipótese de que a 

mobilização social urbana é fundamental para a construção de um direito à cidade vinculado 

aos princípios de justiça social, o objetivo deste trabalho é analisar o papel dos movimentos 

sociais urbanos como catalizadores sociopolíticos desses elementos, feito a partir de um olhar 

mais participativo, no qual a população é considerada e ouvida no processo de construção da 

cidade, tendo como pano de fundo os processos visualizados nas "Jornadas de Junho". Em 

termos metodológicos, emprega-se a abordagem dedutiva concentrada em três dimensões: 

direito à cidade, movimentos sociais e a investigação descritiva do Movimento Passe Livre, 

como exemplo de práxis emancipatória dos direitos sociais, com ênfase no direito à cidade. 
 

Palavras-chave: movimentos sociais urbanos; direito à cidade; Jornadas de Junho.  

                                                 

1 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual Paulista (UNESP). 

Especialista em Direitos Humanos pela Faculdade de Ciências e Tecnologias de Campos Gerais (FACICA). E-

mail: andre.spinieli@unesp.br  
2 Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Pesquisadora em 

estudos urbanos, cidades na contemporaneidade e dispersão e fragmentação urbana. E-mail: 

lepaulasouza@gmail.com.  
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1. INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade, as cidades se conformam como espaços necessariamente 

públicos, que servem de palco para as interações sociais, as trocas entre sujeitos que são 

necessariamente diferentes e as reivindicações por direitos e justiça social3 (MITCHELL, 

2003, p. 18). As relações sociais que se constroem na esfera urbana são demarcadas tanto por 

critérios de heterogeneidade de sujeitos quanto por elementos afeitos às diferentes lutas 

sociais travadas por grupos não hegemônicos em nome do direito à cidade4 e do acesso aos 

serviços urbanos (MITCHELL, 2003, p. 17-18). Nesse viés, uma das problemáticas centrais 

da construção desse direito está associada ao fato de que as cidades contemporâneas se 

encontram infiltradas pela lógica capitalista, que, alinhadas à racionalidade pertencente às 

classes economicamente dominantes, retira a possibilidade de construir espaços voltados à 

coabitação das diferenças ou mesmo para a participação ativa e plural de indivíduos e 

movimentos sociais (MITCHELL, 2003, p. 18; LEFEBVRE, 2011, p. 117).  

Enquanto questão que se arrasta desde a geração dos espaços urbanos dos últimos 

dois séculos5 (ENGELS, 1976, p. 50), a introdução de elementos pertinentes ao capitalismo 

no âmbito dos processos formativos das cidades contemporâneas permitiu que o urbanismo 

contemporâneo passasse a ser orientado por meio de uma concepção mercadológica 

(MARICATO, 1996, p. 43). Em realidade, essa problemática repercute diretamente na esfera 

de consolidação das exclusões e desigualdades sociais (MARICATO, 1996, p. 43-44). Mais 

que isso, trata-se de uma influência que atinge a ideia de cidade como espaço de realização de 

direitos, da sociabilidade e dos próprios fluxos de cidadania, impondo a necessidade de se 

reafirmar os cenários urbanos a partir de visões críticas e emancipatórias (MARICATO, 1996, 

p. 43-44; BRENNER, 2012, p. 11-12), que trazem consigo a possibilidade de ressignificar o 

direito à cidade e as lutas pelo espaço que ocorrem nessa esfera.  

                                                 

3 No âmbito deste trabalho, entendemos por justiça social o conjunto de estratégias direcionadas à construção de 

uma sociedade materialmente igual, que tenha por elemento central o respeito formal e a concretização de 

direitos fundamentais sociais. Além disso, em uma abordagem urbanística, a justiça social também funciona 

como critério hermenêutico de avaliação das condições e eventos que se sucedem no âmbito das cidades 

(HARVEY, 2009, p. 14). 
4 Sobre os elementos materiais que decorrem do conceito de direito à cidade, ver Krieger e Leblanc (2018, p. 

1048-1049).  
5 Autor preocupado com as trajetórias e influências do capitalismo na construção dos espaços urbanos ingleses e 

das políticas habitacionais na Inglaterra do século XIX, Friedrich Engels tinha especial inclinação para 

problemáticas de cunho social que lhe rodeavam. A crise inglesa de acesso à habitação foi associada pelo autor 

aos problemas crônicos do capitalismo: "O que hoje se entende por escassez de habitação é o particular 

agravamento das más condições de moradia dos operários em consequência da afluência repentina de população 

para as grandes cidades; é um formidável aumento dos aluguéis, uma maior aglomeração de inquilinos em cada 

casa e, para alguns, a impossibilidade total de encontrar abrigo" (ENGELS, 1976, p. 50).  
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Na condição de atores participantes da formação da cidade e das relações sociais 

travadas em seu âmbito, os movimentos sociais urbanos6 desempenham papéis fundamentais 

na formação do direito à cidade, uma vez que se organizam de acordo com estratégias de luta 

política em nome da possibilidade de conquistar os direitos que reivindicam (GUIMARÃES, 

2015, p. 723). Por isso, a conformação prática do direito à cidade decorre da concorrência de 

atores da sociedade civil, em seus diferentes e respectivos campos de participação social, para 

a assimilação de demandas vinculadas prioritariamente às classes não hegemônicas a fim de 

garantir uma dimensão de acesso aos direitos fundamentais de caráter social e coletivo e, 

consequentemente, possibilitar a construção da cidade enquanto esfera de coexistência das 

diferenças (MITCHELL, 2003, p. 18) e de transformações materiais (ANDRADE et al., 2017, 

p.1010; DUARTE, 2008, p. 42). De fato, identificar o direito à cidade por meio de seu 

conteúdo jurídico-social reclama analisar quais são os direitos emergentes das lutas sociais em 

cada conjuntura política e histórica (GOMES, 2018, p. 506).  

No Brasil, o significado da atuação dos movimentos sociais urbanos na esfera 

construtiva do direito à cidade sofreu profundas reformulações a partir dos eventos sociais e 

políticos que tomaram o país na última década (KRIEGER; LEBLANC, 2018, p. 1033). Ao 

conquistarem número significativo de adeptos nas principais metrópoles brasileiras em 2013, 

as "Jornadas de Junho" representaram a eclosão de pautas reivindicatórias desses 

movimentos, que impactaram diretamente na forma de enxergar o urbano (SILVA, 2015, p. 

315), uma vez que foram capazes de revelar novas estratégias de resistência, o uso da 

geografia urbana em prol da ocupação das ruas e o emprego da cidade como principal recurso 

para sua própria retomada (ROLNIK, 2015, p. 20). Os movimentos sociais urbanos que 

estiveram à frente desse instante da história brasileira foram cruciais para desvendar 

problemáticas mais densas e naturalmente invisíveis sobre a qualidade de bens, serviços e 

relações tecidas nas cidades.  

Em outros termos, significa dizer que as "Jornadas de Junho" significaram um 

momento histórico singular para o país, no qual diferentes forças sociais que formatam o 

direito à cidade cotidianamente, tanto vinculadas à sociedade civil quanto aos órgãos estatais, 

vieram à tona para, de um lado, promover manifestações favoráveis à redução dos custos de 

transportes públicos, à materialização do direito à cultura e ao enfrentamento da cidade como 

espaço de agenda e prática política (MOREIRA; SANTIAGO, 2013, p. 15) e, de outro, 

                                                 

6 Por movimentos sociais urbanos entendemos aqueles que realizam, no âmbito das cidades, "ações sociais 

coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar 

suas demandas" (GOHN, 2007, p. 13).  
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reprimir o direito fundamental ao protesto social (ZOCCAL, 2020, p. 14). Entre 

reivindicações em prol da materialização do direito à cidade e o reconhecimento do 

protagonismo de manifestantes e movimentos sociais urbanos formados por integrantes das 

classes baixa e média, tal como pelo novo proletariado, que tem por característica a 

sobreposição da renda pelo nível de escolaridade (SINGER, 2013, p. 27), as "Jornadas de 

Junho" funcionam como paradigma nacional para se investigar o papel dos movimentos 

sociais urbanos na luta pelo direito à cidade.  

Adotando-se como hipótese a ideia de que a atuação dos movimentos sociais urbanos 

é fundamental para naturalizar a lógica sociopolítica de construção do direito à cidade em um 

modelo adequado aos princípios de justiça social e apropriação das reivindicações advindas 

das classes não hegemônicas, agir que foi reformulado na última década, este trabalho 

objetiva discutir o papel desses movimentos sociais como núcleos fomentadores da 

materialização do direito à cidade. Para isso, recorre-se à narrativa histórica, social e 

urbanística das "Jornadas de Junho", cujo recorte é justificado pelo fato de se tratar de instante 

histórico nacional marcado por reivindicações por serviços públicos de qualidade, mobilidade 

urbana, direitos, participação social e ações contra a desigualdade urbanística. 

Metodologicamente, este trabalho emprega a abordagem dedutiva por meio da técnica 

bibliográfica e descritiva de investigação, cujo desenvolvimento ocorre de acordo com a 

literatura específica sobre os temas articulados em seu conteúdo. 

A fim de atingir os objetivos traçados, este artigo é dividido em três tópicos. No 

primeiro, discute-se a formação dos movimentos sociais urbanos e os pressupostos de uma 

luta coordenada rumo à concretização do direito à cidade, assim como são trabalhados os 

conceitos estruturantes do tema. No segundo, rascunham-se elementos centrais das "Jornadas 

de Junho", tendo como ponto de partida o impacto das manifestações na concepção das 

cidades brasileiras. No terceiro, aproxima-se da intersecção entre movimentos sociais 

urbanos, os processos reivindicatórios por serviços públicos de qualidade e a concretização do 

direito à cidade, de modo que avança sobre a concepção da cidade como direito.  

 

2. ESPAÇO URBANO, MOVIMENTOS SOCIAIS E CONSTRUÇÃO DO DIREITO À 

CIDADE 

A formação das cidades contemporâneas representa um reflexo direto do processo de 

apropriação capitalista do espaço urbano, que, associado à crescente industrialização e 

alienação das formas de luta social, permitiu a fragmentação urbana e a transformação dos 
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elementos constitutivos das cidades em preceitos puramente econômicos (MARICATO, 1996, 

p. 43). Desse modo, a cidade se torna campo no qual a realização de um direito à cidade 

vinculado aos princípios de justiça social depende necessariamente das possibilidades 

econômico-financeiras dos cidadãos. Em outros termos, pode-se dizer que possui acesso à 

moradia ou aos demais direitos de caráter social apenas aqueles que têm possibilidades de 

custear tais serviços. O enquadramento de diferentes direitos no âmbito da expressão "direito 

à cidade" decorre de seu uso para englobar reivindicações que incluem "o direito à moradia, o 

respeito à população de rua, o direito ao transporte público de qualidade e à mobilidade, a 

defesa de espaços públicos, e o direito à liberdade de manifestação" (CAFRUNE, 2016, p. 

186-187). 

O processo de apropriação capitalista da cidade trouxe aos centros urbanos uma nova 

dimensão e gama de significados. A partir do fenômeno da crescente industrialização e do 

capital, os centros urbanos se tornaram alvos de relevantes transformações, que impactaram 

fundamentalmente nas trajetórias da urbanização (SPOSITO, 1998, p. 30). Para além dos 

berços urbanos da experiência capitalista originária (NATAL, STOTZ, 2015, p. 265), a 

ordenação das cidades a partir desse fenômeno organizou o espaço de acordo com a (des) 

valorização do capital, de modo a gerar ao menos três elementos: a) aparentes desigualdades 

entre classes sociais que detinham mais ou menos poder econômico; b) a divisão social do 

trabalho urbano, que se aprofundou nas etapas subsequentes do capitalismo, indicando quem 

deveria ocupar trabalhos rentáveis ou não nas cidades; e c) inclinações estatais favoráveis aos 

interesses selecionados pelo capitalismo crescente (NATAL; STOTZ, 2015, p. 265). Nesse 

sentido, a infiltração da lógica capitalista no âmbito das cidades fez com que o urbano se 

constituísse como o moderno, ao mesmo tempo em que seu objeto é a reprodução de 

dinâmicas arcaicas de exclusão (MARICATO, 1996, p. 43).  

Na condição de resposta formulada às profundas alterações do significado de cidade 

que o capitalismo promoveu desde sua gênese, em suas formulações teóricas introdutórias, o 

direito à cidade foi compreendido como a síntese das reivindicações por novos modelos de 

formação e vivência do espaço urbano (CAFRUNE, 2016, p. 187), o que englobava desde o 

acesso aos direitos7 até a preocupação com a ruptura das desigualdades sociais. Essa 

                                                 

7 Sobre a relação entre cidade e direitos humanos: "Vivemos em uma época em que ideais de direitos humanos 

se deslocaram do centro da cena tanto política como eticamente. Uma considerável energia é gasta na promoção 

do seu significado para a construção de um mundo melhor. Mas, para a maioria, os conceitos em circulação não 

desafiam a hegemonia liberal e a lógica de mercado neoliberal ou o modo dominante de legalidade e ação estatal. 

Apesar de tudo, vivemos num mundo onde os direitos de propriedade privada e a taxa de lucro se sobrepõem a 
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aproximação nos permite identificar que a construção das cidades não pode ser dissociada das 

relações sociais que acontecem em seu âmbito, da natureza, das tecnologias e dos valores 

estéticos (HARVEY, 2012, p. 74). Assim, se a forma como as cidades se construíram foram 

decorrências do capital excedente em um primeiro momento na história (HARVEY, 2012, p. 

74), a urbanização deve ser reputada prioritariamente como um fenômeno de classes sociais 

hegemônicas, de modo que pensar o direito à cidade nesse campo significa entendê-lo como 

"o direito de mudar a nós mesmos pela mudança da cidade" (HARVEY, 2012, p. 74).  

Assim, a análise dialética das problemáticas que integram o modo de produção dos 

espaços urbanos indica que, se o direito à cidade era concebido inicialmente como construção 

de esferas de encontro e descoberta, com a gênese do capitalismo, a cidade passa a ser 

visualizada como mercadoria e espaço destinado à produção do lucro, "convertendo o 

habitante da cidade em objeto do espaço social" (DIAS; SILVA, 2018, p. 2). A passagem do 

direito à cidade no filtro da reificação, da transformação do urbano em objeto econômico, 

significa a desnaturalização do conceito de cidade como espaço central para as relações 

travadas na sociedade humana, para encampar a ideia de cidade como "resultado ou 

subproduto da industrialização" (TAVOLARI, 2016, p. 95). Ao contrário de uma concepção 

tradicional, responsável por visualizar o direito à cidade como mecanismo responsável por 

naturalizar os processos de reificação das cidades, esse conceito reclama contemporaneamente 

sua instrumentalização como forma de superar esse quadro e permitir que os atores urbanos 

materializem suas reivindicações e tenham acesso pleno à vida em comunidade (DIAS; 

SILVA, 2018, p. 3).  

É importante ter em mente que o direito à cidade, enquanto núcleo que conforma 

diferentes direitos de cunho social e coletivo a serem exercidos pelos atores urbanos, possui o 

condão de transformar a cidade em espaço de disputas e manuseios por diferentes sujeitos, 

que abarcam os capitalistas, os movimentos sociais e os grupos minoritários e não 

hegemônicos (HARVEY, 2014, p. 20; DIAS; SILVA, 2018, p. 3), que se tornam responsáveis 

por lhe conferir diferentes significados. Desse modo, a inserção possibilidade de regência do 

espaço urbano nas mãos dos capitalistas serviria prioritariamente aos seus interesses 

econômico-financeiros, convertendo a cidade em espaço destinado à especulação imobiliária, 

por exemplo. Na esfera dos grupos não hegemônicos, o direito à cidade serviria para alargar a 

cidade a fim de incluí-los socialmente e garantir o acesso aos serviços urbanísticos básicos. 

                                                                                                                                                         

todas as outras noções de direito. Aqui, procuro explorar um outro tipo de direito humano, o direito à cidade" 

(HARVEY, 2012, p. 73).  
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Em relação aos movimentos sociais urbanos, o direito à cidade representa a possibilidade de 

vincular a teoria à prática reivindicatória por justiça social. 

A necessidade de "luta urbana dos subalternos [para] assimilar e reivindicar o direito 

à cidade para si" (DIAS; SILVA, 2018, p. 3) decorre dos novos sentidos da cidade, que, 

formatada de acordo com os preceitos do capitalismo, exige daqueles que não ostentam 

posições hegemônicas em sociedade a introdução de uma dimensão utópica da vida nos 

centros urbanos, que funciona como resposta à lógica mercantilista de produção do espaço. 

Nesse sentido, o direito à cidade se posiciona no campo das disputas pelo espaço urbano 

como o ato de encarar a construção de uma nova cidade, sobre bases distintas do capitalismo 

puro (LEFEBVRE, 2011, p. 106), ou o direito ativo de fazer a cidade de forma diferente, a 

fim de moldá-la de acordo com as necessidades coletivas (HARVEY, 2013, p. 33). Em outro 

sentido, representa afirmar que "se nosso mundo urbano foi imaginado e feito, então ele pode 

ser reimaginado e refeito" (HARVEY, 2013, p. 33). É justamente no âmbito desse quadro de 

conflitos em torno do direito à cidade que os movimentos sociais urbanos se posicionam. 

Em realidade, os movimentos sociais que possuem como objeto de atuação a 

transformação urbana buscam a edificação de um novo estado de coisas urbanístico, que tenha 

por caráter o reconhecimento da capacidade de diferentes atores sociais em se organizar, 

assimilar e compreender o impacto de suas ações rumo à outra forma de conceber o espaço 

urbano. A mercantilização da vida e a precarização das condições humanas nos centros 

urbanos contemporâneos têm propiciado uma volta epistemológica à função transformadora 

dos movimentos sociais, de modo que, instrumentalizando o direito à cidade, tem-se 

verificado que a mobilização social em prol da alteração das condições urbanas permite tanto 

o surgimento de novas utopias para um futuro possivelmente igualitário quanto o 

desenvolvimento de propostas alternativas para a produção de cidades e assentamentos 

humanos, dando voz especialmente àqueles que são afetados pela exclusão e marginalização 

sociais e, como consequência, subtraídos do âmbito de participação ativa na formação das 

cidades (CHUECA, 2019, p. 17-18).  

A gênese dos movimentos sociais urbanos está relacionada à incorporação de novos 

sujeitos sociais no âmbito de planejamento direto ou indireto das cidades, responsáveis por 

desnudar uma dimensão ainda não explorada do direito à cidade, que leva em consideração 

três vertentes: a) a distribuição justa de recursos materiais e espaciais, assegurando boas 

condições de vida nos assentamentos humanos; b) o exercício da cidadania por todos os atores 

sociais e políticos a partir da efetividade das estruturas, processos e políticas governamentais; 
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e c) o reconhecimento da diversidade humana em termos de gênero, etnia, religião, 

patrimônio, memória coletiva e práticas culturais (CHUECA, 2019, p. 15-17). A canalização 

de reivindicações por meio da mobilização social revela a urgente necessidade de releitura 

sobre a função prática dos movimentos sociais urbanos em face da luta pelo direito à cidade 

(GOHN, 2014, p. 22). Assim, a importância da luta desses movimentos sociais está na 

organização dos cidadãos rumo à concretização do direito à cidade em uma perspectiva 

vinculada aos princípios de justiça social.  

No Brasil, a incorporação do direito à cidade no âmbito da legislação8 permitiu a 

visualização de significativos contrastes entre o previsto em lei e a realidade das cidades 

brasileiras, que, imersas em um quadro de negação de direitos, são incapazes de ofertar aos 

cidadãos possibilidades equânimes de exercer seus direitos no âmbito das cidades e, mais que 

isso, de satisfazer suas necessidades básicas (FRIENDLY, 2013, p. 158; CAFRUNE, 2016, p. 

190). Nesse sentido, a atuação dos movimentos sociais urbanos é fundamental para a 

reconfiguração do conceito de direito à cidade, que tem por finalidade ser concebido como o 

"direito de viver em um território regular, com serviços públicos, conectado à cidade, 

participando dos processos de decisão política" (CAFRUNE, 2016, p. 191; SAULE JÚNIOR, 

1999, p. 117). Portanto, visualizar as trajetórias dos movimentos sociais urbanos ao longo das 

"Jornadas de Junho" representa a tentativa de ressignificar o papel desses atores na construção 

dos espaços urbanos.  

 

3. "JORNADAS DE JUNHO" COMO REFORMULAÇÃO DO DIREITO À CIDADE 

Em 2013, a ocorrência das "Jornadas de Junho" no Brasil trouxe não apenas um 

relevante objeto de estudo para as ciências sociais e jurídicas, mas principalmente um marco 

para a identificação de uma cadeia de transformações sociopolíticas no país. Apesar das 

manifestações e ocupações das ruas das grandes metrópoles nacionais terem ocorrido em 

                                                 

8 Na legislação brasileira, o direito à cidade foi introduzido no âmbito do Estatuto da Cidade: Art. 2º A política 

urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante as seguintes diretrizes gerais:  

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 

ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 

e futuras gerações; 

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; 

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de 

urbanização, em atendimento ao interesse social; 

[...]  
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2013, verifica-se que as "Jornadas de Junho" ainda concebem frutos na contemporaneidade, 

uma vez que a intersecção de elementos sociais, políticos, culturais, jurídicos e econômicos 

decorrentes permanecem sem data e hora para acabar (PASSETTI, 2018, p. 13). Na verdade, 

os manifestos que emergiram no Brasil são parte de um processo geopolítico de indignações 

globais a respeito da dificuldade de acessar direitos fundamentais e serviços urbanos, de modo 

que as "Jornadas de Junho" se aliam a outras manifestações ocorridas na África, na Europa e 

na América Latina, responsáveis por destituir governos, reivindicar melhores condições de 

acesso aos direitos sociais e contestar os rumos traçados pelo capitalismo neoliberal 

(CARNEIRO, 2012, p. 7; ZOCCAL, 2020, p. 21).  

Na academia, as repercussões das "Jornadas de Junho" estão situadas na narrativa de 

intérpretes que sustentam a ideia de que as manifestações não tiveram caráter de insurreição, 

uma vez que os problemas de classe social não eram a pauta central, mas somente um 

movimento que mobilizou ao menos 350 municípios brasileiros na mesma época e ameaçou 

diretamente a realização da Copa das Confederações, evento futebolístico, no país (SINGER, 

2013, p. 24). A visualização das "Jornadas de Junho" sob esse ponto de vista não permite 

afirmar a ocorrência de mudanças profundas no campo político, embora o aspecto social tenha 

sido enormemente afetado (SINGER, 2013, p. 24), o que inclui as alterações e reformulações 

do conceito de direito à cidade para os movimentos sociais urbanísticos. De outro lado, as 

manifestações de junho representaram a inauguração de reivindicações sociais em nome de 

melhores condições em termos de direitos e acessibilidade aos serviços públicos com garantia 

de qualidade, definindo-se por meio da polarização, confusão e sofrimento social 

(PINHEIRO-MACHADO, 2019, p. 36).  

Os câmbios sociais realizados pelas "Jornadas de Junho" em São Paulo, onde o 

movimento tomou proporções nacionais e permitiu o alastramento de ideais de luta social 

para outras localidades do Brasil, tiveram como estopim o anúncio da Prefeitura Municipal e 

do Governo do Estado no sentido de que a tarifa de transporte público aumentaria 20 centavos 

(ZOCCAL, 2020, p. 21). Atuante no campo da mobilidade urbana desde 2003, com o anúncio 

da mudança de valores do transporte público paulista, o Movimento Passe Livre se articulou 

em prol do passe-livre para os cidadãos impossibilitados de custear os novos valores e contra 

o aumento da tarifa do transporte público (TAVOLARI, 2016, p. 93). No início do mês de 

junho de 2013, foram convocadas as primeiras manifestações via Facebook. Nos atos, os 

manifestantes foram recebidos com estratégias violentas de contenção pelos órgãos paulistas 
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de segurança pública, culminando tanto na detenção quanto no ferimento de manifestantes 

(ZOCCAL, 2020, p. 22).  

Em relação a outros protestos levados a cabo por movimentos sociais urbanos no 

Brasil, a principal inovação das manifestações que ocorreram no âmbito das "Jornadas de 

Junho" foi o emprego da violência como tática primária dos manifestantes (TATAGIBA, 

2014, p. 55), que foi verificada a partir de "pneus e latas de lixo incendiadas, fachadas de 

bancos destruídas, estações de metrô depredadas, carros de emissora de televisão atacados e 

confronto aberto com a polícia" (TATAGIBA, 2014, p. 55). Para além da visão prática sobre 

as manifestações, o retrato dos protestos que foi desenhado pela mídia reduziu os atos a 

vandalismo e vinculou os manifestantes à identidade e tática de combate dos black blocs 

(GOHN, 2014, p. 22), dificultando o alinhamento da opinião pública com o propósito dos 

protestos. No entanto, a estratégia de criminalização e associação dos manifestantes a grupos 

que não fizeram parte da gênese das manifestações "foi a forma mais simples que muitos 

dirigentes encontraram para responder à situação, buscando descaracterizar as reivindicações 

e gerar dúvidas e apreensão no público receptor das imagens e relatos dos conflitos" 

(ZOCCAL, 2020, p. 23).  

Na esfera de reformulação do direito à cidade e do papel dos movimentos sociais 

urbanos, as "Jornadas de Junho" podem ser objeto de leitura social a partir de três diferentes 

etapas. Por meio das redes sociais, a primeira fase engloba tanto a convocação de 

manifestantes para a realização dos atos públicos em prol da redução das tarifas de transporte 

público quanto os quadros de violência policial e destruição do patrimônio público 

transmitidos na mídia nacional (SINGER, 2013, p. 24). Em relação a essa fase, o direito à 

cidade, em uma dimensão vinculada aos princípios de justiça social, pode ser visualizado sob 

a perspectiva do impulso primário para a realização de manifestações a favor do acesso ao 

transporte público de baixo custo e de qualidade e da repressão policial em face dos 

manifestantes, revelando a dificuldade de acessar o direito à cidade em seu viés de luta pelo 

espaço urbano.  

A segunda etapa foi caracterizada pela quarta manifestação contrária ao aumento da 

tarifa do transporte público paulista. Ainda que a primeira tenha sido indicada como aquela 

em que se deu início à repressão por parte dos órgãos de segurança pública contra 

manifestantes e na qual houve aproximação ao papel da mídia como instrumento discursivo, 

dissuasivo e formador da opinião pública, a segunda fase é marcada pelo incremento dos 

níveis e estratégias de repressão violenta às manifestações, sobretudo pelo fato de que, no ato 
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de 13 de junho de 2013, a polícia militar atuou de forma desorganizada, fazendo com que se 

atingissem "transeuntes e jornalistas de maneira indiscriminada" (SINGER, 2013, p. 25). 

Assim, enquanto plataforma para transformações político-sociais9, o direito à cidade dos 

manifestantes foi cerceado por um padrão de ação estatal que virou a opinião pública contra 

as manifestações, descaracterizando os reais objetivos do movimento (GOHN, 2014, p. 23).  

A adoção estatal de um padrão repressivo no âmbito das "Jornadas de Junho" 

provocou uma reação imediata dos manifestantes no sentido de incluir dentre as pautas de 

reivindicação o direito à livre manifestação (SOUZA, 2020, p. 139; ZOCCAL, 2020, p. 23). 

Nessa segunda fase, o aumento do número de atos e manifestantes pressionou a Prefeitura 

Municipal e o Governo do Estado de São Paulo a revogar o aumento da tarifa do transporte 

público paulista, o que não foi suficiente para conter a continuidade das manifestações e, 

sobretudo, o avanço das pautas. Isso porque, em 20 de junho de 2013, estimou-se a 

participação de mais de um milhão de pessoas em todos os protestos ocorridos em território 

brasileiro (GOHN, 2014, p. 23). Em realidade, a sensível adição da problemática da violência 

policial no âmbito das "Jornadas de Junho" trouxeram às ruas grupos vinculados a discursos 

nacionalistas e à pauta anticorrupção e um crescente movimento de polarização político-

ideológica entre direita e esquerda (SAFATLE, 2017, p. 111; ZOCCAL, 2020, p. 24). 

A terceira fase das "Jornadas de Junho" representou, simultaneamente, o progresso 

no número de manifestantes que aderiram aos atos e a emergência de bandeiras e pautas 

contraditórias entre si e que não guardavam relação direta com o direito à cidade ou mesmo 

com a problemática das tarifas do transporte público e de outros serviços sociais (SINGER, 

2013, p. 25-26). A introdução de uma terceira fase nas "Jornadas de Junho" decorre do marco 

de 20 de junho de 2013 e significou a fragmentação das temáticas reivindicadas, 

representando, até certo ponto, uma pluralidade de problemas tratados no âmbito de uma 

única manifestação (TATAGIBA, 2014, p. 41). A questão havia deixado de ser 

exclusivamente a tarifa dos transportes públicos para abrir margem à inclusão (não 

coordenada) de pautas como os gastos excessivos com a preparação de megaeventos no 

Brasil, a aprovação de projetos de lei contrários às minorias e grupos vulneráveis e os 

episódios de corrupção que indicavam a participação de membros do governo (ZOCCAL, 

2020, p. 24).  

                                                 

9 À época das "Jornadas de Junho" , era comum visualizar cartazes empunhados pelos manifestantes com os 

dizeres "Desculpe o transtorno, estamos mudando o país".  
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A terceira fase se consolidou por meio da multiplicidade de temáticas encampadas no 

mesmo ato, uma vez que, "[...] à medida que o protesto se nacionalizava, o desejo de mudança 

e contra tudo o que está aí se metamorfoseava em diferentes e contraditórias bandeiras de luta 

que acabavam dividindo o espaço em um mesmo protesto" (TATAGIBA, 2014, p. 41). 

Enquanto o Movimento Passe Livre adotou estratégias apartidárias, a infiltração de temáticas 

adversas ao objeto inicial das "Jornadas de Junho" materializou atos antipartidários, já que as 

bandeiras de partidos políticos foram rechaçadas em manifestações (ZOCCAL, 2020, p. 24). 

Se entendermos as "Jornadas de Junho" como um ciclo de confrontos pela realização concreta 

da justiça social, faz-se necessário reputá-la como movimento que atravessou o sistema social 

brasileiro, com rápida difusão e adesão de manifestantes pertencentes a diferentes classes 

sociais (TARROW, 2009, p. 182; ZOCCAL, 2020, p. 24-25). 

Para além disso, as "Jornadas de Junho" repaginaram o protagonismo dos 

movimentos sociais urbanos na construção do direito à cidade, o que nos interessa investigar 

no terceiro tópico deste trabalho.  

 

4. DIREITO À CIDADE EM DISPUTA: MOVIMENTOS SOCIAIS URBANOS E A 

RESSIGNIFICAÇÃO DA CIDADE NAS "JORNADAS DE JUNHO" 

A compreensão da cidade como espaço de assimilação e materialização de direitos e 

princípios de justiça social está interligada à missão de atender às novas demandas por acesso 

a direitos fundamentais articuladas por indivíduos e movimentos sociais urbanos, que 

reclamam a adoção de uma percepção da cidade como direito instrumental para que outros 

elementos jurídico-sociais sejam garantidos – ou, em outros termos, que a (re) produção do 

espaço urbano seja visualizada a partir do direito à cidade (LEFEBVRE, 2011, p. 117-118). 

As intersecções firmadas entre o aprofundamento da fragmentação urbana, da segregação 

social e da desvalorização sociopolítica das cidades em virtude da penetração do capitalismo 

em sua lógica construtiva e constitutiva (SOTTO, 2016, p. 45) geraram cenários que perderam 

o caráter de palco da luta sociopolítica pelo conjunto de garantias que formam o direito à 

cidade. Repensar o papel dos movimentos sociais urbanos no processo de ressignificação da 

cidade a partir das "Jornadas de Junho" implica inserir o espaço urbano em um contexto de 

disputas. 

Nesse sentido, a compreensão do direito à cidade como complexo de direitos que 

formam a vivência cidadã nos espaços urbanos, quando atravessado pelo protagonismo dos 

movimentos sociais atuantes nesse campo, indica que a legitimidade dos processos políticos 



 
  

CAPÍTULO 1 
DIREITO À CIDADE, MOVIMENTOS SOCIAIS E LUTA PELO 

ESPAÇO URBANO: A RESSIGNIFICAÇÃO DA CIDADE A 
PARTIR DAS "JORNADAS DE JUNHO" 

13 
 

segue necessariamente uma lógica que vem de "baixo para cima", uma vez que cabe aos 

indivíduos e coletivos sociais o direito de dizer e reivindicar a cidade de acordo com suas 

necessidades, e não ao Estado. Ao menos em sua gênese, as "Jornadas de Junho" desvelaram 

problemáticas sociais que careciam de debate público e ficavam ao alvedrio dos mecanismos 

estatais e indicaram que as decisões sobre questões que tocam a concretização do direito à 

cidade, que não se confunde com uma política urbana estatal (FROTA, 2019, p. 164), 

dependem de uma construção horizontal e alinhada com as necessidades dos moradores da 

cidade. Por isso, embora tenham adotado como objeto central da mobilização o aumento da 

tarifa do transporte público paulista, as "Jornadas de Junho" não tinham por finalidade se 

prender a essa temática, mas sim debater um dos muitos pontos que compõem o acesso à 

cidade como direito (MARICATO, 2013, p. 24). 

Em relação à concretização do direito à cidade, mais que meras reuniões ou 

manifestações públicas, esse conjunto de atos de junho significou uma mobilização 

sociopolítica formada tanto pela "classe média inconformada com diferentes aspectos da 

realidade nacional, quanto integrantes de um novo proletariado, cuja escolaridade se mostrava 

mais elevada que a renda" (ZOCCAL, 2020, p. 25). Na verdade, em São Paulo, o fato das 

"Jornadas de Junho" terem sido iniciadas a partir da movimentação de um grupo social 

preocupado com a situação de trabalhadores e cidadãos desprovidos de renda suficiente para 

custear os aumentos impostos pela Prefeitura Municipal e pelo Governo do Estado trouxe à 

tona um conjunto de atos heterogêneos, que tinham cruzamentos de classe social e de 

ideologias, já que conglomerou adeptos da esquerda, da direita e do centro (SINGER, 2013, p. 

36).  

Em atos dessa natureza, com rápida difusão de pautas e inflamação por diferentes 

localidades brasileiras, o protagonismo preocupado com a realização do direito à cidade 

encabeçado pelos movimentos sociais urbanos revela que, por meio de suas práticas espaciais, 

esse grupos sinalizam novas perspectivas para as cidades (NEVES, 2016, p. 17). Pensar a 

cidade sob uma perspectiva qualitativa, distanciando-se da visão de consumidor de bens e 

serviços para enquadrar a ideia de apropriação do espaço, possibilita sua transformação para 

fazer do espaço urbano parcela do direito à vida (urbana) (NEVES, 2016, p. 17). Assim, a 

importância urbanística das "Jornadas de Junho" está relacionada às questões sacrificiais da 

população, uma vez que a condição dos transportes e dos serviços sociais na malha urbana 

delimitam necessariamente os níveis de maior ou menos dose de sacrifícios por parte dos 

habitantes (MARICATO, 2013, p. 24). Ainda que a medida de aumento da tarifa atingisse 
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todas as classes sociais, "é das camadas de rendas mais baixas que ela vai cobrar o maior 

preço da imobilidade" (MARICATO, 2013, p. 24).  

A partir dos eventos de 2013, entender que os movimentos sociais urbanos 

constituem importantes personagens nos processos de luta por um direito à cidade vinculado  

necessariamente aos princípios de justiça social implica a renovação tanto de seu 

conceito e finalidade quanto de suas estratégias de intervenção espacial na produção da cidade 

como direito coletivo, cuja transformação depende do exercício de um poder coletivo apto a 

remodelar processos de urbanização (HARVEY, 2014, p. 20). Se a produção da cidade é 

coletiva, dessa dimensão deve derivar a possibilidade de usufruir de bens, serviços e espaços 

urbanos em condições de igualdade e com reflexos de justiça social como forma de equalizar 

as diferenças em termos econômicos, políticos e culturais. Sob a ótica de reformulação do 

direito à cidade no Brasil, as "Jornadas de Junho" transbordaram social e politicamente 

elementos relacionados à indignação da população frente aos problemas que assolavam o país 

à época (NEVES, 2016, p. 2; SOUZA, 2015, p. 109).  

Por meio de estratégias de luta sociais e práticas espaciais para a retomada do espaço 

na cidade e da compreensão do urbano como direito fundamental, os movimentos sociais 

urbanos atuantes na esfera das "Jornadas de Junho", especialmente o Movimento Passe Livre, 

responsável pela introdução da problemática na agenda e no debate público, tiveram como 

orientação a ocupação das ruas e a determinação direta de seus fluxos e usos (MOVIMENTO 

PASSE LIVRE, 2015, p. 16). Nesse sentido, as "Jornadas de Junho" abriram margem para o 

debate e a prática transformadora sobre o direito à cidade, a justiça social introduzidas nas 

cidades e a revalorização do espaço urbano como palco para a materialização de direitos e 

expectativas sociais reivindicadas por indivíduos e coletivos (NEVES, 2016, p. 4; 

MERRIFIELD, 2013, p. 21-22). Os protestos provocaram certa virada epistemológica no 

conceito de direito à cidade, que, encampando o viés crítico, fez com que a luta pela cidade 

passasse "a ser depositária das expectativas de mudança das projeções de justiça, democracia 

e igualdade na cidade" (TAVOLARI, 2016, p. 106).  

Ao levar para as ruas brasileiras um considerável número de manifestantes 

potencialmente alinhados ao discurso do Movimento Passe Livre no sentido de que a cidade 

deve ser utilizada como instrumento para sua própria retomada, utilizando esse campo de 

atuação e a paralização do sistema de transporte público das metrópoles e cidades menores 

para buscar sua melhoria (MOVIMENTO PASSE LIVRE, 2015, p. 16), as "Jornadas de 

Junho" invocaram prioritariamente a classe trabalhadora, mais afetada pelas medidas que 
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deram origem aos protestos, para se posicionarem como sujeitos transformadores da realidade 

material (NEVES, 2016, p. 5). Assim, a rebeldia presente nas vozes dos manifestantes ao 

longo dos muitos atos que aconteceram em 2013 foi motivada pela necessidade de expandir 

os sentidos do direito à cidade e fazer emergir uma discussão pública fragilizada e 

enfraquecida sobre a relação entre cidade e justiça social (ROLNIK, 2015, p. 12-13). 

O impacto dos movimentos sociais urbanos na construção de um novo direito à 

cidade no Brasil a partir das "Jornadas de Junho" se deve prioritariamente à revelação de 

estratégias de resistência, conhecimento da geografia urbana em prol da ocupação das ruas e, 

sobretudo, do uso da cidade como arma para sua própria retomada (ROLNIK, 2015, p. 20). A 

ressignificação da cidade no âmbito das "Jornadas de Junho" perpassa necessariamente pela 

ideia de que os espaços públicos devem ser vistos como lugares nos quais as questões sociais 

são identificadas, assinaladas e significadas (GOMES, 2012, p. 24). Desse modo, pode-se 

dizer que a mobilização social notabilizada em 2013 no Brasil, que ainda gera significativos 

debates sobre o direito de protesto e sua criminalização ou mesmo sobre a cidade, teve como 

característica central servir de reação à paulatina naturalização dos processos de exclusão 

social e oposição de obstáculos ao acesso à cidade como direito. 

As "Jornadas de Junho" inauguraram academicamente uma categoria de novíssimos 

movimentos sociais urbanos (GOHN, 2014, p. 25), que possuem como marcos a diversidade 

de identidades entre seus membros, o uso de múltiplas referências que cruzam marcadores 

sociais, políticos e ideológicos e a fragmentação de temáticas. Ainda que o encerramento 

formal dos protestos tenha se dado em um momento de vitória política após pressão de 

indivíduos e movimentos sociais urbanos sobre organismos governamentais das metrópoles e 

cidades menores, o fato de terem sido encabeçados por grupo pertencente a essa nova 

categoria fez com que fossem percebidas "ressignificações das constelações semânticas da 

sociedade a partir de experiências diversas de politização da vida cotidiana, invisíveis à mídia 

e aos intelectuais de escritório" (BRINGEL; PLEYERS, 2015, p. 11), o que enquadra o direito 

à cidade como preocupação desses grupos de manifestantes. 

A ocupação do espaço público tem por finalidade impactar positivamente a esfera do 

direito à cidade e das garantias jurídico-sociais que formam esse conceito. Nas "Jornadas de 

Junho", a estratégia de ir às ruas foi suficiente para ressignificar o direito à cidade e 

reintroduzir o espaço público em uma perspectiva de campo necessário para transformações 

que atingem as diferentes classes sociais e promovem mudanças mais incidentes na vivencia 

urbana de grupos não hegemônicos. Assim, esse conjunto de protestos e o protagonismo dos 
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movimentos sociais urbanos permitiram a aproximação da sociedade, em seus múltiplos 

fragmentos, à gestão das cidades e dos serviços públicos, além de trazer à tona o debate e a 

experiência sobre cidade, justiça social e bem-estar da população. Por isso, os movimentos 

sociais possuem especial importância nesse âmbito de luta, já que constituem o canal de 

diálogo entre a sociedade civil e os organismos estatais e fortalecem as demandas 

introduzidas por diferentes setores sociais (DIAS; SILVA, 2018, p. 6).  

 

5. CONCLUSÃO 

No âmbito urbano, as diferentes formas de ocupação da cidade foram cruciais para 

perfazer uma apropriação desigual do espaço urbano, fazendo com que os movimentos sociais 

buscassem – e ainda buscar – por cidades mais juntas (NEVES, 2016, p.4). No Brasil, as 

"Jornadas de Junho" atuaram como um marco histórico importante para o debate sobre a 

atuação dos movimentos sociais urbanos na luta pelo direito à cidade, uma vez que tiveram 

como ponto central a noção sobre a dificuldade de efetivação das garantias sociais, da 

fragilidade e, principalmente da necessidade de ressignificar as cidades e posição dos 

movimentos na agenda da reforma urbanística (ROLNIK, 2015, p. 16) e das lutas sociais por 

direitos (HARVEY, 2014, p. 14).  

 Pode-se afirmar que a importância dos movimentos sociais urbanos tem em relação 

à sua inserção na agenda política vinculada à tentativa de reinterpretar o direito à cidade a 

partir da práxis social de que o pertencimento à cidade não pode ser negado pela 

impossibilidade de se movimentar por ela (TAVOLARI, 2016, p. 106). Isto é, durante os 

protestos de 2013 esse tipo de atuação perpassa pelo reconhecimento das cidades como palco 

favorecido para as lutas sociais recentes, fazendo com que o direito à cidade continue à tona 

para as reinvindicações populares como parte de uma emancipação social.  

Observa-se que as "Jornadas de Junho" representaram um tipo de organização dos 

movimentos sociais em prol da realização do direito à cidade, permitindo não apenas a 

construção de outra perspectiva para a vida urbana nas principais metrópoles, mas também a 

transformação democrática e a apropriação dos espaços pelos cidadãos, algo já colocado por 

Harvey (2014, p.28) como um elemento politico de direito que pode "mudar e reivindicar a 

cidade mais de acordo com nossos mais profundos desejos". Logo, é possível concluir que as 

Jornadas de junho sob a ótica da luta pelo direito à cidade, foi justamente utilizar as cidades 

como espaço para a mobilização e a afirmação de suas reivindicações, de modo a reunir 

diferentes atores sociais e garantir uma cidade plural.  
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CAPÍTULO 2 
POLÍTICAS PÚBLICAS E IMOBILIDADE URBANA: AS RELAÇÕES ENTRE A 

CICLOMOBILIDADE E O DIREITO À CIDADE  

 

 

Luiza Fernandes Dittert1 

 Douglas Henrique Novelli2 

 

RESUMO 
Conforme descrito por Lefebvre, o direito à cidade envolve, para além do simples direito de habitar a 

cidade, o direito de participar e ajudar a produzir uma vida urbana mais justa e inclusiva. Nesses termos, 

a imobilidade urbana surge hoje como um dos principais elementos que previnem populações periféricas 

de efetivamente participarem da vida e produção do espaço urbano, ao suprimir o acesso desses 

indivíduos até mesmo aos recursos mais básicos, como oportunidades de emprego e serviços de 

educação, saúde e lazer. A ciclomobilidade surge nesse cenário como uma solução em potencial, tendo 

em vista sua acessibilidade mesmo às classes sociais de menor poder aquisitivo. Assim, o presente 

capítulo se propõe a fazer uma análise de sua efetividade nesse sentido. Para tanto, inicia com uma 

reflexão teórica sobre conceitos importantes para compreender o problema em questão, como o de 

exclusão social associada à mobilidade, o de direito à mobilidade e o próprio direito à cidade. Avança, 

então, para uma análise das políticas públicas de implementação de malhas cicloviárias nas cidades de 

Curitiba e São Paulo, acompanhada de dados socioeconômicos sobre os dois municípios. A partir do 

material coletado, conclui-se que a ciclomobilidade de fato possui o potencial para ajudar a superar as 

inequidades no acesso ao transporte nas grandes metrópoles brasileiras, porém, o atual padrão de 

investimento público no modal acaba por apenas reproduzir a exclusão já existente.  

 

Palavras-chave: Direito à cidade; Direito à mobilidade; Ciclomobilidade. 

                                                 
1 Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Positivo (UP) e atual Diretora de Urbanismo do 

município de Morretes, Paraná. Desenvolve pesquisas na área de Mobilidade Urbana com ênfase nos modais ativos 

como modo de transporte. 
2
 Doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e mestre em Ciência Política pela 

mesma instituição. Membro do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais (NEPRI) da UFPR, é o atual editor 

executivo de seu jornal associado, a Revista Conjuntura Global (ISSN 2317-6563). 
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1. INTRODUÇÃO 

 Com a expansão dos grandes centros urbanos, a mobilidade se tornou um dos principais 

fatores que orientam o crescimento e o desenvolvimento das cidades, dado que possibilita o 

acesso de pessoas, bens e serviços à diversas regiões ao conectar um lugar ao outro. No entanto, 

as condições de deslocamento são constantemente marcadas por conflitos sociais, econômicos, 

políticos e espaciais, tornando o acesso e o direito à cidade desigual, sobretudo nas grandes 

metrópoles, onde se observa um acentuado aumento do número de veículos motorizados, o qual 

vem acompanhado de um agravamento do consumo energético, da poluição sonora, visual e 

ambiental, dos congestionamentos e dos gastos com infraestrutura, além de contribuir para a 

segregação social, para o espraiamento das cidades e para seu crescimento não planejado. 

Assim, conforme apontado por Verlinghieri e Schwanen (2020), o neoliberalismo, a 

urbanização desenfreada, a emergência climática e, agora, a crise sanitária causada pela 

pandemia da COVID-19, criaram uma “tempestade perfeita” que demanda uma análise mais 

profunda sobre questões relativas ao transporte, mobilidade urbana e acesso ao direito à cidade 

das populações periféricas.  

Nesse cenário, a bicicleta tem ganhado destaque diante de outros modais de transporte, 

sendo considerada um modal alternativo e sustentável por diversos aspectos, como ser acessível 

a todas as classes sociais; demandar pouco gasto e manutenção; e ser benéfica à saúde do 

usuário e ao meio ambiente. Em resposta a esse movimento, cada vez mais tem-se investido no 

desenvolvimento de políticas públicas e planejamento urbano voltados para a infraestrutura 

cicloviária, englobando leis que priorizam o ciclista e parcerias público-privadas em 

intervenções viárias, com a intenção de criar ambientes adequados e seguros para o uso desse 

modal. No entanto, algumas destas iniciativas, ainda que à primeira vista positivas, podem 

também acentuar a exclusão social e beneficiar apenas uma pequena parcela da população, visto 

que, não raro, excluem dessas benfeitorias as populações periféricas que se deslocam 

diariamente em direção às regiões centrais para ir aos seus empregos ou em busca de opções 

melhores de serviços de saúde, educação e lazer. 

A presente pesquisa se volta para essa lacuna da literatura ao explorar as interações 

entre mobilidade urbana e direito à cidade da população periférica, observando especificamente 

o potencial não explorado da ciclomobilidade para melhorar a qualidade de vida desses 

indivíduos. Adota-se uma estrutura de duas grandes seções, sendo a primeira dedicada a 

reflexões teóricas sobre conceitos como o direito à mobilidade e exclusão social associada à 

mobilidade, além de como estes se relacionam com a efetiva realização do direito à cidade das  
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populações periféricas; enquanto a segunda seção se volta para a análise do perfil dos ciclistas 

brasileiros, somada a uma análise das redes cicloviárias das cidades de Curitiba e São Paulo, 

acompanhada de uma análise socioeconômica destes mesmos municípios.  

 

2. MOBILIDADE URBANA, EXCLUSÃO SOCIAL E O DIREITO À CIDADE 

 Conforme apontado por Paola Castañeda (2020), mais de meio século após sua 

proposição inicial por Henri Lefebvre (1968), o conceito de direito à cidade continua sendo um 

marco teórico relevante pelo qual a maioria das problemáticas urbanas hodiernas podem ser 

analisadas. De forma resumida, o direito à cidade consiste no direito dos habitantes do espaço 

urbano de participar plenamente de sua produção, além de apropriá-lo e empregá-lo a fim de 

satisfazer suas necessidades. Tal qual notado por Attoh (2011, p. 674), em seu cerne principal, 

o conceito parece estar ancorado na ideia da cidade enquanto uma obra coletiva, construída por 

meio das ações diárias de seus habitantes. Envolve, para além do simples direito de habitar a 

cidade, o “direito à vida urbana, transformada, renovada” (Lefebvre, 2001, pp. 117–118), não 

sendo assim apenas um direito ao material e concreto, mas também metafísico, no sentido que 

abarca “reinvindicações abstratas dos cidadãos ao apropriar espaço, tempo, corpo e desejo, e de 

não serem alienados da vida urbana que criaram” (Castañeda, 2020, p. 3, tradução nossa)3. 

Logo, o direito à cidade “existe simultaneamente como um direito de acesso ao espaço público, 

um direito de acesso a bens socioeconômicos como moradia, um direito de organização coletiva 

e um direito fundamental dos pobres e marginalizados de produzir uma cidade mais justa” 

(Attoh, 2012, p. 5, tradução nossa)4. 

 Isto posto, conforme apontado por autores como Don Mitchell (2003) e David Harvey 

(2008, 2014), as cidades, com suas ruas e espaços públicos em geral, apesar de públicas, jamais 

foram verdadeiramente lugares de interações livres e não-intermediadas, sendo sim, 

tradicionalmente, espaços de exclusão. Nas palavras de Harvey (2008, p. 24, tradução nossa)5, 

 

Desde seu princípio, as cidades têm emergido através de concentrações geográficas e 

sociais do produto excedente. A urbanização sempre foi, portanto, um fenômeno de  

                                                 
3
 Texto original: “citizens’ abstract claim to appropriate space, time, the body, and desire, and not be alienated 

from the urban life they have created”. 
4
 Texto original: “exists simultaneously as a right to access public space, a right to access socioeconomic goods 

like housing, a right to organize collectively, and a fundamental right of the poor and marginalized to produce a 

more just city”. 
5
 Texto original: “From their inception, cities have arisen through geographical and social concentrations of a 

surplus product. Urbanization has always been, therefore, a class phenomenon, since surpluses are extracted from 

somewhere and from somebody, while the control over their disburse- ment typically lies in a few hands”. 
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classe, já que os excedentes são extraídos de algum lugar e de alguém, enquanto o 

controle sobre seu dispêndio normalmente está a cargo de algumas poucas mãos. 

 

Assim, embora seja um padrão percebido historicamente, é ainda relevante notar que 

esse processo de urbanização, sincrônico à exclusão social e espacial, não apenas persistiu no 

regime capitalista, como, possivelmente, tenha se acirrado, tendo em vista que, ao depender da 

mobilização do produto excedente, é criada uma “conexão íntima” entre a urbanização e o 

próprio desenvolvimento do capitalismo (Harvey, 2008, p. 24). Logo, para o autor, “reivindicar 

o direito à cidade” consistiria em “reivindicar algum tipo de poder modelador sobre os 

processos de urbanização” (Harvey, 2014, p. 5, tradução nossa)6, ou, mais especificamente, em 

reivindicar um “maior controle democrático sobre a produção e utilização do excedente” 

(Harvey, 2008, p. 37, tradução nossa)7. 

Paradoxalmente, conforme apontado por Attoh (2011), o direito à cidade, dependendo 

de como for apresentado, pode soar como um direito antidemocrático, tendo em vista que abre 

precedentes para uma minoria demandar o uso do espaço público de maneiras que a maioria da 

população, ou seus governantes democraticamente eleitos, considerem inapropriadas ou mesmo 

ilegítimas. Dito isso, conforme aponta o autor, a democracia não é aqui entendida como um 

simples exercício do desejo da maioria, mas sim, primordialmente, como uma proteção dos 

direitos das minorias para usufruir do mesmo espaço urbano construído coletivamente. Assim, 

“o direito à cidade pode ser igualmente um direito ao poder coletivo e um direito contra decisões 

coletivas injustas” (Attoh, 2011, p. 667, tradução nossa)8. 

Essa perspectiva se torna particularmente relevante ao considerarmos que, conforme 

Harvey (2014, p. 15) aponta, a crescente inequidade na distribuição de riquezas impacta 

diretamente na construção espacial de nossas cidades, marcadas cada vez mais por “fragmentos 

fortificados”, como condomínios particulares e espaços públicos privatizados, mantidos sobre 

constante vigilância e fechados às camadas populares. Gradativamente, o espaço urbano vai se 

caracterizando por cidades fragmentadas e propensas ao conflito social e econômico entre seus 

habitantes, com visões de mundo e perspectivas de futuro em grande parte definidas pelos bens  

 

 

                                                 
6
 Texto original: “To claim the right to the city […] is to claim some kind of shaping power over the processes of 

urbanization”. 
7
 Texto original: “greater democratic control over the production and utilization of the surplus”. 

8
 Texto original: “the right to the city can equally be a right to collective power and a right against unjust collective 

decisions”. 
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de consumo aos quais esses têm acesso. Nesse sentido, ao tratar sobre o Sul-Global, Marcello 

Balbo (1993, p. 25, tradução nossa)9 ainda destaca como  

 

mesmo na América Latina, onde a maioria das cidades data do século XVI, parece 

estar em curso um processo de “tribalização”: a cidade está se dividindo em diferentes 

partes separadas, com a aparente formação de muitos “microestados”. Bairros ricos, 

com todos os tipos de serviços, tais como escolas exclusivas, campos de golfe, quadras 

de tênis e polícia privada patrulhando a área 24 horas por dia, se entrelaçam com 

assentamentos ilegais onde a água só está disponível em fontes públicas, não existe 

sistema de saneamento, a eletricidade é pirateada por uns poucos privilegiados, as 

estradas se tornam riachos de lama sempre que chove, e onde o compartilhamento da 

moradia é a norma. Cada fragmento parece viver e funcionar de forma autônoma, 

aderindo firmemente ao que tem sido capaz de agarrar na luta diária pela 

sobrevivência. 

 

Ademais, autores como Fernandes (2007) destacam como os movimentos de luta 

latino americanos pelo direito à cidade têm, conceitualmente, se concentrado nos dois aspectos 

que o autor entende como os pilares daquilo que foi proposto por Lefebvre, isto é, o direito à 

habitação e o direito à participação na vida urbana. Por sua vez, estes envolveriam, de modo 

mais específico, “o direito ao planejamento urbano; o direito social à moradia; o direito à 

preservação ambiental; o direito à aquisição do valor excedente de seu trabalho; e o direito à 

regularização dos assentamentos informais” (Fernandes, 2007, p. 211, tradução nossa)10. 

De modo semelhante, recentemente autores variados começaram a considerar o papel 

que o acesso à cidade impõe sobre as condições dos indivíduos de realizarem seu direito à 

mesma, tomando-o como pré-requisito para a devida apropriação do espaço urbano e 

participação em seus processos, introduzindo assim à literatura o conceito de “direito à 

mobilidade”. Por um lado, este se manifesta como “uma parte fundamental do direito à cidade”, 

sendo necessário para que tanto o direito à habitação como o direito à participação na vida 

urbana sejam realizados; e, por outro, vai além, “enriquecendo a perspectiva oferecida pelo 

direito à cidade ao chamar a atenção para o papel-chave das mobilidades na produção de  

 

                                                 
9
 Texto original: “Even in Latin America, where most cities date from the sixteenth century, a process of 

‘tribalization’ seems to be underway: the city is splitting into different separated parts, with the apparent formation 

of many ‘microstates’. Wealthy neighborhoods provided with all kinds of services, such as exclusive schools, golf 

courses, tennis courts and private police patrolling the area around the clock intertwine with illegal settlements 

where water is available only at public fountains, no sanitation system exists, electricity is pirated by a privileged 

few, the roads become mud streams whenever it rains, and where house-sharing is the norm. Each fragment 

appears to live and function autonomously, sticking firmly to what it has been able to grab in the daily fight for 

survival”. 
10

 Texto original: “the right to urban planning; the social right to housing; the right to environmental 

preservation; the right to capture surplus value; and the right to the regularization of informal settlements”. 
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processos urbanos” (Verlinghieri and Venturini, 2018, p. 2, tradução nossa11. Ver também: 

Sheller, 2011; Van Neste and Sénécal, 2015; Verlinghieri and Schwanen, 2020).  

Assim, conforme argumenta Verlinghieri (2020, p. 6), o conceito de direito à 

mobilidade tem em seu cerne a concepção de que os sistemas de transporte e a mobilidade 

urbana em geral são fundamentais para proporcionar acesso a recursos, afetando 

significativamente os níveis de desigualdade e negando o direito à cidade quando não 

distribuídos de maneira justa. Ademais, como apontam Lucas et al. (2016), os grupos mais 

pobres em qualquer sociedade tendem a ser aqueles que desfrutam da menor mobilidade, 

frequentemente sofrendo com a carência de transporte público e privado – tanto em número de 

opções quanto na qualidade dos serviços que lhes estão disponíveis –, sendo forçados a 

caminhar por trajetos longos e inseguros. Ao mesmo tempo, essas populações mais pobres 

frequentemente habitam regiões periféricas, onde há poucas oportunidades de emprego local e 

carência de opções de lazer e de serviços públicos de qualidade. Juntos, esses elementos 

interagem para criar o que os autores chamam de “uma armadilha de pobreza”, com a falta de 

opções de transporte limitando o acesso dessas populações a empregos, educação, saúde e ao 

seu direito à cidade como um todo (Lucas et al., 2016, p. 354). 

Em grande parte, esse problema parece derivar da centralidade que o automóvel exerce 

no planejamento urbano das grandes cidades modernas, com “a solução às necessidades diárias 

de mobilidade sendo baseadas no uso hegemônico do carro particular” (Cebollada, 2006, p. 

107, tradução nossa)12, o qual se converte em um instrumento essencial para o acesso ao 

território urbano como um todo e nos obriga a questionar se as populações periféricas estão 

tendo seu direito à cidade efetivamente atendido. Nesse sentido, vários autores já apontaram 

como os setores mais pobres da sociedade não se beneficiam igualmente de melhorias na 

infraestrutura viária, seja porque não possuem acesso a um veículo próprio ou porque não 

conseguem pagar pelos serviços de transporte público (ver: Booth, Hanmer and Lovell, 2000; 

Gachassin, Najman and Raballand, 2010; Khandker and Koolwal, 2011), o que sugere uma 

resposta negativa ao questionamento anterior. 

Essa conjuntura lamentável de negação ao direito à cidade, entendido aqui sob sua 

perspectiva mais crítica enquanto capacidade de transformar a vida e o espaço urbano, em  

                                                 
11

 Texto original: “On one hand, the right to mobility is functional part of the right to the city […] On the other 

hand, the right to mobility goes beyond and enriches the perspective given by the right to the city bringing the 

attention to the key role of mobilities in the production of urban processes”. 
12

 Texto original: “la solución a las necesidades de movilidad cotidiana se basa en el uso hegemónico del vehículo 

privado”. 
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grande parte pode ser resumida no conceito de “exclusão social associada à mobilidade”, 

cunhado por Kenyon, Lyons e Rafferty (2002) e entendido por estes como 

 

o processo pelo qual as pessoas são impedidas de participar da vida econômica, 

política e social da comunidade devido à reduzida acessibilidade a oportunidades, 

serviços e redes sociais, no todo ou em parte devido à insuficiente mobilidade em uma 

sociedade e um ambiente construídos em torno do pressuposto de alta mobilidade 

(Kenyon, Lyons and Rafferty, 2002, pp. 210–211, tradução nossa)13. 

 

Isto posto, é relevante se ter em mente que, como já demonstrado por Currie e Delbosc 

(2010), inequidades no acesso ao transporte e exclusão social associada à mobilidade não são 

necessariamente sinônimos, sendo plenamente possível ser socialmente excluído, mas ainda 

assim ter bom acesso ao transporte; ou não ter acesso, mas ainda assim estar socialmente 

incluído no espaço e na vida urbana. Nesse sentido, Lucas (2012) aponta como as inequidades 

no acesso ao transporte interagem com a vulnerabilidade social para criar aquilo que chama de 

“pobreza de transporte”14, a qual, por sua vez, levaria à inacessibilidade de bens e serviços 

essenciais, além do afastamento da vida urbana como um todo, resultando na exclusão social e 

em eventuais maiores desigualdades no tocante ao acesso ao transporte. A Imagem 1 ilustra 

esse processo, apresentando o framework teórico sugerido pela autora para entender as 

principais interações entre esses elementos e processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Texto original: “The process by which people are prevented from participating in the economic, political and 

social life of the community because of reduced accessibility to opportunities, services and social networks, due 

in whole or in part to insufficient mobility in a society and environment built around the assumption of high 

mobility”. 
14

 “Transport poverty”, no orginal em inglês. 
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Imagem 1 – Relações entre inequidades no acesso ao transporte, vulnerabilidade social e 

exclusão social associada à mobilidade. 

 

Fonte: traduzido de Lucas (2012, p. 107). 

 

Nesses termos, a autora argumenta que a exclusão social associada à mobilidade seria 

produto das interações entre (1) fatores causais individuais, como idade, gênero e raça; (2) 

fatores associados à estrutura da área local, como a ausência de serviços de transporte público 

disponíveis ou adequados e carência de infraestrutura geral; e (3) fatores relacionados à 

economia nacional e/ou global, como alterações no mercado de trabalho, migrações e marcos 

legislativos. Ademais, defende que 

 

o conceito também é útil do ponto de vista da política de transportes porque relaciona 

especificamente estes problemas com os valores, processos e ações das principais 

agências de prestação de serviços, que são vistas como tendo sistematicamente 

excluído certos indivíduos, grupos ou comunidades dos benefícios de suas decisões e 

práticas políticas. A implicação desta conceitualização, portanto, é que sua resolução 

cabe principalmente aos órgãos sociais que são responsáveis pela execução das  
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políticas, e não aos indivíduos que são afetados (Lucas, 2012, p. 106, tradução e grifo 

nossos)15. 

 

Isto posto, como a própria ressalta, isso não significa que decisões devem ser tomadas 

em um vácuo conceitual, sendo sim de vital importância para os formuladores de política 

reconhecer que as habilidades, recursos e vivências dos indivíduos afetados também precisam 

ser considerados na concepção de políticas públicas. Sugere, assim, o afastamento de uma 

“abordagem tradicional baseada em sistemas para o fornecimento de transporte em direção a 

uma perspectiva de política social mais focada nas pessoas e em suas necessidades”, a qual 

“questione sobre igualdade de oportunidades [...] e também comece a levantar questões sobre 

justiça redistributiva” (Lucas, 2012, p. 106, tradução nossa)16. 

A exclusão social associada à mobilidade se revela assim um problema que precisa ser 

enfrentado pelos formuladores de políticas públicas através de múltiplas estratégias, que 

respeitem as realidades locais e se complementem para efetivamente garantir o direito à 

mobilidade das populações periféricas. Nesse sentido, a ciclomobilidade surge como uma 

estratégia ímpar, tendo em vista que a bicicleta enquanto meio de transporte transforma a 

própria percepção de seu usuário sobre o espaço no qual habita e transita, promovendo um 

engajamento mais direto e genuíno com a cidade ao expor seus usuários ao que Petersen (2007, 

p. 37, tradução nossa)17 denomina como uma “relação dialética com a urbanidade”, além de 

que, como apontado por Furness (2010, p. 89, tradução nossa)18, “andar de bicicleta pode 

cultivar uma consciência aguçada não apenas do direito de alguém à cidade, mas também do 

seu direito de ser produzido pela cidade”. Assim, a próxima seção se dedica a analisar o papel 

da ciclomobilidade nas estratégias de mobilidade urbana implementadas pelo poder público, 

observando seu potencial – aproveitado ou não – para reduzir a exclusão social associada à 

mobilidade e efetivamente garantir o direito à cidade das populações periféricas.  

 

                                                 
15

 Texto original: “The concept is also useful from a transport policy perspective because it specifically relates 

these problems back to the values, processes and actions of key delivery agencies, which are seen to have 

systematically excluded certain individuals, groups or communities from the benefits of their policy decisions and 

practices. The implication of this conceptualisation, therefore, is that its resolution primarily rests with the social 

agencies that are responsible for policy delivery, rather than the individuals that are affected”. 
16

 Texto original: “a move away from the traditional systems-based approach to transport provision, towards a 

more people-focused and needs-based social policy perspective. […] It asks questions about equality of 

opportunity to access key services [...] and also begins to raise the issue of redistributive justice”. 
17

 Texto original: “dialectical relationship with urbanity”.  
18

 Texto original: “riding a bike can cultivate a keen awareness of not only one’s right to the city but also one’s 

right to be produced by the city”. 
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3. A BICICLETA COMO MODAL ALTERNATIVO: UMA SOLUÇÃO POSSÍVEL 

PARA A IMOBILIDADE URBANA? 

 De modo geral, dois fenômenos regeram a evolução das cidades brasileiras a partir de 

meados do século XX. Por um lado, observou-se um intenso processo de urbanização, com a 

população da área urbana passando de 18,7 milhões de pessoas em 1950 para mais de 160 

milhões em 2010 (IBGE, 2010), processo esse que, acompanhado da então larga 

disponibilidade de terras, resultou na produção de vastas metrópoles, tanto em termos do 

número de habitantes quanto em termos de dispersão territorial. Conforme apontado por 

Vasconcellos (2018), na maioria dos casos esse fenômeno ocorreu de modo descontrolado, em 

grande parte devido à falta de planejamento e de regulamentações adequadas para o uso da 

terra. Nesse cenário, a massa de migrantes pobres costumeiramente se via sem outra opção além 

de viver, legal ou ilegalmente, em áreas periféricas, sendo forçados a percorrer longas distâncias 

diariamente e impondo pressões que os sistemas de transporte não estavam preparados para 

enfrentar. 

Sincronicamente, a partir de meados do século XX, com a evolução da indústria 

automobilística e do rodoviarismo, o transporte motorizado particular passou a ser visto como 

objeto de status e tratado como o futuro da mobilidade urbana, com as cidades passando a ser 

planejadas na escala deste modal. O resultado desses processos se rebate no planejamento 

urbano por meio da construção de vias largas e calçadas estreitas, priorizando o espaço dos 

automóveis e dos estacionamentos em detrimento dos espaços para pedestres e modais ativos. 

 Apesar de recentemente o automóvel ter se tornado um bem de consumo mais acessível 

economicamente – o que já produziu um aumento substancial no número de veículos 

particulares –, esse modal de transporte ainda não é necessariamente acessível à toda população. 

Ademais, esse aumento repentino no número de veículos, insustentável para a capacidade das 

cidades, foi progressivamente acentuando um tráfego caótico, caraterizado por grandes 

engarrafamentos e pela segregação do usuário com seu entorno. Ao invés de facilitar e diminuir 

o tempo de percurso para atividades cotidianas, o efeito foi contrário e impactou na rotina tanto 

daqueles que possuem um automóvel, quanto dos usuários de transporte público, que também 

ficam presos no trânsito intenso. Torna-se, portanto, imperativo pensar em modais alternativos, 

que reduzam as adversidades hoje enfrentadas com o trânsito urbano e melhorem a relação geral 

de seus usuários com a cidade. Nesse cenário, a ciclomobilidade surge como uma opção 

particularmente atrativa, tendo em vista que, além de seus benefícios à saúde e ao meio  
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ambiente, é financeiramente acessível, tornando-se, ao menos em tese, uma opção viável às 

populações periféricas. 

 

3.1 PERFIL DO USUÁRIO BRASILEIRO 

  Conforme os dados da pesquisa realizada pela ONG Transporte Ativo (2015)19 sobre o 

perfil do ciclista brasileiro no ano de 2015, o Brasil então já contava com mais de 60 milhões 

de bicicletas circulando pelas vias de todo o país, sendo a vasta maioria (88,1%) utilizada, 

mesmo que de forma esporádica, para deslocamento ao trabalho20. O Gráfico 1 expõe esses 

dados, indicando os principais destinos dos usuários do modal. Como é possível observar, entre 

os outros destinos elencados, constam o lazer/encontro social na segunda colocação (76% dos 

usuários), seguido de compras (59,2%) e, com menor incidência, o uso para se deslocar à escola 

ou faculdade (30,5%). Esses dados estão em conformidade com o potencial notado 

anteriormente da bicicleta ser uma opção sustentável e simples, ideal para atividades de lazer e 

atividade física, mas que também se adequa como meio de transporte para o uso cotidiano 

(Nakamori et al., 2015).  

 

Gráfico 1 – Principais destinos da população que utiliza a bicicleta para transporte cotidiano 

no Brasil no ano de 2015. 

 

Fonte: Transporte Ativo (2015). 

                                                 
19

 Realizada em dez cidades do Brasil: Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Niterói, Porto Alegre, Recife, 

Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, sendo entrevistados 5012 ciclistas. 
20

 A mesma pesquisa ainda revela o perfil do ciclista quanto à faixa etária, havendo a predominância de jovens 

adultos, entre 25 e 34 anos (Transporte Ativo, 2015). 
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 Outro ponto digno de consideração é o custo financeiro do uso da bicicleta. Além de ser 

um modal cuja utilização independe de combustíveis fósseis (e, portanto, é inerentemente mais 

barato que veículos motorizados), a bicicleta é de modo geral mais acessível para todas as 

classes sociais, revelando um potencial único para ser utilizada como elemento de integração 

da sociedade na (re)produção do espaço urbano ao priorizar a escala humana e valorizar o 

convívio social. Neste sentido, o estudo realizado pelo Centro Brasileiro de Análises e 

Planejamento (CEBRAP, 2018) mensura o impacto da bicicleta como elemento transformador 

da realidade social através de três dimensões comumente adotadas: 

i. Social, porque incentiva uma maior interação das pessoas com a cidade e o convívio 

entre elas em virtude da velocidade do modal ser reduzida; 

ii. Ecológica, por reduzir as emissões de carbono e melhorar a saúde do indivíduo que a 

utiliza; e 

iii. Econômica, pois os investimentos com infraestrutura cicloviária são menores que os 

investidos em infraestrutura viária, além dos gastos com saúde pública em doenças 

cardiovasculares diminuírem devido às melhoras do condicionamento físico dos 

usuários. 

Além disso, há um recente uso da bicicleta que está atrelado à crescente taxa de 

desemprego e ao estabelecimento de relações de trabalho informais. Trata-se da bike courier 

ou ciclista mensageiro, o qual tem se popularizado para entrega de mercadorias graças ao seu 

uso por start-ups como o iFood, Uber Eats e Rappi. Qualquer pessoa, qualificada ou não, pode 

aderir ao trabalho, bastando apenas ter uma bicicleta, própria ou alugada, e um smartphone 

disponível para fazer parte do sistema de entregas. Nesse sentido, ressalta-se que, 

possivelmente, esse uso pode vir a ser caracterizado como uma quarta dimensão do uso da 

bicicleta nas áreas urbanas. 

Ademais, no ano de 2020 o uso da bicicleta aumentou no Brasil e no mundo devido à 

crise sanitária causada pela pandemia de Covid-19, a qual exigiu, como forma de prevenção, o 

isolamento social, uso de máscara e higienização das mãos com maior frequência, com a 

Organização das Nações Unidas (2020) chegando a recomendar a promoção do ciclismo e da 

caminhada como modais alternativos ao transporte público. Nesse sentido, muitas cidades como 

Berlim (Alemanha), Bogotá (Colômbia) e Vancouver (Canadá) implantaram ciclovias 

temporárias/emergenciais como forma de garantir o distanciamento social e uma mobilidade 

mais segura, tanto para o trabalho como para o lazer e exercícios físicos. Embora iniciativas 

dessa natureza tenham sido raras em solo brasileiro, de acordo com levantamentos realizados  
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pela Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (2021), houve um aumento de 50% nas vendas 

de bicicletas no ano de 2020 em comparação a 2019, evidenciando a necessidade urgente de 

melhor planejamento para o modal. 

 

3.2 CICLOMOBILIDADE: UMA SOLUÇÃO PARA A IMOBILIDADE URBANA OU MAIS UM REFLEXO DA 

MESMA? 

 Apesar da ciclomobilidade ter grande potencial para reduzir os custos da mobilidade 

urbana e representar um aspecto chave para uma cidade sustentável e inclusiva, o uso deste 

modal é inibido por diversos fatores como a insegurança viária, a falta de equipamentos, a 

vulnerabilidade do tráfego e os riscos impostos pela criminalidade (Nakamori et al., 2015). 

Conforme apontado pela pesquisa realizada pela Transporte Ativo em 2015, dentre os principais 

problemas enfrentados destacados pelos ciclistas está, em primeiro lugar, a falta de respeito dos 

condutores motorizados, fruto de um comportamento cultural de idealização do automóvel; em 

segundo, a falta de infraestrutura adequada para a ciclomobilidade, como ciclovias e 

ciclofaixas, além de estruturas de apoio como vestiários, bicicletários e oficinas, que auxiliam 

em caso de imprevistos e oferecem segurança aos usuários; e, em terceiro lugar, a falta de 

segurança no trânsito, aspecto atrelado à fragilidade da bicicleta em relação aos modais 

motorizados. 

 Nesse sentido, várias têm sido as iniciativas do poder público para incentivar o uso da 

bicicleta em deslocamentos de curtas distâncias. Exemplos incluem a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (Brasil, 2012), que tem nas suas diretrizes priorizar os modos de transporte 

individual e não motorizado; o Código de Trânsito Brasileiro (Brasil, 1997), que reconhece que 

a bicicleta integra o sistema de trânsito e deve seguir normas de utilização voltados para a 

segurança do ciclista no compartilhamento com outros modais; e os Planos Diretores 

Cicloviários, adotados por várias cidades e que preveem a implantação de redes integradas de 

vias exclusivas para pedestres e ciclistas (para exemplos, ver: Porto Alegre, 2008; Fortaleza, 

2015; Curitiba, 2019; São Paulo, 2019). 

 Isto posto, para que essas implantações sejam efetivas, o Estado necessita, em conjunto 

com os outros agentes modeladores do espaço, planejar e implementar práticas de desenho 

urbano efetivo e campanhas educativas para uma mudança no comportamento cultural da 

população, além de fiscalizar para que a ciclomobilidade possa ser uma alternativa sustentável 

para o trânsito das grandes cidades. No entanto, o que se observa é que, na maioria das vezes, 

essas melhorias tendem a favorecer apenas parte da população, em geral a que habita as áreas  
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mais centrais e já infraestruturadas, prevalecendo o interesse de minorias e ignorando a 

necessidade de condições favoráveis para este modal ser utilizado pela população periférica. 

Como aponta Vasconcellos (2018), com exceção de setores da classe média que nos anos 2000 

começaram a usar bicicletas para o lazer ao fim de semana, pessoas com menor poder 

aquisitivo, que só podem viajar a pé ou de bicicleta, permanecem isoladas e abandonadas, sem 

conseguir obter o apoio das autoridades de trânsito nos grandes centros brasileiros. 

 Esse padrão parece se reproduzir nacionalmente, atingindo até mesmo centros urbanos 

como Curitiba e São Paulo, normalmente citados como exemplos positivos na implementação 

de ciclovias21. As Imagens 2 e 3 apresentam comparativos de mapas para essas duas cidades, 

com o primeiro mapa de cada exemplo expondo a distribuição de rendimento médio mensal, 

com maior concentração de renda nas regiões centrais e as periferias mais pobres; enquanto o 

segundo mapa apresenta as redes cicloviárias de cada cidade.  

 

Imagem 2 – Distribuição de renda média por bairro e infraestrutura cicloviária em Curitiba. 

    

Fontes: Boreki (2011) e Curitiba (2019b). 

 

 

                                                 
21

 Ver Reis (2014), Ribeiro e Rocha (2017) e Velasco et al. (2018). 
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Imagem 3 – Distribuição de renda média por bairro e infraestrutura cicloviária em São Paulo. 

     

Fontes: Rede Nossa São Paulo (2020) e São Paulo (2019). 

 

Conforme pode ser observado, a disposição de traçado descontínuo e concentrado nas 

regiões centrais evidencia a precariedade de investimentos nas áreas periféricas, cuja população 

é exatamente aquela que mais se beneficiaria com investimentos públicos no modal. Os 

moradores e usuários das regiões periféricas somente podem usufruir da infraestrutura 

cicloviária após se locomoverem aos bairros centrais, utilizando-se de outros modais 

motorizados ou enfrentando condições adversas ao dividir o espaço viário com esses, situação 

agravada porque muitas vezes essa população não tem condições econômicas para esse tipo de 

deslocamento. Assim, a ciclomobilidade, apesar de apresentar grande potencial para reduzir as 

inequidades no acesso ao transporte e efetivamente garantir os direitos à mobilidade e à cidade 

das populações periféricas, acaba por meramente reproduzir modelos historicamente 

construídos, aprofundando o padrão de urbanização precário nessas regiões.  

   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora que, ao longo dos anos, várias medidas tenham sido tomadas pelo poder 

público para desafogar o trânsito e melhorar a qualidade de vida da população nas grandes 

cidades brasileiras, como a criação de vias exclusivas para ônibus, a integração de modais de  
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transporte e a implementação das chamadas vias calmas no centro das cidades, apenas na última 

década  a bicicleta começou a ganhar um lugar de destaque no cenário da mobilidade urbana. 

Isto posto, na maioria dos municípios brasileiros prevalecem os investimentos em regiões já 

privilegiadas em termos de infraestrutura para outros modais de transporte, sendo notável a falta 

de planejamento e ações estratégicas voltados para os bairros periféricos. 

A implementação de ciclovias nos grandes centros urbanos brasileiros deve ser 

necessariamente entendida sob o prisma da luta de classes, refletindo a disputa de interesses 

entre as elites centrais e as classes trabalhadoras que vivem nas periferias. Ademais, como já 

apontado por Vasconcellos (2018), a natureza multifacetada que caracteriza as interações no 

trânsito, com cada indivíduo adotando diferentes papéis de acordo com os vários modais de 

transporte que utiliza, torna particularmente difícil a organização de movimentos sociais 

voltados para demandar melhorias em um determinado modal de transporte específico. Assim, 

o que se viu a partir da década de 1990 foi o surgimento limitado de movimentos de classe 

média alta, advogando por melhorias nas estruturas cicloviárias com a finalidade exclusiva da 

prática do ciclismo como forma de lazer, movimentos esses que, além de ainda tímidos, 

possuem interesses divergentes daqueles da população periférica, conforme demonstrado ao 

longo do capítulo. 

Torna-se assim imperativa a atuação do poder público para corrigir o padrão de 

exclusão social que tem marcado o desenvolvimento urbano das grandes metrópoles brasileiras 

ao longo das últimas décadas. De fato, conforme notado por Fernandes (2007), a nova ordem 

jurídica criada pelo Estatuto da Cidade (Brasil, 2001) já criou condições para a reforma urbana 

em vários municípios, entretanto, essas reformas têm se focado muito nos aspectos 

habitacionais que permeiam o conceito do direito à cidade, falhando em atender aos aspectos 

de participação ao permitir a contínua reprodução de padrões de exclusão social associados à 

mobilidade.  

Nesse sentido, a ciclomobilidade emerge como um modal prioritário, ao não apenas 

ser acessível às populações periféricas de baixa renda, mas também ampliar o contato de seus 

usuários com a própria cidade ao produzir um engajamento mais direto e aberto com o meio 

urbano, se comparado aos modais de transporte motorizados. Afinal, como exposto por Harvey  
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(2008, p. 23, tradução nossa)22, “o direito à cidade é muito mais do que a liberdade de acesso 

aos recursos urbanos: é um direito de mudarmos a nós mesmos, mudando a cidade.” 
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo tratar a desapropriação urbanística como método eficaz para que 

as políticas de parcelamento popular possam ser efetivadas, concretizando, assim, o Direito à Moradia. 

Para isso, foi feita o questionamento se tal assunto é abordado nas legislações que tratam de 

planejamentos urbanísticos, e desapropriação, para isso, foram realizadas pesquisas nas legislações 

infraconstitucionais, e na CRFB/88 que consagra o Direito à Moradia enquanto um direito social e 

fundamental. Além disso, foi feito o levantamento bibliográfico sobre o tema, procurando o que os 

principais autores do Direito Administrativo tratam sobre a desapropriação urbanística e suas 

consequências. Ao final ficou constatado que o tema não é abordado de detalhadamente nas legislações, 

ademais não é algo que é efetivado através de Políticas Públicas, não sendo interesse do Poder Público 

buscar tanto a concretização do Direito à Moradia, quanto a função social da Cidade na promoção de 

direitos e interação social, tendo em vista que a vida urbana é muito mais do que apenas viver na cidade.  

Palavras- chave: Desapropriação urbanística; Direito à Moradia; Parcelamento Popular 
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1. INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise a respeito da desapropriação 

urbanística como um instrumento para parcelamento popular. Tal parcelamento poderá auxiliar 

na implementação de programas habitacionais para pessoas de baixa renda.  

 O Direito à Moradia é um direito fundamental e social reconhecido na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, entretanto, ele ainda não é totalmente efetivado e 

conquistado na sociedade brasileira pela falta de Políticas Públicas adequadas que consigam 

ampliar programas habitacionais.  

 Nesse contexto, pretende-se analisar se a desapropriação urbanística, reconhecida como 

de utilidade pública, pode ser um instrumento eficaz para concretização do Direito à Moradia, 

ou seja, a falta de função social da propriedade e seu descumprimento do interesse coletivo, 

pode resultar na desapropriação e esse imóvel que agora pertence ao Poder Público, pode ser 

destinado às populações de baixa renda, em estado de vulnerabilidade.  

 Para tanto, utilizar-se-á o método dedutivo além de análises legislativas e bibliográficas 

sobre o tema proposto, utilizando-se de autores renomados na área de Direito Administrativo e 

Direitos Humanos, bem como documentos sobre o parcelamento popular, e Plano-diretor.  A 

pesquisa será dividida em partes primeiramente, será analisada o direito de propriedade na 

perspectiva do Direito Público em conjunto com sua função e destinação social, após, será feita 

realizada um levantamento histórico do Direito à Moradia enquanto um direito fundamental.  

Em um terceiro momento, será analisado os princípios que regem a Administração 

Pública que devem ser utilizados para que a desapropriação urbanística aconteça, e por último 

como essa modalidade de desapropriação pode auxiliar no direito à moradia, consagrado na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e nos tópicos seguintes haverá o debate 

sobre como a desapropriação urbanística pode contribuir para implementação de programas de 

habitação, a partir do parcelamento popular do território urbano. 

2 . PROPRIEDADE E DIREITO À MORADIA  

2.1 PROPRIEDADE 

 A propriedade é um direito individual, que se torna mais evidente e concretizado na pós 

Revolução Francesa, período em que a atuação do Estado nos direitos individuais era quase 
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inexistente.  A propriedade assegura ao seu titular diversos poderes como usar, gozar e fruir 

daquela coisa, de forma absoluta, exclusiva e perpétua. Essa visão, trazida pela Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro (2017), é mais na ótica no Direito Privado, civil, já o direito público da 

propriedade, a vê como um conjunto maior, e assim, reduzindo o quantum da fruição, 

percebendo a propriedade dentro da necessidade pública, utilidade pública, e interesse social. 

 A propriedade já pode ser vista na Magna Carta de 1215 que trazia,  

61. Considerando, ademais, que foi para glória de Deus e melhoria do nosso reino e 

para apaziguar a discórdia que surgiu entre nós e nossos barões que garantimos tudo 

o que acima ficou mencionado; desejando que eles possam fruir disto de modo íntegro 

e completo para sempre, outorgamo- -lhes a garantia a seguir, a saber, que os barões 

escolherão vinte e cinco dentre eles, os quais devem, com todo o seu poder, observar, 

manter e fazer com que sejam observadas a paz e as liberdades que lhes garantimos e 

confirmamos pela presente carta, de tal maneira que se nós, ou nossos juízes, bailios, 

ou qualquer de nossos servos transgredir qualquer destas cláusulas de paz e segurança, 

e a transgressão for notificada a quatro dos supramencionados vinte e cinco barões, 

esses quatro barões virão à nossa presença, ou perante os nossos juízes se estivermos 

fora do reino, e, expondo a transgressão, requererão que ela seja imediatamente 

corrigida. E se não a corrigirmos, ou se estivermos fora do reino e a nossa justiça não 

a corrigir dentro em quarenta dias, [...] os mencionados barões exporão a causa aos 

restantes daqueles vinte e cinco barões, e estes, juntamente com a comunidade da terra 

(communa tocius terre), poderão embargar-nos ou atacar-nos por todas as maneiras 

ao seu alcance, notadamente, pela penhora de castelos, terras e propriedades, por todos 

os meios possíveis, sem prejuízo da incolumidade de nossa pessoa e das pessoas de 

nossa rainha e de nossos filhos, até que, segundo seu parecer, tenha sido reparado o 

mal; e assim que tenha havido reparação, eles obedecer-nos-ão como antes. E 

qualquer pessoa nesta terra poderá jurar obedecer às ordens dos vinte e cinco barões 

e juntar-se a eles para nos atacar, e damos pública e plena liberdade a quem quer que 

seja para assim agir [...]. (COMPARATO, 2015 p. 99) 

 

 Entretanto, o direito à propriedade se torna mais efetivo nas lutas contra o Antigo 

Regime e o Estado Absolutista pela burguesia, que defendia o liberalismo e com a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1989, a propriedade aparece enquanto um direito 

natural, ademais, “duas preocupações máximas da burguesia foram rigorosamente atendidas: a 

garantia da propriedade privada contra expropriações abusivas (art. 17) e a estrita legalidade na 

criação e cobrança de tributos (arts. 13 e 14)” ( COMPARATO, 2015 p. 164). 

 Para Proudhon (1975), em seu livro O que é a propriedade publicado em 1840, as 

definições de propriedade reconhecem ao proprietário o direito absoluto sobre a coisa, tendo 

apenas a restrição trazida pelo Código de Napoleão, onde se limitava a utilização da coisa para 

que não fosse feito o seu uso ilegal em desconformidade com a lei. (PROUDHON, 1975)  
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 Em sua perspectiva, a propriedade foi criada dentro do princípio de uso e gozo exclusivo 

do proprietário. Já a posse seria uma coisa de fato e não de direito, portanto, enquanto uns tem 

a propriedade, ou seja, o direito, outros possuem apenas o fato de estar na posse daquela 

determinada propriedade usufruindo dela. Ademais, Proudhon (1975) conclui que a 

propriedade não é um direito natural, tendo em vista que ela pode ser aumentada, modificada, 

diminuída. 

 Ao longo dos anos o conceito de propriedade, seus princípios foram se modificando, 

entretanto, não totalmente, até os dias atuais diversos conceitos dessas épocas não tão distantes 

ainda são utilizados para se entender a posse e a propriedade. Porém, no âmbito do Direito 

Público, a propriedade possui, atualmente, distinções em relação ao Direito Privado.  

 Pode-se dizer que a interpretação do direito público, que é o foco do presente trabalho, 

sobre o conceito de propriedade se dá de maneira mais ampla. Ou seja, a visão pública, além 

de observar a totalidade dos direitos de propriedade, a vê como um meio de assegurar o bem-

estar social.  

essa atividade o Estado começou a exercer por meio do poder de polícia, que constitui 

o instrumento pelo qual é assegurado o bem-estar da coletividade, mediante a restrição 

dos direitos individuais que com ele conflitem. ( DI PIETRO, 2017 p. 165) 

 No âmbito da função social teremos, de acordo com Carlos Ari Sundfeld (2017), duas 

posições distintas, alguns a mantém dentro do poder de polícia, interpretando essa função em 

dois aspectos, o primeiro seria o negativo, onde estão às obrigações de não fazer, ou seja, a 

limitação do exercício do direito de propriedade, como para defesa do meio ambiente, por 

exemplo, e o segundo dentro do aspecto positivo, em que há maior incidência das obrigações 

de fazer, consistentes no dever de utilização da propriedade.  

 Outros doutrinadores trazem o poder de polícia com aspecto negativo da função social, 

e o âmbito positivo seria a função da propriedade, que contribui para a obtenção de uma ordem 

econômica e social, possibilitando o desenvolvimento com justiça social.   

2.2.1 Função Social da Propriedade 

 A função social da propriedade é consagrada no Direito brasileiro desde a Constituição 

de 1967, que a incluiu através da Emenda nº 1 de 1969, enquanto um dos princípios da ordem 
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econômica e social, coexistindo com o Direito de Propriedade consagrado como direito 

individual. (DI PIETRO, 2017) 

 Tal fato indica que a propriedade não pode ser utilizada para fins egoísticos, ou seja, 

mesmo que ela pertença ao particular, que pode usar, gozar, e fruir da coisa, ela tem que ter um 

sentido social, cumprir uma função, levando em conta o interesse coletivo.  

não há dúvida, no entanto, de que a inspiração mais próxima do princípio é a doutrina 

social da Igreja, tal como exposta nas Encíclicas Mater et Magistra do Papa João 

Paulo XXIII, de 1961, e Centesimus Cennus, de 1991, de João Paulo II, nas quais se 

associa a propriedade a uma função social, ou seja, à função de servir de instrumento 

para a criação de bens necessários à subsistência de toda a humanidade. (DI PIETRO, 

2017)  

 Assim, a propriedade não pode ser esvaziada de seu conteúdo, de sua destinação, na 

Constituição de 1967 a função social era destinada apenas como fundamento para a 

desapropriação para fins de reforma agrária. (DI PIETRO, 2017).  

  Atualmente, a função social da propriedade está consagrada no artigo 5º, inciso XXXIII 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, afirmando que a propriedade irá 

seguir a sua função social. Ela volta a ser incluída como fundamento da ordem econômica, no 

artigo 170, inciso III da CRFB/88.  

 No que diz respeito a propriedade urbana, o artigo 182, parágrafo 2º da CRFB/88, 

consagra que,  

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus 

habitantes. 

(...) 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. (BRASIL, 1988)  

 Já o parágrafo 4º do mesmo dispositivo, faculta ao poder público Municipal, mediante 

lei específica para área incluída no Plano Diretor, exigir do proprietário do solo urbano 

não edificado, subutilizado, ou não utilizado, que promova seu adequado 

aproveitamento, sob pena, sucessivamente de: I- parcelamento ou edificação 

compulsórios; II- imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana progressivo 

no tempo; III- desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 

anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização 

e os juros legais. (DI PIETRO, 2017 p. 169) 
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 Percebe-se que a desapropriação é o último recurso utilizado para aquela propriedade 

urbana que não cumpre com sua função social, antes disso, são tentadas diversas outras sanções, 

na tentativa do proprietário conseguir efetivar a função da propriedade. Podendo o Município 

inclusive exigir que o proprietário faça o parcelamento ou edificação do seu imóvel que não 

está cumprindo com as diretrizes previstas no Plano-diretor.  

2.2 DIREITO À MORADIA 

 O Direito à Moradia é consagrado na Declaração Universal de Direitos Humanos de 

1948 pela primeira vez, integrando os direitos econômicos, sociais e culturais. De acordo com 

o artigo XXV da Declaração,  

todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família 

saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 

serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, 

invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de 

seu controle. ( NAÇÕES UNIDAS, 1948) 

  

Na perspectiva do Direito Internacional o Direito à Moradia é visto como um Direito 

Fundamental, é direito de todo ser humano, possuir vida digna, e dentro da dignidade da pessoa 

humana está ancorado o Direito à Habitação de qualidade, que é indispensável para uma vida 

saudável.  

Na CRFB/88 o Direito à Moradia encontra-se preconizado no artigo 6º como um Direito 

Fundamental social,  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

(BRASIL,1988) 

  

Além desse dispositivo o artigo 23, inciso IX da Carta Magna traz como competência 

comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, promover programas de construção 

de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Ou seja, cabe ao 

Poder Público a efetivação do direito à moradia, principalmente da população de baixa renda, 

por esse motivo, Políticas Públicas mais eficazes devem ser implementadas.  

O artigo 7º, IV, da CRFB/88 preconiza como direitos dos trabalhadores rurais e urbanos,  

IV- salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, 

lazer, vestuário, higiene, transporte, e previdência social, com reajustes periódicos que 

lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 

(BRASIL, 1988)  
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Cabe, portanto, à Lei infraconstitucional efetivar o direito à moradia, que faz parte da 

dignidade humana. A Lei 10.257/01 o Estatuto da Cidade, traz no artigo 2º, inciso I,  

art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 

gerais: I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e 

aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

(BRASIL, 2001) 

 

Ou seja, a política urbana tem como objetivo o planejamento das funções sociais da 

cidade, incluindo a destinação de espaços urbanos para a moradia. Assim, propriedades que não 

estão cumprindo com sua função social, conforme detalhado no Plano-diretor do Município, 

podem ser desapropriada para que se cumpra a sua destinação, garantindo a moradia à 

população de baixa renda, e com isso, a política urbana, e a função social da cidade consegue 

se concretizar.  

 

3 DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS URBANÍSTICOS  

  

3.1 SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

 O princípio da supremacia do interesse público é uma das bases da Administração 

Pública. Apesar de ser de extrema importância não está expressamente previsto em nenhum 

dispositivo, por esse princípio a Administração Pública irá atuar em posição de superioridade 

em relação ao particular, com prerrogativas e privilégios.  

 Como exemplo, pode-se citar o princípio tratado no presente trabalho, a função social 

da propriedade. A sua exigência está intimamente ligada à supremacia do interesse público, 

através de um interesse coletivo, a propriedade deve seguir a sua função social, se esse princípio 

não é seguido gera consequências para o particular podendo o Estado interferir em sua 

propriedade.  

afinal, o princípio em causa é um pressuposto lógico do convívio social. Para o Direito 

Administrativo interessam apenas os aspectos de sua expressão na esfera 

administrativa. Para não deixar sem referência constitucional algumas aplicações 

concretas especificamente dispostas na Lei Maior e pertinentes ao Direito 

Administrativo, basta referir os institutos da desapropriação e da requisição (art. 5º, 

XXIV e XXV), nos quais é evidente a supremacia do interesse público sobre o 

interesse privado (MELLO, 2012  p. 99) 
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  Devido a esse princípio a Administração Pública pode gerar atos unilaterais para 

terceiros. Esses atos são imperativos, podendo gerar sanções que obriguem o administrado no 

seu cumprimento, ou seja, esses atos entram na exigibilidade da Administração Pública, para 

garantir o interesse público sobre o privado.  

 Para Celso Antônio Bandeira de Mello (2012) a Administração Pública pode ela mesma 

executar a pretensão traduzida no ato administrativo, através da autoexecutoriedade desses atos, 

antes mesmo da necessidade de se recorrer às vias judiciais.  

esta, contudo, não ocorre sempre, mas apenas nas seguintes duas hipóteses: a) quando 

a lei expressamente preveja tal comportamento; b) quando a providência for urgente 

ao ponto de demanda-la de imediato, por não haver outra via de igual eficácia e existir 

sério risco de perecimento do interesse público se não for adotada. (MELLO, 2012 p. 

99)  

 O interesse público, também se liga a outro princípio basilar do Direito Administrativo, 

a indisponibilidade do interesse público. Ao mesmo tempo que o interesse público não pode ser 

desconsiderado pela Administração Pública, o que gera privilégios e prerrogativas, mas também 

deveres, esse princípio é indisponível.  

 O administrador é o gestor da coisa pública, devido a isso, não se pode decidir e agir de 

acordo com seus interesses particulares ou de terceiros buscando privilegiar a si mesmo ou a 

outrem.  A busca é sempre pelo interesse público, necessariamente a Administração Pública 

deve agir com essa finalidade.  

3.2 DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS URBANÍSTICOS 

 Como regra, o Estado não intervém na propriedade. Ele intervém sob dois fundamentos: 

supremacia do interesse público sobre o privado, sanção por descumprimento da função social.  

A evolução da desapropriação no Brasil começou com a Constituição Imperial de 1824, 

que já no artigo 179, inciso XXII, garante o direito de propriedade como algo pleno, entretanto, 

se o uso dessa propriedade pelos governantes fosse necessário, seu dono seria previamente 

indenizado. (DI PIETRO, 2017) 

 Essa mesma Constituição deixou a cargo da lei ordinária a definição dos casos de 

desapropriação, e assim foi feito, pela Lei nº 422, de 1826. Tal lei definia as hipóteses de 

utilidade e necessidade pública, “mantidas por todas as Constituições posteriores e definidas 
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pelo artigo 590 do Código Civil de 1916, não repetido no Código atual” (DI PIETRO, 2017 p. 

197) 

a Constituição de 1967 manteve as mesmas hipóteses de desapropriação, às quais a 

Constituição de 1988 acrescentou nova modalidade, prevista no artigo 182 §4°, inciso 

II, em que o pagamento da indenização também pode ser feito em títulos da dívida 

pública; é mis uma hipótese de desapropriação por interesse social, de competência 

exclusiva do Município, inspirada no princípio da função social da propriedade, pois 

incide sobre os imóveis que não atendem essa função. (DI PIETRO, 2017 p. 198) 

 A desapropriação é uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada 

que é uma forma originária de aquisição da propriedade. É um procedimento administrativo, 

em que o Poder Público, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade, interesse 

social, ou de forma sancionatória, irá outorgar ao proprietário a perda de seu bem, recebendo 

posteriormente a indenização.   

 Para o presente trabalho, iremos nos ater apenas a desapropriação urbanística quando 

realizada pelo Município para fins de parcelamento popular. Primeiramente, é necessário 

entender a diferença entre utilidade pública e necessidade pública,  

ocorre a utilidade pública quando a transferência do bem se afigura conveniente para 

a Administração. Já a necessidade pública é aquela que decorre de situações de 

emergência, cuja solução exija a desapropriação do bem. Embora o texto 

constitucional se refira a ambas expressões, o certo é que a noção de necessidade 

pública já está inserida na de utilidade pública, Esta é mais abrangente que aquela, de 

modo que se pode dizer que tudo que for necessário será fatalmente útil. A recíproca 

é que não é verdadeira: haverá desapropriação somente úteis, embora não necessárias. 

Quando nos referimos, pois, à utilidade pública, devemos entender que os casos de 

necessidade pública, devemos entender que os casos de necessidade pública estarão 

incluídos naquele conceito mais abrangente. Exemplo de utilidade pública: a 

construção de uma escola pública ou de um centro de assistência social do Estado.  

(JUSTEN FILHO, 2014, p. 854) 

A desapropriação urbana pode então ser realizada tendo em vista objetivos diferentes, 

pode ocorrer por necessidade pública, decorrente de uma situação de emergência; utilidade 

pública quando se é útil para a Administração Pública, mas não há nenhuma emergência ou 

urgência; e a sancionatória realizada pelo Município quando a propriedade não cumpre com 

suas funções definidas no Plano-diretor.  

Um dos objetivos da desapropriação para fins urbanísticos é a implementação de 

políticas públicas para que haja a destinação correta daquela propriedade urbana, previamente 

autorizada no Plano Urbanístico do Município, e de parcelamento do solo. Na desapropriação 
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tradicional os bens são em regra destinados ao Poder Público, aqui, existe a possibilidade de 

repasse do bem expropriado à particulares.  

esse tipo de desapropriação, como é fácil observar, costuma alcançar bairros inteiros, 

e, por isso, o poder público tem o dever de definir previamente seus projetos 

urbanísticos, já que são eles o próprio motivo das desapropriações. Ressalve-se, 

porém, que nem sempre a desapropriação acarreta a possibilidade de transferência dos 

bens expropriados a terceiros. Será, contudo, admissível a transferência quando, 

ultimado o projeto urbanístico, o Poder Público, desinteressado de permanecer com 

os bens expropriados, tenha mesmo que repassá-los a terceiros. ( FILHO, 2014 p. 868) 

 Ou seja, a desapropriação para fins urbanísticos ela se dá para que haja o cumprimento 

da função social da cidade, e da propriedade, dar uma destinação aquele imóvel subutilizado, 

não edificado. A desapropriação para fins urbanísticos se baseia na utilidade pública, como se 

percebe no Decreto- Lei 3.365/41 que traz as hipóteses de desapropriações por utilidade 

pública, citando apenas de forma bem simples o parcelamento popular, um dos temas do 

presente trabalho.  

 Alguns autores defendem que a desapropriação urbanística não pode ser utilizada para 

fins de solução dos problemas sociais, tendo em vista que estaríamos falando de utilidade 

pública e não sobre interesse social. Existem três hipóteses de desapropriação urbanística,  

no direito comparado, a desapropriação urbanística é utilizada em vários casos, 

podendo ser citados os seguintes: a) desapropriação como sistema de atuação de 

planos urbanísticos; b) desapropriação urbanística subsidiária, para aqueles casos em 

que os particulares não atuem de acordo com as previsões do plano ou quando assim 

o requeiram trabalhos de urbanificação em terrenos destinados a futuros núcleos 

urbanos; c) desapropriação-sanção, para punir o não-cumprimento de obrigação ou 

ônus urbanísticos imposto ao proprietário de terrenos urbanos. No primeiro caso, ou 

seja, a desapropriação como sistema de atuação de planos urbanísticos, há 

propriamente a legitimação da desapropriação urbanística, já que ela serve de 

instrumento de execução de planos urbanísticos, de acordo com a política pública 

adotada no setor. Tais planos devem ser aprovados e dotados de eficácia executiva, 

permitindo a implementação da política urbana. A desapropriação urbanística 

subsidiária exerce a função de fazer atuar a atividade urbanificadora por alguém em 

substituição ao proprietário do imóvel que deixou de cumprir determinações positivas 

do plano ou projeto urbanístico, como, por exemplo, nas determinações de 

reparcelamento de áreas urbanizadas; de renovação urbana; nas de reserva de solo 

para a criação de novos bairros ou estâncias turísticas. Finalmente, a desapropriação-

sanção deve buscar o restabelecimento da legalidade urbanística quando esta tiver sido 

violada, diante do descumprimento de deveres, e ônus urbanísticos por parte dos 

proprietários, comportando a redução da justa indenização, no modelo espanhol. É 

dessa natureza a desapropriação prevista no art. 182, § 4º, da Constituição Federal - 

relativa à desapropriação-sanção da propriedade urbana -, bem como aquela prevista 

nos arts. 185 e 186, do mesmo texto constitucional, que tratam da desapropriação para 

fins de reforma agrária. (GAMA, 2000 p. 163) 
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 Percebe-se que em nenhum momento é citado a possibilidade da desapropriação 

urbanística para garantia do direito à moradia. Ou seja, não é algo tão consagrado pelo Direito, 

tendo em vista que também é pouco citado na legislação.  

 Como foi abordado anteriormente, o Direito à Moradia é um direito fundamental, dentro 

do rol dos direitos sociais, e defendido pela Constituição enquanto uma das bases do Estado 

Democrático de Direito, além disso é um tema amplamente defendido no âmbito internacional, 

sendo uma das metas traçadas pela Agenda 2030, que todos os homens e mulheres em estado 

de vulnerabilidade tenham acesso digno à propriedade.  

3.4 PARCELAMENTO POPULAR E DESAPROPRIAÇÃO URBANÍSTICA  

 O parcelamento popular diz respeito ao tipo de parcelamento do solo urbano realizado 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ou entidades delegadas, com o intuito de 

prestigiar, beneficiar a população de baixa renda.  

Conforme se infere na lei nº 6.766/79, o parcelamento popular seria a subdivisão do 

solo urbano para fins de edificação. Assim, o parcelamento possui 2 modalidades: loteamento 

e desmembramento. O loteamento é a criação de novas ruas e o desmembramento, modificação 

e ampliação das ruas já existentes.  

 Na legislação de desapropriação, o parcelamento do solo urbano é pouco tratado nesse 

assunto. Pode-se perceber referências a esse tema apenas em alguns artigos nas leis esparsas.   

 O artigo 5º, alínea i, do Decreto- Lei 3.365/41 traz, como utilidade pública, o 

parcelamento do solo com ou sem edificação, para melhor utilização econômica, higiênica, ou 

estética. Quer isto dizer, que o emprego da expressão “parcelamento” diz respeito a 

urbanizações que serão feitas na forma de loteamento ou desmembramentos.  

através da Lei n° 9.785, de 29 de janeiro de 1999, as alterações feitas na Lei n° 

6.766/79 atenderam ao objetivo de constituir instrumentos voltados à proteção do 

direito à moradia, mediante a proteção da segurança da posse da população moradora 

de assentamentos urbanos informais (conjuntos habitacionais e loteamentos populares 

destinados à população de baixa renda) 

 O artigo 5º, §3º do Decreto- Lei 3.365/41 apenas cita de forma superficial o 

parcelamento popular, ao afirmar que não se dará outra utilização, nem haverá retrocessão, 

aqueles imóveis desapropriados para haja o parcelamento popular. Ademais, a legislação 
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também traz, na Lei de Parcelamento de Solos Urbanos, dizendo apenas que esse tipo de 

parcelamento não precisa de título da propriedade.  

 A desapropriação urbanística pode ser um meio importante para que os recursos 

destinados a programas de habitação sejam aplicados. Afinal, conforme já abordado, quando 

há a desapropriação de solo urbano pelo Município, este irá se apropriar daquele bem, e terá 

cinco anos para dar a efetiva destinação a ele.  

 O conjunto de ações coordenadas pela Secretaria Nacional de Programas Urbanos 

(SNPU), Rede Nacional de Avaliação e Capacitação para Implementação dos Planos Diretores 

Participativos, lançou em 2010, uma cartilha sobre como produzir moradia bem localizada com 

os recursos do programa Minha Casa Minha Vida. Uma das possibilidades trazidas por esse 

estudo, diz respeito à desapropriação urbanística, que, através desse parcelamento para 

população de baixa renda, pode utilizar de seus recursos e implementar moradias bem 

localizadas para a população.  

 Cabe ressaltar, conforme já abordado, que a competência é da Prefeitura, ou seja, cabe 

ao Município, após aprovação do parcelamento no Plano Diretor, destinar essas terras, 

edificadas ou não, ao uso dos programas habitacionais. No Brasil, as políticas de parcelamento 

e urbanização são excludentes, não incluindo grande parcela da população.  

 Conforme trazido na Cartilha supracitada:  

Todos têm direito à moradia adequada e bem localizada! Mas ainda é preciso avançar 

muito para tornar isto uma realidade no Brasil. Grande parte dos domicílios urbanos 

brasileiros está em más condições, como favelas, cortiços, loteamentos irregulares e 

conjuntos habitacionais em locais precários. Esta realidade é fruto de políticas de 

planejamento e gestão urbana excludentes, que não consideram as diferentes 

demandas sociais e econômicas da população brasileira e são baseadas em padrões de 

regulação urbanística voltados para setores restritos das cidades. Este modelo de 

planejamento tem implicações profundas na forma e no funcionamento das nossas 

cidades: concentração de empregos em poucas áreas; distantes do local de moradia; 

excessiva necessidade de deslocamentos e ocupação de áreas de proteção ambiental 

por falta de alternativas; entre outras. 

Além desses fatores, os vazios urbanos em que,  

muitas glebas e terrenos urbanos se formam como resultado de processos 

desarticulados de aprovação de loteamentos ou práticas conscientes de especulação 

imobiliária e permaneceram como resquícios internos à cidade, dificultando a 

locomoção urbana e subutilizando a infraestrutura investida ao longo destas áreas. 

(ROLNIK et al, 2010 p. 10) 
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 A cartilha também irá trazer a desapropriação como uma das formas de suprir esses 

vazios urbanos, tendo em vista que o parcelamento popular seguido da desapropriação, pode 

dar destinação a esses vazios, e fazê-los cumprirem sua função social.    

Imagem 1- Explicação dos motivos de combater e utilizar os vazios urbanos. 

  

 

  

 

 

                                               Fonte: ROLNIK, Raquel et.al. 2010. 

A Lei 10.257/01 reconhece a desapropriação enquanto um instrumento de política 

urbana, porém, o Estatuto da Cidade apenas regulamenta os instrumentos da desapropriação 

sancionatória, em nada mencionando a de utilidade pública sendo sua configuração necessária 

para que o parcelamento popular efetivamente ocorra. 

Cabe ressaltar que, para o preenchimento dos espaços vazios do Município a 

desapropriação urbanística deve ser promovida pelo Estado, tendo em vista que o Município 

não pode desapropriar seus próprios bens. Essa efetivação de Políticas Públicas deve ser parte 

da agenda política dos governantes, ter que ser efetivado enquanto parte do interesse social de 

promoção de Direitos Humanos. A Administração Pública tem como finalidade a busca pelo 

interesse público, com isso, o parcelamento popular, e a promoção da função social da cidade, 

que integre todos os grupos tem que ser tratado como uma das principais preocupações do 

administrador público.  

 A desapropriação pode sim ser utilizada para o parcelamento popular, visando atribuir 

a todos o Direito de Moradia. Ter uma moradia adequada faz parte da dignidade humana, sendo 

assim, um direito inerente à qualquer ser humano, e crescente cada vez mais na sociedade, 

principalmente através de reivindicações sociais, portanto é necessário a efetivação de direitos 

que já estão consolidados na Carta Magna de 1988.  
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4. CONCLUSÃO 

 O presente trabalho teve como objetivo trazer, sobre como a desapropriação urbanística 

pode ser um instituto garantidor da promoção do direito à moradia. A desapropriação como foi 

trazida, deve ser também utilizada para preencher espaços urbanos que não cumprem com sua 

função social, e assim, destinar-se a população de baixa renda.  

 O direito de propriedade avançando ao longo do tempo, trouxe certa relativização a 

partir da implementação de Direitos Sociais, onde cabe ao Estado a garantia de direitos 

fundamentais. Ou seja, a partir da função social da propriedade, é possível garantir a habitação 

adequada às populações que necessitam.  

 O Direito à Moradia é garantido pela CRFB/88 enquanto um direito social e 

fundamental. Entretanto, na realidade faltam Políticas Públicas para sua implementação efetiva, 

excluindo diversas populações de acesso à cidade, e de seu direito a uma vida digna e saudável. 

Na presente pesquisa, pode-se perceber que a desapropriação urbanística pode ser utilizada de 

duas formas, a primeira em propriedades particulares que não estão cumprindo com sua função 

social detalhada na Carta Magna de 1988, e por isso, pode o Município desapropriar a 

propriedade e fazer com que essa função essa cumprida.  

 Outra forma de utilização da desapropriação urbanística, se dá nos espaços vazios do 

Município, ou seja, quando realizado o Plano Urbanístico daquela determinada Cidade, muitas 

vezes há espaços vazios sem utilização e que pertencem ao Poder Público Municipal, nesse 

caso específico a desapropriação deve ser feita pelo Estado, tendo em vista o Município não 

pode desapropriar seus próprios bens, e assim, haverá a destinação correta daquele imóvel para 

populações de baixa renda, e consequentemente, cumprindo não só com a função social daquela 

propriedade específica, como também da Cidade.  

 Conforme foi estudado o parcelamento do solo urbano é excludente, já que não inclui 

determinada parcela da população que se encontra em vulnerabilidade, ficando cada vez mais 

marginalizada, sem acesso a saneamento básico, e vida digna a partir do fato da inexistência da 

habitação.  

 Com isso, há a necessidade de implementação de Políticas Públicas que de fato 

promovam os programas habitacionais para dar a todos o Direito Humano à moradia. A 
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desapropriação urbanística pode ser um dos instrumentos necessários para efetivar tais 

políticas, tendo em vista que é tratada como utilidade pública o parcelamento popular pelo 

Decreto-Lei 3.365/41.  
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 DIREITO À CIDADE, CIDADANIA, GOVERNANÇA 
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CAPÍTULO 4 
JUSTIÇA DISTRIBUTIVA E O DIREITO À CIDADE 

 

David Melo van den Brule1 

   

RESUMO 
Um dos grandes problemas das cidades em países periféricos é a ausência de infraestrutura urbana básica 

adequada para promover bem-estar social. O objetivo deste trabalho é oferecer um debate sobre as 

desigualdades socioespaciais e, através da construção de mapas de infraestrutura e serviços urbanos, 

evidenciar como elas se apresentam para verificar um dos níveis da injustiça socioespacial: o 

distributivo. O município de Juazeiro do Norte, localizado no interior do Ceará, foi escolhido como 

estudo de caso por ser um polo de referência para diversos municípios próximos, na chamada Região 

Metropolitana do Cariri (RMC). Neste intuito foram elaborados mapas por setor censitário, a partir de 

dados do IBGE (2010). Como procedimento metodológico foi adotada atribuição de notas simples a 

cada setor censitário, através do método de divisão por quartis (cinco notas estabelecidas de “0 a 4”), 

com isso os setores censitários que apresentarem condições ideais de qualidade da variável implicarão 

a nota 0, e para as piores condições, 4. Como resultado viu-se a complexa estrutura da desigualdade em 

Juazeiro do Norte com algumas ilhas de altos rendimentos e suas diferenças entre o centro e diversas 

periferias, o que revela, de certo modo, o agravamento das desigualdades, pois a precariedade das 

infraestruturas atinge, em especial, os mais carentes de rendimentos, provocando superação muito 

desigual em função da renda.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Um dos grandes problemas das cidades em países periféricos é a ausência de uma 

infraestrutura urbana básica adequada para promover um melhor bem-estar social. O direito à 

cidade, na perspectiva genuína de Henri Lefebvre (2001), vai além do atendimento às 

necessidades básicas e inserção de uma população na sociedade de consumo, ou seja, o caráter 

proposto pelo autor em 1968 passa pela superação da lógica de mercado. Na atualidade, é válido 

notar que ainda permanece como um dos aspectos pertinentes da justiça socioespacial a 

superação das desigualdades, e uma de suas manifestações pode ser observada em seu aspecto 

distributivo. Este, no entanto, é apenas uma das inúmeras maneiras de tratar a questão da justiça 

socioespacial e do direito à cidade.  

 Mesmo considerando a complexidade e abrangência da temática acima levantada, o que 

concerne sobre questões do Estado, decisões públicas e o avanço do capital privado no processo 

de urbanização, este foca em um dos aspectos da injustiça, qual seja: o seu caráter distributivo. 

Para tal, pretendemos oferecer um debate sobre as desigualdades socioespaciais e, através da 

construção de mapas de infraestrutura e serviços urbanos, evidenciar como elas se apresentam. 

O município de Juazeiro do Norte, localizado no interior do Ceará, foi escolhido como estudo 

de caso por ser um polo de referência para diversos municípios próximos, na chamada Região 

Metropolitana do Cariri (RMC). 

As cidades intermediárias estão inseridas, direta ou indiretamente, em um processo de 

globalização que lhes confere um caráter de inserção na competitividade local, regional, 

nacional e/ou internacional. As dinâmicas territoriais nestes espaços também apresentam 

problemas e conflitos: o desemprego ainda é severo, a violência é crescente, as desigualdades 

socioespaciais são inúmeras e a insatisfação se faz presente. Segundo dados estatísticos do 

IBGE (Censo 2010), 42,4% da população de Juazeiro do Norte possuía rendimentos mensais 

de até meio salário mínimo por pessoa, 47,2% dos domicílios possuem esgotamento sanitário 

e apenas 11,6% dos domicílios urbanos situam-se em logradouros com a presença de bueiro, 

calçada, pavimentação e meio-fio2. 

Para verificar o aspecto distributivo em relação a alguns serviços no município de 

Juazeiro do Norte, foram elaborados mapas por setor censitário (um total de 302 setores) a partir 

de dados do IBGE (2010). Assim, foi realizado um levantamento da desigualdade e das áreas  

 

                                                 

2
Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/juazeiro-do-norte/panorama> Acesso em: 12 set. 2017. 



 

 
 CAPÍTULO 4 

JUSTIÇA DISTRIBUTIVA E O DIREITO À CIDADE 

 

58 
 

negligenciadas. Para qualificar área negligenciada utilizou-se, dentre inúmeros dados, os 

seguintes: coleta de lixo (Mapa 1), déficit no abastecimento de água (Mapa 2), carência no 

esgotamento sanitário (Mapa 3), rendimento médio (Mapa 4), sem rendimento (Mapa 5) e 

vulnerabilidade de infraestrutura urbana (mapa síntese) (Mapa 7).  

O mapa síntese é aquele que necessita de maior esclarecimento na metodologia 

empregada. Como dito, esta síntese foi elaborada a partir dos indicadores que o IBGE divulgou 

no censo resultado universo por setores censitários 2010, foram eles: iluminação pública, 

pavimentação, meio-fio/guia, calçada, arborização urbana, identificação do logradouro, 

bueiro/boca de lobo, rampa para cadeirante, esgoto a céu aberto, lixo acumulado nos 

logradouros. 

O procedimento de construção do indicador síntese começa pela atribuição de notas 

simples por cada setor censitário através do método de divisão por quartis, ou seja, 

agrupamentos de dados estabelecidos em intervalos regulares. No caso em questão serão 

adotadas cinco classes, sendo cinco notas estabelecidas de “0 a 4”. Com isso, os setores 

censitários que apresentarem condições ideais de qualidade da variável implicarão na nota 0, e 

à medida que esta qualidade decai, as notas são atribuídas em ordem crescente. Dessa forma, 

após a aglutinação de todas as notas de todas variáveis e as respectivas somas acabam por 

resultar novamente em intervalos regulares, culminando em um indicador síntese, 

consequentemente o mapa síntese. 

 Assim buscaremos tratar a temática da justiça distributiva e a representação da 

desigualdade socioespacial através da infraestrutura e serviços urbanos no município de 

Juazeiro do Norte-CE. Esperamos com isso — mesmo reconhecendo que ações apenas por parte 

do Estado não são suficientes — que este material sirva de apoio a outros pesquisadores e 

estudiosos para análises importantes no cotidiano de nossas cidades, especialmente quando 

comparado com o próximo censo de 2020 do IBGE3.  

 

2. DESIGUALDADE COMO ASPECTO DA INJUSTIÇA SOCIOESPACIAL 

                                                 

3 A impossibilidade de comparação ocorre devido a não realização do Censo 2020. Em nota oficial publicada pelo 

IBGE, o órgão pontuou: “Em função das orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao quadro de emergência 

de saúde pública causado pelo COVID-19, o IBGE decidiu adiar a realização do Censo Demográfico para 2021”. 

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/novo-portal-destaques/27161-censo-2020-adiado-para-2021.html> 

Acesso em: 30 jul. 2021. É sabido que a ausência de dados, coletados pelo IBGE em nível nacional, poderá 

dificultar ainda mais a luta pelo direito à cidade. É com pesquisa, com método comparativo, que podemos ver onde 

foi possível avançar em alguma política pública implementada ao longo dos dez anos, em quais áreas tal política 

ainda não chegou ou chegou de forma deficitária. Os impactos da ausência desses dados serão sentidos não apenas 

em órgãos de planejamento, mas sobretudo, no dia a dia de milhões de brasileiros que carecem de algum tipo de 

fomento Estatal. 
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 Na visão de Soja (2014), as matrizes mais profícuas da noção de justiça espacial estão 

contidas nas obras de David Harvey e Henri Lefebvre, que têm inspirado diversos autores. 

Segundo Soja, “com o seu início por volta do ano 2000, a ideia do direito à cidade começou a 

ter sucesso como tema de produção escrita, conferências e encontros acadêmicos e, cada vez 

mais, como um conceito mobilizador para a organização e ação social e política”4 (2014, p. 

152, tradução nossa).  

Direito à cidade, em sua forma atual, de um modo geral, se manifesta como lutas contra 

a opressão capitalista. Autores como Neil Brenner, Mustafa Dikec, Mark Purcell e Horácio 

Capel, também escreveram sobre o direito à cidade. Aqui no Brasil, podemos citar: Ana Fani 

Alessandri Carlos, Arlete Moyses Rodrigues, Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, Orlando Alves 

dos Santos Junior, Raquel Rolnik, entre outros. É preciso entender que as exigências — e a 

compreensão — do que seja direito à cidade, não são homogêneas entre estes autores.  

Na elaboração do estado da arte acerca do conceito de justiça espacial5, Soja identificou 

três correntes:  

Justiça espacial como tal, enfatizando uma dialética, mas equilibrada entre a 

causalidade social e a espacial. Outra utilizou a expressão justiça territorial e 

seguiu duas direções: uma delas construiu uma formulação liberal baseada nos 

estudos geográficos de desigualdade e bem-estar social, e a outra adotando um 

caminho mais radical através da geografia marxista com os estudos críticos da 

urbanização da injustiça. Ziguezagueando entre essas duas correntes 

anteriores, surgiram as ideias de Henri Lefebvre sobre o direito à cidade [...] 

(Soja, 2014, p. 123, tradução nossa).  

 

 

O objetivo de Soja é “estimular novas vias de pensamento e atuação para mudar as 

geografias injustas que vivemos” (SOJA, 2014, p. 37, tradução nossa6). Em outro momento, 

continua o esclarecimento:  

Me aproximo da busca ativa por justiça social e direito democráticos mais 

sociais na cidade [...]. Devem ser encontradas maneiras de exigir e manter 

políticas democráticas ativas e bem-sucedidas, de alcançar justiça e reduzir a 

opressão e a exploração de todos os tipos, e elas devem permanecer 

                                                 

4
 Com sus inicios alredor del año 2000, la idea del derecho a la ciudad empezó a tener éxito como tema de 

producción escrita, conferencias y encuentros académicos y, cada vez más, como concepto movilizador para la 

organización y la acción social y política. (SOJA, 2014, p. 152). Eventos importantes aconteceram, como: Fórum 

Social Mundial que acontece desde 2001; Fórum Social Mundial Policêntrico de 2006 que produziu a Carta 

Mundial pelo Direito à Cidade, entre outros. 
5 Neste texto não estamos propondo uma aguda distinção entre direito à cidade, justiça espacial, justiça 

socioespacial, mas querendo evidenciar um aspecto (dentre vários) da injustiça socioespacial. 
6
 [...] “estimular nuevas vías de pensamento y actuación para cambiar las injustas geografias em las que vivimos” 

(SOJA, 2014, p.37). 
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radicalmente abertas a ideias novas e inovadoras (SOJA, 2014, p. 40, tradução 

nossa)7. 

 

De acordo com o autor, um primeiro passo é identificar a desigualdade de poder e 

privilégios que configuram as geografias injustas. Embasado nas ideias do direito à cidade de 

Henri Lefebvre, defendeu a busca por justiça espacial como uma luta pelo maior controle sobre 

como produzimos o espaço em que vivemos, sendo a democracia social um aspecto da justiça 

social. Soja também se apoiou em David Harvey ao considerar que o processo de urbanização 

provocou inúmeras injustiças e o impacto da globalização acelerou esse processo. Mas Soja não 

é tão radical quanto Lefebvre e Harvey, os quais questionaram a propriedade privada. Assim 

pontuou Soja: 

Meu propósito ao fazer essas conexões escalares cruzadas não é atacar os 

direitos de propriedade e propriedade privada em si mesmos, ou clamar por 

uma transformação revolucionária da propriedade coletiva como a única 

solução para os problemas existentes, mas usar uma visão espacial crítica para 

abrir uma nova perspectiva ao tema do espaço público versus espaço privado 

e explorar as possibilidades para o desenvolvimento de novas estratégias com 

fim de alcançar maior justiça socioespacial. O objetivo é aumentar a 

consciência do alcance em nossas vidas da organização política do espaço 

imposta de cima, como forma de controle social mantido pela administração 

local, e no ordenamento jurídico e no mercado da propriedade (SOJA, 2014, 

p. 82, tradução nossa)8. 

 

Esse é um tema caro para os marxistas, aliás, o caminho para o estabelecimento do 

direito à cidade sob uma perspectiva revolucionária passa por romper com esse modelo 

capitalista que dá primazia à propriedade privada. Apesar de Soja não entrar nesse debate, apoia 

uma gestão democrática e defende um bom uso do espaço público. Este bom uso do espaço 

público, conforme o autor supracitado, sugere uma democracia participativa com 

estabelecimento de parcerias entre universidade e movimentos sociais. A qualificação desse 

“bom uso” do espaço público passa pela incorporação dos valores locais com a participação 

                                                 

7 Me aproximo a la búsqueda activa de justicia espacial y de derechos democráticos más sociales em la ciudad 

com um sentido de optimismo estratégico, y espero que a aquéllos que lean lo que tengo que decir les afecte um 

sentimento similar. Tal optimismo proviene parcialmente de la necesidad, uma urgente necesidad de encontrar 

algunas fuentes de esperanza em um mundo que erosiona libertades civiles y degrada la democracia participativa. 

Deben encontrarse vías para reclamar y mantener políticas democráticas activas y exitosas, para alcanzar la justicia 

y reduzir la opresión y la explotación de todo tipo, y deben mantenerse radicalmente abiertas a ideas nuevas e 

inovadoras. (SOJA, 2014, p. 40). 
8
 Mi propósito al hacer estas conexiones escalares cruzadas no es atacar los derechos de propiedad y la propiedad 

privada en sí mismos, o llamar a una transformación revolucionaria de la propiedad colectiva como la única 

solución a los problemas existentes, sino usar una visión espacial crítica para abrir una nueva perspectiva al tema 

del espacio público versus espacio privado y explorar las posibilidades para el desarrollo de nuevas estrategias con 

el fin de lograr mayor justicia socioespacial. El objetivo es aumentar la conciencia del alcance en nuestras vidas 

de la organización política del espacio impuesta desde arriba, como uma forma de control social mantenida por la 

administración local, el ordenamento jurídico y el mercado de la propiedad. (SOJA, 2014, p. 82).  
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ativa de diversos agentes. Sua fundamentação envolve combater a marginalização e exploração 

da sociedade de classe, segundo ele, visualmente detectável pela distribuição desigual dos 

serviços. 

Sob influência do filósofo e psicanalista Cornelius Castoriadis (1922-1997), o geógrafo 

Marcelo Lopes de Souza defende o planejamento e gestão no viés autonomista e recusa outros 

modelos9. A sua proposta, além de comungar com a ideia de uma mudança sócio-espacial10 

com melhorias na qualidade de vida e justiça social, possui um alto índice de 

interdisciplinaridade e prioriza a participação popular no nível da autogestão. Para Souza, o 

planejamento urbano deve visar o desenvolvimento socioespacial positivo, que é visto como 

“um processo (aberto, não predeterminado, ainda que animado por valores e vontades 

conscientes) de mudança para melhor. É uma incessante busca por mais justiça social e melhor 

qualidade de vida sobre a base da autonomia individual e coletiva” (2006, p. 111).   

No que diz respeito à justiça social propriamente dita, o autor reconhece as múltiplas 

possibilidades de entendimento, a densidade filosófica, a complexidade e as razões conflitantes 

inerentes a essa questão. Amparado no viés autonomista, escolhe como ponto de partida “uma 

definição puramente formal, atinente ao aforismo de raiz aristotélica segundo o qual ser justo é 

tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente” (SOUZA, 2006, p. 134). 

 Esse ponto de partida dependerá “de como se vier a entender, concretamente, igualdade 

e desigualdade: igualdade em relação a quê? Desigualdade em relação a quê? Em relação a 

que atributos os homens podem ser legitimamente considerados iguais ou desiguais?” (SOUZA, 

2006, p. 134). Para responder a questão levantada na atualidade, o autor considera que devemos 

eliminar quaisquer barreiras discriminatórias de acesso aos fatores de qualidade de vida.  

É preciso saber que a justiça social, como pensa Marcelo Lopes de Souza, apresenta-se 

como parâmetro subordinado da autonomia, enquanto os parâmetros subordinados particulares 

da justiça social são: nível de segregação residencial, grau de desigualdade socioespacial e grau 

de oportunidade para participação cidadã direta em processos decisórios relevantes. Todavia, 

estes devem ser preenchidos com as necessidades e prioridades de cada grupo. Segundo o seu 

raciocínio, “o caminho democraticamente mais legítimo para se alcançarem mais justiça social 

e uma melhor qualidade de vida é quando os próprios indivíduos e grupos específicos definem 

                                                 

9
 Ver Souza (2008) e sua crítica aos modelos de planejamento: planejamento físico-territorial clássico; 

planejamento sistêmico; perspectivas mercadófilas; new urbanismo; desenvolvimento sustentável e planejamento 

ecológico; planejamento comunicativo/colaborativo; planejamento rawlsiano e planejamento e gestão urbanos 

social-reformista.  
10 Grafia adotada por Marcelo Lopes de Souza, para saber mais ver seu artigo Em torno de um hífen publicado na 

Revista Formação, n. 15 volume 1, páginas 159-161. 
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os conteúdos concretos e estabelecem as prioridades com relação a isso” (SOUZA, 2008, p. 

66). Para ele, justiça social e qualidade de vida, hierarquicamente, estão no mesmo nível de 

importância (SOUZA, 2006, 2008). 

Diversos autores apontaram que o modo de produção capitalista provocou inúmeras 

desigualdades. Souza argumenta que a nova “ordem” mundial, a política neoliberal, a 

globalização econômico-financeira, agravaram as desigualdades. A crescente fragmentação do 

tecido sociopolítico-espacial da cidade tem provocado inúmeros danos, como violência, 

privatismo, individualismo, entre outros. Segundo ele, os condomínios exclusivos e a 

blindagem nos carros são soluções insuficientes e constatam que o bem comum da cidade, 

visibilizado através do espaço público, está morrendo (2003, 2006).  

Souza ainda identifica o papel do Estado na contribuição da ampliação da desigualdade, 

degradação ambiental, tráfego ineficiente e antiecológico. Em seu argumento, “as perdas e os 

ganhos com as atividades acarretadoras de efeitos ambientais negativos se acham, assim, muito 

desigualmente distribuídos sócio-espacialmente, caracterizando uma situação de flagrante 

injustiça” (SOUZA, 2008, p. 85).  

O lócus da pesquisa para tratar tal temática foi a cidade média de Juazeiro do Norte, 

localizada no interior do Ceará. A população do município, na época do censo do IBGE (2010), 

era de 249.939 residentes (população absoluta), sendo 240.128 em área urbana e 9.811 em área 

rural, seu distrito Marrocos possui 2.644 e o distrito Padre Cícero 4.100. A seguir, o mapa de 

densidade demográfica e a tabela 608 do IBGE (2010). 
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Mapa 1 – Densidade demográfica de Juazeiro do Norte em 2010 

              FONTE: IBGE, 2010. Adaptado e organizado por CAMACHO, V.; VAN DEN BRULE, 2019. 
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Quadro 1 – População por bairro em Juazeiro do Norte-CE (2010) 

Nume-

ração 

Nome do Bairro Total 

da po-

pulação 

1 João Cabral 17.859 

2 Pirajá 14.800 

3 Frei Damião 14.677 

4 Salesianos 13.879 

5 Timbaúba 12.446 

6 Franciscanos 12.390 

7 Limoeiro 12.143 

8 Pio XII 11.099 

9 Tiradentes 10.107 

10 São José 10.061 

11 Triângulo 9.632 

12 Pedrinhas 9.198 

13 São Miguel 8.261 

14 Romeirão 7.110 

15 Santa Teresa 6.926 

16 Antônio Vieira 6.858 

17 Jardim Gonzaga 6.139 

18 Santo Antônio 6.011 

   

19 Centro 5.706 

20 Lagoa Seca 5.136 

21 Horto 5.073 

22 José Geraldo 4.640 

23 Juvêncio Santana 4.296 

24 Fátima 3.833 

25 Novo Juazeiro 3.471 

26 Leandro Bezerra 3.239 

27 Socorro 2.421 

28 Campo Alegre 2.401 

29 Três Marias 2.201 

30 Betolândia 2.076 

31 Salgadinho 1.301 

32 Aeroporto 1.096 

33 Carité 938 

34 Brejo Seco 900 

35 Planalto 345 

36 Cidade Universitária 269 

37 Distrito Industrial  

Fonte: IBGE: Censo de 2010. 

 

As dinâmicas modernizantes atraem cada vez mais investimentos financeiros de ordem 

pública e privada para esta cidade. O que faz esta ser não apenas um polo de franca religiosidade 

— no entanto, o município ficou bastante conhecido pelo fenômeno religioso das romarias, 

onde fiéis do Padre Cícero Romão Batista e de Nossa Senhora das Dores prestam homenagens 

e celebram suas crenças religiosas — mas também anuncia uma dinâmica urbana cada vez mais 

intensa. A revista Exame, com a matéria  sob o título “O novo mapa do consumo11”, em 2012, 

coloca que, 

[...] a cidade agora ostenta 17 concessionárias de carros (metade nem existia 

ali em 2007) e um dos maiores shopping centers do interior do Nordeste. De 

acordo com o IBGE, em 2000, 44% da população economicamente ativa 

estava sem renda em Juazeiro do Norte. Em 2010, essa taxa já tinha caído para 

34%. Em 2011, o município foi o segundo que mais criou empregos no interior 

do Nordeste — boa parte deles surgiu na construção civil (STEFANO E 

CRUZ, 2012, s/n).  

                                                 

11
 Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/o-novo-mapa-do-consumo/> Acesso em: 13 set. 

2017. 
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Outro exemplo da reestruturação do espaço urbano e a consequente ampliação da 

dinâmica da mesma nesta cidade tem sido o da construção civil. Uma matéria jornalística do 

dia 26 de dezembro de 2012, elaborada por Thiago Aguiar12, cita que atualmente existem “cerca 

de 13 torres acima de dez pavimentos em construção” na cidade, somando-se a isso foi 

construído o maior conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida do interior do 

Nordeste, onde foram entregues 1.280 casas à população de baixa renda, na medida em que 

crescem novos loteamentos e condomínios fechados, característica marcante das cidades 

médias. Novos empreendimentos vieram e outras moradias populares foram inauguradas13. 

Sem pretender dissertar sobre as origens das desigualdades sociais e deter-se como o 

modo de produção capitalista tem produzido desigualdades, foram elaborados mapas com os 

dados do censo 2010 realizado pelo IBGE, apresentando os seguintes aspectos: coleta de lixo, 

déficit no abastecimento de água, déficit no esgotamento sanitário, rendimento médio, sem 

rendimento e vulnerabilidade de infraestrutura urbana (tendo em vista as variáveis do entorno), 

vejamos: 

                                                 

12
Disponível em: <http://www.vejajuazeiro.com.br/boom-imobiliario-mais-aquecido-do-que-nunca-em-juazeiro-

do-norte/> Acesso em: 13 set. 2017. 
13 Os mais interessados podem encontrar maiores detalhes sobre a densidade de apartamentos por setor censitário 

nos anos 2000 e 2010 nos mapas 18 e 19 da tese de Pereira 2018. 
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Mapa 2 – Coleta de lixo de Juazeiro do Norte em 2010 

 

FONTE: IBGE, 2010. Adaptado por CAMACHO, V.; VAN DEN BRULE, 2017. 
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Mapa 3 – Domicílios ligados à rede geral de abastecimento de água em Juazeiro do Norte 

2010 

 
FONTE: IBGE, 2010. Adaptado por CAMACHO, V.; VAN DEN BRULE, 2017. 
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Mapa 4 – Domicílios ligados à rede geral de abastecimento de esgotamento sanitário em 

Juazeiro do Norte 2010 
 

FONTE: IBGE, 2010. Adaptado por CAMACHO, V.; VAN DEN BRULE, 2017. 
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Mapa 5 – Rendimento médio mensal dos responsáveis em Juazeiro do Norte 
 

FONTE: IBGE, 2010. Adaptado por CAMACHO, V.; VAN DEN BRULE, 2017. 
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Mapa 6 – Responsáveis sem rendimento mensal de Juazeiro do Norte 

 
FONTE: IBGE, 2010. Adaptado por CAMACHO, V.; VAN DEN BRULE, 2017. 
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Mapa 7 – Vulnerabilidade de infraestrutura urbana 

 
FONTE: IBGE, 2010. Adaptado por CAMACHO, V.; VAN DEN BRULE, 2017



 

 
 CAPÍTULO 4 

JUSTIÇA DISTRIBUTIVA E O DIREITO À CIDADE 

 

72 
 

Para complementar as informações, segue a tabela elaborada com dados do IBGE (2010): 

 

Quadro 2 – Valor do rendimento nominal mensal médio dos domicílios particulares urbanos 

com rendimento domiciliar (Reais) Juazeiro do Norte-CE 

 

Bairro 
Rendimento 

(em reais)  

1-Horto 729,63 

2-Três-Marias  756,11 

3-Campo Alegre  794,41 

4-Pedrinhas 800,53 

5-Frei Damião  803,35 

6-João Cabral  808,16 

7-Carité  809,08 

8-Pio XII  955,57 

9-Timbaúba  957,25 

10-Romeirão  1.027,44 

11-Pirajá  1.151,28 

12-Santa Teresa  1.207,39 

13-Brejo Seco  1.213,20 

14-Triângulo 1.222,88 

15-Juvêncio Santana  1.250,39 

16-Franciscanos  1.276,62 

17-Antônio Vieira  1.299,93 

18-Leandro Bezerra de 

Menezes  
1.347,12 

19-José Geraldo da Cruz  1.378,56 

20-Fátima  1.496,85 

21-Limoeiro  1.541,77 

22-Santo Antônio  1.597,33 

23-Salesianos  1.626,99 

24-Tiradentes  1.636,91 

25-São José  1.641,76 

26-Socorro  1.684,34 

27-Betolândia  1.724,12 

28-Salgadinho  1.890,43 

29-São Miguel  1.931,39 

30-Novo Juazeiro  2.087,17 

31-Jardim Gonzaga  2.657,61 

32-Aeroporto  2.908,00 

33-Centro  2.983,88 

34-Cidade Universitária  3.186,01 

35-Lagoa Seca  4.487,50 

36-Planalto 8.992,95 

Fonte:  IBGE, 2010. 
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No mapa da coleta de lixo não vimos uma deficiência significativa, pois 95,84% dos 

domicílios possuem cobertura da coleta. Os bairros Campo Alegre, Brejo Seco, Pedrinhas, 

Horto, Salgadinho, Aeroporto e Tiradentes sofrem com uma desassistência nesse sentido. De 

certo modo as áreas mais desassistidas são as que o rendimento não é tão expressivo, o que 

sobressai é o caso do bairro Aeroporto que possui um rendimento acima dos demais. 

Considerando a proximidade com o Aeroporto da cidade, a presença de lixo acumulado pode 

ser um atrativo para alguns pássaros, colocando em risco (de colisão com aeronaves) não só a 

vida daqueles que moram na localidade, mas também daqueles que chegam ou saem da cidade. 

O total de domicílios ligados à rede geral de água chega a 94%, os bairros que sofrem 

uma maior desassistência são: Brejo Seco, Planalto, Aeroporto, São José; mas quando o índice 

analisado é a ligação dos domicílios com o serviço de rede de esgotamento sanitário a cidade 

apresentou sérias dificuldades, com apenas cerca de 35,88% em 2010. O centro da cidade 

apresenta os melhores índices, enquanto a parte periférica e seus diversos domicílios ainda não 

foram ligados à rede de esgotamento sanitário. 

Quanto à questão dos rendimentos, os bairros que apresentaram os melhores indicadores 

foram Aeroporto, Centro, Cidade Universitária, Lagoa Seca e Planalto e os bairros com os 

piores indicadores: Horto, Três Marias, Campo Alegre, Pedrinhas, Frei Damião, João Cabral. 

Das áreas com os melhores rendimentos apenas o bairro Planalto apresentou média de 

vulnerabilidade.  

Observando o mapa dos rendimentos em salários mínimos há um mar de setores com 

rendimentos muito baixos e algumas ilhas com rendimentos médios de 3 a 5 (o centro e partes 

de bairros). Os rendimentos médios de 6 e acima, estão, sobretudo, localizados em partes de 

bairros de periferia (Aeroporto, Lagoa Seca, Planalto). Esse quadro torna então crucial a boa 

qualidade de serviços e infraestruturas públicas, pois quando elas são deficientes, 

principalmente em bairros como Frei Damião, Pedrinhas e Horto (por exemplo), haverá 

possibilidade de superação muito desigual em função da renda. 

Sobre o aspecto da infraestrutura física e a produção e circulação do valor, Harvey 

observa que  

Com o tempo, a formação de infraestrutura física de longo prazo e geralmente 

de grande porte tornou-se cada vez mais importante para o capital. Ela forma, 

por assim dizer, um circuito secundário de capital em virtude da maneira 

singular pela qual responde aos caminhos da acumulação do capital em geral 

no espaço e no tempo e os determina (HARVEY, 2018, p. 152).  
 

Ao observar os mapas vimos que a cidade apresenta um modelo “clássico”, onde o 

centro geográfico e suas áreas mais próximas são revestidas de maior infraestrutura e 
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consequentemente menor índice de vulnerabilidade urbana, enquanto as áreas periféricas 

carecem de certos serviços e infraestrutura. Revela ainda que a desigualdade de renda aparece 

como um marco para a configuração espacial, com boa infraestrutura só quando aliada à 

densidade residencial e à sua idade de expansão do perímetro urbano, pois bairros como Lagoa 

Seca, Planalto e Aeroporto, que apresentam os maiores rendimentos em alguns serviços e 

aspectos quanto à infraestrutura, também se mostraram deficientes.  

É preciso fazer uma ressalva, o bairro Planalto, por abrigar o condomínio dos juízes e 

apresentar uma pequena densidade demográfica, exibiu a melhor renda no dado censitário, no 

entanto, quando considera população e renda, Lagoa Seca apresenta o melhor índice. Os que 

apresentaram os piores rendimentos foram: Horto; Campo Alegre, Brejo Seco, Frei Damião e 

Pedrinhas.  

Os bairros com pouco abastecimento14 de água foram: Brejo Seco, São José, Planalto e 

Aeroporto; com pouca ligação com a rede de esgoto: Horto, Frei Damião, Brejo Seco e 

Pedrinhas. Quanto ao abastecimento d´água, os bairros de renda alta (aeroporto, planalto, lagoa 

seca) não estão bem servidos, no entanto, há existência de recurso para recorrer a poços, por 

outro lado, em setores de baixa renda esses poços devem ser rasos ou há recursos alternativos 

que não garantem a qualidade ou compras em caminhões pipa. 

Analisando o cruzamento de quantas vezes o bairro foi marginalizado (considerando os 

índices coletados acima citados) e a quantidade populacional, vimos que o bairro Frei Damião 

apresentou os piores índices, seguido dos bairros Pedrinhas e Horto.  

 Esse tipo de vulnerabilidade socioespacial revelado por meio dos mapas, demonstra 

uma das dimensões da injustiça sob a perspectiva distributiva. Segundo Soja, “a desigualdade 

distributiva é a expressão mais básica e óbvia da injustiça espacial” (2010, p. 83, tradução 

nossa15). Essa vulnerabilidade manifesta-se em inúmeras dificuldades enfrentadas 

cotidianamente, o que limita o desenvolvimento das capacidades do ser. Para Soja: 

 

Um certo grau de desigualdade distributiva é inevitável, em parte devido aos 

efeitos diferenciais da localização e distância relativas entre consumidores e 

                                                 

14 São essas variáveis de abastecimento de água do censo 2010: 

V012 Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água da rede geral. 

V013 Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água de poço ou nascente na propriedade. 

V014 Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água da chuva armazenada em cisterna. 

V015 Domicílios particulares permanentes com outra forma de abastecimento de água. 
15

 La desigualdade distributiva es la expresión más básica y obvia de injusticia espacial. (SOJA, 2014, p. 83) 
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em parte devido às decisões de localização tomadas pelos indivíduos que 

produzem os serviços (2014, p. 83, tradução nossa16).  

 

Localizar o indivíduo, os grupos sociais e caracterizar dentro do contexto 

espaço/temporal é primordial para uma avaliação sobre os modos de examinar a justiça 

socioespacial. É nesse sentido que consideramos válida a reflexão de Milton Santos quando 

reflete o quanto as formas espaciais dão potência ou minimizam as “capacidades” humanas. 

 

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), independentes 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. Enquanto um lugar vem a ser condição de sua pobreza, um outro 

lugar poderia, no mesmo momento histórico, facilitar o acesso àqueles bens e 

serviços que lhe são teoricamente devidos, mas que, de fato, lhe faltam 

(SANTOS, 2007, p. 107). 

 
 

Os obstáculos para ascensão físico e social estão demarcados também nos territórios, como 

estamos demonstrando, tal entrave sob as características físicoterritoriais e socioterritoriais tem 

condicionado escolhas, e isso tem sido empecilho para a busca da equidade através das políticas 

públicas, já que a maioria dos nossos representantes nos três poderes (executivo, legislativo e 

judiciário) estão em áreas com melhores condições e mesmo quando não, estes possuem renda ou 

influência para suprirem tais carências de serviços públicos.  

Face a essas dificuldades, o debate gira em torno de como o Estado deveria agir, regido 

sob quais princípios e valores. Na teoria política da justiça existem diversas perspectivas: 

intuicionismo; perfeccionismo; utilitarismo; libertarianismo; igualitarismo; liberalismo; 

comunitarismo; multiculturalismo; feminismo; pós-colonialismo; marxismo; 

reconhecimento17.  

No projeto lefebvriano, por exemplo, a transformação social só pode ocorrer via ruptura 

com o Estado. Diferente disso é compactuar com o reformismo. Para ele, justiça está em 

destinar a cidade aos usuários e não aos especuladores e aos promotores capitalistas. Isso exige 

                                                 

16
 Es inevitable um certo grado de desigualdade distributiva, em parte debido a los efectos diferenciales de la 

localización relativa y de la distancia entre los consumidres y em parte debido a las decisiones de localización 

realizadas por los particulares que producen los servicios. (SOJA, 2010, p. 83). 
17 Ver quadro I da tese de VAN DEN BRULE, 2020, onde expomos autores/obras, conteúdos, valores e máxima 

das perspectivas mencionadas. 



 
 CAPÍTULO 4 

JUSTIÇA DISTRIBUTIVA E O DIREITO À CIDADE 
 

76 
 

uma reorientação do crescimento (com desenvolvimento social qualitativo dirigido para as 

necessidades sociais18) e uma democracia concreta pautada na autogestão19. Lefebvre aponta 

para um novo humanismo e recorre a dois aspectos: a transdução e a utopia experimental20.   

Semelhante ao pensamento lefebvriano, Harvey critica a justiça distributiva através das 

categorias marxistas (valor, valor de uso, valor de troca, modo de produção, excedente, 

totalidade), pois apenas ajustes na distribuição não irão sanar com as causas daquilo que 

provoca desigualdades21. 

O direito à cidade, como é visto por Lefebvre, está dentro de um projeto mais ambicioso 

que é o direito à vida urbana e o direito à produção do espaço. A tese que o filósofo defende 

refere-se a predominância do valor de uso sobre o valor de troca nas relações socioespaciais, 

segundo ele, o exercício do valor de uso requer um direito à cidade visto como: 

Direito à vida urbana, transformada e renovada. [...] “o urbano”, lugar de 

encontro, prioridade do valor de uso, inscrição no espaço de um tempo 

promovido à posição de supremo bem entre os bens, encontre sua base 

morfológica, sua realização prático-sensível. O que pressupõe uma teoria 

integral da cidade e da sociedade urbana que utilize os recursos da ciência e 

da arte. Só a classe operária pode se tornar o agente, o portador ou o suporte 

social essa realização (LEFEBVRE, 2001, p. 117). 
 

Dessa afirmação se sobressaem duas questões. A primeira decorre do fato que há 

atualmente uma ausência de um consenso moral sobre esse bem supremo. A segunda é a 

problemática ideia que só a classe operária pode ser o agente transformador. Aqui, considera-

se que o agente transformador é aquele que possui virtudes e não apenas a ideia de sujeito único 

conhecedor das causas e exigências de uma sociedade melhor.  

A perspectiva de Lefebvre indaga sobre os fins últimos dos homens, sobre o bem 

supremo, sobre o sentido da história, e se pergunta para onde vamos. Ele nos diz: “se 

desaparecem o sentido e a finalidade, se não podemos nem mesmo declará-los mais numa 

                                                 

18
 Sejam necessidades existentes e/ou necessidades ainda por serem criadas, quanto às necessidades existentes o 

autor cita: instrução; educação; trabalho; cultura; repouso; lazer; saúde; habitação; natureza entre outras. Quanto 

às necessidades possíveis de serem criadas, só um novo humanismo e seu experimentalismo poderá revelar. 

(LEFEBVRE, 2001).   
19

 [...] “Autogestão generalizada implica o desaparecimento do Estado e o fim do político como tal”. [...] 

(LEFEBVRE, 1999, p.163). 
20

 A utopia deve ser considerada experimentalmente, estudando na prática suas implicações e consequências. Estas 

podem surpreender. Quais são, quais serão os locais que socialmente terão sucesso? Como detectá-los? Segundo 

que critérios? Quais tempos, quais ritmos de vida quotidiana se inscrevem, se escrevem, se prescrevem nesses 

espaços “bem-sucedidos”, isto é, nesses espaços favoráveis à felicidade? (LEFEBVRE, 2001, p. 108) 
21 É salutar uma distinção entre diferenças e desigualdades. As diferenças são próprias das manifestações naturais, 

enquanto a desigualdade pressupõe relações sociais de subordinação e/ou desfavorecimento no anseio aos mesmos 

objetivos. 
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práxis, nada tem importância ou interesse” (LEFEBVRE, 2001, p. 106). Em outro momento, 

ainda sobre o direito à cidade, o autor complementa, 

[...] o direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direito à 

liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O direito 

à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do 

direito à propriedade) estão implicados no direito à cidade” (LEFEBVRE, 

2001, p. 135).   

 

Segundo Soja, “o conceito de direito à cidade, tal como foi formulado originalmente por 

Lefebvre, reestabelece os fundamentos urbanos da busca por justiça, democracia e direitos dos 

cidadãos” (SOJA, 2014, p. 140, tradução nossa22). Na proposta lefebvriana, o bem aparece 

como o uso do tempo para a realização da obra humana. O que no modelo de distribuição 

constatado através dos mapas impele severas dificuldades para aqueles que estão privados dos 

serviços públicos urbanos. 

 No outro polo, aparece a justiça como equidade23 de John Rawls. Rawls é herdeiro da 

tradicional teoria do contrato social formulada por Locke, Rousseau e Kant e sua teoria da 

justiça é fortemente influenciada por esse último. Segundo o próprio Rawls, “na verdade, não 

tenho pretensões à originalidade nas teses que apresento. As principais ideias são clássicas e 

bem conhecidas. A minha intenção foi organizá-las em uma estrutura geral” (RAWLS, 1971, 

p. XLIV). Propondo uma alternativa às doutrinas dominantes (utilitarismo e intuicionismo). 

Rawls recebeu diversas críticas que o fizeram reformular e tornar mais claros seus 

argumentos, sendo assim, alguns foram revistos e ampliados, bem como alterados. Para gerar 

uma maior consistência das suas ideias fundamentais, ele propõe uma doutrina política 

abrangente.  

O modelo defendido em Liberalismo Político, de 1993, altera seu objetivo24 e funda a 

teoria da justiça não mais como uma perspectiva metafísica, mas sim, como abordagem política. 

Para o autor, “o problema do liberalismo político consiste em formular uma concepção de 

justiça política para um regime democrático constitucional que a pluralidade de doutrinas 

razoáveis – característica da cultura de um regime democrático livre – possa endossar” 

(RAWLS, 1993, p. 26).   

                                                 

22 “El concepto de derecho a la ciudad, tal y como lo formulo originariamente Lefebvre, restablece los fundamentos 

urbanos de la búsqueda de la justicia, la democracia y los derechos de los ciudadanos”. (SOJA, 2014, p. 140). 
23 “Justiça como equidade: uma reformulação”, publicado em 2002. 
24 O objetivo primeiro da justiça como equidade era oferecer uma teoria convincente dos direitos e das liberdades 

fundamentais e de sua prioridade. O segundo objetivo era integrar essa teoria à interpretação da igualdade 

democrática, que levava ao princípio da igualdade de oportunidades e do princípio da diferença”. (RAWLS 1971, 

p. XXXVI). 
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Em “Justiça como equidade: uma reformulação”, publicado em 2002, Rawls aponta para 

três alterações, sendo sua meta para a justiça como equidade “fornecer uma base filosófica e 

moral aceitável para as instituições democráticas e, assim, responder à questão de como 

entender as exigências da liberdade e igualdade” (RAWLS, 2003, p. 6).  

 A questão levantada é: como eliminar as posições vantajosas de negociação? O autor 

responde com a possibilidade do exercício mental a partir da posição original sob o uso do véu 

de ignorância. Rawls considera que é possível desvincular o nosso “eu” de aspirações e desejos 

íntimos, para ele, a posição original é um exercício de abstração onde o sujeito desconhece seus 

valores e potencialidades. Em suas palavras:  

 

Na posição original, não se permite que as partes conheçam as posições sociais 

ou as doutrinas abrangentes específicas das pessoas que elas representam. As 

partes também ignoram a raça e grupo étnico, sexo, ou outros dons naturais 

como a força e a inteligência das pessoas. [...] as partes se encontram por trás 

de um véu de ignorância. (RAWLS, 2002, p. 22). 

 

   

O próprio Rawls reconhece que existe um ponto de desacordo possível na ideia de 

posição original, segundo ele: 

  

É claro que a concepção de justiça à qual se chega dessa maneira pode 

mostrar-se defeituosa. Isso é o que está por trás de grande parte da crítica feita 

à Teoria, segundo a qual o tipo de liberalismo ali representado seria 

intrinsecamente defeituoso por se basear numa concepção abstrata de pessoa 

e por se valer de uma ideia individualista, não-social, de natureza humana; ou 

porque empregaria uma distinção implausível entre o público e o privado, o 

que a impossibilitaria de lidar com os problemas de gênero e família. Acredito 

que grande parte dessas objeções à concepção de pessoa e à ideia de natureza 

humana resulta do fato de não se ver a ideia da posição original como um 

artifício de representação, como explico em I:4. (RAWLS, 1993, p. 37). 

 

No entanto, para Rawls, a possibilidade para encontrar tais princípios seria através da 

posição original sob o véu de ignorância. Após esse exercício, o autor supracitado encontrou os 

seguintes princípios da justiça: 

 

(a) cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema plenamente 

adequado de liberdades básicas iguais que seja compatível com o mesmo 

esquema de liberdades para todos; e 

(b) as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: 

primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos em 

condições de igualdade equitativa de oportunidades; e, em segundo lugar, têm 

de beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade (o 

princípio de diferença). (RAWLS, 2003, p.60). 



 
 CAPÍTULO 4 

JUSTIÇA DISTRIBUTIVA E O DIREITO À CIDADE 
 

79 
 

 

O economista indiano Amartya Sen (2009) faz oposição à Teoria da Justiça de John 

Rawls, porém não retira o brilho e a admiração que adquiriu sobre a obra criticada. O livro “A 

Ideia de Justiça”, publicado em 2009, é dedicado à memória de John Rawls, isso revela seu 

apreço ao teórico norte americano. A leitura de Amartya Sen da Teoria da Justiça de John 

Rawls, considera que é fundamental entender o conceito de equidade, os princípios de justiça, 

equilíbrio reflexivo e consenso sobreposto.  

A exigência fundamental da equidade é a imparcialidade, que é “a necessidade de 

evitarmos ser influenciados por nossos respectivos interesses pelo próprio benefício, ou por 

nossas prioridades pessoais ou excentricidades ou preconceitos” (SEN, 2011, p. 84). Para 

atingir essa meta de imparcialidade, John Rawls, como já falado, criou um exercício mental 

denominado de posição original sob o véu de ignorância.     

O ceticismo expresso pelo economista advém da escolha unânime dos princípios básicos 

da justiça como equidade. Segundo ele, “a pluralidade de princípios imparciais pode refletir o 

fato de que a imparcialidade pode assumir muitas formas diferentes e ter manifestações bastante 

distintas” (SEN, 2011, p. 87). O autor reconhece que Rawls avançou na sua formulação, 

ponderando a justiça não mais dentro de uma perspectiva abrangente, mas em uma visão 

política da justiça.  

Para Amartya Sen,  

 
Se as instituições têm de ser criadas com base em um único conjunto de 

princípios de justiça que emana do exercício da equidade, através da posição 

original, então a falta de um surgimento único não pode deixar de golpear a 

própria raiz da teoria. (SEN, 2011, p. 88).  

   

O autor reconhece que Rawls prestou enorme colaboração para pensar sobre o tema, 

mesmo que tenha de ser abandonada sua teoria da justiça. No entanto, Sen destaca seis 

contribuições positivas na teoria de Rawls, são elas: a valorização da equidade, a objetividade 

no raciocínio prático, os poderes morais (“capacidade para um senso de justiça e para uma 

concepção do bem” (SEN, 2011, p. 93), prioridade para a liberdade e para as oportunidades das 

pessoas, necessidade de inserir o diálogo da equidade na questão da desigualdade e, em sexto 

lugar, a atenção especial para com as pessoas mais necessitadas. (SEN, 2011).  

O princípio da diferença de Rawls ainda legitima a desigualdade, pois o autor está 

preocupado com estrutura básica da sociedade e como ela distribui seus benefícios. “Permitir 

que todos participem da corrida é uma coisa boa. Mas se os corredores começarem de pontos 

de partida diferentes, dificilmente será uma corrida justa” (SANDEL, 2012, p.191). Para Rawls, 



 
 CAPÍTULO 4 

JUSTIÇA DISTRIBUTIVA E O DIREITO À CIDADE 
 

80 
 

a questão a saber é se o sistema de justiça faz com que a riqueza dos mais ricos beneficie os 

menos favorecidos. Dessa forma, ele não vai à raiz do problema.  

Sobre este aspecto, Bernard Bret questiona se todas as desigualdades são injustas. 

Inspirado em Rawls, ele diz o seguinte:  

As respostas a esta pergunta diferem de acordo com a teoria a qual nos 

referimos, mesmo implicitamente. A intuição espontânea muitas vezes 

considera que a justiça é confundida com a igualdade. Mas há outras maneiras 

de ver e, no que diz respeito à justiça espacial, é impossível imaginar uma 

organização de espaço que garanta a todos o mesmo acesso a todos os 

serviços. [...] Justiça, nesta perspectiva, neste ponto de vista, não deve ser 

confundido com o igualitarismo, mas combina a igualdade do valor intrínseco 

de pessoas e, portanto, os seus direitos iguais, com a otimização das 

desigualdades de lucro, a favor dos mais modestos, no acesso aos bens 

materiais e posições sociais (BRET, 2015, p. 1, tradução nossa25).  

 

De acordo com Souza (2008), “uma perspectiva rawlsiana é, na prática, apropriada, 

quando muito, apenas para a tarefa nada ambiciosa de melhorar um pouco a qualidade de vida 

de grupos desprivilegiados nos marcos das sociedades capitalistas” (SOUZA, 2006, p. 47).   

A crítica à desigualdade é realizada por aqueles que se deleitam com o ideal de justiça. 

Bauman, em 2015, ressalta que as riquezas de poucos não beneficiam a grande maioria. Utili-

zando-se do trabalho do geógrafo Daniel Dorling (2009), observou cinco princípios da injustiça: 

i) o elitismo é eficiente; ii) a exclusão é necessária; iii) o preconceito é natural; iv) a ganância 

é boa; v) o desespero é inevitável. Para exemplificar, usou dados do Center for American Pro-

gress, os quais mostraram que “a renda média dos 50% na base da escala cresceu 6%, enquanto 

a renda do 1% no topo cresceu 229%” (BAUMAN, 2015, p. 20) 

Outro motivo para se preocupar com a desigualdade é que ela enfraquece a cooperação 

mútua. Cada vez mais as pessoas estão vivendo em mundos distintos, separados pelo poder de 

compra e isso, para o processo formativo da aprendizagem dos valores na capacidade de 

compreender o outro, tem danos. Eis a seguinte observação do filósofo Michael Sandel: 

O abastado manda seus filhos para escolas particulares [...] Academias 

privadas substituem os centros recreativos e as piscinas comunitárias. Os 

empreendimentos residenciais de alto padrão têm segurança própria e não 

dependem tanto da proteção da polícia. Um segundo ou terceiro carro acaba 

                                                 

25
 Ces inégalités constituent-elles des injustices? Les réponses données à cette question divergent selon la théorie 

à laquelle on se réfère, fût-ce implicitement. L'intuition spontanée fait souvent considérer que la justice se confond 

avec l'égalité. Mais, il est d'autres façons de voir et, s'agissant de la justice spatiale, il est impossible d'imaginer 

une organisation de l'espace qui garantirait à tous d'une façon identique l'accès à tous les services. [...] La justice, 

dans cette perspective, ne se confond pas avec l'égalitarisme, mais combine l'égalité de la valeur intrinsèque des 

personnes et donc l'égalité de leurs droits, avec l'optimisation des inégalités au bénéfice des plus modestes sur le 

plan des biens matériels et des positions sociales. (BRET, 2015, p.1). Disponível em: <http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-justice-spatiale> Acesso em: 19 jun. 

2017. 
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com a dependência do transporte público. (...). Os mais ricos afastam-se dos 

logradouros e dos serviços públicos, deixando-os para aqueles que não podem 

usufruir de outro tipo de serviço (SANDEL, 2012, p. 328). 

 

Para o autor, ocorrem no mínimo dois efeitos negativos, um fiscal e outro cívico; o não 

auxílio aos impostos dificulta a universalização e melhoria do serviço. Significa que essa onda 

crescente de privatização provocou um esvaziamento do espaço público e a precarização do 

serviço público, o que diminui a exigência com a qualidade e o aprimoramento. 

A solução proposta por Sandel é aprendermos a debater em público. O diálogo é evitado 

porque discordamos do que seja justiça e “sobre o melhor modo de valorizar os bens sociais. É 

como se transferíssemos nosso julgamento moral para os mercados porque não queremos nos 

ver envolvidos nos conflitos” (SANDEL apud WOLF, 2016, p. 138). 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mérito desta análise está centrado em um dos aspectos da justiça socioespacial que 

revela a desigualdade do ponto de vista da materialidade de infraestrutura e serviços urbanos, 

no município de Juazeiro do Norte-CE. 

A complexa estrutura da desigualdade em Juazeiro do Norte, com algumas ilhas de altos 

rendimentos e suas diferenças — considerando infraestrutura e serviços — entre o centro e 

diversas periferias revela, de certo modo, revela um cotidiano no qual os moradores pobres 

buscam atender suas necessidades com seus próprios recursos, face à pouca oferta de serviços 

e infraestrutura26.  

Foi possível observar — como chave interpretativa — entre a geografia dos rendimentos 

e a geografia dos demais mapas uma injustiça central: a carência das infraestruturas atinge 

especialmente o carente de rendimentos, o que agrava ainda mais a desigualdade. 

No horizonte teórico apresentado, a crítica ao modo de produção capitalista é 

majoritária, apesar de alguns autores buscarem contribuir com a argumentação em torno do 

rompimento com o Estado capitalista, outros acreditam que algum tipo de mudança via Estado 

seja possível.  

                                                 

26 Alguns depoimentos podem ser lidos em: VAN DEN BRULE, D. M. 2020. Justiça socioespacial e a 

participação popular no planejamento e gestão urbanos no município de Juazeiro do Norte - CE. Universidade 

Federal de Pernambuco, CFCH. Programa de Pós-Graduação em Geografia, Recife (Tese). 
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Portanto, a superação de tais dificuldades reveladas no espaço geográfico pode passar 

pela incorporação dos espaços políticos27 das pessoas que estão privadas de infraestrutura e 

rendimento, de modo a gerar uma pressão social, cujo objetivo seja a superação das 

desigualdades socioespaciais.  

Outras metas podem fazer parte desse objetivo, por exemplo: distribuição equitativa dos 

equipamentos e serviços, priorização do benefício em comum, ampliação do orçamento 

participativo, promoção da redistribuição de renda, preservação e cultivo da natureza como um 

bem em comum, estabelecimento de limites (combate ao excesso e à escassez), superação da 

acumulação infinita, coibição da especulação imobiliária, ampliação da valorização do espaço 

público, desenvolvimento da autonomia (individual e coletiva) sob o prisma de uma Pedagogia 

urbana28. 

Assim, mesmo considerando que o destaque dado neste trabalho se valeu de uma análise 

dos aspectos distributivos da justiça, é válido notar que, como fizemos referência anteriormente, 

este é apenas um dos aspectos da justiça. Neste sentido, é preciso reconhecer o seu caráter 

multidimensional, pois podem existir diversas frentes de lutas sociais por reconhecimento, 

inclusive fora do escopo de valores do mundo urbano industrial.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

27 Sobre espaços políticos ver: AZEVEDO, D. A. Models of democracy and political spaces: the case of 

participatory democracy. Geografares: Revista do Mestrado e do Departamento de Geografia, Centro de Ciências 

Humanas e Naturais (UFES), v. 26, p. 126-146, 2018. 
28 Para saber o significado da proposta da Pedagogia Urbana ver: VAN DEN BRULE, D. M. Pedagogia Urbana: 

uma aprendizagem orientada para as virtudes. In: Jean Carlos Ferreira de Lima; Péricles Alves Batista; Wellington 

Alves Aragão (org.). Geografia em interfaces: diálogos e reflexões entre ensino, cidade, ambiente e turismo. João 

Pessoa: Ideia, 2017, p. 189-243. 
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CAPÍTULO 5 
OS CONSELHOS DE POLÍTICAS URBANAS E A DEMOCRACIA NAS CIDADES 

 

 

Antonio Rafael Marchezan Ferreira 1 

 

RESUMO 
O presente ensaio analisa o papel dos conselhos gestores de políticas urbanas como via de promoção da 

gestão democrática das cidades, com ênfase na sua contribuição para a formulação, implementação, 

controle e avaliação das políticas de desenvolvimento urbano. Assim, inicia-se a exposição com uma 

digressão quanto aos espaços legais (constitucionais e infraconstitucionais) que viabilizam canais de 

democracia participativa na gestão pública. Posteriormente, foca-se em uma explanação analítica sobre 

os conselhos gestores de políticas públicas, apresentando uma noção inicial, a problematização quanto 

ao mapeamento quantitativo e perspectivas classificatórias. Ainda, debates acerca dos aspectos da 

inconstitucionalidade formal e material do Decreto nº 9.759/2019 que previu a extinção, a partir de 28 

de maio de 2019, de inúmeros órgãos colegiados. Por fim, apresentam-se as reflexões finais quanto ao 

papel dos conselhos no exercício da democracia nas cidades. 

 

Palavras-chave: Conselhos Gestores de Política Urbana; Gestão Democrática das Cidades. 

                                                 

1 Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá - UEM (1998), mestre em Direito Negocial, pela 

Universidade Estadual de Londrina - UEL (2002), Doutor em Direito Urbanístico pela PUC-SP (2016), com tese 

sobre Remoção Forçada em Área Urbana e Resolução não Adversarial. É Professor Adjunto da UEM desde 2006, 

Coordenador do Projeto de Extensão “O Direito Pensa” (revista científica, podcast e produção de conteúdo em 

mídia digital), ministra aulas no Curso de Graduação em Direito, no Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas (Mestrado) ambos da UEM e é Coordenador do Observatório das Metrópoles: Núcleo Região 

Metropolitana de Maringá. Advogado.  armferreira@uem.br 
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1. INTRODUÇÃO 

Principia-se a presente análise a partir da Constituição de 1988 (CF/88), com foco em 

seu desenho institucional estabelecido para o Município e, mais especificamente, em canais que 

viabilizam a participação democrática na gestão municipal.  

Sem dúvida, o legislador constituinte buscou fortalecer o papel e a autonomia (política, 

administrativa e financeira) deste ente federativo. Assim, foi-lhe atribuída a competência para 

a) legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que 

couber; b) instituir e arrecadar tributos com vistas a suprimir suas necessidades, garantindo um 

pouco mais de independência dos demais entes (Estado e União); c) criar e suprimir distritos 

(observando-se a legislação estadual); d) organizar e prestar serviços públicos de interesse local 

de caráter essencial de forma direta ou mediante concessão ou permissão; e) cooperar, de forma 

técnica e financeira, com a União e o Estado na manutenção e prestação de programas de 

educação (infantil e fundamental) e serviços saúde; f) promover o adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano e;  g) promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local (art. 30 da CF/88). 

Assim, vislumbra-se, ainda que no plano normativo, a preocupação em solidificar o 

princípio federalista e estruturar um sistema de divisão de competências relativamente 

equilibrado entre os entes federativos, convergindo para proporcionar ao Município sua 

capacidade de auto-organização sob o ponto de vista político, social, econômico e cultural. 

Por outro lado, o texto constitucional evidencia que o Estado brasileiro é um “Estado 

Democrático de Direito” (art. 1º CF/88), composto por dois modelos de funcionamento 

democrático: a democracia representativa, executada pelos representantes eleitos diretamente 

pela população e a democracia participativa, viabilizada por mecanismos de participação direta 

do cidadão e de organizações da sociedade civil na construção de decisões coletivas para as 

políticas públicas de interesse local.   

Com foco no tema central da presente análise, pode-se identificar, por meio do 

percurso no texto constitucional, uma série de mecanismos voltados à construção de canais de 

democracia participativa.  Mesmo no plano dos direitos e garantias fundamentais é assegurado 

o acesso à informação de interesse particular e coletivo e o direito de petição aos Poderes 

Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, XIV, XXXIII e 

XXXIV). Ainda, mais diretamente ligado à participação democrática, podemos destacar o 

plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de projeto de lei (art. 14).  
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Quanto à presença do cidadão em órgãos colegiados responsáveis pela construção de 

políticas públicas, podem-se observar os seguintes canais participativos:  participação dos 

trabalhadores e empregados nos órgãos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses 

profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação (art. 10 e 194, VII); a 

participação da comunidade nos conselhos que discutam questões relativas à saúde (art. 198, 

III, e art. 77, §3º do ADCT), assistência social (art. 204, II), educação (arts. 205 e 206, VI), 

cultura (art. 216, §1º), meio ambiente (art. 225), criança e adolescente (art. 227, §1º) e 

aproveitamento de recursos e minerais em terras indígenas (art. 231, §3º). Ainda, vislumbram-

se outros exemplos constitucionais que também têm esta tônica de democracia participativa, 

como a possibilidade de controle dos munícipes sobre as contas do município (art. 31, §3º), a 

participação dos usuários na administração pública direta e indireta (art. 37, §3º) e a 

legitimidade para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da 

União (art. 74, §2º).    

No que toca a política de desenvolvimento urbano, a ser executada pelo Poder Público 

municipal, o legislador constituinte externou a preocupação com o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e a garantia de bem-estar de seus habitantes (art. 182). E, para 

viabilizar a regulamentação das diretrizes constitucionais para a política urbana, foi editada a 

Lei nº 10.257/2001, Estatuto da Cidade (ECidade), que dentre suas diretrizes gerais prevê a 

gestão democrática das cidades, mediante a participação da população e de associações 

representativas dos diversos segmentos da comunidade que contribuíram para formulação, 

execução e fiscalização dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano (art. 2º, 

II).  

Ainda, para melhor explicitar seu propósito de assegurar a gestão democrática das 

cidades, o ECidade dedica um capítulo próprio para a temática (cap. VI), fazendo previsão que 

a democracia na administração municipal se viabilizará mediante os órgãos colegiados de 

política urbana (em níveis nacional, estadual e municipal). Também, ressalta a importância de 

debates, audiências, consultas públicas e conferências de assuntos urbanos (em níveis nacional, 

estadual e municipal). Há, ainda, a previsão da iniciativa popular de projeto de lei e planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano (art. 43). Especificamente quanto à gestão 

orçamentária, do art. 4º, III, alínea “f”, a participação popular deve incluir debates, audiências 

e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e 

do orçamento anual (art. 44). Já quanto às regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, 
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também é prevista a participação da população e de associações representativas nos organismos 

gestores (art. 45).  

Assim, observa-se que há uma série de mecanismos de assento em texto constitucional 

e regulamentação em norma infraconstitucional que indicam a possibilidade de se construir 

canais para efetivação da participação popular e de um modelo de democracia participativa na 

gestão das cidades e das políticas públicas que determinam seu modelo de governança. Todavia, 

para os propósitos deste estudo, a análise concentra-se na gestão que se dá por órgãos 

colegiados, os chamados conselhos gestores de políticas públicas e em que medida eles 

contribuem para o desenho e fiscalização da política local. 

 

2. CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A tensão que permeia o papel dos conselhos gestores como instrumentos de exercício 

da democracia é uma pauta que ocupa a agenda de governos da esquerda e de governos mais 

liberais. Como explica Maria da Glória Gohn, para os liberais os conselhos são “instrumentos 

ou mecanismos de colaboração”, já para esquerda, eles representam “vias ou possibilidades de 

mudanças sociais no sentido de democratização das relações de poder” (2006, p. 7). A mesma 

constatação faz Celene Tonella, ao advertir que é equivocada a leitura da sociedade como 

homogênea, à revelia das “práticas e concepções heterogêneas” que permeiam “interesses e 

tensões”.  Assim, explica que  

 

São múltiplos os sujeitos, tanto do campo progressista quanto do campo conservador, 

que se manifestam também em espaços diversos e multifacetados. São associações de 

classe, sindicatos de trabalhadores e patronais, conselhos, fóruns, redes de 

movimentos vinculados a lutas espacializadas (como bairros, conjuntos habitacionais) 

ou temáticos (como mulheres e negros) etc. Nesses espaços, estão em disputa projetos 

políticos distintos (2012, p. 39). 

 

Ainda com este presente palco de tensões, não há dúvida que em linhas gerais os 

conselhos gestores restaram por representar as   

 

conquistas dos movimentos populares e da sociedade civil organizada. Eles são um 

instrumento de representação da sociedade civil e da sociedade política que lutaram 

pela democratização dos órgãos e aparelhos estatais. Os conselhos são parte de um 

novo modo de gestão dos negócios públicos que foi reivindicado pelos movimentos 

sociais nos anos 1980 e, ao mesmo tempo, eles são parte da reforma do Estado, 

ocorrida a partir dos anos 1990. Enquanto parte de um novo modo de governança 

democrática na gestão dos negócios públicos, principalmente em âmbito local, os 

conselhos gestores fazem parte de um novo modelo de desenvolvimento que está 



 

 
 CAPÍTULO 5 

OS CONSELHOS DE POLÍTICAS URBANAS E A 
DEMOCRACIA NAS CIDADES 

 

89 
 

sendo implementado em todo o mundo – da gestão pública estatal via parcerias com 

a sociedade civil organizada (GOHN, 2006, p. 7) 

 

Do ponto de vista conceitual, pode-se definir os conselhos gestores como órgãos 

colegiados, normativamente institucionalizados, com o propósito de promover a gestão de 

políticas públicas e, composto de forma mista, por representantes governamentais e indivíduos 

ou grupos organizados da sociedade; os últimos, democraticamente indicados. Como explica 

Carla Bronzo Ladeira Carneiro, 

 

A questão dos conselhos insere-se fundamentalmente na área da governança 

democrática. Como canais institucionalizados de participação, os conselhos marcam 

uma reconfiguração das relações entre Estado e sociedade e instituem uma nova 

modalidade de controle público sobre a ação governamental e, idealmente, de co-

responsabilização quanto ao desenho, monitoramento e avaliação de políticas (2002, 

p. 278).   

 

O mesmo papel é percebido por Luciana Tatagiba, que reconhece os conselhos como 

uma das “principais experiências de democracia participativa no Brasil contemporâneo, 

correspondendo a “uma conquista inegável do ponto de vista da construção de uma 

institucionalidade democrática”, que aposta na “intensificação e na institucionalização do 

diálogo entre governo e sociedade – em canais públicos e plurais – como condição para uma 

alocação mais justa e eficiente dos recursos públicos” (2005, p. 209). 

Os conselhos são, portanto, peça fundamental para o exercício da democracia. Eles 

materializam um instrumento vital para o desenvolvimento do que Carole Pateman intitula de 

“teoria da democracia participativa” (estruturada sobre os postulados de Rousseau, John Stuat 

Mill e G. D. H. Cole). Neste sentido, a autora argumenta que seria necessário mais que 

instituições de representação em nível nacional para efetivação da democracia: a socialização 

ou “treinamento social” deve se estender em outros campos, pois a principal função das 

participações em sua teoria da democracia participativa é educativa, tanto sob a perspectiva 

psicológica, como na aquisição de “práticas e habilidades e procedimentos (1992, p. 60-61).  

Assim, a existência de uma sociedade participativa é a condição sine qua non para um 

governo democrático – “uma sociedade onde todos os sistemas política tenha sido 

democratizado e onde a socialização por meio da participação pode ocorrer em todas as áreas” 

(PATEMAN, 1992, p. 61). De fato, os conselhos gestores de política pública assim se 

constituem, sendo capazes de proporcionar um desenho institucional de governança mais 

democrático.  

 



 

 
 CAPÍTULO 5 

OS CONSELHOS DE POLÍTICAS URBANAS E A 
DEMOCRACIA NAS CIDADES 

 

90 
 

2.1 OS DESAFIOS DO MAPEAMENTO QUANTITATIVO 

 

Outro aspecto relevante a ser observado é a análise quantitativa dos conselhos de 

gestão de políticas públicas. De fato, observa-se uma grande difusão destes, em especial a partir 

do processo de redemocratização e edição da Constituição Federal de 1988. Eles se encontram 

presentes na gestão pública realizada por governos federais, estaduais e municipais, atuando 

nas áreas da saúde, educação, moradia, meio ambiente, transporte, cultura, seguridade social, 

planejamento municipal etc. Trata-se de um expressivo desafio mapear em números os 

conselhos de políticas públicas, mas estudos interessantes têm sido desenvolvidos nesse 

sentido. 

Buscando analisar como a legislação federal pode induzir a criação de conselhos nos 

Municípios, André Luiz Gomes Antonietto e Fabiana Cristina Severi sistematizaram dados das 

Pesquisas de Informações Básicas dos Municípios Brasileiros (MUNIC) do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2001-2014).  Assim, os autores iniciaram sua pesquisa a partir 

da correlação da legislação federal com as “cinco políticas públicas que têm maior capilaridade 

de Conselhos nos municípios”. São elas: saúde, assistência social, criança e adolescente, Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) e Alimentação Escolar (2006, p. 562). Esta prospecção revelou os 

seguintes mecanismos indutores legislativos federais: 

a) Área da saúde (SUS):  Lei nº 8.080/1900 – art. 7º inciso VIII e art. 33; Lei nº 

8.142/90 –  art. 1º inciso II e §2º e art. 4º; 

b) Área da Assistência Social: Lei nº 8.742/93 – art. 5º inciso II, art. 6º e §2º, art. 6ºB 

§1º e §2º inciso II, art. 16 inciso IV e parágrafo único, art. 17 §4º e art. 30 incisos I e II; 

c) Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): Lei nº 8.069/1990 – art. 88 incisos I, 

II, III e VI2; 

d) Área da Educação: Lei nº 11.494/2007 (FUNDEB – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) – art. 

24 e §1º inciso IV, §7º, §9º, §10 e §13; Lei nº 11.947/2009 – art. 18 (CAE – Conselhos de 

                                                 

2 Comunga-se da posição dos autores em reconhecer a importância dos Conselhos Tutelares previstos no ECA, 

mas de distinguir sua natureza jurídica em relação aos Conselhos Gestores de Política Públicas ora sob análise.   



 

 
 CAPÍTULO 5 

OS CONSELHOS DE POLÍTICAS URBANAS E A 
DEMOCRACIA NAS CIDADES 

 

91 
 

Alimentação Escolar); Lei nº 9.394/96 (LDB – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional) 

– art. 14 e inciso I e II; 

A pesquisa realizada pelos autores observou que o papel destes conselhos se encontra 

relativamente bem delimitado na legislação federal, destacando-se em especial a função de 

gestão de recursos financeiros de fundos relacionados às respectivas políticas públicas. E, em 

consequência da necessidade de efetivação da política pública viabilizada pela ingestão de 

recursos financeiros, esses conselhos passaram a estar presentes em quase na totalidade dos 

municípios brasileiros – assistência social: 99.9%; Saúde: 99,7%; Direitos da Criança e do 

Adolescente: 98,4%; Acompanhamento do FUNDEB: 98,1% e Alimentação Escolar: 95,3% 

(ANTONIETTO; SEVERI 2006, pp. 565-566). 

Além desses conselhos que possuem previsão em lei federal e a gestão de recurso 

financeiro como importante fator de indução, a pesquisa também destaca outras áreas que são 

da mesma forma contempladas pela legislação federal, sendo elas: 

a) As pessoas idosas: Lei nº 8.842/94, que cria o Conselho Nacional do Idoso e prevê 

a criação de conselhos municipais (arts. 5º, 6º e 7º); 

b) O meio ambiente:  Lei 6.938/81, responsável pela Política Nacional do Meio 

Ambiente, que não impõe, mas faculta a criação de conselhos municipais (art. 6º inciso VI, §1º 

e §2º); 

c) A política urbana: além das já mencionadas previsões genéricas do Ecidade, chama-

se a atenção para a Lei nº 11.124/05 que criou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social (SNHIS) e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), com a previsão 

de conselhos estatuais, distritais e municipais (art. 12 inciso II, arts. 18, 19 e 20). Todavia, há o 

reconhecimento de que com a instituição do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV – 

Lei 11.977/2009 – art. 3 e §4º) e a destinação dos recursos a este, o papel destes conselhos foi 

reduzido; 

d) A igualdade racial: Lei 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial) – art. 50 e 

parágrafo único; 

e) A juventude: Lei 12.852/2013 (Estatuto da Juventude) – art. 45, §1º e art. 46; 

f) A cultura: Lei nº 12.343/20 – art. 6º, parágrafo único. 

No entanto, para estas áreas observou-se uma menor capilaridade da presença dos 

conselhos nos munícipios, atribuindo-se a estas hipóteses a falta de obrigatoriedade quanto à 
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criação pela lei federal. Assim, observa-se o seguinte percentual de presença dos conselhos nos 

munícipios: educação – 87,5%; meio ambiente – 67,9%; direitos do idoso – 61,9%; moradia – 

58,2%; política urbana – 22,1%; juventude – 10,9% e; igualdade racial – 5%. Além dessas 

áreas, a investigação também aponta para o mapeamento da criação de outros conselhos que 

sugiram, ainda que sem mecanismo legislativo federal de indução, com os seguintes percentuais 

de presença nos municípios: pessoas com deficiência – 19,6%; mulheres – 17,5%; direitos 

humanos 5,8% e população LGBTT – 0,4% (ANTONIETTO; SEVERI 2006, pp. 567-570).  

Outro olhar que também se conjuga nestas perspectivas de mapeamento dos 

conselhos é sua associação com as possíveis tipologias que possam também ser identificadas. 

Ou seja, uma vez reconhecido este potencial de institucionalização e o arcabouço legislativo 

que os cria e delimita, cumpre-se, do mesmo modo, investigar as categorias classificatórias, 

formuladas a partir da composição dos conselhos, a sua competência decisória, sua 

obrigatoriedade de formação, a natureza da representação etc. 

 

2.2 PERSPECTIVAS CLASSIFICATÓRIAS DOS CONSELHOS  

 

Apesar da dificuldade de se mapear em números conselhos de gestão políticas 

públicas, Danitza Passami Rojas Buvinich afirma ser possível, partindo-se de uma abordagem 

teórica quanto aos padrões de participação social, democracia deliberativa e análise legislativa, 

traçar um interessante modelo classificatório, que tem por base 5 critérios de análise, quais 

sejam: o alcance, a composição, a natureza da representação, a obrigatoriedade de formação e 

a competência decisória (2014, p. 57). Ressalta-se que a classificação teórica proposta pela 

autora encontra assento em diversas análises bibliográficas conjugadas (TATAGIBA, 2002; 

IBAMA; IPEA et al, 1997; DRAIBE, 1998), formando o seguinte modelo esquemático: 

 

Tabela 1 – Quadro Classificatório 

 

Alcance 

Políticas Públicas 

Programas 

Temático 

 

Composição Bipartite 

Tripartite 

Múltiplo 

Paritário ou Não paritário 

Paritário ou Não paritário 

Natureza da Representação Vinculado  

Não vinculado 

Misto  

 

Obrigatoriedade  Obrigatório 

Não obrigatório 

Não identificado  

 



 

 
 CAPÍTULO 5 

OS CONSELHOS DE POLÍTICAS URBANAS E A 
DEMOCRACIA NAS CIDADES 

 

93 
 

Não se aplica 

Competência Decisória Consultivo 

Deliberativo 

Fiscalizador  

Normativo 

 

Fonte: BUVINICH, 2014, p. 57. 

 

Quanto ao alcance, os conselhos são classificados em três categorias: de políticas 

públicas, de programas e temáticos. Os de políticas públicas são aqueles que geralmente 

encontram-se previstos em um sistema de gestão amplo, que integra os três entes federados. Já 

os de programas são os relacionados a programas governamentais, com vistas ao atendimento 

de uma clientela específica beneficiária.  Os temáticos posicionam-se desvinculados de um 

sistema ou legislação nacional e se relacionam às peculiaridades de um determinado perfil 

político ou social (BUVINICH, 2014, p. 59). 

Já sob a perspectiva da competência decisória, os conselhos podem ser classificados 

como deliberativos, consultivos, normativos e fiscalizadores ao mesmo tempo. Quanto à 

representação, observa-se que os conselhos podem ser de: a) representação vinculada – as 

categorias sociais ou profissionais são compostas pela indicação das organizações da sociedade 

civil; b) representação vinculada funcional – a indicação deve estar relacionada ao cargo e não 

à pessoa; c) representação não vinculada – a notoriedade social (acadêmica ou empresarial) são 

componentes da indicação ou a convite do governo; d) representação mista – possibilidade de 

composição por representação vinculada e não vinculada (BUVINICH, 2014, p. 61). 

Ainda, sob a perspectiva da composição, os conselhos podem ser Bipartites/paritários 

ou Bipartites/Não paritários (quando formados por governo e sociedade civil e com ou sem 

equivalência quanto ao número de membros). Além disso, os conselhos podem ser tripartites, 

cuja composição conta com membros do governo, trabalhadores ou usuários, empregadores ou 

prestadores de serviço (com ou sem equivalência quanto aos membros). A composição pode 

também admitir membros do governo, trabalhadores ou usuários, empregadores ou prestadores 

de serviço, representantes de segmentos da sociedade civil, formando uma categorização 

denominada como Múltiplos e não paritários (BUVINICH, 2014, p. 61). 

Um último critério classificatório relaciona-se à obrigatoriedade ou não de 

implantação dos conselhos estaduais e municipais, avaliando-se tal critério à luz da legislação 

federal e sua capacidade de impor ou induzir a formação dos conselhos. 

Assim, apresentados estes traços conceituais e classificatórios dos conselhos gestores 

das políticas públicas, cumpre-se voltar o debate ao seu papel e, em especial, aos responsáveis 
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pela polícia urbana para implementação de um modelo de democracia participativa, capaz de 

contribuir para a prática de uma gestão democrática das cidades. 

 

3. CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS URBANAS E A GESTÃO 

DEMOCRÁTICA DAS CIDADES 

 

Aprofundando-se no debate da gestão democrática das cidades, já foi possível pontuar 

que o Ecidade estabelece, dentre suas diretrizes gerais, a participação da população e de 

associações representativas dos diversos segmentos da comunidade que contribuíram para 

formulação, execução e fiscalização dos planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano (art. 2º, II). Neste sentido, explica José dos Santos Carvalho Filho que a gestão 

democrática da política urbana se desenvolve em três etapas – formulação, execução e 

acompanhamento. Ou seja, a política urbana nasce nos “estudos preliminares, pareceres e a 

projeção das ações e estratégicas urbanísticas”. Posteriormente, vem a fase de materialização 

das proposições, “concretizando as ideias concebidas” na fase de formulação, com a 

consequente fase de acompanhamento, que consiste na “fiscalização a ser exercida quando em 

curso a fase de execução” (2013, p. 49). 

De fato, a gestão democrática das cidades se espraia por vários instrumentos previstos 

no Ecidade, em especial naquele voltado ao planejamento municipal – plano diretor; disciplina 

do parcelamento, uso e ocupação do solo; zoneamento ambiental; gestão orçamentária 

participativa; planos, programas e projetos setoriais; planos de desenvolvimento econômico e 

social (art. 4º e §3º). Ainda, como já mencionado, a mesma preocupação se aplica às regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas, onde também é prevista a participação da população e 

de associações representativas nos organismos gestores (art. 45).  

No que tange o plano diretor, instrumento fundamental da política de desenvolvimento 

e expansão urbana, este requer em seu processo de elaboração (e posteriores revisões) a garantia 

de realização de audiências públicas, debates, publicidade e acesso aos documentos e 

informações produzidos (art. 40, §4º). O mesmo se observa para a gestão orçamentária 

participativa (art. 4, III “f”), que prevê os mesmos instrumentos de participação democrática 

nas propostas do “plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, 

como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal” (art. 44). Outro 

instrumento de destaque são as operações urbanas consorciadas, que preveem a participação 

dos “proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados”, para a realização 
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dos objetivos de transformação urbanística estruturais, melhorias sociais e valorização 

ambiental (art. 32, §1º). 

Quanto ao tema central em debate, já foi pontuado que o Ecidade faz expressa menção 

da necessidade de órgãos colegiados de políticas urbanas, nos três níveis de governo (nacional, 

estadual e municipal) com um dos instrumentos para garantir a gestão democrática da cidade 

(art. 43). Neste contexto, importante atividade indutora para disseminação desta prática foi 

protagonizada pelo extinto Ministério das Cidades, por meio da convocação e cooperação na 

realização das Conferências das Cidades.  

Já na 1ª Conferência Nacional das Cidades (outubro de 2003) pautou-se a preocupação 

em garantir mecanismos de gestão descentralizada e democrática, bem como de acesso à 

informação e controle social dos processos de elaboração, decisão, implementação e avaliação 

da política urbana. Ainda nesta conferência, foi eleito o Conselho Nacional das Cidades 

(também extinto), um órgão colegiado composto por representantes do poder público e da 

sociedade civil (Governo Federal 20,01%, 14 membros; Governo Estadual 8,6%, 6 membros; 

Governo Municipal 14,3%, 10 membros; Movimento Popular 27,1%, 19 membros; Empresarial 

10,0%, 7 membros; Trabalhadores 10,0%, 7 membros; Entidades Profissionais e Acadêmicas 

5,7%, 4 membros; e ONGs 4,3%, 3 membros). Este conselho foi criado em caráter permanente, 

deliberativo e fiscalizador, e tinha como orientação geral assessorar, estudar e propor diretrizes 

para o desenvolvimento urbano e regional com participação social e integração das políticas 

fundiária e de habitação, saneamento ambiental, e trânsito, transporte e mobilidade urbana 

(MCIDADES, 2003). A mesma preocupação reverbera-se com a efetivação do papel do 

Conselho Nacional, bem como a criação e implementação de conselhos estatuais e municipais 

nas demais conferências nacionais (2ª Conferência das Cidades, 2005; 3ª Conferência das 

Cidades, 2008; 4ª Conferência das Cidades, 2010). 

Em termos quantitativos, a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) quanto ao perfil dos municípios brasileiros (MUNIC) revelou que em 2012 

o Brasil contava com 1.231 municípios com conselho municipal de política urbana. Este 

número corresponde ao equivalente de 22,1% do total de municípios. Adverte-se que mesmo 

em se tratando de uma baixa proporção, foi constatado um crescimento de 68,3% em 

comparação aos dados de 2005, que mostravam que estes conselhos estavam presentes em 

apenas 731 municípios, ou seja 13,1% do total (IBGE, 2013, p. 34).  

Em outra pesquisa do IBGE da mesma natureza (MUNIC 2017) foi constatado, 

especificamente quanto aos Conselhos Municipais de Habitação, que se encontram presentes 
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em 3.319 municípios brasileiros, representando 59,6% do total de municípios. Mas a pesquisa 

também adverte que   

 

A simples existência legal de Conselho Municipal de Habitação não assegura que o 

mesmo seja de fato ativo. A MUNIC 2017 investigou também o número de reuniões 

realizadas nos 12 meses que antecederam imediatamente a pesquisa. Dos 3319 

municípios com Conselho Municipal de Habitação, apenas em 1680 (número que 

equivale a 50,6% dos municípios com Conselho Municipal de Habitação e a 30,2% 

do total de municípios) o Conselho Municipal de Habitação havia se reunido ao menos 

uma vez nesse período de 12 meses. (IBGE, 2018, p. 31) 

 

Deste modo, observa-se que há vias legais para a gestão democrática das cidades, bem 

como havia uma crescente mobilização na criação de órgãos colegiados capazes de estabelecer 

a construção de acordos coparticipativos nas decisões que traçam os destinos das políticas 

urbanas. Todavia, a partir do golpe político impetrado em 2016 por meio do impeachment da 

presidente Dilma Rousseff, os rumos da democracia participativa se fragilizaram, sendo 

frontalmente agredidos pelo Decreto 9.759/2019.  

 

4.  DECRETO Nº 9.759/2019 E O ATAQUE À DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

Em 11 de abril de 2019, o presente da presidente da República Jair Bolsonaro, editou 

e publicou o decreto nº 9.759, que tem por objeto estabelecer diretrizes, regras e limitações aos 

órgãos colegiados3  vinculados à administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

O decreto previu a extinção, a partir de 28 de maio de 2019, de órgãos colegiados instituídos 

mediante a edição de decretos e atos de hierarquia normativa inferior, incluindo-se neste 

contexto aqueles mencionados em leis que não contenham a indicação de suas competências 

ou dos membros que o compõe.   

Segundo levantamento feito pela Associação Brasileira de ONGs – ABONG, a norma 

jurídica da presidência da república afetou diretamente 54 órgãos colegiados que contavam com 

a efetiva participação da sociedade civil, deste total 21 eram conselhos.  

 

Tabela 2 – Conselhos afetados pelo Decreto 9.759/2019 

Colegiado Ano Sociedade Civil 

1. Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC) 1996 63% 

                                                 

3 Nestes compreendidos os conselhos, comitês, grupos, juntas, equipes, mesas, fóruns, salas e qualquer outra de-

nominação dada ao colegiado.  
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2. Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf) 1999 51% 

3. Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade) 1999 50% 

4. Conselho da Autoridade Central Administrativa Federal contra o 

Sequestro Internacional de Crianças 2001 20% 

5. Conselho de Desenvolvimento do Agronegócio do Cacau (CDAC) 2001 50% 

6. Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos 

de LGBT (CNCD/LGBT) 2001 50% 

7. Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI) 2002 50% 

8. Conselho da Transparência Pública e Combate à Corrupção (CTPCC) 2003 50% 

9. Conselho das Cidades (Concidades) 2004 57% 

10. Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a 

Propriedade Intelectual (CNCP) 2004 39% 

11. Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (Conpdec) 2005 18% 

12. Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad) 2006 46% 

13. Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) 2007 50% 

14. Conselho Nacional de Segurança Pública (Conasp) 2009 70% 

15. Conselho de Relações do Trabalho (CRT) 2010 67% 

16. Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior (CRBE) 2010 100% 

17. Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte (Conit) 2012 42% 

18. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional  1985 

50% (quatro 

representantes das 

entidades de classe 

dos mercados 

financeiro e de 

capitais) 

19. Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC  2005 52% (26 de 50) 

20. Conselho de Gestão do Patrimônio Genético - CGen 2016 45% sociedade civil 

21. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) 2003 83% 

Fonte: elaborada a partir dos dados extraídos do site da ABONG (https://abong.org.br/) 

 

Além dos conselhos, também merecem destaque algumas comissões e comitês que 

foram extintos pelo decreto, sendo eles: Comissão Nacional de População e Desenvolvimento 

(CNPD); Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (Conaeti); Comissão 

Nacional da Biodiversidade (Conabio); Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de 

Jovens e Adultos (Cnaeja); Comissão Nacional de Florestas (Conaflor); Comissão Nacional 

para Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae); Comissão Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT);  Comissão Técnica Nacional de 
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Diversidade para Assuntos Relacionados à Educação dos Afro-Brasileiros (Cadara); Comissão 

Nacional de Política Indigenista (CNPI); Comissão de Coordenação das Atividades de 

Meteorologia, Climatologia e Hidrologia (CMCH); Comissão Nacional de Educação Escolar 

Indígena; Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO);  Comitê Gestor 

da Internet no Brasil (CGI.br); Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos (CNEDH); 

Comitê Gestor Nacional do Programa Territórios da Cidadania; Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para População em Situação de Rua 

(CIAMP Rua); Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes; Comissão Intersetorial de Acompanhamento do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo; Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável dentre outros. Há que se ressaltar ainda que o Decreto nº 9.759/2019 revogou o 

Decreto nº 8.243 de maio de 2014, editado pela Presidente Dilma Rousseff, que instituiu a 

Política Nacional de Participação Social – PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social – 

SNPS.  

A medida, por evidente, além de trazer a tônica antidemocrática que é marca constante 

do governo de Jair Bolsonaro, também é claramente incompatível com nossa ordem 

constitucional. Por esta razão, o PT - Partido dos Trabalhadores - propôs, junto ao Supremo 

Tribunal Federal – STF, a Ação Direita de Inconstitucionalidade - ADI, com pedido de medida 

cautelar, atuada sobre nº 6.121, em 16.04.2029. A presente demanda apontou uma série de 

violações constitucionais que o Decreto 9.759/2019, em especial seus artigos 1º, parágrafo 

único, I e 5º, que extinguem colegiados da administração pública federal, apresentam (STF, 

2019, on-line). 

Assim, a demanda proposta pelo PT, após demonstrar os requisitos formais de 

legitimidade e cabimento, explora a inconstitucionalidade formal da norma jurídica em 

comento, sob a perspectiva de usurpação de competência, ao propor via decreto presidencial, 

extinguir colegiados que constam com expressa previsão legal. Tal medida, como aponta a 

literalidade do texto constitucional, é matéria que reclama a edição de lei (em caráter exclusivo), 

de iniciativa do Congresso Nacional (arts. 48, XI, 84, VI, “a”, e 88 da CF/88). De fato, o decreto 

é ato infralegal e, portanto, hierarquicamente inferior à norma jurídica produzida pelo processo 

legislativo bicameral.  

Ainda, a inconstitucionalidade do Decreto 9.759/2019 também se dá no plano material. 

Pois, como demonstrado na petição inicial da ADI 6.212, verifica-se a violação dos seguintes 

princípios constitucionais: a) princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI) - a norma sob 
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impugnação prevê em seu art. 5º que “a partir do dia 28 de junho 2019, ficam extintos os 

colegiados de que trata esse Decreto”, mas não há clareza quanto a  quais seriam estes 

colegiados (ou seja, quais os limites de abrangem desta norma); b) violação ao princípio da 

participação popular - neste ponto enfatiza-se o papel dos órgãos colegiados na efetivação da 

democracia participativa e seu papel fundante no Estado Democrático de Direito.  

Em 12.06.2019 a Procuradoria-Geral da República - PRG, por meio do Ministério 

Público Federal – MPF, apresentou sua manifestação dos autos da ADI 6.212, fazendo 

referência à nota pública do próprio MPF, que já havia atestado que decreto ora sob comento 

ignorou a “corresponsabilidade da sociedade civil na elaboração das políticas públicas” ( MPF, 

2019), claramente delineada na CF/88 (art. 194, VII – seguridade social; art. 198, III – saúde; 

art.  204, II assistência social; art. 205 – educação; art. 215 – cultura; 216, §1º - proteção ao 

patrimônio histórico e cultural; art. 227, II – pessoas portadoras de deficiência; art. 230 – direito 

do idoso; art. 232 – indígenas etc.). Ainda, a manifestação do MPF nos autos da ADI reitera a 

insegurança jurídica provocada pelo decreto (dada a imprecisão dos órgãos colegiados 

atingidos), bem como ratifica a ofensa à democracia participativa e soma o argumento da 

violação do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV da CF), sob a perspectiva da 

inconstitucionalidade formal do decreto (já exposta anteriormente). 

Em 13.06.2019 o Relator, Ministro Marco Aurélio, deferiu parcialmente a medida 

cautelar, para suspender, até o julgamento definitivo da ADI, a eficácia do art. 1º, §2º do 

Decreto 9.759/2019, no sentido de impedir que por ato unilateral (decreto) editado pelo Chefe 

do Executivo seja possível extinguir órgão colegiado mencionado em lei em sentido formal, 

ainda que esta não faça previsão sobre a competência ou composição deste. Mas não se 

suspendeu a possibilidade de extinguir órgãos colegiados pela mesma espécie de atos 

normativos que os criou, ou seja, os colegiados criados por decreto do presidente da república 

podem e, consequentemente, foram extintos pelo Decreto 9.759/2019. Esta decisão formou a 

maioria no STF, sendo acompanhada pelos Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo 

Lewandowski, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (resultado 6 a 5). 

Todavia, os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Celso de Mello e 

Luís Roberto Barroso divergiram da decisão do relator. Para Edson Fachin, a “Carta 

Constitucional espelha uma dimensão conflitual de democracia, acolhendo o dissenso ínsito à 

sociedade pluralista que ela busca construir”. E, por esta razão, expõe o ministro em seu voto 

divergente que a extinção dos colegiados, em “número inestimável”, não se demonstra uma 

medida “razoável e democrática, nem mesmo diante do argumento de racionalização das 
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despesas administrativas”. E, assim, entendeu pela inconstitucionalidade, do art. 1º, §2º e do 

art. 5º do Decreto 9.759/2019, face a sua incompatibilidade hermenêutica com princípio 

democrático amplamente sustentado pelo texto constitucional.  

O ministro Luís Roberto Barroso criticou o decreto sob a perspectiva de sua falta de 

especificação quanto a quais seriam os órgãos colegiados extintos. Para o ministro, a extinção 

indiscriminada proporcionada pelo ato do executivo, que atinge conselhos com natureza e 

funções tão diversas, “tem um nível de opacidade, de obscuridade, que impede o Congresso 

Nacional e a sociedade de saberem exatamente o que está sendo feito”, restando por violar o 

princípio republicano da transparência dos atos do presidente da república. Além disso, 

representa uma medida de uso excessivo de poder, violando o princípio da proporcionalidade 

em suas três dimensões: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito.  

De fato, o Decreto nº 9.759/2019 é apenas mais um dos inúmeros ataques voltados a 

desarticular a democracia participativa, sob a diretrizes do que Luiz Cesar Queiros Ribeiro 

identifica como “inflexão ultraliberal” da ordem urbana brasileira, expondo que: 

 

arranjo político constituído, a partir da queda de Dilma Rousseff, teve como parte de 

suas motivações promover um conjunto de ajustes políticos e institucionais, através 

da promoção de brutais mudanças nos marcos legais e constitucionais. Mudanças 

capazes de consolidar e avançar no processo de destruição das bases que sustentavam 

as iniciativas institucionais de caráter reformista-redistributiva, abrindo caminho para 

um projeto neoliberal, desembaraçado dos compromissos de regulação e proteção 

social criados a partir da Constituição de 1988. Por este motivo, a inflexão ultraliberal 

em curso teria como foco a reforma do Estado brasileiro, retomando com mais força 

princípios e concepções experimentadas no ciclo neoliberal dos anos dos 1990. Tal 

mudança terá como contrapartida, no plano da cidade, um ajuste urbano na direção de 

políticas urbanas pró-mercado (2020, p. 2). 

 

A “inflexão” sobre a democracia urbana já mostrava sua cara a partir da Medida 

Provisória 870, de 1º de janeiro de 2019 (convertida em lei – Lei nº 13.844 de junho 2019) que 

extingue o Ministério das Cidades, com consequente incorporação deste ao Ministério do 

Desenvolvimento Regional, que assuem o papel de direcionar a política nacional de 

desenvolvimento urbano, habitação, saneamento, mobilidade urbana e outros temas. Assim, o 

Decreto nº 9.759/2019 é mais um dos vários golpes à democracia participativa, que mesmo com 

seus efeitos parcialmente suspensos pela liminar concedida na ADI 6.212 (ainda pendente de 

julgamento definitivo), já conseguiu extinguir uma série de órgãos colegiados de democracia 

participativa criados por decreto.             

 

5. CONCLUSÃO  
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Os conselhos são, sem dúvida, instrumentos de promoção da gestão democrática das 

cidades, capazes de desenhar com propriedade o desenvolvimento urbano local. Eles 

indubitavelmente aprimoram o sistema de participação democrática e minimizam o 

distanciamento por vezes presente no sistema representativo, proporcionando um melhor 

equilíbrio de poder nos contextos deliberativo da política urbana. No entanto, é claro que sua 

legitimidade democrática institucional não é isenta de contestação. Por esta razão, diversos 

fatores devem ser sopesados para que possam contribuir com uma efetiva gestão democrática 

das cidades. Dentre estes destacam-se a capacitação dos conselhos, o processo de escolha ou 

critério de indicação, seu caráter decisório e sua capacidade de controle social das decisões.  

Entretanto, mesmo sendo palco de tensão política, o que é próprio da sociedade, há um 

inegável avanço para a formulação, implementação e fiscalização do desenvolvimento urbano 

proporcionado pela democracia participativa de órgãos colegiados. Deste modo, faz-se evidente 

o caráter antidemocrático e, por consequência, inconstitucional do Decreto nº 9.759/2019, que 

ignora todo o processo histórico de lutas sociais, que romperam com o estado de exceção de 

direito constituído entre 1964 e 1988 no Brasil, para construir espaços de participação no 

processo democrático no texto constitucional.   
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RESUMO 
Assim como demais processos pertinentes ao contexto da cidade, o desenvolvimento urbano perpassa 

etapas que envolvem uma dimensão política. Em geral, essa dimensão encontra-se entre o diagnóstico 

de problemas relativos à cidade e a proposição de políticas públicas destinadas a solucioná-los. Este 

capítulo teve como objetivo analisar as proposições legislativas de iniciativa de vereadores(as) para 

discutir a influência do comportamento político destes(as) parlamentares sobre a construção do espaço 

urbano em municípios da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, nos anos entre 2013 e 2019. A 

abordagem parte de duas perspectivas centrais: a governança urbana, marcada por processos de 

descentralização sobre as decisões de políticas públicas; e o direito à cidade, através do qual os cidadãos 

alteram sua realidade via participação das mudanças na cidade. Por meio de pesquisa exploratória e 

estatística descritiva, os dados evidenciam que o legislativo, ao competir pelo voto popular, propõe 

políticas relacionadas às demandas urbanas, atuando como mediador do direito à cidade e da construção 

do espaço urbano em municípios. 

 

Palavras-chave: cidade; proposição legislativa; território; vereadores. 

                                                 

1 Este artigo discute parte dos resultados da pesquisa de mestrado de uma das autoras – Patrícia Sene de Almeida. 

2Mestra em Gestão Urbana e Cientista Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 

Coordenadora de Ensino e Pesquisa no CIdaPOL (UDESC). E-mail: patriciasenealmeida@gmail.com 

3 Doutor em Gestão Urbana pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Docente do Programa de 

Pós-graduação em Gestão Urbana pela mesma instituição. E-mail: paulo.neto@pucpr.br 
4 Doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Docente do Programa de Pós-

graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental e do curso de Administração Pública 

pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC); e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 

(UFPR). Diretora do CIdaPOL-lab. E-mail: skauchakje@gmail.com 
5 Doutorando e Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Coordenador discente 

do LPLegis (UFPR). E-mail: bpachecoleandro@gmail.com 



 
CAPÍTULO 6 

GOVERNANÇA PÚBLICA E ESPAÇO URBANO: O 
LEGISLATIVO COMO MEDIADOR DO DIREITO À CIDADE 

EM MUNICÍPIOS 
 

 

104 
 

1. INTRODUÇÃO  

Desde as divisões administrativas e geográficas, o território se constitui a partir de 

condicionalidades que antecedem sua delimitação. Santos (1998, p. 16) já afirmava que “o 

território são formas, mas o território usado são objetos e ações” [grifo nosso]. É a sociedade, 

a economia, a política, o Estado – e, sobretudo, as ações racionalizadas de seus agentes, que o 

define espacialmente. 

Não por acaso o território e a delimitação de seus espaços têm sido, historicamente, 

alvo de disputas e conflitos permeados por relações de poder. Essas relações, por um lado, 

vinculam-se ao modo de produção capitalista, segundo o qual o território é reflexo das 

desigualdades que sustentam o sistema econômico (GOTTDIENER, 2010); e, por outro lado, 

estão relacionadas às instituições políticas, através das quais consolidam-se as intenções 

governamentais sobre a dinâmica do espaço (MARQUES, 2016; FERNANDES, 2017).  

No âmbito institucional, as relações de poder concentram-se nos processos decisórios 

de políticas públicas, que sendo próprios do Estado, condicionam-se aos interesses 

particularizados de seus agentes. Segundo Haesbaert (2004, p. 3), ao analisar territórios e 

espaços deve-se estar atento para a “multiplicidade de poderes neles incorporados através dos 

múltiplos agentes/sujeitos envolvidos”.  

O desenvolvimento urbano evidencia essas relações. A urbanização no Brasil, marcada 

pelo avanço da industrialização, da expansão produtiva e por um intenso processo de migração, 

fez com que a formação dos centros urbanos ocorresse em função das contradições 

socioeconômicas, políticas e culturais – que culminaram em uma segregação socioespacial; e 

do desenvolvimento acelerado e não planejado da infraestrutura urbana – responsável pela 

concentração populacional e pelos problemas sociais urbanos, especialmente relacionados à 

moradia, precariedade no fornecimento de serviços e trabalho e infraestrutura (TOPALOV, 

1996; LIMONAD, 1999; MARICATO, 2000). Como consequência, ocorrera uma expansão 

territorial desordenada, a reiteração das desigualdades socioeconômicas e a emergência de 

distintas demandas infra estruturais. 

Com o crescimento dos problemas urbanos, o governo atuou de modo a realocá-los no 

interior das cidades, transferindo-os para espaços periféricos e investindo na revitalização dos 

espaços centrais, reforçando as desigualdades existentes (VILLAÇA, 1999; MARICATO, 

2000). Desta forma, os espaços passaram a ser delimitados por políticas urbanas ambíguas, 

produzidas a partir da dicotomia da legalidade e da ilegalidade, isto é, da centralidade da ação 

do Estado destinando legalmente espaços no território ao comércio, à indústria e ao mercado 
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imobiliário; e da conformação territorial por meio dos assentamentos populares informais, 

responsáveis, em grande medida, pela delimitação dos espaços periféricos e da conformação 

das posteriores regiões metropolitanas (ROLNIK, 2009; MOURA, 2004, 2016).  

Esta nova morfologia urbana teve impactos nas metrópoles que foram ampliadas, 

tendo seu crescimento demográfico desacelerado para dar lugar à expansão territorial e das 

relações produtivas no entorno, cuja integração espacial também se tornou econômica e política. 

Ao mesmo tempo, na década de 1970 intensificaram-se os problemas urbanos – sobretudo infra 

estruturais, tornando o direito à cidade (LEFEVBRE, 2001) uma demanda popular que pautou 

a agenda político-eleitoral e as ações institucionais (ROLNIK, 2009; MOURA, 2004, 2016; 

MARQUES, 2016). 

Nesse contexto, o desenvolvimento territorial passou a ocorrer por meio de ações 

conjuntas entre os setores públicos e privados, o que oportunizou práticas clientelistas como 

estratégias no suprimento das emergências territoriais. Ao precisar competir pelo voto popular, 

ao final dos anos de 1980, parlamentares identificaram no discurso sobre a cidade urbanizada 

um potente mecanismo eleitoral, fazendo uso de políticas de distribuição concentrada de 

recursos (SOUZA, 2001; ROLNIK, 2009; CERVI, 2009; MARQUES, 2016; FERNANDES, 

2017).  

Com foco no comportamento político de parlamentares municipais, o este capítulo 

analisa de que forma as proposições legislativas de iniciativa de vereadores(as) influenciaram 

o espaço urbano e asseguraram o direito à cidade, evidenciando que determinações políticas 

fazem fundo ao planejamento e desenvolvimento urbano local. A investigação se situa em duas 

dimensões centrais: (i) a de que o território e o espaço urbano trazem especificidades à dinâmica 

política e ao comportamento político; e de que (ii) o contexto político-eleitoral influi sobre a 

dinâmica do espaço na medida em que a atuação legislativa afeta as prioridades da gestão. 

Para tanto, este capítulo se inicia com a discussão sobre o direito à cidade em relação 

à governança local. Em seguida, apresenta a estratégia metodológica adotada e os resultados da 

análise, evidenciando a relação entre a proposição legislativa de vereadores e o espaço urbano 

em municípios. 

 

2. GOVERNANÇA E DIREITO À CIDADE 

 

Os arranjos federativos consistem na forma de organização institucional do Estado que 

cede aos governos locais autonomia político-administrativa, legislativa e fiscal, dispersando 
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autoridade e institucionalizando os espaços locais. Tendo como princípio retenção de compe-

tências das unidades subnacionais, ou a transferência de competências do governo central para 

tais unidades, esse arranjo é caracterizado pelas relações intergovernamentais, que em maior ou 

menor medida, aproximam a União, os Estados e os Municípios nos processos de decisão e 

implementação públicas (RODDEN, 2005; SOUZA, 2005; ARRETCHE, 2005; SILVA; KAU-

CHAKJE, 2018). 

Via de regra, as federações são características de países cujo território apresenta sig-

nificativa extensão e heterogeneidade. No caso brasileiro, a autonomia das unidades subnacio-

nais fora vista como o meio mais adequado ao fortalecimento da democracia e à promoção da 

eficiência fiscal, dadas as desigualdades regionais de caráter socioeconômico e territorial exis-

tentes (NAZARETH, 2015; GRIN et.al, 2018). 

Esse arranjo federativo é marcado por duas perspectivas analíticas que ora evidenciam 

a autonomia das unidades subnacionais em relação aos processos decisórios e formulação de 

políticas, e ora destacam a potencialidade do poder Executivo nacional na centralização e 

controle dessas unidades (KAUCHAKJE, 2017).  

A primeira perspectiva entende a descentralização como o meio através do qual o 

poder central é restringido devido à “dupla soberania” dos Estados federativos – soberania do 

governo federal e do governo local (ARRETCHE, 2005). Segundo essa linha, a alta 

fragmentação dos sistemas eleitoral e partidário dificultaria a estabilidade do governo nacional. 

Assim, as decisões sobre recursos e políticas públicas recairiam mais às unidades subnacionais, 

promovendo uma forte descentralização. A segunda perspectiva analítica, por sua vez, enfatiza 

o arranjo federativo brasileiro como altamente centralizador, em que a União exerce o controle 

sobre recursos e políticas de modo a definir a agenda nacional e, consequentemente, local. Aqui, 

as instituições da federação “prevalecem, e/ou derrotam sistematicamente iniciativas estaduais 

para fornecer produtos nacionais” (ARRETCHE, 2013). 

Todavia, o fato é que o federalismo brasileiro, caracterizado pela descentralização e 

autonomia das unidades subnacionais, trouxe aos municípios novas responsabilidades diante da 

gestão local. Ao mesmo tempo, contribuiu para a fragmentação e segregação urbanas, 

estimulando os municípios a competirem, ao invés de integrarem-se, por recursos e atração de 

investimentos (FREY, 2012). 

Após a Constituição de 1988, aumenta a participação dos Estados e Municípios na 

arrecadação e distribuição de recursos ante a federação. Desta forma, o texto constitucional 

atribui um novo cenário sobre a burocracia municipal, dando-lhe maiores responsabilidades 
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frente a Federação: maior independência para gerir seus próprios recursos, autonomia 

legislativa e, também, a incumbência sobre os serviços básicos de direito aos cidadãos, como 

segurança, saúde, educação e transporte, por exemplo.  

Distintamente de outros países, a municipalização no Brasil ocorre a partir da 

delimitação de zonas urbanas, e que, como procedimento de fundação de um novo município 

ocorre pelas vias do Estado, não é delineado os gastos cabíveis aos cofres públicos da União. 

Com isso, alguns municípios enfrentam defasagens em suas funções básicas e ficam 

dependentes do Fundo de Participação e de recursos provindos de outras esferas, acarretando 

problemas em municípios menos urbanizados, em que faltam capacitação técnica-burocrática 

para solicitar auxílios federais, dificultando a cooperação entre as estâncias federativas 

(TOMIO; CANTO, 2003, p 107).  

Nesse sentido, a divisão federalista verticalizada tende a apresentar pouca capacidade 

em solucionar os problemas territoriais, sendo cada vez mais necessárias estruturas 

institucionais “supramunicipais ou, ao menos, intermunicipais, para poder lidar 

adequadamente, do ponto de vista técnico, com os problemas funcionais das regiões 

metropolitanas” (FREY, 2012, p. 92). 

Frey (2012) aponta que o desenvolvimento das áreas metropolitanas tem sido marcado 

por uma complexidade territorial e institucional. A expansão acentuada dos territórios trouxe 

como consequência a intensificação de problemas sociais e de infraestrutura, o que colocou em 

pauta o debate sobre as formas de articulação das ações públicas entre governos para assegurar 

o bem-estar populacional nas regiões metropolitanas. Não obstante os desafios intrísecos da 

cooperação e coordenação intermunicipal no Brasil (KLINK, 2013), os debates também se 

direcionam às dinâmicas de redistribuição de poder decisório entre os diferentes atores na arena 

política (HENDRIKS, 2014) em um contexto de autonomia relativa do Estado (NASCIMENTO 

NETO, 2021) e de novas estratégias de cooperação em rede (FREY, 2012) que podem ser 

condensadas no conceito de governança urbana.  

A desafiadora tarefa de delimitar o direito à cidade adquire contornos adicionais neste 

contexto. Destarte, ainda que sabiadamente o direito à cidade extrapole a liberdade individual 

de acesso à recursos urbanos (HARVEY, 2012), uma de suas facetas mais patentes está na 

desigual distinção corporeo-territorial de direitos (BARBOSA, SILVA, 2013) envolvendo o 

distanciamento ontológico experenciado pelos corpos e manifestado no espaço, a partir do qual 

hierarquias de distribuição de direitos da cidadania são produzidas. 
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Estas territorialidades corporificadas decorrem da justaposicao de atributos 

multiescalares em várias camadas, resultando em um caleidoscópio de possíveis lentes 

analíticas para investigar a cidade (SCHIMD et al, 2018). Particularmente neste capítulo, o 

lócus de atenção está na produção legislativa de vereadores e de sua influência sobre a produção 

do espaço urbano por meio de políticas de distribuição concentrada de recursos. 

A delimitação conceitual do direito à cidade na pesquisa evidencia um esforço sempre 

contingente de operacionalização. No nosso caso, se delimita pela atuação legislativa na 

produção de políticas públicas que busquem sua promoção. 

  

3. MÉTODO  

 

O método adotado foi a estatística descritiva. Foram coletados dados de produção 

legislativa total de quatro municípios que compõem a Região Metropolitana de Curitiba, 

Paraná, selecionados de acordo com o nível de integração à dinâmica metropolitana que 

apresentam: muito alto – São José dos Pinhais; alto – Fazenda Rio Grande; médio – Campo 

Largo; e baixo – Mandirituba (Figura 1). Conforme o recorte espacial, distintos níveis de 

integração apontam para diferentes dinâmicas políticas e espaciais, permitindo a visualização 

da atuação legislativa sobre variadas demandas relacionadas ao direito à cidade em municípios. 

O número total da produção legislativa de cada um dos municípios foi dividida entre 

12 áreas temáticas – sendo elas: infraestrutura, educação, transporte, segurança pública, 

assistência social, meio ambiente/rural, cultura, esporte e lazer, saúde, paisagismo, tecnologia, 

administração e economia. A esta variável – produção legislativa – foram acrescentadas as taxas 

do índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM), o produto interno bruto per capito 

(PIB per capita) e o grau de urbanização. Com base nesses dados, analisou-se de maneira 

comparativa a produção política de legisladores locais em relação às particularidades socio 

estruturais municipais. 

O recorte temporal, por sua vez, ocorreu conforme a disponibilidade dos dados de 

proposição legislativa nas Câmaras municipais, consistindo entre os anos de 2013 e 2019, 

englobando duas legislaturas municipais. 
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Figura 1 – Amostra de municípios estudados na Região Metropolitana de Curitiba segundo 

níveis de integração metropolitana 

 

 

Fonte: elaboração própria (2021) com base em Observatório das Metrópoles (2012) e IPPUC. 

 

 

4. O LEGISLATIVO E O ESPAÇO URBANO NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

CURITIBA 

 

O espaço urbano compreende um processo contínuo que implica um conhecimento 

peculiar do contexto local, indicando prioridades para a gestão municipal de acordo com a 

complexidade urbana e regional (VILLAÇA, 1999; JACOBS, 2011). Enquanto processo, está 
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sujeito a adaptações entre a natureza do objeto e a função a que se destinam, tendo em vista que 

o êxito do planejamento urbano “também depende do arranjo espacial em que o objeto se en-

contra” (SANTOS, 2012, p. 144). 

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) segue a tendência nacional de 

descolamento entre o fenômeno metropolitano e sua delimitação institucional, tendo como 

consequência a grande heterogeneidade territorial e socioeconômica entre os municípios. 

Conforme bem descrito por Moura e Firkowski (2014), a RM de Curitiba é composta por duas 

realidades: uma aglomeração urbana central, fortemente urbanizada, densa e continuamente 

ocupada; e outra, predominantemente agrícola, de baixa densidade e pequena dinamicidade 

econômica. Kornin e Carmo (2013, p. 90) contribuem o exposto, afirmando que o 

extravasamento da ocupação do polo consolidou a mancha urbana contínua sem fortalecer os 

municípios vizinhos, gerando “dissociação entre o local de moradia e aquele de consumo e 

trabalho, restringindo a cooperação na alocação das funções urbanas, além de manter 

municípios mais distantes [...] pouco integrados à metrópole”.  

Esses aspectos podem ser notados quando se observam dados relativos ao 

desenvolvimento humano municipal, PIB per capita e taxa de urbanização dos quatro 

municípios da RMC que compõe a amostra de pesquisa (Gráfico 1). São José dos Pinhais, cujo 

nível de integração metropolitana é muito alto, apresentou os melhores indicadores, seguidos 

por Fazenda Rio Grande (integração metropolitana alta), Campo Largo (integração 

metropolitana média) e Mandirituba (baixo nível de integração metropolitana). 

 

Gráfico 1 – Dados do índice de desenvolvimento humano municipal, PIB per capita e taxa de 

urbanização dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná: São José dos 

Pinhais, Fazenda Rio Grande, Campo Largo e Mandirituba (2013-2019). 
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Fonte: adaptado de Almeida (2021, p. 99) a partir dos dados do IBGE (2010). 

 

De modo geral, observam-se semelhanças nos indicadores socioeconômicos de 

Fazenda Rio Grande e Campo Largo, ao passo que São José dos Pinhais e Mandirituba 

apresentam-se como exceções de acordo com suas especificidades.  

O município de São José dos Pinhais, dentre os analisados, é o que apresenta os 

melhores indicadores socioeconômicos. É o segundo maior município do Paraná, estando entre 

os mais industrializados do Estado; “conta ainda com um parque industrial diversificado, com 

a presença de multinacionais de diferentes setores” (PMAI, 2017, p. 82), é o principal polo da 

indústria automotiva paranaense e sedia o Aeroporto Internacional de Curitiba. Essas 

características colocam o município como relevante na produção local de riqueza, cujo nível de 

integração metropolitana é muito alto, tendo uma predominância urbana – embora disponha de 

significativa proporção rural, e com o melhor desenvolvimento humano municipal 

comparativamente aos municípios de sua região. 

Fazenda Rio Grande é um município da RMC que possui uma localização estratégica, 

viabilizando relações econômicas internas e externas com a capital e impulsionando o 

desenvolvimento local. Com uma alta taxa de urbanização, “a economia industrial do município 

é atualmente composta por diversos segmentos, com ênfase para os projetos de investimento 

nos setores automotivo, cimenteiro, transformação de madeira, metalúrgico e de produtos 

minerais não metálicos” (PMAI, 2020, p. 6). O setor de comércio e serviços é considerado o 

principal gerador de riqueza municipal, sendo as atividades rurais/agropecuárias as menos 

relevantes. Embora apresente um bom desenvolvimento econômico, o município vem 

apresentando má distribuição de renda, o que faz com que o desenvolvimento urbano não 

acompanhe o social (PMAI, 2020).  

O município de Campo Largo, predominantemente urbano, caracteriza-se por uma boa 

distribuição de renda, tendendo a aliar desenvolvimento econômico ao social, o que justificaria 

o bom desempenho observado pelo índice de desenvolvimento humano municipal. 

Caracterizado por uma forte produção e exportação cerâmica, o município ainda tem como base 

econômica a produção de metal mecânico, móveis, embalagens e bebidas, sendo o setor de 

comércio e serviços o principal responsável pelo desenvolvimento econômico (PMAI, 2019). 

Mandirituba, por sua vez, é o município do recorte com os piores indicadores 

socioeconômicos. O menor desenvolvimento urbano, dentre outros fatores, se deve à distância 

que o município apresenta em relação à capital e a proximidade com o município de Fazenda 
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Rio Grande – cuja maior integração com a capital permitiu maior relevância socioeconômica. 

O município de Mandirituba é “a maior produtora de camomila da América Latina” 

(MANDIRITUBA, 2019).  Investindo significativamente no cultivo de cebola, batata doce, 

soja, fumo em folhas, feijão, milho, morango, erva-mate, uva e na criação de abelhas, o 

município caracteriza-se por uma área rural predominante, cuja urbanização é territorialmente 

concentrada – na região central – e pouco desenvolvida, o que contribui para seu baixo nível de 

integração metropolitana. 

Nota-se, a partir desses dados e da Figura 1, que a delimitação e ocupação contínua 

existente entre os municípios da RMC e a capital extravasam limites territoriais, trazendo como 

consequência relações sociais, políticas e econômicas complexas que determinam a dinâmica 

urbana metropolitana (MOURA, 2016).  

Considerando que o direito à cidade corresponde ao “direito à vida urbana, 

transformada, renovada” (LEFEBVRE, 2001, p. 118), a análise da produção legislativa de 

vereadores demonstra sua relação com o atendimento de demandas relativas à urbanização dos 

municípios uma vez que solicitam obras públicas, políticas urbanas e recursos orçamentários. 

Essas demandas podem ser entendidas como próprias do direito à vida urbana, transformada e 

renovada (LEFEBVRE, 2001), direito este que corresponde ao direito à cidade. O Quadro 1, 

abaixo, exemplifica proposições legislativas de vereadores relacionadas à promoção do direito 

à cidade. 

 

Quadro 1 – Exemplos de proposições legislativas municipais direcionadas à promoção do 

direito à cidade em municípios da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná (2013-2019) 

Municípios Obras Públicas Políticas Urbanas Recursos 

 

 

 

São José dos Pinhais 

IND 2625/2013 – In-

dico, ao poder Exe-

cutivo, que deter-

mine estudos para 

construção de calça-

das para pedestres na 

Rua Desembargador 

James Portugal Ma-

cedo, Bairro Colônia 

Rio Grande. 

REQ 091/2013 – Re-

quer a destinação de 

um terreno da prefei-

tura situado no 

Bairro Colônia Rio 

Grande para a cons-

trução de um CMEI. 

IND 6849/2013 – In-

dica a destinação de 

R$ 150.000,00 para a 

ampliação da Uni-

dade de Saúde do 

Bairro Malhada. 

 

 

Fazenda Rio Grande 

REQ 033/2016 – Re-

quer que seja reali-

zada com urgência a 

implantação da rede 

de esgoto no Bairro 

Gralha Azul. 

IND 376/2019 – In-

dica que seja reali-

zada a construção de 

uma pista de skate no 

bairro Jardim Ve-

neza. 

PL 002/2015 – Insti-

tui o programa “Au-

xílio Creche” às 

mães em fila de es-

pera nas creches da 
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rede pública do mu-

nicípio. 

 

Campo Largo 

REQ 107/2013 – Re-

quer pavimentação 

asfáltica para a Rua 

São Paulo, Bairro Ita-

qui. 

REQ 137/2013 – Re-

quer a construção de 

um posto de saúde no 

Bairro Jardim Social. 

IND 023/2014 – Ins-

titui o Programa de 

Benefício Financeiro 

para pagamentos de 

aluguel emergencial. 

 

 

 

Mandirituba 

REQ 055/2014 – Re-

quer que seja reali-

zado o patrolamento 

e ensaibramento de 

vias públicas nas Co-

munidades de Si-

queira, Campestre 

dos Matoso e Mato 

Branco dos Andrade.  

REQ 058/2013 – Re-

quer a construção de 

Unidade de Saúde 

Central. 

IND 065/2019 – In-

dica a compra de 2 

veículos adaptados 

para ambulância sim-

ples no Distrito de 

Areia Branca dos As-

sis e em Espigão das 

Antas. 

Fonte: ALMEIDA (2021, p. 93) com base nos dados das Câmaras Municipais dos referidos municípios da Região 

Metropolitana de Curitiba, Paraná.  

 

Devido à natureza que apresentam, as indicações e os requerimentos são as 

proposições mais elaboradas por legisladores em municípios6. Ao concentrar sugestões ao 

Executivo e solicitar pedidos para atender demandas específicas, respectivamente, as 

indicações e os requerimentos frequentemente estão voltados para o espaço urbano.  

 Em geral, essas proposições focalizam demandas que se relacionam com o direito à 

cidade na medida em que contemplam áreas de infraestrutura urbana (isto é, políticas destinadas 

à obras públicas de saneamento, asfaltamento, construção de rodovias, ciclovias, pontes, etc.), 

cultura, esporte e lazer (aquelas direcionadas à construção de parques, academias ao ar livre em 

bairros delimitados), educação (construção e reforma de escolas e centros de educação infantil) 

e saúde (construção de unidades básicas de saúde e solicitação de recursos para a compra de 

insumos e equipamentos necessários), conforme denota o Gráfico 2. 

 

 

 

                                                 

6As indicações consistem no tipo de proposição legislativa que “tratam sobre sugestões que cabem ao Poder 

Executivo [...]. Os requerimentos, atuam como veículo de solicitação e pedido, para órgãos públicos e instituições 

prestadoras de serviço, a fim de satisfazer uma demanda própria [...] muito utilizado para pedir questões de 

infraestrutura nos municípios, como limpezas de terrenos, implementação de pavimento asfáltico e lombadas, entre 

outros” (LEANDRO, 2020, p. 51). Segundo Leandro (2020), as proposições de vereadores ainda se dividem em 

outros três tipos: os projetos (que podem ser de emenda à Lei Orgânica; de lei complementar; de lei ordinária; de 

decreto legislativo; e de resolução), as emendas (relacionadas à alterações dos projetos em sua forma ou conteúdo) 

e os recursos das decisões do presidente [da Câmara] (permitem recorrer das decisões do presidente das mesas). 
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Gráfico 2 – Áreas de destinação das políticas públicas propostas pelos legislativos municipais 

nos municípios da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná (2013-2019) 

   

   

Fonte: ALMEIDA (2021, p. 103). 

 

Nota-se que as proposições legislativas de iniciativa de vereadores são 

predominantemente destinadas à área de infraestrutura urbana nos quatro municípios da RMC 

analisados, seguidas pelas áreas de cultura, esporte e lazer, educação e saúde. Entretanto, isso 

pode estar relacionado com motivações distintas em cada localidade, conforme discutido a 

seguir. 

O município de São José dos Pinhais, que possui maior IDHM, PIB per capita e 

segunda maior taxa de urbanização entre os municípios, apresentou o maior número de 

produção legislativa para infraestrutura (74%).  Isso pode ocorrer pela característica do 
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município, que é mais industrializado e mais populoso, o que influencia em uma necessidade 

constante de adaptação do espaço urbano; para o poder local acompanhar as necessidades de 

seus munícipes, gera demandas aos legisladores nesta área de atuação.  

No caso dos municípios de Campo Largo (67%) e Mandirituba (58%) políticas de 

infraestrutura podem estar sendo priorizadas com o objetivo de expandir a urbanização em seu 

território – que é concentrada na região central. Esses achados ficam evidentes quando 

comparados à Fazenda Rio Grande, cuja política de infraestrutura foi menos priorizada (43%), 

mas cuja taxa de urbanização é a maior entre os municípios analisados (0,79 conforme Gráfico 

1). 

As políticas de cultura, esporte e lazer mostram a atuação legislativa interessada sobre 

o desenvolvimento territorial de bairros específicos nos municípios. Fazenda Rio Grande 

(17%), Mandirituba (16%) e Campo Largo (12%) foram os municípios com a maior produção 

legislativa voltada à construção de parques, praças, academias ao ar livre e ginásios esportivos 

em regiões delimitadas. Isso aponta para a necessidade da promoção do direito à cidade em 

localidades ainda pouco desenvolvidas dentro dos próprios municípios, cuja urbanização está 

em expansão. Em contrapartida, São José dos Pinhais apresentou a menor taxa de produção 

legislativa nesse âmbito (9%). 

Em relação à educação, foi uma demanda mais presente em Fazenda Rio Grande (10%) 

e Mandirituba (12%), municípios que apresentam os dois menores IDHm. Na área de saúde as 

proposições se mantiveram muito similares entre os municípios, variando entre 6% e 8% de 

produção legislativa.  

No município de Mandirituba, algo que se destaca é a baixa produção legislativa para 

o tema de transporte, que permaneceu em 2% — enquanto os outros municípios tiveram 

percentagem de 4 a 7%. A baixa taxa de urbanização, ou seja, as características rurais 

predominantes neste município justificariam o fato de o transporte não ser uma demanda 

significante para os vereadores.  

Esses resultados apontam para uma relação entre desenvolvimento local e direito à 

cidade, que está  

 

muito longe da liberdade individual de acesso a recursos urbanos: é o direito de mudar 

a nós mesmos pela mudança da cidade. Além disso, é um direito comum antes de 

individual, já que esta transformação depende inevitavelmente do exercício de um 

poder coletivo de moldar o processo de urbanização (HARVEY, 2012, p. 74). 
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Em governos locais, as proposições legislativas podem estar relacionadas ao quanto o 

município carece do direcionamento de recursos para o desenvolvimento urbano; e, 

consequentemente, da capacidade que o município apresenta em organizar suas demandas de 

modo que elas sejam notadas pelo legislativo e passíveis de serem supridas.  

A elaboração de planejamentos urbanos tem se realizado de modo a atender aos mais 

diversos interesses postos no âmbito local, seja em questões políticas e econômicas, seja em 

intervenções diretas sobre a cidade, que podem estar relacionadas aos interesses dominantes 

socialmente conforme períodos específicos – tal como demonstra a história do planejamento 

urbano e do urbanismo no Brasil (OLIVEIRA, 2011; ULTRAMARI, 2009).  

 Assim, nota-se que para além de previsões normativas, expressas em legislações como 

o Estatuto da Cidade (2001) e o Estatuto da Metrópole (2015), assim como nos Planos Direto-

res, o espaço urbano está condicionado a fatores de ordem política e orçamentária, em geral 

relacionadas ao pacto federativo e às relações intergovernamentais (OLIVEIRA, 2011). Quer 

dizer, é preciso considerar os processos que antecedem e que permeiam a previsão normativa, 

pois, o processo decisório político sobre uma norma já compõe parte do planejamento. 

De acordo com Souza (2001, p. 108), “nas fendas do discurso técnico emerge com vigor 

o conteúdo político das decisões tomadas”. Os documentos técnicos de planejamento e gestão 

expressam a vontade política que, por sua vez, representa interesses orientando o desenvolvi-

mento urbano municipal. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Em contextos democráticos os interesses e demandas sociais são articulados, principal-

mente, pelo legislativo local, ao qual competem decisões sobre administração, tributos e finan-

ças públicas, além de proposições e análises de projetos de lei de interesse localizado. 

É especialmente por meio da proposição legislativa de políticas públicas que o legisla-

tivo atua como mediador da produção do espaço urbano municipal. Isto, pois o sistema político-

eleitoral brasileiro, caracterizado pela pessoalidade das relações entre eleitores e legisladores 

nas decisões políticas, incentiva a atuação parlamentar individual e focada nas demandas terri-

torialmente expressas. Assim, dentre as variadas políticas públicas para apreciação nos legisla-

tivos locais, vereadores tendem a preferir aquelas que promovam o direito à cidade, buscando 

urbanizar o município. 
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 Nesse contexto, legisladores locais atuam como agentes mediadores da construção do 

espaço urbano. Tanto a implementação quanto a não implementação de uma política pública de 

impacto territorial dão ao legislador um caráter de mediador da construção do espaço urbano. 

O estudo de caso empreendido na Região Metropolitana de Curitiba corrobora estas assertivas, 

evidenciando que a produção legislativa se ocupa das demandas relacionadas ao direito à cidade 

e afeta a produção do espaço urbano. 

 Ainda que os resultados não permitam uma generalização indiscriminada para o ce-

nário nacional, apontam para caminhos importantes de aprofundamento das pesquisas sobre a 

relação entre a produção legislativa subnacional e a produção do espaço urbano, assim como 

suas implicações para o direito à vida urbana. 
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CAPÍTULO 7 
 ANÁLISE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA: ESTUDO DE CASO DE 

PÓS-OCUPAÇÃO REALIZADO EM 2014 

 

 

Naiara Sandi de Almeida Alcantara1 

Gabriela Catarina Canal2 

 

RESUMO 

O programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) possui como premissa o combate ao Déficit 

Habitacional através da construção de moradias populares para as camadas sociais mais pobres. 

O presente capítulo pretende discorrer sobre a política supramencionada, com o objetivo de 

verificar se o Direito à Cidade está sendo efetivado mediante a percepção dos próprios 

moradores. Para esse fim, as metodologias utilizadas foram: revisão da literatura e uma pesquisa 

quantitativa com aplicação de um Survey com questões estruturadas a uma amostra 

representativa composta de 107 famílias, residentes do Conjunto Residencial Mauá, localizado 

na cidade de Sarandi-PR. O texto foi organizado em quatro sessões, sendo as duas primeiras 

destinadas à realização de uma breve retomada do processo de urbanização no início do século 

XX e suas políticas habitacionais, e as duas últimas dissertam sobre o trabalho de campo e os 

resultados das mesmas, demonstrando que o Direito à Cidade não é efetivado, pois apesar dos 

dados exporem que metade da amostra não se sente segregada socioespacialmente, a maioria 

depende única e exclusivamente dos serviços e equipamentos públicos que são de difícil acesso 

no local de moradia.  

 

Palavras-chave: Sociologia urbana; Politica habitacional; Moradia, Habitação.  
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1. INTRODUÇÃO 

O programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) caracteriza-se como uma política 

pública habitacional, criada para responder a duas demandas: o Déficit habitacional e a crise 

econômica do subprimes. Este capítulo pretende discorrer sobre essa política a partir de uma 

breve revisão da literatura, bem como através da realização de uma pesquisa de campo para 

análise de um conjunto da faixa 13 do MCMV que contempla as famílias mais pobres, isto é, 

aquelas que possuem renda familiar de até três salários mínimos. A partir da pesquisa de campo, 

pretende-se auferir se o programa está proporcionando aos beneficiários o Direito à Cidade.  

Para tanto, na primeira sessão utilizou-se dos seguintes autores: Ribeiro (1997), 

Maricato (2000 e 1987), Sping-Andersen (1991), Mautner (1999), Bonduki (2004), Bolaffi 

(1975) e Azevedo (2002), com a finalidade de discorrer sobre o início do processo de 

urbanização das cidades, tomando como pressuposto processos históricos, como o fim da 

escravidão e a industrialização, que deram ensejo ao extenso êxodo rural, causando o aumento 

populacional dos espaços citadinos e em decorrência disso, a iminente necessidade por 

moradias e intervenções estatais no sentido de promoção das políticas habitacionais.  

Na segunda sessão do artigo, as discussões repousam sobre a política habitacional do 

MCMV, para demonstrar como surge a demanda para a inserção dessa política, a fim de 

responder aos problemas habitacionais. Para tanto, procurou-se demonstrar o momento em que 

o MCMV passou a fazer parte da agenda presidencial e, posteriormente, sua implementação 

(AMORE, 2015; ARANTES e FIX, 2009; BOLAFFI, 1979).  

Discorrer sobre a política habitacional supramencionada na segunda sessão oportunizou 

a inserção das duas sessões seguintes, que abordam o trabalho de campo realizado, cuja 

metodologia foi uma pesquisa quantitativa de aplicação de questionários compostos por 

questões estruturadas a uma amostra representativa do Conjunto Residencial Mauá, escolhido 

por estar localizado na cidade de Sarandi, município considerado periférico em relação ao polo 

concentrador de serviços e equipamentos públicos, Maringá4.  

                                                           

3 Originalmente, o programa foi criado para atender a três faixas salariais: faixa 1 possui os maiores 

financiamento que pode chegar a 96% e é composto por famílias que recebem até três salários mínimos 

(R$1.600,00); as outras duas faixas, do mesmo modo, possuem auxílio do Governo Federal, por intermédio da 

diminuição das taxas de juros e outras concessões, e são formadas por famílias que recebem de três a seis 

salários mínimos (R$3.275,00) para o faixa 2, e de seis a nove salários mínimos (R$5.000,00) para o faixa 3. 

4 A cidade polo configura-se pela nítida divisão do espaço geográfico ocupado pela restrita camada da 

população mais abastada e a população de nível social oposto, camadas de baixas rendas, alocam-se nos entornos 

da cidade, pois “[...] não há no município de Maringá áreas onde preponderem moradores de ocupações de baixa 

qualificação” (RODRIGUES, 2010, p.38). As/os que possuem menor qualificação são as/os beneficiadas/os pelo 

MCMV, ainda assim, na cidade de Maringá, a maior parte da população que recebe casas do programa possui 
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A pesquisa de campo pretendeu verificar se o Direito à Cidade estava sendo efetivado 

por intermédio do MCMV, mediante a percepção dos próprios beneficiários, que foram 

questionados acerca da localização da atual residência, quais os meios de locomoção, dentre 

outras questões que serão discutidas pormenorizadamente ao longo do texto, especialmente nos 

resultados. 

 

2. PROCESSO DE URBANIZAÇÃO BRASILEIRO E IMINÊNCIA DAS POLÍTICAS 

HABITACIONAIS 

No Brasil, o processo de organização das malhas urbanas ocorreu através da criação dos 

vazios urbanos, na década de 1970, com espaços sem utilização que se destinavam a 

especulação imobiliária e valorização financeira da terra. Deste modo, iniciaram-se as 

segregações socioespaciais5, bem como o crescimento urbano dos espaços citadinos, 

consequência dos extensos fluxos migratórios. Segundo Maricato (2000), o contingente 

populacional no início do século XXI havia triplicado de tamanho em relação ao século XX.  

Ainda que sem organização, a priori, a cidade precisou abrigar a todos, gerando formas 

de morar precárias, pois não contava com infraestrutura, equipamentos públicos e serviços 

básicos. Diante do surgimento de moradias insalubres, não houve intervenção estatal, uma vez 

que o mercado havia assumido o protagonismo na regulação do solo urbano, a fim de adquirir 

lucro, a partir dos rendimentos auferidos da terra, que não é um produto que necessita de 

investimento para a produção, portanto, é a valorização do solo que confere renda aos 

proprietários (RIBEIRO, 1997). 

Quando o Estado passa a intervir, segundo Eping-Andersen (1991, p. 10), é no sentido 

de promover “[...] igualdade das necessidades mínimas”, diferente de outros países 

(desenvolvidos) que buscaram promover políticas de igualdade, voltadas para os padrões da 

classe média, ou seja, não se pretendia promover moradia de qualidade para a maior parcela da 

população. As intervenções, primeiro, ocorreram no sentido de higienizar os centros das 

                                                           

condições financeiras acima dos três salários mínimos, tendo em vista que o grupo mais pobre teoricamente 

deveria estar no foco. 

5 “[...] a segregação é um processo segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar 

cada vez mais em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros da metrópole.” Como geralmente são os 

centros urbanos, os espaços em que primeiro ocorre a criação de infraestrutura urbana, lá também é o espaço em 

que primeiro congrega os serviços privados e públicos dos quais a população necessita, todavia como é o 

mercado privado que impõe preço a terra e, a valorização financeira ocorre pela soma de uma série de variáveis, 

como: serviços públicos no entorno. Somente quem consegue comprar habitação nos centros urbanos, para a 

função de moradia ou comercialização, são os grupos sociais mais abastados.  (VILLAÇA, p.142, 2001 – grifo 

do autor). 
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cidades. Segundo Maricato (2000), almejava-se limpar os centros das moradias comunitárias, 

como os cortiços que eram considerados propagadores de doenças, destarte, o interesse 

repousava sobre a promoção do embelezamento dos centros urbanos. Tendo isso em vista, a 

população foi relegada aos morros da cidade e espaços menos benquistos.  

No Brasil, diferente dos Estados Unidos, constitui-se e solidificam-se as periferias 

sociais como espaços dos pobres. De acordo com Mautner (1999), esses espaços 

geograficamente podem ser denominados como as franjas da cidade. Então, ainda que 

atualmente existam condomínios de luxo em locais distantes dos centros urbanos eles não são 

compreendidos como parte da periferia: "A periferia é de fato onde vivem os pobres, é 

socialmente segregada, e o preço da terra é baixo [...]” (MAUTNER, 1999, p.254).  

A primeira gestão que passou a considerar a habitação como estratégia de governo, 

segundo Bonduki (2004), foi a do governo Vargas, a partir da Lei do Inquilinato (1942), que 

previa o congelamento dos aluguéis. Todavia, os proprietários dos imóveis não aceitavam a 

intervenção estatal na propriedade privada e, encontravam meios de burlar a lei, por vezes, 

expulsando os locatários.  

Após o governo supracitado, outras políticas e planos surgiram para a promoção de 

moradias voltadas a população que residia de maneira precária, sem embargo, nenhuma atingiu 

diretamente as classes mais baixas: “No Brasil, aliás, a habitação popular jamais recebeu 

qualquer prioridade além daquela que lhe pareciam dar os discursos eleitorais” (BOLAFFI, 

1975, p. 49). Outros críticos, como Azevedo (2002, p.58), definem políticas pontuais como 

"Robin Hood" às avessas na medida em que o governo descontava do pagamento de todos os 

trabalhadores o valor repassado as políticas, no entanto, as camadas sociais mais beneficiadas 

eram as médias e altas.   

De fato, as experiências pontuais de habitação 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 

(MARICATO, 1987, p.29). 

 

3. A POLÍTICA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA  

Foi diante de um cenário de políticas pouco eficientes que surge a proposta do Programa 

Minha Casa Minha Casa (MCMV), uma política de combate direto ao Déficit Habitacional6 e 

                                                           

6 Os dados utilizados para medir os índices de déficit de habitação são os seguintes: (a) domicílios precários, ou 

seja, construções rusticas, improvisadas com a utilização de materiais provisórios; (b) coabitação forçada (aquela 

na qual a família convivente deseja constituir novo domicílio, mas não possui condições necessárias para tal; (c) 

famílias que residem em imóveis locados, com valores que comprometem mais de 30% da renda familiar; e (d) o 
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de maneira coadjuvante, a crise do subprimes7. Durante o Governo Lula, em 2009, o programa 

movimentou diversos setores da economia e elevou o poder de consumo da classe baixa, 

fazendo com que o Produto Interno Bruto (PIB) voltasse a crescer. De acordo com Amore 

(2015): 

 

O Minha Casa Minha Vida é, na origem, um programa econômico. Foi concebido 

pelos ministérios de “primeira linha” – Casa Civil e Fazenda – em diálogo com o setor 

imobiliário e da construção civil, e lançado como Medida Provisória (MP 459) em 

março de 2009, como uma forma declarada de enfrentamento da chamada crise dos 

subprimes americanos que recentemente tinha provocado a quebra de bancos e 

impactado a economia financeirizada mundial (AMORE, 2015, p.15).  

 

A demanda por um projeto que visasse à diminuição do Déficit Habitacional surgiu 

quando os índices de situação precária de moradia elevam-se, entretanto, a demanda só passa a 

fazer parte da agenda presidencial no momento que se deflagrou a crise. O MCMV surge da 

iniciativa do setor privado da construção civil, que previa a geração de emprego em diversos 

setores, bem como a movimentação das mais diversas indústrias, inclusive a de móveis e 

eletrodomésticos logo após a entrega das Unidades Habitacionais (UH).  

Os problemas relacionados ao programa vêm a lume desde o planejamento das metas 

iniciais. A título de exemplo, em relação à quantidade de casas destinadas a camada social que 

mais necessita de habitação, isto é, as famílias que possuem renda de até três salários mínimos: 

essa população compunha 90% do Déficit Habitacional e a previsão de construção era de 1 

milhão de casas, sendo que somente 400 mil destas seriam destinadas a faixa 1 (0-3 salários). 

Tal cenário demonstrava que atenção não estava voltada a redução do Déficit, mas a solução 

dos problemas ocasionados pela crise, afinal, as duas outras faixas do programa não precisariam 

de tanto aporte do Governo Federal, além de movimentar mais substancialmente o setor de 

construção com moradias mais onerosas.  

Autores como Arantes e Fix (2009) pontuam o problema das moradias, ou a falta delas, 

como sendo real, a partir de dados, como os elucidados por Amore (2015) que demonstram que 

o país adentrou o século XXI com aproximadamente 7,2 milhões de famílias residindo de 

maneira precária, todavia, o problema foi articulado de maneira a atender as necessidades do 

                                                           

adensamento excessivo em imóveis locados (mais de 3 residentes em cômodos utilizados permanentemente 

como dormitório). 

7 De maneira sintética a crise financeira do subprimes, que teve início em 2007 nos EUA a partir da queda do 

Índice de Dow Jones, foi ocasionada por grande quantidade de empréstimos que diversos bancos americanos 

realizavam para hipotecas de alto risco, dentre outros motivos, que impeliram diversas instituições bancárias da 

América do Norte à falência, isso causando impactos nas bolsas de valores de diversos países, como o Brasil, 

que sofreu uma diminuição da produção industrial e dos investimentos. 
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mercado, não com fins a acabar com a carência habitacional. Por isso, Gabriel Bolaffi (1979) 

critica o Déficit Habitacional, pois segundo esse autor, trata-se de um indicador utilizado pelas 

gestões que compõe o poder para manipular as receitas públicas sem a previsão de acesso à 

propriedade para a população mais pobre. Todavia, como é o único indicador que apresenta 

dados acerca da falta ou precariedade de moradias no Brasil, é de interesse a utilização do 

mesmo tanto na área acadêmica, quanto pelos atores públicos com a finalidade de auxiliar na 

reflexão sobre as questões habitacionais.  

 

4. RESULTADOS: TRABALHO DE CAMPO NO CONJUNTO MAUÁ EM SARANDI-

PR 

Utilizando como pressuposto a explanação histórica, realizou-se um trabalho de campo 

que analisou um Conjunto do faixa 1 do MCMV. O objetivo foi verificar se a política efetivava 

o Direito à Cidade, conforme definição exposta no final dessa seção, mediante a própria 

percepção dos beneficiários. Fez-se necessário analisar se a periferização que se constatou 

teoricamente, e se demonstra através dos mapas 1 e 2, era percebida pelos moradores, isto é, se 

eles se sentiam segregados socioespacialmente.  

Sabe-se que a faixa 1 é aquela que possui maior aporte do governo, por isso é também 

a faixa na qual os agentes construtores possuem menor interesse, já que gera os menores lucros. 

Sendo assim, com a finalidade de minimizar os custos, uma das estratégias de construção é a 

escolha dos espaços menos onerosos da cidade que, invariavelmente, são afastados dos centros 

e equipamentos públicos.  

Para modelar uma quantidade média de casos, optou-se por utilizar a metodologia 

quantitativa através da aplicação de Survey compostos por questões estruturadas, a uma amostra 

que fosse representativa do universo (1 conjunto do programa). Optou-se por estudar o 

município de Sarandi-PR8, por se tratar de uma cidade considerada periférica socialmente em 

relação à Maringá, que segundo Rodrigues et. al. (2010), ao longo dos anos passou a concentrar 

os serviços e equipamentos públicos, e conforme cresceu teve suas divisões geográficas 

acentuadas, de modo que a elite assentou-se no centro ou nos espaços com boa infraestrutura e 

acesso facilitado aos equipamentos públicos em contraposição aos grupos mais pobres e com 

                                                           

8 O município de Sarandi localiza-se na região Noroeste do Estado do Paraná, emancipado em 1983, após ser 

desmembrado do município de Marialva. Situa-se a 416,60km da capital Curitiba e possui área territorial de 

103,683km², sua população é de 83.724 habitantes, 27.854 domicílios e 56.270 eleitores (IBGE, 2010). 

Pertencente à Região Metropolitana de Maringá (IPARDES, 2010). 
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baixa qualificação, que foram alocados nas periferias ou nos municípios vizinhos, como 

Sarandi.  

Na época da pesquisa (2014/2015), o município escolhido possuía somente um 

Conjunto horizontal do MCMV, o Residencial Mauá, constituído por um aglomerado de 343 

Unidades Habitacional (UH), e a amostra foi constituída por 1079 UH. As pessoas entrevistadas 

foram escolhidas por intermédio de sorteio aleatório simples. O questionário foi organizado 

com algumas questões socioeconômicas e as que pretendiam responder ao objetivo da pesquisa, 

em função disso, as principais questões foram: i) "sua residência atual é mais bem localizada 

em relação a onde você morava anteriormente?"; ii) "qual sua principal forma de locomoção?"; 

para os casos em que o principal meio de transporte era ônibus e o entrevistado estava 

formalmente empregado: iii) "possui cartão de passe concedido pela entidade patronal?". As 

outras questões versavam sobre a renda familiar e individual, acesso a educação e espaço físico 

das UH. 

Ao realizar análise do mapa da cidade de Sarandi, para identificar o Conjunto Mauá, 

constatou-se que ele ainda não havia sido incorporado as demarcações do espaço urbano, como 

se pode constatar no mapa 1. Essa informação corroborou com a literatura, a qual demonstra 

que os espaços mais distantes do centro destinam-se as construções de menores rendimentos 

financeiros, pois uma das formas de baratear a construção é a escolha do solo menos oneroso.  

 

Mapa 1 - Localização do Conjunto Mauá em Sarandi-Pr 

 
Fonte: Google maps, 2014. 

 

                                                           

9 Erro amostral de 6% e nível de confiança de 90%.  
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Assim como em todos os demais conjuntos do MCMV, os indivíduos residiam em outro 

local, já que a construção e entrega das primeiras casas do programa ocorreram a partir do ano 

de implementação da política, qual seja, 2009. Dito isso, todos os residentes dos conjuntos 

passaram por um processo de desterritorialização e reterritorialização e, por meio do histórico 

do Residencial supramencionado, constatou-se que parte substancial dos moradores havia 

residido anteriormente no antigo Conjunto Mutirão, denominado popularmente dessa forma, 

pois foi construído em regime de mutirão em 1985, quando a prefeitura recebeu verbas para 

auxiliar na construção de moradias populares.  

Em 1985, não havia nenhuma política pública habitacional em voga a nível municipal, 

portanto, quando o governo Federal repassou verbas para o Município de Sarandi, o poder 

público destinou o dinheiro a habitação da seguinte maneira: primeiro doando um terreno de 

propriedade pública que estava ocioso a famílias que não possuíam habitação; segundo, 

auxiliando financeiramente as famílias para que elas, em sistema de mutirão, construíssem suas 

casas. De acordo com a Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93), é perfeitamente possível 

que ocorra a doação de bens públicos imóveis para a citada finalidade, conforme o que consta 

em seu art. 17, inciso I, alínea f. Todavia, a prefeitura não levou a cabo o processo de doação, 

ou seja, as famílias nunca adquiriram nenhum documento que comprovasse a propriedade do 

terreno. Ainda assim, os moradores tiveram a permissão para ocupar o terreno, que não possuía 

qualquer infraestrutura, e lá construíram suas casas.  

Em razão dessa inexistente infraestrutura e da precariedade das moradias, construídas 

com materiais improvisados, o Mutirão ficou conhecido como "favela de Sarandi", tornando-

se um problema para a prefeitura, afinal, a área central havia se espraiado e o terreno que antes 

se encontrava distante do centro, foi englobado pelo crescimento da cidade. Segundo o então 

secretário de administração de Sarandi, Luiz Gustavo Martins, era necessário realizar o 

desmanche dos barracões para solucionar o problema que a população passou a representar10. 

Isto é, a reposição das moradias ou a reorganização do espaço eram questões de segunda ordem 

para a gestão que se encontrava no poder no ano de 2011, quando as famílias, após 25 anos 

residindo no Conjunto, foram convidadas a se retirar e as que quisessem, podiam se mudar para 

o recém-inaugurado Conjunto Residencial Mauá, que se encontrava no extremo oposto da 

cidade, conforme demonstra o mapa 2.  

                                                           

10 Informação completa em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/maringa/acao-envolvendo-

900-pessoas-retira-familias-de-favela-em-sarandi-4nlisej7k1v49cdlhneo7974e>. Último acesso: 01 jun. 2019 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/maringa/acao-envolvendo-900-pessoas-retira-familias-de-favela-em-sarandi-4nlisej7k1v49cdlhneo7974e
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/maringa/acao-envolvendo-900-pessoas-retira-familias-de-favela-em-sarandi-4nlisej7k1v49cdlhneo7974e
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Mapa 2 - Localização do Antigo Conjunto Mutirão e Conjunto Residencial Mauá 

 
Fonte: Google maps, 2018.  

 

Com a presença da polícia militar, a população foi retirada do Conjunto Mutirão e 

realocada no Mauá. Considerando que bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião, 

conforme disposto no art. 183, §3, da Constituição Federal, e que as famílias não receberam 

documentação legal que comprovasse a transferência da propriedade, o processo foi 

relativamente simples para a prefeitura, que retomou o terreno. A “reforma urbana” ocorrida 

em Sarandi deveria ser de utilidade pública com fins a suprir os interesses sociais da população, 

promovendo melhorias nas condições de vida e atendendo as necessidades das camadas mais 

pobres. Entretanto, é visível que o Poder Público não agiu voltado a qualidade de vida das 

pessoas que residiam no Mutirão, já que não foi executada uma política de planejamento urbano 

para melhor atendê-las: houve um processo de reurbanização do centro da cidade.  

As famílias foram retiradas de uma área que já havia se constituído como central, pois 

possuía todos os equipamentos públicos e serviços básicos, essenciais no local de moradia, e 

realocados no Conjunto Mauá, o qual possui apenas uma estrada (Estrada Octávio Colli) que 

permite o acesso às casas, sem dispor de nenhum equipamento público, exceto uma creche. 

Diante do histórico alinhavado sobre o conjunto, assim como da análise dos mapas, a pesquisa 

de campo iniciou-se com algumas hipóteses, a saber: de que as famílias, distantes dos centros 

e serviços primários, sentiam-se apartadas do Direito à Cidade, que pode ser definido como:  

 

[...] o direito de todos e de todas ao acesso à habitação e a todos os serviços 

relacionados à vida urbana e necessários ao bem-estar coletivo, conforme os valores 

e as categorias de representação da sociedade (SANTOS JUNIOR, et.al., 2011, p. 7). 
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5. Análise quantitativa e resultados 

Para responder as entrevistas, o único pré-requisito exigido foi de que o informante 

estivesse munido de informações precisas acerca da economia doméstica da família, 

similarmente, aos seus próprios rendimentos. Dentre os entrevistados, 79 eram mulheres e 28 

homens11, como demonstra a projeção gráfica 1, e a amostra se encontrava majoritariamente na 

faixa de idade entre 36 e 44 anos. 

 

Gráfico 1- Entrevistados por sexo e idade do programa MCMV no Conjunto Mauá em 

Sarandi-PR no ano de 2014 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  

 

Para responder a questão principal sobre segregação socioespacial, o entrevistado foi 

questionado acerca de sua atual localização em relação a onde residia anteriormente e se 

constatou, conforme gráfico 2, que 50,5% dos moradores consideram que suas casas estão mais 

bem localizada do que onde residiam anteriormente. Não houve o questionamento sobre o 

endereço anterior do entrevistado, todavia, sabe-se que a maior parte da população que ocupa 

o Conjunto adveio do antigo Mutirão; 49,5% responderam que estão distantes do centro e 

serviços que necessitam, por isso, considera a localização anterior melhor que a atual.  

                                                           

11 Acredita-se que mais mulheres foram entrevistadas do que homens, porque a propriedade da Unidade 

Habitacional (UH) deve ser da responsável pela casa, e geralmente são as mulheres, até o final de 2013 os dados 

demonstram que dos contratos do faixa 1 assinados com a Caixa Econômica Federal, 87% foram assinados por 

mulheres (MCIDADES, SNH, IPEA, 2014, p.64). 
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Gráfico 2- Resposta dos entrevistados do programa MCMV do Conjunto Mauá em Sarandi-

PR sobre a questão da Segregação socioespacial, no ano de 2014 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Uma questão que pode ser atrelada à distância é o tipo de transporte utilizado 

diariamente. Verificou-se que 76% das pessoas dependem primordialmente do transporte 

público, 17% utilizam carro e 7%, moto. Então, a maior parcela utiliza ônibus, sendo esse o 

único modal público oferecido pela prefeitura e, dos que utilizam principalmente o ônibus e 

estão formalmente empregados, apenas 21% possui cartão de passe concedido pela entidade 

patronal. Isto é, do grupo que usa transporte público e estão empregados, 79% precisam custear 

seu transporte mesmo para ir trabalhar. Sendo que em consultas engendradas junto à empresa 

que realiza o transporte público12 de Sarandi, constatou-se que existe somente uma linha de 

ônibus que atende o Conjunto, a saber: Vale Azul, em horários intercalados de 

aproximadamente 1 hora.  

Os dados sobre escolaridade e emprego dos entrevistados corroboraram o que a autora 

Rodrigues et.al. (2010) demonstra em sua obra: a existência de uma relação direta entre as 

variáveis escolaridade, emprego e o local destinado a cada grupo social. Um pouco mais da 

metade dos entrevistados, 64%, possui um nível de escolaridade baixa, pois concluíram apenas 

o Ensino Fundamental (EF). Além disso, 61% possuem filhos, todavia, dessa porcentagem 

existe 5% que não está indo à escola, por diversos motivos, dentre eles a falta de transporte 

escolar e a falta de vagas em escolas próximas, o que caracteriza uma situação de falta de 

                                                           

12 Para maiores informações acessar < http://www.cidadeverdetransporte.com.br/ >. Último acesso: 31 maio 

2018.  

http://www.cidadeverdetransporte.com.br/
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serviços básicos, como o transporte e a carência de equipamentos públicos suficientes para 

suprir a demanda por instituições de Ensino Fundamental e Médio.  

Em relação à atividade empregatícia, 77% dos moradores estão ativos no mercado de 

trabalho, 23% estão desempregados, são aposentados ou inaptos ao trabalho, como se observa 

pelo gráfico 3. Dos 78% que trabalham, 22% trabalha mais que 40 horas semanais.  

 

Gráfico 3 – Empregados e desempregados, e horas de trabalho dos que estão empregados do 

programa MCMV no Conjunto Mauá em Sarandi-PR no ano de 2014 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  

 

No tocante à renda individual, 24% não possui nenhuma renda, 37% recebem até um 

salário mínimo, 35% até três. Apenas quatro pessoas recebem de três a seis salários mínimos. 

Em relação aos rendimentos familiares (tabela 1), constatou-se que a maioria das famílias, 54%, 

possuía uma renda de dois a três salários mínimos, ou seja, ainda enquadravam-se na faixa 1 do 

MCMV. A segunda maior parcela, 36%, contava com até um salário mínimo e, apenas 9% dos 

entrevistados respondeu ter renda superior a quatro salários mínimos. Não foram feitas questões 



 CAPÍTULO 7 
ANÁLISE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA 

VIDA: ESTUDO DE CASO DE PÓS-OCUPAÇÃO 
REALIZADO EM 2014 

 

134 
 

sobre a mobilidade financeira após o recebimento das casas, sendo assim, é possível que as 

famílias possam ter melhorado seus rendimentos, e que na época de cadastramento, se 

enquadravam nos critérios para participação do programa com rendas menores. 

 

Tabela 1- Renda familiar bruta dos 

moradores entrevistados do programa 

MCMV no Conjunto Mauá em Sarandi-PR 

no ano de 2014 

Salário mínimo Famílias Porcentagem 

0 1 1% 

1 39 36% 

2-3 58 54% 

4-6 9 9% 

TOTAL 107 100% 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018 

 

Sobre a constituição das famílias, encontraram-se os seguintes dados: 7 casas com um 

morador, 52 com até três moradores, 42 com até sete moradores e 6 com até dez moradores. De 

acordo com a definição de Déficit Habitacional da Fundação João Pinheiro13 uma das condições 

que compõe o indicador é o adensamento excessivo. Por isso, os dados demonstram que 45% 

das famílias do Conjunto se encontram em situação similar a que compõe o Déficit, afinal 

possuem três ou mais moradores utilizando um mesmo cômodo como dormitório permanente. 

Todavia, salienta-se que existe um índice de Déficit Habitacional representado por uma 

porcentagem, e ao receberem as casas do MCMV as famílias deixam de fazer parte dessa 

porcentagem, entretanto podem permanecer em situação análoga a que estavam anteriormente. 

Isto é, o Déficit diminui quantitativamente, mas as famílias não deixam de estar em situação de 

precariedade. 

Essa conclusão leva em consideração a informação de que todas as casas do programa 

MCMV (faixa 1) possuem uma planta padrão com metragem de aproximadamente 38m², exceto 

3% das UH que destinadas a pessoas com deficiência ou idosos, essas possuem um espaço cerca 

                                                           

13 A fundação João Pinheiro (2015, p.18) define o Déficit Habitacional da seguinte forma: O conceito de déficit 

habitacional utilizado está ligado diretamente às deficiências do estoque de moradias. Engloba aquelas sem 

condições de serem habitadas em razão da precariedade das construções ou do desgaste da estrutura física e que 

por isso devem ser repostas. Inclui ainda a necessidade de incremento do estoque em função da coabitação 

familiar forçada (famílias que pretendem constituir um domicilio unifamiliar), dos moradores de baixa renda 

com dificuldades de pagar aluguel e dos que vivem em casas e apartamentos alugados com grande densidade. 

Inclui-se ainda nessa rubrica a moradia em imóveis e locais com fins não residenciais. O déficit habitacional 

pode ser entendido, portanto, como déficit por reposição de estoque e déficit por incremento de estoque.   
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de 5m² maior que as demais. Todas são compostas por quatro cômodos, quais sejam: dois 

quartos, sala e cozinha conjugadas e um banheiro. À vista disso, as famílias que responderam 

serem compostas por mais cinco membros já estariam na situação de adensamento excessivo. 

Para que isso não ocorra, existem duas situações possíveis: a primeira são os casos em que de 

maneira privada são realizadas reformas de aumento da quantidade de cômodos; e a segunda é 

a utilização de outros cômodos da casa para a função de dormitório, como o banheiro, cozinha 

ou sala, todavia ambas situações enquadram-se como inadequações da moradia às demandas 

das famílias.  

Quando os moradores foram questionados sobre o tamanho de suas UH, pouco mais da 

metade, 52%, respondeu que a considera insuficiente para abrigar com o mínimo de conforto a 

todos, assim como os móveis, e 48% respondeu considerar suficiente. É de salutar importância 

destacar que essa questão está diretamente imbricada com a quantidade de moradores por 

domicílio. Por fim, a questão sobre o acesso a equipamentos de saúde, somente a menor parcela 

respondeu acessar planos privados (16%) e a maioria (84%) utiliza única e exclusivamente o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Infere-se que a maioria dos entrevistados possui baixa 

escolaridade, ganha salários condizente a informação anterior, ocupam espaços 

desprivilegiados da cidade e utilizam majoritariamente equipamentos públicos. 

Foram realizados testes de associação entre as variáveis, pois nossa variável dependente 

é categórica, portanto esse era o único tipo de teste possível. Mas somente encontramos relação 

significativamente estatística entre a variável que mede a percepção dos entrevistados acerca 

do local de moradia e o sexo, conforme tabela 1.  

 

Tabela 2 - Associação entre a 

percepção do local onde o indivíduo 

reside (Pior localizada) e o sexo 

(Masculino) 

chisq.test lambda.test 

p-value < 0.05 
col 

0.1698113 
Fonte: Autora, 2021 

A tabela 2 demonstra que o sexo está relacionado com a percepção acerca da localização 

da residência, ademais o resultado do teste lambda foi significativo e positivo, isto é, os homens 

tendem a acreditar que sua residência está pior localizada do que onde residia anteriormente. 

Por outro lado, as mulheres tendem a acreditar que sua residência está em melhor localização.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do histórico alinhavado, foi possível verificar que o processo de aumento 

populacional das malhas urbanas foi decorrência do extenso êxodo rural pelo qual passou o 

Brasil, a partir do fim da escravidão, e o processo de industrialização relegou ao espaço urbano 

um grande contingente populacional, que sem outros meios passou a residir de maneira 

precária, ora em espaços comunitários como os cortiços, ora nos morros e periferias das cidades. 

Todas essas formas de morar comungavam das mesmas precariedades no que tange à estrutura, 

infraestrutura, equipamentos públicos e serviços básicos. 

O Estado somente passou a intervir em questões relacionadas à habitação a partir dos 

anos de 1940, com um governo nacional desenvolvimentista. Todavia, as políticas, programas 

e leis criados redundavam em consequências semelhantes, como apontaram autores como 

Maricato (1987), Bolaffi (1975) dentre outros, isto é, não atingiam as camadas sociais mais 

pobres. Os resultados quantitativos eram pouco significantes, afinal, atendiam a demandas 

distintas daquelas voltas a reposição ou reforma habitacional.  

À vista disso, surge em 2009 durante o governo Lula, o programa Minha Casa Minha 

Vida (MCMV), uma política habitacional que previa combater diretamente o Déficit 

Habitacional. A crítica que este artigo elucida é a de que o país adentra o século XXI com um 

elevado índice de pessoas residindo de maneira precária em alguma condição do déficit. Ou 

seja, isso caracterizava uma demanda latente por acesso à moradia, no entanto, o programa 

somente é criado quando se deflagra a crise do subprimes, somando-se a isso, a previsão teórica 

do programa que pretendia entregar 40% das casas a população que compunha 90% do Déficit 

habitacional, e 60% às famílias caracterizadas como classe média.  

Partindo de algumas hipóteses presentes na literatura, realizou-se um trabalho de campo 

no Conjunto Residencial Mauá localizado na cidade de Sarandi-PR, para averiguar se os 

moradores percebiam-se enquanto segregados socioespacialmente, já que a partir da análise do 

mapa da cidade notou-se que a maioria dos residentes do Conjunto supramencionado passou 

por um processo de desterritorialização de um local que encontrava-se melhor localizado com 

acesso aos serviços essenciais no local de moradia e foram reterritorializados no extremo oposto 

da cidade, que no período da pesquisa ainda não havia sido englobado pelas fronteiras urbanas 

do município.  

Realizou-se uma pesquisa de aplicação de Survey, a uma amostra composta por 107 

famílias representantes da população do conjunto estudado, e seus resultados demonstraram 

que pouco mais da metade dos entrevistados, 50,5%, não se entendia como segregados 
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geograficamente, ou seja, consideravam a localização de suas casas adequadas. Em 

contraposição a outra metade, 40,5%, respondeu que onde residia antes era mais bem 

localizado. Sobre o tamanho das UH habitacionais, pouco mais da metade dos entrevistados 

(52%) respondeu ser insuficiente para abrigar com o mínimo de conforto a todos os membros. 

Em relação à atividade empregatícia, a grande maioria trabalha e, muitos trabalham mais do 

que 40h semanais, ainda assim as rendas familiares eram de aproximadamente 2 mil reais, para 

a maior parte da amostra. 

Dessa forma, infere-se que o Direito à Cidade não é efetivado através do MCMV, pois 

os moradores só são convocados no momento do recebimento das casas, e estas não atendem 

as necessidades das famílias, pois não se enquadram no padrão das UH, que seguem um modelo 

de tamanho único, afinal, mais da metade dos entrevistados responderam que consideram 

insuficiente o tamanho de suas moradias. O conjunto é atendido por apenas um modal de 

transporte público, o ônibus, dificultando o acesso aos serviços públicos que a cidade deveria 

oferecer como garantia de uma cidadania plena.  

Diante da crise, o programa apresentou resultados positivos e gerou uma quantidade 

massiva de unidades habitacionais Todavia, seguindo a lógica de produção do mercado que 

possui como eixo primordial a maximização dos lucros, houve sacrifícios que recaíram sobre 

as famílias beneficiárias, no que diz respeito ao direito à habitação, no sentido mais amplo que 

essa palavra compreende, como espaço que não serve somente a moradia, pois está incumbida 

da função de fomentar a vida social e coletiva, possibilitando assim o Direito à Cidade de 

maneira ampla. 
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RESUMO 
 

Há uma forte desigualdade social nas cidades, e endereçar estes problemas traz desafios significativos 

em termos de gestão e governança. Neste sentido, surgem diversas iniciativas, metodologias e conceitos 

para pensar meios de melhorar a vida nas cidades. O conceito Cidade Inteligente (CI) é um dos mais 

difundidos, porém, sua definição tem sido simplificada para cidades que  fazem uso de dispositivos de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Este estudo se propôs a fazer uma reflexão sobre 

conceitos, dimensões e problemáticas das CIs descrevendo elementos pertinentes às cidades que vão 

além do emprego da tecnologia. A intenção é contribuir com o debate sobre as CI onde a tecnologia seja 

considerada uma ferramenta útil às cidades e não como um fim em si mesma. Iniciativas de CI devem 

observar certos aspectos no planejamento, modelagem e execução de ações a fim de desenvolver as 

cidades e gerar qualidade de vida para os cidadãos. Ao final, apresenta-se também uma agenda de 

pesquisa em CIs. 

 

Palavras-chave: cidades inteligentes; tecnologia; gestão; oportunidades. 
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1. INTRODUÇÃO 

As cidades são milenares; surgiram a partir da sedentarização dos seres humanos, 

quando a relação dos indivíduos com a natureza se modificou e onde estes passaram a se fixar 

no território para cultivar plantações e domesticar animais, dominando a terra de forma 

definitiva (ROLNIK, 1995). As cidades eram “o lugar onde as coisas aconteciam” 

(PESAVENTO, p.53, 2007), e desde a sua origem já possuíam em si importância cultural, 

política e econômica. No decorrer dos séculos, fenômenos como o êxodo rural, o nascimento 

do capitalismo e o advento da revolução industrial transformaram as cidades (MUNIZ; 

SOMEKH, 2018). Modificaram a paisagem urbana, a densidade demográfica e os hábitos dos 

indivíduos. Até os dias de hoje as cidades exercem funções essenciais relativas às questões 

sociais e econômicas, impactando fortemente, também, o meio ambiente (MORI; 

CHRISTODOULOU, 2012).   

O fenômeno da globalização que vivemos hoje, talvez seja a conclusão da revolução 

neolítica que iniciou com o surgimento das cidades, onde apenas uma pequena parcela da 

população mundial vivia, e culminou no século XXI, quando a maioria das pessoas vive em 

centros urbanos (DUSSEL, 2007). A expansão das cidades e o processo de urbanização, em 

alguns casos sem o devido planejamento, acarretaram um crescimento populacional 

segmentado e caótico, marcado por ocupações periféricas e descontínuas ao redor dos 

perímetros municipais (MUNIZ; SOMEKH, p. 221, 2018). Neste contexto, a população das 

cidades foi aumentando e diferentes tipos de problemas começaram a surgir. Atualmente, mais 

da metade dos 7,7 bilhões de habitantes do planeta reside em zonas urbanas, e estima-se que 

até 2050 esse número cresça 70% (UN, 2019). No Brasil, conforme a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) o percentual da população que vive em áreas urbanas é de 84,72% 

ultrapassando as estimativas da ONU (IBGE, 2016). Além da questão da hiper população, 

também existem desdobramentos histórico-socioculturais que têm reflexos até os dias de hoje 

(LAZZARETTI et al., 2019). 

Há uma forte desigualdade social nas cidades, além de uma segregação urbana complexa 

(MARICATO, 2003) onde coexistem habitações de luxo e um grande número de moradias 

precárias e favelas (UN HABITAT, 2016). Resolver os problemas da urbanidade traz desafios 

significativos em termos de gestão e governança (PEREIRA et al., 2017b). Para que se possa 

defrontar as dificuldades vivenciadas pelas cidades e territórios, é preciso que se pensem os 

melhores meios de administrá-las (CHOURABI et al., 2012). Neste sentido, a Organização das 

Nações Unidas (ONU), por exemplo, demonstrou preocupação com temas relativos ao 
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desenvolvimento e às cidades e, no ano de 2015, desenhou dezessete Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) (UN, 2015) com a intenção de criar uma agenda de 

discussão e iniciativas. Os ODSs contemplam as três dimensões do desenvolvimento 

sustentável: a econômica, a social e a ambiental (UN, 2015), e há um  ODS que, especificamente 

tem como tema os desafios das cidades, qual seja, o ODS 11– Cidades e Comunidades 

Sustentáveis. Esse objetivo reflete uma realidade pautada nos problemas gerados por centros 

urbanos cada vez mais populosos e propõe tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis (UN, 2015). Muitos dos esforços do ODS 11 têm 

sido abordados por meio de iniciativas de Cidades Inteligentes (CI), como forma de enfrentar 

os crescentes problemas da urbanização. 

Cidades educadoras (GADOTTI, 2006); new urbanism e smart growth (BEATLEY; 

COLLINS, 2000); cidades compactas e eco bairros (MUNIZ; SOMEKH, 2018); cidades 

sustentáveis, verdes e vivenciais (SANTAELLA, 2016); cidades humanas (AIETA, 2016), 

cidades inteligentes (CI) (ALBINO; BERARDI; DANGELICO, 2015) representam algumas 

das muitas classificações e nomenclaturas para as cidades que buscam melhorar a vida de seus 

cidadãos. O termo CI está em voga na atualidade sendo muito difundido ao redor do mundo. Já 

fazem alguns anos que diferentes projetos que visam conferir mais inteligência às cidades e 

territórios vêm sendo desenvolvidos   (HOLLANDS, 2008). Porém, a definição dessa série de 

conceitos e metodologias sobre as cidades exprime a importância que conquistaram com o 

passar dos anos, e são, em parte, reflexo da atual preocupação com questões relacionadas às 

problemáticas do urbanismo.  

A urgência das questões urbanas e a ampliação de conceitos, metodologias e ferramentas 

como forma de melhorar a vida dos cidadãos faz com que frequentemente o conceito de CI seja 

associado ao uso massivo da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em detrimento 

de outras questões pertinentes às cidades. Ontologicamente,  o conceito de CI vai muito além 

do uso das TICs, contudo, essa abordagem acaba sendo pouco explorada ou mesmo distorcida. 

Neste sentido, este estudo se propôs a fazer uma reflexão sobre conceitos, dimensões e 

problemáticas das CIs, descrevendo elementos pertinentes às cidades que vão além do 

emprego da tecnologia. Objetiva-se, portanto, possibilitar um debate sobre as CI onde a 

tecnologia seja considerada uma ferramenta útil às cidades e não como um fim em si mesma. 

Ao mesmo tempo, as iniciativas de CI deveriam observar certos aspectos no planejamento e 

execução de ações a fim de desenvolver as cidades e gerar qualidade de vida para os cidadãos. 

Apresenta-se também uma agenda de pesquisa em CIs. 
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A seguir, apresentam-se conceitos e dimensões sobre as CIs. 

 

2. CIDADES INTELIGENTES: CONCEITOS E DIMENSÕES 

As reflexões sobre as dinâmicas urbanas da contemporaneidade, no contexto do 

desenvolvimento local, regional, sustentável e inteligente, surgiram na década de 1980 

(HOLLANDS, 2008). A expressão smart cities apareceu no início dos anos 1990, com a  

inserção da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no planejamento da infraestrutura 

das cidades (ALBINO; BERARDI; DANGELICO, 2015). Muniz e Somekh (2018) destacam 

que inicialmente, a expressão smart growth, que origina o termo smart city, apresentava juízos 

parecidos, argumentando em defesa de políticas de planejamento urbano. O smart growth foi 

caracterizado como um movimento político derivado de movimentos sociais que tinham como 

pauta a urbanidade (HOLLANDS, 2008). Foi só posteriormente, a partir dos anos 2000, que o 

termo CI foi recebendo novo significado, focando no uso de tecnologia e dados (MUNIZ; 

SOMEKH, 2018) no processo de conferir inteligência às cidades. 

A atual popularidade do termo CI e o entusiasmo em adotar as soluções associadas a ele 

provém do desafio eminente de sanar os problemas do urbanismo (AHVENNIEMI et al., 2017). 

Neste sentido, o título de cidade inteligente implica na adoção de soluções inteligentes que 

possibilitem que as cidades prosperem pela realização de melhorias tanto de caráter quantitativo 

quanto qualitativo (CARAGLIU; DEL BO; NIJKAMP, 2011). O conceito CI está relacionado 

à melhoria dos processos que envolvem as cidades a partir do gerenciamento de dados, da 

administração do conhecimento e da otimização dos recursos (ALBINO; BERARDI; 

DANGELICO, 2015; ANGELIDOU, 2014; BATTY et al., 2012). Embora o maior foco esteja 

no uso de tecnologia, as pesquisas e projetos sobre CI apresentam diferentes perspectivas de 

análise, quais sejam, pessoas, tecnologia da informação e colaboração (MORA; BOLICI; 

DEAKIN, 2017).   

Considera-se que as CIs são multifacetadas (HOLLANDS, 2008). Tal aspecto pode 

tornar seu entendimento um processo complexo o que é potencializado devido a não existência 

de um consenso sobre a conceituação para uma CI (ANGELIDOU, 2014). A cidade torna-se 

inteligente quando relaciona as infraestruturas física, de TI, social e empresarial para fomentar 

a inteligência coletiva (HARRISON et al., 2010). A CI monitora e faz a integração de suas 

infraestruturas (água, energia, edifícios, pontes, ruas, estradas, túneis, ferrovias, portos, 

aeroportos, comunicações e entre outros) otimizando recursos, planejando suas atividades de 

manutenção e prevenção e fortalecendo a segurança conjuntamente à maximização de serviços 
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aos cidadãos (HALL, et al 2000). A CI é fruto de iniciativas que objetivam aprimorar a 

performance urbana utilizando dados, informações e aparatos de TI para tornar mais eficientes 

os serviços ofertados aos cidadãos, com monitoramento e otimização da infraestrutura que já 

existe, onde há colaboração de diversos atores sociais, econômicos, públicos ou privados, 

estimulando modelos de negócios transformadores tanto no âmbito público quanto no privado 

(MARSAL-LLACUNA; et al, 2015). 

As CIs são territórios grande potencial de aprendizagem e inovação, onde a criatividade 

da população é incorporada às instituições geradoras de conhecimento e à infraestrutura de TIC 

possibilitando assim a gestão do conhecimento (KOMNINOS, 2011). Uma cidade é inteligente 

quando realiza investimento em infraestruturas de comunicação humanas, tradicionais (à 

exemplo dos transportes) e modernas (na forma de TICs), promovendo crescimento econômico 

e social, visando sustentabilidade e elevada qualidade de vida, a partir da gestão sensata dos 

recursos naturais, por meio da governança participativa (CARAGLIU; DEL BO; NIJKAMP, 

2011). 

Como se pode notar, dentre vários conceitos existentes, alguns são mais orientados para 

o uso da tecnologia, ao passo que outros focam em aspectos como a sustentabilidade, 

otimização de recursos e qualidade de vida para as pessoas que vivem nas cidades (ALBINO; 

BERARDI; DANGELICO, 2015). Outras definições da temática CIs também abrangem gestão 

do conhecimento, e modalidades como as comunidades e as regiões inteligentes (BATTY et 

al., 2012; DEAKIN; AL WAER, 2011). Porém, a maioria das definições e publicações sobre o 

tema defendem fortemente o uso de TICs no planejamento de CIs (ANGELIDOU, 2014) fato 

que muitas vezes leva o conceito a ser baseado nesse aspecto específico, e em consequência, as 

iniciativas de CI. 

Após o conhecimento da conceituação de diferentes definições para CIs, e considerando 

que não existe um consenso, a definição que melhor se adéqua à proposta deste estudo é a de 

Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011). As autoras e o autor contemplam sustentabilidade e 

governança colaborativa com a finalidade de gerar qualidade de vida das pessoas que vivem 

nas cidades. Considerando um enfoque em qualidade de vida, estimula-se que sejam pensadas 

as necessidades reais dos cidadãos bem como as formas de satisfazê-las, o que não 

necessariamente passa por soluções de TIC. 

A literatura também considera que uma CI abrange várias áreas e, para que haja 

integração entre essas áreas, existem dimensões que são consideradas centrais. Essas dimensões 

congregam conteúdos e auxiliam os tomadores de decisão das cidades a olhar para as diferentes 
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esferas urbanas. Mahizhnan (1999) propõe que as principais dimensões de uma CI seriam 

educação de TI, infraestrutura de TI, economia de TI e qualidade de vida. Eger (2009) apresenta 

como dimensões tecnologia, crescimento econômico, geração de empregos e aumento da 

qualidade de vida. Conforme os estudos de Kourtit e Nijkamp (2012), as dimensões de CIs 

estariam vinculadas ao capital humano (com a força de trabalho qualificada da cidade), ao 

capital de infraestrutura (com as facilidades da alta tecnologia), ao capital social (com intensas 

e abertas ligações de network) e ao capital empreendedor (envolvendo criatividade e atividades 

comerciais de alto risco). Percebe-se que estas dimensões são pouco focadas na resolução de 

problemas da cidade, na escuta aos  cidadãos, na colaboração entre os diferentes atores, e assim 

ignoram o caráter orgânico das cidades.  

Ao estudar as conexões entre os stakeholders envolvidos nos projetos de CIs, bem como 

suas orientações, objetivos e tendências Lombardi et al. (2012), desenvolveram um modelo de 

cinco dimensões-chaves; complementarmente o relatório Smart cities: ranking of European 

medium-sized cities (Giffinger et al., 2007) listou e descreveu seis dimensões, conforme o 

Quadro 1. 

Quadro 1 – Dimensões de Cidades Inteligentes 

Dimensão Descrição da dimensão 

Economia 

Inteligente 

Associada à competitividade e à presença de indústrias no campo das TIC 

e/ou ao emprego das destas nos processos de produção. Engloba a inovação, 

o empreendedorismo, a produtividade, e a habilidade para transformação, a 

indústria e a capacidade de gerar inovação e sustentabilidade. 

Ambiente 

Inteligente 

Se relaciona aos recursos naturais, com construções que respeitem o meio 

ambiente; que incluam as pessoas e pensem a sustentabilidade ambiental 

utilizando os recursos com sabedoria. Também contempla a participação de 

cidadãos envolvidos em atividades orientadas para o ambiente e a 

sustentabilidade. 

Governança 

Inteligente 

Reflete diretamente em elementos como a transparência, participação dos 

cidadãos, a prestação de serviços públicos de qualidade e adoção de políticas 

voltadas ao desenvolvimento sustentável. 

Viver 

Inteligente 

Se refere à promoção de qualidade de vida por meio da adoção de políticas 

públicas de segurança, desenvolvimento de uma educação pautada nos 

atuais desafios do milênio, participação na aprendizagem ao longo da vida, 

cultura, inclusão, à elaboração e implementação de sistemas inteligentes de 

saúde e coesão social. 

Mobilidade 

Inteligente 

Se relaciona com a gestão da logística de infraestrutura de maneira eficiente 

na cidade, para que as cidades utilizem o aparato digital e realizem a 

integração entre diferentes modais, visando a segurança e a acessibilidade 

para que cidadãos possam transitar com liberdade pelos diferentes espaços 

urbanos. 

Cidadão 

Inteligente 

Engloba capital social e humano com a construção de uma sociedade 

inclusiva, plural e aberta; onde se busca que a aprendizagem seja contínua 
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e a participação dos cidadãos na vida pública seja ativa. 
Fonte: elaborado com base em Giffinger et al. (2007) e Lombardi et al. (2012). 

 

As dimensões de uma CI contemplam vários aspectos importantes para nortear a 

elaboração de iniciativas e projetos e para que as áreas que permeiam o planejamento urbano 

sejam contempladas com sucesso. Apesar desses aspectos serem de extrema importância para 

o êxito das ações de desenvolvimento das CIs, na prática, estes não são sempre considerados 

pelos tomadores de decisão ou pelos atores que desenvolvem soluções de CIs. Ocorre que 

algumas áreas são negligenciadas em detrimento de outras que igualmente deveriam ser 

atendidas, não ocorrendo integração de estratégias entre as dimensões, quanto que outras 

questões pertinentes às cidades são descuidadas. Como será abordado no tópico que segue, 

existem muitas variáveis envolvidas do planejamento e desenvolvimento urbano que sofrem 

influências de vários aspectos e cujo resultado, mesmo que intencionem efeitos positivos pode 

acarretar mais problemas nas dinâmicas das cidades. 

 

3. ELEMENTOS DE CIDADES INTELIGENTES E QUESTÕES PARA REFLEXÃO  

O desenho das CIs frequentemente contempla o uso da tecnologia e de dados, o que 

possibilita que se estabeleça uma conexão entre os indivíduos e o conhecimento produzido 

(SANTAELLA, 2016). Existe, portanto, uma forte relação entre a gestão do conhecimento e as 

CIs (DEAKIN; AL WAER, 2011, BORBA, et al. 2020) e esse processo é um dos elementos 

que permite que as mudanças necessárias para as cidades possam acontecer. As cidades devem 

pensar em gerar conhecimento compartilhado para melhorar a gestão e para que a governança 

democrática possa ocorrer (BATTY et al., 2012). A transferência de conhecimento é um 

elemento chave para que haja participação no planejamento e desenvolvimento de 

comunidades, cidades, regiões e bairros (DEAKIN; AL WAER, 2011). Bem como considerar 

a participação e a auto-organização como bases para o desenvolvimento do conhecimento 

global e acessível, tanto para governos como para cidadãos e instituições (BATTY et al., 2012), 

também explorando o gerenciamento inteligente de dados. 

Com todo o aparelhamento tecnológico que pode se utilizar, uma CI produz muitos 

dados. Os dados podem ser gerados por meio de aparatos de internet das coisas (IoT) como é o 

caso dos sensores e, por agências do governo, mídias sociais (WEISS; BERNARDES; 

CONSONI, 2015), universidades, atores da sociedade, entre outros. Gerir os dados produzidos 

é um desafio para as cidades que devem contar com um aparato que auxilie o tratamento desse 

grande volume produzido (WEISS; BERNARDES; CONSONI, 2015) e que os trate como 
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dados abertos.  Muito tem sido falado em dados na atualidade. Em uma de suas metas, o ODS 

17 da Agenda 2030 da ONU propõe “aumentar significativamente a disponibilidade de dados 

de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status 

migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes em contextos 

nacionais” (UN, 2015). Para permitir o alcance de organizações e da população aos dados, as 

cidades também devem proporcionar sua abertura (BRASIL, 2011; WEISS; BERNARDES; 

CONSONI, 2015), de forma que o acesso às informações traga reflexos positivos, tais como o 

combate à corrupção (MAGNAGNAGNO; LUCIANO; WIEDENHOFT, 2019) e o 

favorecimento da colaboração dos cidadãos (CORTÉS-CEDIEL; CANTADOR; 

RODRÍGUEZ-BOLIVAR, 2019). Os dados abertos devem retornar à cidade, não apenas como 

mecanismos de transparência, mas também como base para a geração de inovações baseadas 

nesses dados (KELIN, KLEIN; LUCIANO, 2018). 

As estratégias de CI geralmente focam em bairros e conglomerados geográficos 

escolhidos pelos decisores das cidades (KOMNINOS, 2011). Porém, o campo das iniciativas 

de CI pode transpor os limites das cidades, podendo envolver regiões e, contextos multi-

jurisdicionais (NAM; PARDO, p.190, 2011). As iniciativas de CIs podem ser 

intraorganizacionais, interorganizacionais ou intergovernamentais, nas quais as atividades de 

interação podem ser de partilha, comunicação ou integração (NAM; PARDO, p.190, 2011). Em 

iniciativas de CIs, as TICs também podem auxiliar na promoção da governança colaborativa 

que é um dos aspectos da governança inteligente (PEREIRA et al., 2017b) e, deste modo, 

também aumentar participação e engajamento dos cidadãos. Pensar gestão e política e, projetar 

iniciativas de CI pode ser operacionalizado a partir da governança colaborativa, considerando 

a participação da sociedade (CHOURABI et al., 2012), promovendo a diversidade e 

representatividade nas questões públicas (HOLLANDS, 2008). Contudo, ainda se tem a 

máxima de que as CIs somente são pensadas por governos e empresas, porém, existem 

iniciativas protagonizadas por cidadãos e outras instituições.  

Algumas cidades também participam de redes de cidades inteligentes, onde, em 

diferentes aspectos, as melhores práticas são compartilhadas entre seus membros 

(PALOMONAVARRO; NAVÍO-MARCO, 2018). Neste sentido, amplia-se o alcance dos 

objetivos das iniciativas de CI por meio do intercâmbio de experiências, onde os governos 

locais podem obter diferentes benefícios pela participação na rede, adquirindo sinergia e 

eficiência nas operações (PALOMO-NAVARRO; NAVÍO-MARCO, 2018). Exemplos de 

redes de CIs podem ser vistos na Rede Espanhola de Cidades Inteligentes-RECI e na Alianza 
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Latam SmartCity que é integrada por cidades da América Latina. Também existem cidades 

localizadas em regiões de fronteira que estrategicamente adotam soluções de CI e que o fazem 

de maneira a realizar cooperação internacional, praticando paradiplomacia e gerando mais 

inteligência para ambos os países (SOE, 2018; PALACIOS, 2021). 

Para resolver seus problemas, as CIs também precisam olhar para questões referentes 

ao desenvolvimento sustentável. O relatório sobre cidades inteligentes e sustentáveis elaborado 

por Estevez, Lopes e Janowski (2016) indica que a sustentabilidade urbana emerge nas 

dimensões econômica, social, ambiental e institucional. A declaração da ONU (2015) aponta 

vários pontos para a sustentabilidade urbana, tais como sistemas de transporte seguros e 

acessíveis, assentamentos humanos participativos e integrados, proteção do patrimônio cultural 

e redução do impacto ambiental urbano. Com recursos escassos e necessidades dinâmicas, as 

cidades que adotam iniciativas de CIs têm o desafio de tomar as decisões mais assertivas 

possíveis, implicando em uma série de decisões a serem tomadas. No processo de pensar 

iniciativas de CIs, estão os governos, os cidadãos, as instituições, as empresas de tecnologia, 

entre outros atores (ANGELIDOU, 2014). Neste contexto, a governança inteligente é um ponto 

indispensável para as CIs no que diz respeito a análises de  implementações de estratégias para 

que possam ser bem-sucedidas (PALOMO-NAVARRO; NAVÍO-MARCO, 2018). 

Devido aos vários problemas enfrentados pelas cidades, outra temáticas que deve ser 

contemplada no planejamento urbano é a da infraestrutura no sentido da resiliência 

(SANTAELLA, 2016). Com cidades muito populosas, questões climáticas críticas, desastres 

naturais e ambientais (provocados ou não pela ação humana), o planejamento das cidades deve 

considerar a ciência das fragilidades e riscos para que, medidas preventivas possam ser tomadas 

e para que os riscos possam ser mitigados (SIEBERT, 2012). As CIs devem desenvolver 

capacidades de resiliência e aprimorar a gestão estratégica quanto ao uso dos dados para prever 

e monitorar crises, não somente gerir crises resultantes de desastres e problemas (SIEBERT, 

2012). No Brasil, por exemplo, já existem soluções de CIs que monitoram riscos de intensidade 

de chuvas, desabamentos, tráfego nas rodovias, episódios de violência, depósito inadequado de 

lixo e entre outros, onde diversos órgãos das cidades trabalham de forma integrada e 

colaborativa (PEREIRA et al., 2017a), permitindo a otimização dos recursos e uma melhor 

qualidade de vida para os cidadãos. 

 

3.1 GENTRIFICAÇÃO, EXCLUSÃO DIGITAL E PRIVACIDADE DE DADOS EM 

CIDADES INTELIGENTES  
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Um dos principais focos, se não o maior objetivo das CIs, é o de melhorar a vida das 

pessoas que vivem nas cidades. A inclusão social das pessoas que vivem nas cidades pode ser 

materializada através da oferta de serviços públicos de qualidade e por meio da adoção de 

iniciativas de CI (CARAGLIU; DEL BO; NIJKAMP, 2011). A exclusão social e a desigualdade 

ainda são muito presentes nas cidades, porém, as cidades são passíveis de transformação 

(HARVEY, 2012). Maricato (2003) considera que não se pode mensurar a exclusão social em 

sua totalidade, porém, é possível olhar para algumas de suas principais características como a 

presença de informalidade, irregularidade e ilegalidade; a pobreza, a baixa escolaridade, 

questões relativas à classe, gênero, raça, origens e, sobretudo, a falta de cidadania 

(MARICATO, 2003). Todos estes elementos não são privativos das cidades, mas sim, das 

sociedades como um todo. Entretanto, a nível local e como resposta às problemáticas urbanas, 

é necessário que as cidades pensem em mecanismos que possam superar a estratificação e a 

desigualdade social decorrentes dos elementos acima mencionados. 

A dimensão viver inteligente (GIFFINGER et al., 2007) compõe vários dos elementos 

que estão diretamente ligados ao combate da desigualdade. No entanto, ao pensar novos 

projetos e programas, os governos, organizações e tomadores de decisão das CIs devem estar 

atentos à possibilidade de criar outras formas de exclusão social e, de produzir processos de 

gentrificação (FURTADO, 2014). A definição de gentrificação, elaborada pela socióloga 

britânica Ruth Glass, diz respeito “aos processos de mudança das paisagens urbanas, aos usos 

e significados de zonas antigas e/ou populares das cidades que apresentam sinais de degradação 

física, passando a atrair moradores de rendas mais elevadas” (ALCÂNTARA, p.1, 2018). Áreas 

que antes eram ocupadas por pessoas em situação de maior vulnerabilidade social por alguma 

razão, geralmente econômica, passam a ser valorizadas e contempladas com projetos de 

desenvolvimento e de inovação (FURTADO, 2014). Nesse processo, ao invés de incluir os 

antigos ocupantes, estes cidadãos são excluídos (FURTADO, 2014), tornando marginalizadas 

as pessoas em maior vulnerabilidade social, as quais não usufruem das melhorias e da 

valorização dos locais onde viviam. 

O conceito de gentrificação é usado por várias áreas do conhecimento, reforçando a  

desigualdade social e a segregação urbana e tem relação direta com a exclusão ou até mesmo 

com o apartheid ambiental (ALCÂNTARA, 2018; MARICATO, 2003), permitindo uma 

relação com a construção das periferias e favelas que, ao redor do planeta abrigam cerca de 881 

milhões de pessoas em situações muito precárias (UN HABITAT, 2016). Muitas vezes, as 

pessoas que vivem nas regiões mais pobres e periféricas, bem como seus problemas, acabam se 
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tornando invisíveis para a sociedade. Existe toda uma complexidade das relações urbanas que 

podem estar envolvidas na execução de projetos de CIs e que podem ter reflexos negativos.  

Diante deste contexto, promover projetos de CI que melhorem a vida de algumas 

pessoas, mas, ao mesmo tempo reforcem a desigualdade entre as que se encontram em situação 

de maior vulnerabilidade, é tudo que uma CI deve evitar. Um exemplo emblemático sobre a 

gentrificação em iniciativas de CI é o de Seelampur em Nova Delhi, Índia. Apesar do governo 

ganhar destaque e prêmios internacionais de CIs, e de defender o argumento de que o programa 

de CI representava uma governança em rede inclusiva, as desigualdades estruturais foram 

ignoradas, e assim se tornaram mais profundas, pois as iniciativas acabaram por reforça-las 

(SARKAR, 2019). O Estado terceirizava as funções de bem-estar para as ONGs com programas 

de educação e treinamento instituídos na CI, mas que somente foram direcionados para a 

geração de mão de obra barata e vulnerável (SARKAR, 2019), que vai contra o principal 

objetivo de uma CI.  

Algumas CIs vêm desenvolvendo aplicativos e plataformas, a fim de gerar engajamento 

de seus cidadãos na gestão da cidade (GUIMARÃES; ARAÚJO, 2018). Naturalmente, são 

iniciativas importantes, mas que precisam necessariamente incluir dois aspectos fundamentais 

nessa discussão. O primeiro deles é que engajamento é um processo cognitivo e individual,   

que demanda a existência anterior de capacidades de engajamento. O cidadão precisa ter o 

engajamento como uma escolha entre suas liberdades individuais. Por exemplo, cidadãos que 

percebem baixa justiça distributiva em sua cidade tendem a se engajar menos. O engajamento 

precisa ser precedido de outros eventos de interação governo/sociedade, como participação, 

cocriação, que façam o individuo que mora na cidade se sentir parte dela e do processo de 

cidadania. Com isso, quer-se reforçar que aplicativos por si só não geram engajamento. O 

segundo ponto é relacionado à literacia digital. Seja por questões etárias, de gênero, 

escolaridade ou renda, há indícios de que muitos dos processos de transformação digital levam 

à exclusão digital de cidadãos (MOURA et al. 2020). A exclusão digital se refere à desigualdade 

entre os que são capazes de acessar e utilizar as TICs dos que não o são (LATAPU et al., 2018). 

Assim como em CIs, com cada vez mais frequência os governos têm adotado TICs em ações e 

serviços para a população e isso é visto como positivo. Porém, se pode citar o emblemático caso 

do pagamento do auxílio emergencial instituído em resposta à pandemia de covid-19 que não 

chegou justamente à população que mais o necessitava muito em virtude de demandar acesso à 

Internet, posse de um smartphone e familiaridade com aplicativos (LUCIANO, 2020). Se a 

tecnologia pode estar presente um muitas iniciativas de governo eletrônico e de CIs, é 



 
 CAPÍTULO 8 

PENSANDO AS CIDADES E TERRITÓRIOS 
INTELIGENTES PARA ALÉM DA TECNOLOGIA: 

ELEMENTOS PARA A AGENDA DO 
PLANEJAMENTO URBANO 

150 
 

necessário problematizar a alfabetização digital dos cidadãos, principalmente os cidadãos que 

apresentam maior vulnerabilidade social. 

Em se tratando de fronteiras inteligentes, outro conceito vinculado as CIs, há algumas 

questões a serem refletidas com cautela. Ao pensar somente em alta eficácia e eficiência usando 

TICs na forma de sistemas de monitoramento com câmeras, por exemplo, sem considerar 

questões culturais do território de fronteira, corre-se o risco de reforçar uma dinâmica de 

exclusão de algumas populações (DELGADO, 2020). Através de tecnologia se pode monitorar 

ilegalidades, o que é percebido como positivo, mas também diferenciar fluxos de pessoas e bens 

considerados inapropriados ou indesejados, interferindo nas dinâmicas das regiões de fronteira 

que são ricas em intercâmbios, expressões culturais e sociais (BENEDETTI, 2014; SANDES, 

2020). Gerir as fronteiras é fazer a gestão de locais, circulação de pessoas, mercadorias, 

transportes, fluxos migratórios e comércio e entre outros (BENEDETTI, 2011). Porém, embora 

permita maior volume de informações, capital, melhora de processos e de gestão (DELGADO, 

2020) as regiões de fronteira e até mesmo os bairros marginalizados das cidades que querem 

tornar-se inteligentes devem estar atentas a outros aspectos.  

Utilizando determinadas TICs, fazendo reconhecimento facial, compartilhamento de 

dados pessoais, coleta de dados biométricos, entre outras questões que podem ferir a 

privacidade, pode acontecer que a exclusão social seja reforçada. Na atualidade, o 

reconhecimento facial, por exemplo já é uma realidade em algumas CIs. Apesar disso,  em 

muitos locais ainda há baixa ou nenhuma regulamentação sobre a proteção de dados dos 

cidadãos e pode ocorrer uma ruptura no direito de proteção de dados, contribuindo para a 

exclusão dos mais vulneráveis (MONTEIRO, 2021). Também  há debates sobre se o 

reconhecimento facial em CIs pode apresentar problemas de precisão e potencializar questões 

como o preconceito racial e de gênero (O'FLAHERTY, 2021). 

 

3.2 IMAGINÁRIO SOCIOTÉCNICO DO RÓTULO DE CIDADES INTELIGENTES 

E DE EMPRESAS DE TI  

 

Os Imaginários Sociotécnicos (IS) representam mais um dos aspectos que tem influência 

sobre as cidades. Os ISs abrangem elementos da sociedade, da ciência e tecnologia como a 

imaginação, os artefatos e as condutas sociais das cidades (JASANOFF, 2015). Considera-se a 

existência de uma multiplicidade de imaginários dentro das sociedades (JASANOFF, 2015). 

Os ISs abrangem as visões de qualquer grupo organizado que incite a existência de imaginários 



 
 CAPÍTULO 8 

PENSANDO AS CIDADES E TERRITÓRIOS 
INTELIGENTES PARA ALÉM DA TECNOLOGIA: 

ELEMENTOS PARA A AGENDA DO 
PLANEJAMENTO URBANO 

151 
 

coletivos (JASANOFF, 2015). São compostos por distintas crenças e expectativas (GRAF; 

SONNBERGER, 2019). Diversos atores são capazes de utilizar os ISs de diferentes formas com 

as visões necessárias para influenciar alguns desenvolvimentos específicos (GRAF; 

SONNBERGER, 2019), os promovendo ou os impedindo. O IS, portanto, é um conjunto de 

ideias, crenças e visões sobre a sociedade e consequentemente sobre a urbanidade (MCNEIL et 

al., 2017). 

A política, a ciência, a tecnologia e a sociedade influenciam os processos de tomada de 

decisão e integram o IS urbano (GRAF; SONNBERGER, 2019). O imaginário das cidades diz 

respeito às formas de perceber, identificar e atribuir significados ao mundo, o que implica 

considerar que trata de representações construídas sobre a realidade — no caso, a cidade 

(PESAVENTO, 2007). Neste sentido, o IS da cidade se conecta diretamente ao conceito de CI, 

uma vez que a partir desse imaginário, a CI está sempre no processo de se tornar inteligente, de 

construir significado e de expandir essa inteligência (SADOWSKI; BENDOR, 2019). 

Quando a cidade é pensada de maneira inteligente, em um sentido amplo, seu 

planejamento inclui todo um imaginário sociotécnico urbano (SADOWSKI; BENDOR, 2019). 

Porém, existe uma propensão de se olhar as CIs como se fossem propostas globais, racionais e 

sem a presença de fatores políticos; e que se desdobram segundo agendas políticas e definições 

de empresas de tecnologia (SHELTON; ZOOK; WIIG, 2015). Por um lado, as propostas 

vinculadas ao conceito de CI instigam uma nova forma de imaginar e fazer a gestão das cidades. 

Por outro lado, tais propostas carregam consigo um novo ordenamento em relação a valores 

morais que incorporam parâmetros técnicos a fim de classificar cidades como boas ou ruins 

(VANOLO, 2014). Deste modo, surge um forte argumento para que o conceito de CI seja 

adotado pelos atores decisores a fim de transformar a cidade ruim em uma cidade boa. Tal 

alegação vende a ideia de que todas as cidades devem aplicar iniciativas de CI, como se o 

conceito de CI pudesse dar conta de resolver todas as complexas problemáticas do urbanismo 

que derivam de aspectos mais complexos das sociedades.  

Na esteira de associação de  CIs  às TICs, (HARRISON et al., 2010), muitas empresas 

do ramo da Tecnologia da Informação (TI) vislumbram potencializar seus ganhos 

desenvolvendo projetos de CIs (SHELTON; ZOOK; WIIG, 2015). Esse interesse das empresas 

de TI nas cidades começou principalmente a partir da crise de 2008, na qual as empresas 

passaram a realizar muitas ações no sentido de conquistar as cidades como clientes 

(SÖDERSTRÖM; PAASCHE; KLAUSER, 2014). Nos projetos, algumas das empresas de TI 

dominantes globalmente constroem uma narrativa considerando que implementar um projeto 
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de CI é inevitável sendo a única resposta possível para impedir ou resolver as crises urbanas 

(SADOWSKI; BENDOR, 2019). Em geral, estas empresas de TIC utilizam as mesmas 

ferramentas tecnológicas existentes para outras finalidades e clientes, incluindo clientes 

privados e ferramentas focadas em geração de lucro, dando uma roupagem mercadológica de 

que são soluções de e para CIs.  

A narrativa de tais empresas de TI para as CIs está estruturada em diferentes fases, 

inicialmente provocar ou identificar uma crise e depois pensar uma estrutura para transformar 

a cidade, reunindo soluções para modificar o que preocupa a população da cidade e criar 

estratégias sobre diferentes estilos de implementação (SADOWSKI; BENDOR, 2019). Nesse 

processo, em detrimento de elementos culturais e econômicos de seus países, muitas empresas 

(multinacionais) antepõem seus valores sobre os valores locais onde desenvolvem projetos ou 

mantém negócios (FOUGÈRE; MOULETTES, 2012). As grandes empresas de tecnologia 

acabam vendendo a ideia de uma CI como uma força reacionária e visionária, mas, em grande 

parte, ainda reproduzem e mantém os sistemas sociopolíticos existentes e desiguais 

(SADOWSKI; BENDOR, 2019). Sendo assim, a argumentação sobre as CIs pode servir como 

um importante instrumento para a escolha por mecanismos de legitimação política (VANOLO, 

2014). 

O discurso das empresas de TI sobre CIs voltado fundamentalmente para aparatos 

tecnológicos já vem sendo questionado (HOLLANDS, 2008). Cardullo e Kitchin (p.4, 2019) 

propõem que as iniciativas de CI são amparadas por “uma concepção neoliberal de cidadania 

que favorece a escolha do consumo e a autonomia individual dentro de um quadro de restrições 

que dão prioridade a soluções lideradas pelo mercado para as questões urbanas”. O argumento 

moderado pela tecnologia é visto como elemento de uma pauta de ideologia neoliberal para que 

as empresas de TI possam seguir tendo as cidades como clientes e perpetuando seus valores 

institucionais (HOLLANDS, 2008), ampliando o seu mercado de atuação  e a quantidade de 

clientes. Muitas vezes, adotar uma solução pronta de CI proveniente de uma gigante da TI pode 

inspirar legitimidade aos atores políticos da cidade. Porém, olhar para as cidades pensando 

somente na implementação de aparatos altamente tecnológicos, de forma automática, para 

transformá-la em inteligente, prejudica o entendimento do que de fato uma CI é (ANGELIDOU, 

2014). Sadowski e Bendor (2019) sugerem que o domínio discursivo das empresas de 

tecnologia sobre o imaginário da CI exige que o significado de urbanismo inteligente seja 

debatido e repensado e que ocorra a criação do que chamam de “contra narrativas”. Essas contra 

narrativas abrem espaço para valores, projetos e modelos alternativos de CIs que considerem 
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as necessidades de todos os atores envolvidos (SADOWSKI; BENDOR, 2019). Logo, assume-

se que as CIs devam problematizar o imaginário que algumas das empresas de TI estabelecem. 

E, mais uma vez, devam centrar seu planejamento e estratégia a partir das reais necessidades 

das cidades e de seus cidadãos. 

 

3.3 A COLABORAÇÃO NAS CIDADES INTELIGENTES  

As cidades atuais são sistemas complexos compostos pela interconexão de inúmeros 

cidadãos, empresas, diferentes meios de transporte, redes de comunicação, serviços, 

necessidade, utilidades, problemas, anseios. Como visto, o crescimento populacional e os 

desdobramentos da urbanização suscitam inúmeras problemáticas técnicas, sociais, econômicas 

e organizacionais que tendem a comprometer a sustentabilidade econômica e ambiental das 

cidades (ALAWADHI et al., 2012; NAM; PARDO, 2011). Transformar uma cidade em uma 

cidade inteligente emerge como estratégia para mitigar os problemas urbanos. Entretanto, uma 

CI deve ser mais pensada e construída do que transformada, através da colaboração entre 

múltiplos atores e, para que se torne inteligente, é necessária a organização de ações entre os 

setores público, privado, universidades, centros de pesquisas, cidadãos e demais atores 

envolvidos no aparelho urbano (ALBINO; BERARDI; DANGELICO, 2015). 

Os esforços colaborativos de maior sucesso (em termos de alcançar acordos e produzir 

resultados coletivos de alta qualidade) são os que envolvem um pequeno grupo de atores (em 

relação à rede global) que colabora entre si para alavancar recursos e influenciar a elaboração 

de políticas (ANSELL; GASH, 2008). A natureza e as formas de engajamento das partes 

interessadas dependerão de como os formuladores de políticas e as partes interessadas 

caracterizam os problemas e procuram dar conta da complexidade inerente a eles. Nos últimos 

anos, os governos têm empregado cada vez mais estratégias de governança colaborativa, em 

reconhecimento a essas complexidades, a falhas das abordagens tradicionais de governança e a 

caracterizações alteradas de problemas políticos (SIDDIKI et al., 2015). 

A governança colaborativa é um arranjo governamental onde uma ou mais entidades 

públicas envolvem diretamente outras partes interessadas (instituições ou atores) para uma 

tomada de decisão formal orientada ao consenso, para a criação ou implementação de políticas 

públicas, gestão de programas ou de ativos públicos (ANSELL; GASH, 2008). A 

implementação de arranjos de governança colaborativa considera que transformar uma cidade 

em inteligente não depende apenas da vontade e ação da cidade ou de sua gestão, sendo 

necessário o envolvimento de múltiplos atores de forma colaborativa para a criação de políticas 
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públicas que possam desenvolver soluções inteligentes, agregando aos serviços públicos 

ofertados ao cidadão. 

A governança colaborativa é um processo instituído para lidar com questões 

contemporâneas, porém apresenta muitos desafios para uma implementação adequada. Tais 

obstáculos podem ser percebidos na criação de condições favoráveis ou no desviar das 

condições desfavoráveis, pois muitas vezes a implementação deste processo requer o 

engajamento de todos os atores envolvidos, sendo este um desafio quando se trata da tomada 

de decisão, principalmente nas CIs. 

A seguir, passa-se as considerações finais. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os conceitos de cidade, região, território e comunidades inteligentes surgem para pensar 

as questões urbanas de forma a melhorar a vida dos cidadãos. Embora não exista em todo 

mundo uma cidade que seja totalmente inteligente o conceito aponta interessantes meios para 

gerar desenvolvimento, as CIs também apresentam grande potencial para apoiar questões 

relativas ao direito à cidade. Buscou-se fazer uma reflexão sobre conceitos, dimensões e 

problemáticas com diferentes elementos pertinentes às CIs que muitas vezes são negligenciados 

ou ficam em segundo plano se comparados aos debates sobre a aplicações de diferentes TICs 

em CIs.  

Muitas vezes, ao focar na legitimidade de atores e no imaginário sociotécnico das 

empresas de TI, as cidades deixam de usufruir de uma ótima oportunidade de melhorar seus 

processos, infraestrutura, otimização de recursos, melhor relacionamento com o cidadão e 

demais stakeholders, e de melhorar a vida dos cidadãos. Se o conceito de cidade inteligente 

surge com uma preocupação sobre as questões sensíveis do urbanismo, é importante que essa 

questão esteja sempre na agenda dos decisores. Deste modo, pode-se optar pela adoção de 

estratégias que sejam o resultado da reflexão sobre a escolha de melhores práticas para as 

cidades. É importante lembrar que, mesmo que as CIs pareçam um modelo único, os fatores 

culturais e características locais devem ser fortemente considerados nas decisões que visam 

tornar as cidades mais inteligentes, para que as questões referentes à desigualdade social, 

gentrificação, desastres ambientais, mudanças climáticas,  entre outras possam ser superadas e, 

também para que se considere que a sociedade deve participar mais ativamente do processo de 

tomada de decisão, compartilhando conhecimento entre os stakeholders. Uma cidade é um 
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organismo vivo, e assim, o fato de adotar soluções apenas ou prioritariamente porque já deram 

certo em outras cidades traz significativas limitações. 

A partir discussão, apresenta-se uma agenda de pesquisa em temas e abordagens que 

buscam evitar conceitos reducionistas de cidade inteligente, bem como soluções que não 

resolvem os problemas da vida nas cidades (Quadro 2). 

Quadro 2 - Agenda de Pesquisa 

A agenda de pesquisa sugerida tem como objetivo estimular o olhar ao tema Cidades 

Inteligentes de uma forma mais ampla e inclusiva, respeitando o seu conceito e suas dimensões, 

e evitando o foco demasiado em tecnologia. As abordagens limitadas, reducionistas e 

excessivamente focadas nas soluções (técnicas ou tecnológicas) tendem a limitar os impactos 

positivos nos cidadãos e demais stakeholders. As iniciativas que não são genuinamente 

resultantes da discussão de necessidades da cidade não são efetivas em criar uma consciência 

Tema e abordagem 
Implicações metodo-

lógicas 

Análise de iniciativas de CI já implantadas, permitindo verificar 

eventuais ocorrências de gentrificação, e quais as consequências 

para os cidadãos e stakeholders (gentrificação em CI) 

Estudo longitudinal 

qualitativo 

Análise das variáveis consideradas na tomada de decisão de pro-

posição/desenvolvimento de iniciativas de CI, e o papel de dife-

rentes atores (consultorias internacionais e nacionais, provedo-

res de recursos financeiros, provedores de soluções de TI) (im-

pactos do imaginário sociotécnico em CI). 

Estudo qualitativo 

Análise da influência de casos bem-sucedidos de outras cidades 

(inteligentes) na decisão de iniciativas a serem implantadas em 

CI (tomada de decisão por mimetismo, visando legitimação). 

Estudo qualitativo 

Estudo comparativo de qualidade de vida de cidadãos que vivem 

em cidades que figuram em boas posições em rankings de CI e 

em posições não tão boas (CI com abordagem ampla ou reduci-

onista) 

Estudo qualitativo e 

quantitativo 

Análise de prêmios e distinções recebidos por cidades (inteligen-

tes), sua adequação ao conceito de CI (se o conceito de CI foi 

aplicado) e quais dimensões de CI predominam (CI com aborda-

gem ampla ou reducionista) 

Estudo qualitativo 

Relação de interesses dos agentes decisores municipais e imple-

mentação de iniciativas de CI (tomada de decisão por mime-

tismo, visando legitimação) 

Estudo qualitativo 

Construção do discurso e canais de argumentação das empresas 

de TI para cidades visando o desenvolvimento de projetos de CI 

(imaginário sociotécnico) 

Estudo qualitativo 

Relação entre a descontinuidade ou a sucessão de múltiplos pro-

jetos de CI em uma mesma cidade e seus possíveis impactos para 

a comunidade (tomada de decisão por mimetismo, visando legi-

timação) 

Estudo qualitativo e 

quantitativo 
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do coletivo, de participação da comunidade em decisões, de engajamento, de controle social, 

de cuidado dos recursos da cidade, de evitar o desperdício de recursos naturais, e assim não 

contribuem como poderiam para o amadurecimento da cidade como um território para as 

pessoas, com bons níveis de governança e colaboração.  

As capacidades dos agentes públicos e as agendas da sociedade não são ampliadas ou 

solidificadas quando novas iniciativas são decorrentes apenas de soluções que já vem prontas. 

Muitas vezes, a solução comprada de uma empresa de TI ou elaborada a partir de uma empresa 

de consultoria parece ser mais atrativa, porém, o que se mostra mais promissor, nesse caso, é a 

construção coletiva de soluções para as cidades, bem como a realização de análises prévias e 

aprofundadas dos problemas urbanos. As cidades necessitam que sejam desenvolvidas 

capacidades de governança para que possam ser um local melhor para se viver, e estas 

capacidades são criadas a partir do exercício de pensar, modelar, planejar, executar e avaliar as 

iniciativas e seus resultados por meio de um processo colaborativo. 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre as redes geográficas no contexto da Região 

Metropolitana de Manaus (RMM). Foi levantado a bibliografia pertinente, bem como dados secundários 

sobre a população, economia, infraestrutura e gestão do território que foram espacializados em material 

cartográfico. Tradicionalmente, os estudos e análises sobre a Amazônia se vinculam a uma rede 

dendrítica que é muito associada à hidrografia, posteriormente, com os grandes projetos para a porção 

oriental, pode-se definir um padrão mais complexo com o surgimento de uma rede rodoviária ligada às 

explorações madeireira, mineral e etc. No caso da Amazônia Ocidental, houve a concentração das 

centralidades (populacional, econômica e afins) vinculada à indústria incentivada em Manaus. Nesse 

contexto, a RMM, institucionalizada em 2007, constitui um recorte que torna possível a análise de novas 

problematizações quanto à discussão de redes geográficas para além do padrão tradicional dendrítico. 

Desta forma, a metrópole Manaus, por conta de sua extrema concentração, surge como cidade-primaz 

de uma rede solar, padrão que se vincula mais intensamente com as tendências de globalização. Nessa 

compreensão, Itacoatiara aparece como segunda cidade mais importante da rede, o que se explica pela 

relevância portuária e da indústria madeireira.  
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo da sociedade é dado pelas relações em rede de todas as dimensões da 

instância social (espacial, econômica, política e etc.), onde cada dimensão constitui uma 

perspectiva estrutural se observada como produto e condição da própria sociedade. Assim, 

“as redes geográficas são as redes sociais espacializadas" (CORRÊA, 2012, p. 200), pois, 

enquanto materialização humana, tratam-se de uma mobilização de objetos numa 

vinculação às condições de produção e às relações de poder instituídas. Neste sentido, 

estas pautas são discutidas com a finalidade do entendimento da organização espacial que 

é indissociável do caráter desigual da sociedade, sobretudo, da sociedade urbana, 

especialmente quando observamos os aspectos concentradores do fenômeno urbano-

metropolitano na sua particularização da Amazônia Ocidental. 

A rede urbana, manifestação mais reveladora da economia política moderna, 

apresenta na Amazônia um padrão contraditório: disperso e ao mesmo tempo concentrado 

(LIMA, 2014). Disperso na disposição dos núcleos citadinos e dos pontos concentradores 

de centralidades comparados ao Brasil litorâneo ou meridional. Comparado às demais 

regiões brasileiras, observa-se elevada concentração econômica, populacional e de gestão 

do território nas capitais estaduais e outros poucos centros, além de uma disposição de 

núcleos que se articulam em redes a partir das margens dos rios. 

No caso da Região Metropolitana de Manaus (RMM), área de estudo deste 

trabalho, a concentração é especialmente observável. Entendimento que pode ser 

estendido para toda a escala estadual, pois uma noção preliminar aponta Manaus sediando 

52,76% (2.219.580) das 4.207.714 pessoas da população estimada do Amazonas (IBGE, 

2020). Isso relaciona, para o Estado do Amazonas, uma rede que reproduz o padrão de 

ocupação típico da Amazônia, sobretudo da Amazônia Ocidental, dado numa rede 

dendrítica muito associada aos canais fluviais (OLIVEIRA, 1994; TRINDADE JR., 

1998). 

Esse quadro, quando observado numa escala regional menor, como a que se 

relaciona à RMM, pode revelar elementos particulares na face de elementos que 

contribuem à discussão de redes geográficas na Amazônia. Destaca-se que, na produção 

geográfica do conhecimento, não há estudos acerca da RMM que pretendam discutir 

dados atualizados, tendo como norteador a organização espacial a partir das redes, a fim 



 
 

CAPÍTULO 9 
REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS: 

ELEMENTOS PARA DISCUSSÃO SOBRE REDES 
GEOGRÁFICAS 

 

164 
 

de reunir elementos de disparidade intra-regional, o que pode levar a compreensão dos 

problemas no exercício da cidadania e no direito à cidade. 

A partir do recorte espacial institucionalizado da RMM, este estudo segue a 

perspectiva de relacionar alguns dados, uma vez que consideramos importantes para a 

compreensão do processo de metropolização do espaço em marcha, levando em conta a 

noção de redes. Pois, conforme afirmam Sousa (2013), Lima (2014), Bernardino (2019), 

bem como Bernardino e Lima (2020), a RMM é institucionalizada a fim de induzir a um 

processo de metropolização, este, por sua vez, legitimado por um discurso de 

modernização e inserção dos grupos num circuito global de informação e consumo. 

Dessa forma, o objetivo deste estudo é analisar elementos de cunho populacional, 

econômico e social para a RMM, considerando suas redes geográficas. Para isso, 

realizamos uma construção de entendimento sobre a questão da cidade-região, bem como 

os processos essenciais à metrópole tendo em vista o recorte espacial de uma região 

metropolitana singular. Foram ainda utilizados dados quantitativos disponibilizados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): estimativa populacional, densidade 

demográfica, Produto Interno Bruto (PIB) municipal, PIB per capita. Consta também os 

dados de infraestrutura disponibilizados pelo Ministério da Infraestrutura (MINFRA) 

como localização de portos e aeródromos4 dentro dos limites da RMM. A maioria dos 

dados secundários foram apresentados a partir de material cartográfico e analisados junto 

a bibliografia pertinente. Esses dados, nesta abordagem, têm a função de representar a 

apreensão empírica de como estão organizadas as redes geográficas na realidade. 

O trabalho está estruturado em três partes. A primeira parte se dedica a uma breve 

discussão quanto a organização e a morfologia, elementos iniciais para o entendimento 

das redes. A segunda parte está voltada para a apreensão dos principais processos 

concernentes à metrópole. A terceira parte é relativa à observação dos dados secundários 

acerca da RMM, tendo como finalidade a discussão sobre redes geográficas. 

 

2. MORFOLOGIA E REDES: PONTOS INICIAIS SOBRE A RMM 

                                                 
4
 Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC, 1986), um aeródromo é “toda área destinada a 

pouso, decolagem e movimentação de aeronaves”. 
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 A RMM é um recorte espacial que permite observar elementos intra-regionais da 

principal rede urbana da Amazônia Ocidental. A porção Ocidental, tem como principais 

características: baixa integração de fluxos rodoviários com o restante do território 

brasileiro, gigantismo dos limites municipais, densa rede hidrográfica e gestão do 

território pouco difusa (Imagem 01). 

 

Imagem 1 - Mapa da Região Metropolitana de Manaus.                                           

 
Fonte: IBGE (2018), DNIT (2015), Dados dos autores (2019). Elaboração: Kamila Craveira e Fredson 

Bernardino. 

 

Lefebvre (1999) denomina uma “urbanização completa da sociedade”, aquela que 

tem fronteiras cada vez mais nebulosas, em que os espaços metropolitanos conurbados de 

fácil delimitação apresentam interações intensas e indissociáveis com espaços não 

conurbados. Trata-se de um momento em que o modo de vida metropolitano rompe os 

limites bem desenhados da produção industrial. 

Essa organização da sociedade (econômica, política, social e etc.) é precedida de 

uma espacialidade que é dada como estrutura para a reflexão sobre as ações dessas 
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dimensões. Nesse sentido, a concepção de morfologia instrumentalizada para o estudo de 

redes, pode auxiliar na compreensão sobre a finalidade da organização espacial.  

Em princípio, destacamos que não nos dedicamos a um levantamento 

bibliográfico exaustivo, o que se segue neste item é uma discussão teórica preliminar 

apresentada por Magalhães (2008) que destina ao início de um debate mais profundo e, 

posteriormente, como propomos, um diálogo com os dados de conjuntura. 

Parr (2005) defende uma linha que entende a morfologia da cidade-região a partir 

da área de influência, sendo o território (de um país, por exemplo) todo composto por 

áreas organizadas de influência e suas respectivas metrópoles. Essa perspectiva, de 

alguma forma, sofre influência do modelismo christalleriano que propõe um tipo de 

regionalização de lugares centrais tendo em vista sua capilaridade de influência e atração 

que seriam explicadas pelas centralidades, como a complexidade de determinados 

serviços e a relação de consumidores. 

Essa perspectiva também apresenta semelhanças com a classificação do IBGE 

conhecida como Regiões de Influência das Cidades (REGIC, 2007). Nesta proposta, as 

redes são espacializadas por meio de eixos diretos de conexão a fim de buscar uma 

hierarquia urbana para o Brasil (Imagem 02). 

Imagem 2 - Mapa de regiões de influência da RMM. 

 

          Fonte: IBGE (2017), REGIC (2007). Elaboração: Fredson Bernardino. 
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Conforme a Regic (2007, p. 15), Manaus participa de relações “entre centros de 

alto nível”, no entanto, encontra-se em segundo plano nas redes da escala nacional. O 

principal centro brasileiro é São Paulo, seguido por Rio de Janeiro e Brasília. Nas relações 

entre redes, Manaus, dentre os três principais centros brasileiros, tende a ter relações mais 

intensas com Brasília por conta da proximidade, especialmente quando se observa a 

conexão do transporte aéreo. 

A região de influência da metrópole Manaus domina o território não só da região 

metropolitana, mas da Amazônia Ocidental como um todo. Sua prevalência só é limitada 

pela metrópole Belém, exercendo maior influência na Amazônia Oriental, entre outros 

fatores, por conta de uma rota da soja via rodovia Cuiabá/MT-Santarém/PA (BR-163) 

seguido de percurso de balsa a partir do porto de Santarém para exportação. 

Quanto à dinâmica interna da RMM, a metrópole apresenta extremo poder de 

atração com os demais centros, no entanto, o elemento que mais chama atenção é a 

influência de Itacoatiara na porção leste da região metropolitana — apesar de também 

estar submetida a influência manauara. Itacoatiara apresenta, numa escala menor, uma 

pequena região de influência própria, mobilizando Urucurituba, São Sebastião do Uatumã 

e Itapiranga, onde apenas a última também compõe a RMM. Essa importância de 

Itacoatiara pode ser entendida a partir da sua localização, estando próxima a foz da 

hidrovia do rio Madeira e de um relevante porto graneleiro, fato que iremos detalhar mais 

à frente. 

A rede, como no caso de uma cidade-região, demanda a análise a partir da sua 

condição socioespacial numa perspectiva da economia política e da organização espacial 

(LENCIONI, 2000, 2003, 2004). Em relação a morfologia, é importante ressaltar que a 

forma, enquanto conceito, representa uma categoria espacial que se conecta diretamente 

à função, também enquanto conceito, indicando uma especialização dos espaços.  

Neste sentido, portanto, ocorre uma heterogeneidade espacial. A RMM apresenta 

forte concentração de centralidades no seu polo metropolitano em expansão para o vetor 

sul (Manaus-Iranduba), bem como muitas possibilidades para a expansão sendo conduzida 

pela metropolização do espaço no seu sentido mais material. A heterogeneidade, neste 

caso, compreende a diferença e a dialética: desigualdade, disparidade, função e entre 

outros elementos que são imprescindíveis ao contexto da sociedade.  
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Assim, entender a dinâmica morfológica e processos associados do núcleo 

metropolitano de Manaus ainda carecem de novos estudos. Diferente de outras regiões 

metropolitanas, há alta presença do meio natural dentro da delimitação jurídico-territorial 

da RMM, o que particulariza ainda mais a formação desse mosaico metropolitano que 

ainda não apresenta conurbação. 

3. CONCENTRAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO: A SELETIVIDADE COMO 

PRÁTICA NA METRÓPOLE 

A síntese mais corrente de rede geográfica é a compreensão do conjunto de fixos 

e fluxos. A partir disso, a ideia de nó, nexo que intermedeia dois ou mais circuitos, surge 

como elemento primário à constituição das redes. A questão da rede urbana, com ênfase 

na capacidade de atração, permeia várias temáticas da ciência geográfica - que vão da 

intervenção geopolítica até a subjetividade do homem da periferia das metrópoles. Sobre 

esse paradigma Davidovich (2003) afirma: 

[...] a concentração urbana estaria reeditando um papel estratégico com 

respeito a atração e fixação de ativos, ou seja, com respeito à valorização do 

capital; como representação emblemática da concentração, a metrópole, mais 

uma vez constituída em elemento básico das forças de aglomeração e de 

crescimento econômico. Mas um novo papel lhe cabe na “economia da 

circulação global” (Monié, 2001), a partir da posição que ocupa em redes de 

telecomunicações, de informações e de transporte cada vez mais complexas; 

posição que depende do tipo e da densidade de articulações que é capaz de 

manter com o mercado global, e que implica, portanto, uma seletividade 

espacial acentuada, já que nem todas as aglomerações possuem os atributos 

necessários (DAVIDOVICH, 2003, p. 136-137, grifos nossos). 

Nessa perspectiva, a autora chama atenção para o papel concentrador das 

metrópoles para com o meio técnico-científico-informacional5 (SANTOS, 2006). Tratam-

se de redes materiais e imateriais associadas ao processo de metropolização do espaço que 

compõem intensas conexões com as demais escalas, mais particularmente, à escala global. 

Por princípio, as metrópoles (regional, nacional e etc.) apresentam uma 

capacidade de polarização. No caso manauara, essa polarização corresponde a todo um 

eixo da Amazônia Ocidental, onde a gestão do território como centros de comando e 

controle dos espaços público e privado estão ainda circunscritos a um núcleo 

metropolitano facilmente delimitado.  

                                                 
5
 Trata-se do meio geográfico atual em que a constituição dos espaços está vinculada aos avanços 

técnicos potencializados pelo produção científica e superrelativizados pela globalização tendo a 

informação e a finança como centro do processo de ubiquidade. 
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Então, a RMM como desdobramento de uma conexão locacional da metrópole 

Manaus, representa uma perspectiva topológica de alta concentração interna e que só se 

explica por seu processo de institucionalização. Neste processo, segundo Lima (2014), o 

Governo do Estado do Amazonas lidera uma articulação política que se conclui com a 

definição jurídica, a fim de satisfazer a demanda dos promotores imobiliários que visam 

a especulação de empreendimentos e os grandes latifundiários (principalmente em 

Iranduba e, em segundo momento, Manacapuru). O esforço de indução desse processo 

espacial é com vistas aos interesses de determinados grupos, mas com um discurso que 

propaga o bem comum à toda população. 

Para isso, conforme estudos anteriores (LIMA, 2014; BERNARDINO e LIMA, 

2020), a metrópole se dispersaria a partir do processo de metropolização do espaço. É 

evidente que esse processo de inclusão de novas áreas e valorização espacial é seletiva, 

em que algumas áreas são selecionadas para a promoção e integração com a metrópole e 

outras, sobretudo, em função de sua morfologia, são preteridas. Isso fica mais evidente 

quando observados os casos dos municípios de Iranduba e Careiro da Várzea. Ambos 

estão, respectivamente, na margens direitas dos rios Negro e Amazonas, são municípios 

limítrofes à Manaus e estão para parte sul desta região metropolitana. Porém, apenas 

Iranduba apresenta uma intensificação significativa no que se refere ao processo de 

metropolização mais materializado. Isso se explica porque Careiro da Várzea, por outro 

lado, é um núcleo urbano que, com o regime fluvial das enchentes e vazantes do rio 

Amazonas na região, é inundado sazonalmente, o que compromete e encarece possíveis 

empreendimentos (IMAGEM 03). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 9 
REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS: 

ELEMENTOS PARA DISCUSSÃO SOBRE REDES 
GEOGRÁFICAS 

 

170 
 

Imagem 3 - Sazonalidade da dinâmica fluvial em Careiro da Várzea. A) Cena da 

esquerda: novembro de 2014. B) Cena da direita: julho de 2015. 

 

 
  Fonte: Google Earth (2014 e 2015). Org.: Fredson Bernardino. 

 

Com vistas a indução ao processo de metropolização do espaço, há uma 

articulação para construção de uma ponte sobre o rio Negro, a Ponte Jornalista Phelippe 

Daou, para conectar pelo modal rodoviário Manaus e Iranduba. O movimento dos 

pequenos barcos atravessando o rio Negro já acontecia rotineiramente antes da ponte, 

constituindo até então a única forma de tráfego direto entre Manaus e Iranduba. 

Evidentemente, o regime hidrológico dos rios não exclui as nuances do estilo de 

vida metropolitana no Careiro da Várzea, onde a forma mais material da metropolização 

do espaço ainda não chegou. Porém, na expressão mais palpável desse fenômeno, 

significaria maiores custos de adequação da localidade em questão à exploração do 

capital, gastos excessivos não exigidos necessariamente no caso de Iranduba. A questão 

chave não é o ambiente físico, mas a seletividade espacial do Estado e sua relação com 

os agentes modeladores do espaço como os promotores imobiliários e proprietários 

fundiários. Desta forma, são selecionadas áreas de dinamização que são ratificadas na 

dimensão jurídica. Por fim, o que se justifica nos discursos legitimadores que se realizam 

na dimensão ideológica. Desse modo, verifica-se uma metropolização seletiva, sustentada 

nos discursos de modernidade e globalização (LIMA, 2014). 

Quanto às redes, quando associadas à metropolização e, consequentemente, à 

globalização, tendem a intensificar a fluidez dos arranjos espaciais. Muito embora apenas 

uma seleção de grupos tenha acesso aos elementos metropolitanos na íntegra, 

normalmente os grupos socialmente marginalizados somente não são excluídos da crise. 

Exemplificando tal assertiva, no caso de Manaus, sede de um polo industrial que reúne 

diversas empresas multinacionais, quando há um crash na bolsa de valores de Seul, o 
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homem periférico manauara que trabalha na fábrica da Samsung sentiria o impacto e, além 

disso, não necessariamente teria condições de comprar o aparelho de televisão mais 

recente e que agrega a maior densidade técnica. 

Enfim, as redes associadas ao fato metropolitano muito se vinculam com os 

processos globalizantes. Isso não quer dizer que haja um imperativo hierárquico entre as 

escalas, pois as práticas espaciais como a seletividade são dinâmicas da própria sociedade 

e carregam um sentido dialético, deste modo, os processos têm conflitos refletidos em 

uma explicação multiescalar. 

4. REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS: PERSPECTIVA DE UMA REDE 

SOLAR 

Os estudos e tipologia sobre redes no Brasil não são recentes, surgem de forma 

mais sistematizada já com a criação do IBGE na década de 1930, tendo os esforços 

voltados especialmente para a rede urbana sob a égide de comando e controle do território.  

Corrêa (1987) propõe uma interpretação da rede urbana na Amazônia muito 

associada a uma periodização, onde os principais eixos estruturantes são desenhados 

juntos à densa hidrografia da região. Uma tipologia denominada rede dendrítica. 

De fato, na Amazônia, de forma geral, apresenta uma rede dendrítica, 

principalmente na grande faixa central e ocidental. No entanto, nota-se a concentração de 

sedes municipais que fogem deste padrão. Dessas zonas mais destoantes, cita-se o trecho 

oeste-sul da Amazônia Legal, onde se centralizam atividades agropastoris, mineralógicas 

e rodoviárias, portanto, apresenta maior concentração de desmatamento para conversão 

de áreas naturais em áreas de produção e exploração. 

As cidades concentradas no arco oeste-sul da Amazônia Legal estão interligadas 

majoritariamente pelas redes rodoviárias, caracterizando-se uma rede primordialmente 

radial. Nesses trechos, onde cada cidade, independentemente de sua influência, encontra 

maior proximidade com as principais linhas de movimentação de indivíduos e 

escoamento de produtos. A partir da década de 1970, as então novas rodovias promovem 

um estímulo ao que denominamos de padrão radial, por exemplo, a porção sudoeste do 

Estado do Pará, o setor de Carajás, é símbolo disso (Imagem 04). 
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Imagem 04 - Mapa de panorama de redes da Amazônia - fluvial e rodoviária.  

Fonte: IBGE (2017), DNIT (2015), ANA (2013). Elaboração: Fredson Bernardino. 

 

O leste da Amazônia Legal, aparece neste momento com foco nos estados de 

Tocantins e Maranhão que, por volta da década de 1990, vem se estabelecendo como parte 

de uma nova fronteira agrícola no Brasil, elevando a produtividade da soja e do milho e 

milheto em seus municípios. Já a parte sul se divide entre a soja, com safras entre cultura 

e a criação de gado. Ambas as porções concentram suas localidades, tendo em vista a 

importância de fluxos, o que pode ser colocado em analogia com um sistema nervoso na 

Amazônia Legal (MIYAMOTO, 1995; OLIVEIRA NETO, 2019 e 2020).  

Não obstante, quando se olha a escala amazonense, especialmente a RMM, 

Manaus concentra o núcleo urbano de maior tamanho populacional e influência sobre as 

outras localidades. A escala da região metropolitana permite revelar um novo quadro de 

relações em rede. 

Trata-se de uma relação multiescalar. Ao se observar a escala amazônica, Manaus 

está inserida numa rede dendrítica, mas, de forma não antagônica, na escala metropolitana, 
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o mesmo aglomerado apresenta uma nova face de ligação com os demais: uma rede solar. 

Sobre esta tipologia, Corrêa (2012) define: 

A rede solar, por exemplo, denota uma estrutura social fortemente concentrada 

em uma cidade-primaz, que é muitas vezes maior que as cidades do segundo 

escalão. Este tipo de rede concentra a vida econômica, política e cultural do 

território que controla e tende a ocorrer em pequenos países, pobres ou ricos 

(CORRÊA, 2012, p. 206). 

Apesar de ser mais comum em países menores e o Brasil ser um país de extenso 

território, a RMM se enquadra nessa tipologia e simboliza a complexidade espacial de um 

país de dimensões continentais em seus regionalismos, especialmente a particularidade 

do urbano amazônico e sua relação intrínseca e relevante com a dinâmica fluvial. 

Manaus apresenta uma área urbana muito superior àquelas dos demais municípios 

da RMM (Imagem 05). Segundo dados oficiais a nível de setor censitário6, essas áreas 

são catalogadas pelo IBGE a fim de controle do território, além de auxiliar as prefeituras 

na cobrança de tributos pelo uso da terra (urbana e rural). 

Imagem 05 - Mapa da área urbana da RMM. 

 
Fonte: IBGE (2010, 2017), DNIT (2015), ANA (2013). Elaboração: Fredson Bernardino. 

                                                 
6
 Menor unidade político-administrativa de controle geoestatístico utilizado pelo IBGE. 
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Um dos elementos que contribuem para essa configuração de rede é o tecido 

metropolitano que relaciona a um modo de produção específico. A essa espacialidade se 

vincula o meio técnico-científico e informacional - que é mais ligado à discussão da rede 

solar - que rompe com o “localismo” e os estudos baseados na topografia, associando-se 

ao serviço terciário e às telecomunicações. A rede solar é um modelo que permite observar 

a conexão das cidades numa perspectiva mais globalizada, isto é, destaca a concentração 

de centralidades e fluxos. 

Desse modo, uma abordagem topológica - sem olvidar a condição topográfica - 

pode oferecer subsídios mais significativos voltadas à análise das redes geográficas para 

essa escala analítica. Esse quadro de concentração na RMM não se explica pela 

disponibilidade de área, num reducionismo topográfico, pois se observar o mapa de 

densidade demográfica, isto é, de taxa de ocupação por área, a relação não apresenta 

necessariamente uma vinculação entre quantitativo populacional e dimensões municipais 

(Imagem 06). 

Imagem 06 - Mapa de densidade demográfica estimada da RMM - 2020. 

 
Fonte: IBGE (2017, 2020). Elaboração: Fredson Bernardino. 
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O caso de Novo Airão (noroeste da RMM) é representativo uma vez que 

demonstra que a disposição de áreas não tem capacidade explicativa para o quadro da 

região, onde apresenta a maior extensão municipal, porém, representa a terceira menor 

população da RMM. 

Quando comparada com as outras municipalidades que compõem a RMM, a 

metrópole Manaus possui uma população estimada vinte e uma vezes maior que a segunda 

maior população mapeada - Itacoatiara. A concentração populacional, sobretudo na área 

urbana do município de Manaus, é também refletida pela concentração de serviços, onde, 

por exemplo, todo o atendimento de alta complexidade na saúde está limitado ao núcleo 

metropolitano dessa extensa região. 

Manaus também é responsável pelo maior PIB per capita entre as municipalidades 

da RMM. A produção industrial está relacionada a um quadro de urbanização e auxilia na 

explicação da configuração em rede (Imagem 07). 

Imagem 07 - Mapa de PIB per capita da RMM. 

 
Fonte: IBGE (2017, 2018). Elaboração: Fredson Bernardino. 
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Nota-se que Itacoatiara mais uma vez aparece como um centro secundário da rede 

estudada, havendo uma articulação local mais intensa mesmo se comparado a Iranduba 

que vem recebendo mais materialmente os elementos do processo de metropolização do 

espaço. Enfatiza-se que a importância de Itacoatiara precede a institucionalização da 

RMM, no ano de 2007, pois já contava com um importantes fixos: um porto graneleiro e 

a indústria madeireira. 

Com esses dados, outro elemento que se pode hipotetizar é uma relação entre 

população e dinamismo econômico, pois, além do cenário de Manaus, Itacoatiara como 

segunda população da RMM, também produz um alto valor no PIB per capita. Ainda 

nessa temática, Presidente Figueiredo aparece com alto nível de distribuição de renda, 

pois atinge valores altos da produção per capita, apesar da população mediana para a 

região. Essa particularidade, por sua vez, pode ser explicada por conta de processos de 

exploração mineral que o município apresenta. 

Para tanto, espacializa-se fixos que sinalizam a conexão por fluxos. O primeiro 

modal observado é o aeroviário. A distribuição de aeródromos na RMM demonstra mais 

um tipo de concentração na metrópole Manaus, que monopoliza os voos internacionais e 

a maior parte de rotas aéreas da rede.  

Na RMM, é apenas Manaus que sedia dois aeródromos públicos, isto é, 

aeroportos, único tipo de uso que se refere ao acesso da população de forma geral. O 

maior e mais importante aeródromo público da rede é o Aeroporto Internacional Eduardo 

Gomes, gerido pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) 

ligada ao MINFRA. O aeroporto Eduardo Gomes possui uma pista de 2.700 metros, sendo 

o único da região com capacidade para voos domésticos e internacionais. O segundo 

aeródromo que consta é o de Flores, gerido pelo Aeroclube do Amazonas, possui uma 

pista de 830 metros e apenas capacidade para voos domésticos. A RMM como um todo, 

possui apenas 8 aeródromos dentro dos seus limites, sendo a maioria pistas privadas. Para 

além dos aeródromos públicos e privados da metrópole, há também o de Ponta Pelada, de 

uso militar, que é o único da modalidade na rede (Imagem 08). 
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Imagem 08 - Mapa dos aeródromos da RMM. 

Fonte: IBGE (2017), MINFRA (2020). Elaboração: Kamila Craveira. 
 

Na rede aeroviária, Itacoatiara também se consolida como um centro secundário 

da RMM, sediando, mesmo de pequenas dimensões, o único aeroporto fora da metrópole. 

Os municípios de Presidente Figueiredo e Autazes se destacam por sediar dois 

aeródromos privados cada um. Em Presidente Figueiredo, têm-se os aeródromos da Vila 

Pitinga, muito ligado à exploração mineral, e o da Vila de Balbina, voltado à Hidrelétrica 

de Balbina. Já em Autazes, ambos os aeródromos podem ser associados à atividade 

econômica leiteira e pecuária uma vez que o município é reconhecido por essas 

atividades.  

No caso do modal hidroviário, os portos registrados no MINFRA somam 16, 

sendo 1 inativo e 15 operando normalmente. Onde 13 dos portos cadastrados estão 

localizados na metrópole Manaus. Manaus, confirmando sua concentração no contexto 

da RMM, apresenta a maior parte dos portos registrados, pois dispõe de maior e mais 

sofisticada infraestrutura e demanda, centralizando o recebimento e envio de produtos e 

de pessoas (Imagem 09). 
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Imagem 09 - Mapa dos portos da RMM. 

Fonte: IBGE (2017), MINFRA (2021); ANA (2013). Elaboração: Kamila Craveira. 

 

Como demonstrado, apesar da intensa hidrografia que permeia toda a região, os 

portos registrados junto ao MINFRA estão limitados a apenas três municípios dos treze 

da RMM: Manaus, Iranduba e Itacoatiara. O porto de Iranduba, fixo mais recente 

inaugurado em 2014 e vinculado ao processo de metropolização do espaço, representa um 

nexo importante com a metrópole, captando uma parte da produção oriunda do rio 

Amazonas e, posteriormente, perfazendo o trajeto rodoviário com a metrópole. 

Dessa forma, a rede solar constitui a síntese de outras redes como as redes 

econômica, populacional, de gestão, infraestrutural e informacional. Neste sentido, não 

se pode afirmar que se trata de uma rede em si, pois depende de outros elementos das 

instâncias da sociedade para se constituir. 

Historicamente o "isolamento rodoviário” da Amazônia Ocidental pode 

constituir uma hipótese para explicar a tendência à formação de uma cidade-primaz 

como no caso de Manaus e também sustentando sua formação como uma metrópole 

que prescinde de uma região metropolitana até o ano de 2007. 
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5. CONCLUSÃO 

 Portanto, o objeto deste trabalho foi de observar a formação das redes geográficas 

na RMM, levando em conta alguns dos dados atuais de infraestrutura e gestão do 

território. Dentre as principais revelações, destaca-se a constituição de uma rede solar que 

permite compreender uma nova forma de organização do espaço para a região. A 

apreensão de uma rede solar vem para trazer maior complexidade às análises clássicas 

para a Amazônia que se preconizava à uma rede dendrítica. No ensejo, aponta-se também 

a consolidação de uma outra organização em rede nas bordas da Amazônia, área com 

aspectos técnicos como modal rodoviário mais pulverizado no território, o que se 

relaciona com uma rede radial. 

A partir da abordagem intra-regional para a RMM, Itacoatiara surge como um 

centro secundário da rede, mas ainda segue sob forte influência de Manaus. Trata-se, no 

entanto, de uma perspectiva da rede urbana ainda não abordada de forma mais 

sistematizada. 

Se, na região amazônica, o panorama é da prevalência de uma rede dendrítica, de 

forma não excludente, como já sugerido, na escala de estudo da RMM, observa-se novos 

elementos que alimentam a existência de uma rede solar. Para tanto, o que se estimula é 

a necessidade de estudos das redes geográficas que visem essa complexidade analítica 

para a contemporaneidade. 

Sobre a área de estudo, não significa que a RMM “deixou” de compor uma rede 

dendrítica, mas, num diálogo entre escalas, os processos espaciais ganham maior 

complexidade, elementos que se interinfluenciam e as discussões têm o potencial de 

revelar novas problematizações sobre a realidade e complexidade da rede urbana na 

Amazônia e, particularmente, na Amazônia Ocidental. 

Por fim, consideramos que este estudo se trata de uma abordagem inicial que 

pretende, mais que concluir questões, abri-las a fim de contribuir com a produção do 

conhecimento sobre a espacialidade urbana e metropolitana na Amazônia. 
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RESUMO 
A mobilidade urbana constitui-se num dos principais temas da política urbana para promover cidades 

mais justas e inclusivas, sendo o direito à mobilidade um dos componentes mais evidentes do direito à 

cidade por estabelecer a garantia do acesso aos serviços e equipamentos urbanos. No aglomerado de 

Maringá, analisamos a mobilidade urbana e o transporte coletivo a partir do território funcional da região 

metropolitana que envolve o município polo e os que dele possuem alta integração do ponto de vista 

social, econômico e político. Para tanto, abordamos a formação da rede viária desse território, a situação 

atual de movimento pendular e frota de veículos, as ações recentes que visaram ratificar a centralização 

dos transportes coletivos no município polo com poucas alternativas para diversificação dos modais 

possíveis para população, além de possibilidades e alternativas visando uma política pública de 

mobilidade urbana mais inclusiva e diversificada. Os temas foram pesquisados com a revisão da 

literatura, relatórios oficiais, legislação, reportagens, entre outras fontes primárias e secundárias. Para 

que haja a efetivação do direito à mobilidade como direito social garantido pela Constituição Federal, é 

necessário investimentos mais contundentes nos transportes coletivos, nas estruturas para transporte não 

motorizados e ampliação e integração em diversos modais além do rodoviário atingindo a população 

que participa dos movimentos pendulares no aglomerado urbano maringaense.   
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1. INTRODUÇÃO 

 A década de 1950 no Brasil é um importante marco no processo de urbanização 

brasileira pois, concomitante com o processo de formação dos arranjos metropolitanos, 

institucionalizados na década de 1970, tem-se a consolidação da indústria automobilística no 

país que marcará fortemente a política nacional de mobilidade nas décadas seguintes. O “Plano 

de Metas” elaborado no governo de Juscelino Kubitschek (1957-1961) proporcionou 

investimentos no setor de transporte, energia, siderurgia e refino de petróleo, reativando a 

Fábrica Nacional de Motores, ao mesmo tempo que incentivava a produção nacional de 

caminhões e tratores, elevando as tarifas de importação (NASCIMENTO, 2016).  

 A indústria automobilista teve importante papel no processo de industrialização 

brasileira, sendo amparada por uma forte política rodoviarista ao longo da segunda metade do 

século XX, marcada por grandes investimentos na malha rodoviária e pelo abandono 

progressivo do transporte por trilhos, além do incentivo à instalação de grandes montadoras 

multinacionais. De acordo com Rodrigues (2016) este panorama moldou a forma de 

deslocamento nas cidades brasileiras, marcado pela sistemática precarização dos transportes 

coletivos e pelo predomínio do transporte individual entre os extratos alto e médio da 

população, sobretudo, a partir da década de 1990. O resultado é um aumento gradual no tempo 

de deslocamento diário, no número de vítimas no trânsito e na poluição atmosférica. 

 Para Milton Santos (2006, p.41) o papel do automóvel na “[...] produção do imaginário 

tem profunda repercussão sobre o conjunto da vida do homem, incluindo a redefinição da 

sociedade e do espaço. As cidades não seriam hoje o que elas são se o automóvel não existisse”. 

Neste sentido, Blanco et al. (2014) destacam a forma como a mobilidade evidencia 

desigualdade de acesso e apropriação: para as camadas com acesso ao automóvel há um alto 

poder de deslocamento no espaço urbano, conferindo-lhes autonomia; já as camadas da 

população dependentes do transporte coletivo possuem uma mobilidade subordinada, devendo 

adaptar-se à morfologia dos trajetos, à disponibilidade de horários e ao alcance do sistema. A 

profunda relação que o automóvel guarda com o processo de urbanização ao longo do século 

XX tornou a mobilidade a pauta central das administrações urbanas devido ao aumento dos 

congestionamentos e aos altos custos com questionável eficácia das medidas de engenharia para 

resolvê-los (SECCHI, 2011).  

 Consideramos que a mobilidade urbana possui uma relação causa-efeito com a 

dinâmica de ocupação que determina os fluxos no espaço urbano, cumprindo um importante 

papel na expansão e características da malha urbana e uso do solo. Neste sentido, estudos que 
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abordam os processos de urbanização da cidade contemporânea convergem ao apontarem uma 

evidente tendência de produção de um território disperso, fragmentado, multipolarizado e com 

vínculos regionais crescentes, onde o urbano e o rural se mesclam apresentando altas densidades 

pontuais e uma baixa densidade geral (INDOVINA, 1990; CHOAY, 1994; REIS FILHO, 2006; 

SECCHI, 2007).  

Esta tendência, presente em cidades europeias, estadunidenses e sul-americanas, 

ressalvando suas particularidades em termos de distribuição de renda e de ocupação 

socioespacial é, em grande medida, um reflexo da crescente motorização individual, dos 

avanços nas telecomunicações e da globalização dos meios de produção. Os valores posicionais 

bem definidos, marcas da cidade moderna, têm sido sobrepostos por um espaço urbano poli 

nucleado, que não apresenta mais padrões claros de origem e destino (SECCHI, 2011). Assim, 

a lógica das centralidades ou da hierarquia vertical, como observado por Indovina (1990) e Reis 

Filho (2006), tradicionalmente aplicadas nos estudos metropolitanos, já não parecem mais 

aplicáveis nas conformações metropolitanas recentes.  

 Nesse sentido, a forte dicotomia entre o centro e a periferia, expressa pela diferença 

entre os valores de uso agregados nestes espaços – e por consequência na renda de quem os 

habita -, marca da urbanização brasileira e dos países de urbanização tardia, em geral, tem sido 

alterada, recebendo novos usos em razão das novas dinâmicas e fluxos regionais. De acordo 

com Ojima et al. (2015), a predominância do padrão de urbanização concêntrico se trata mais 

de uma cristalização de processos anteriores que tem sido alterado por uma tendência recente 

de dispersão e fragmentação que extrapola os limites da cidade e gera um tecido urbano mais 

heterogêneo do ponto de vista social. 

 Concomitante ao deslocamento para as áreas periféricas de ocupações residenciais de 

maior renda – na forma de condomínios fechados -, há o deslocamento de grandes 

equipamentos urbanos como shoppings, centros de negócios, centros educacionais e centros de 

lazer, locados nas margens dos eixos regionais. Beneficiam-se, assim, dos fluxos da 

urbanização dispersa, ao mesmo tempo que viabilizam seu negócio em áreas de menor valor do 

solo. Para Limonad (2007), este modelo de urbanização contribui para o aprofundamento da 

segregação socioespacial, à medida que produz lugares destinados a satisfazer as necessidades 

de consumo de grupos específicos, em espaços fechados, alijando determinados grupos sociais. 

 Buscamos entender o reflexo deste padrão de urbanização na mobilidade urbana do 

aglomerado urbano de Maringá, no Paraná, composto por quatro municípios, sendo um deles 

de porte médio, Maringá, e três menores, denominados Paiçandu, Sarandi e Marialva, 
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compreendendo um total estimado de 605.537 habitantes (IBGE, 2020). Os municípios 

supracitados fazem parte do território funcional da Região Metropolitana de Maringá (RMM), 

instituída em 1998, formada hoje por um total de 26 municípios. Contudo, é no território do 

aglomerado que se verifica maior interação na escala produtiva, nos fluxos pendulares, na 

distribuição e acumulação de riqueza e de reprodução social. 

 Como método, partimos da revisão da literatura, da análise de fontes documentais de 

planos e projetos urbanos, e da análise de levantamentos aerofotogramétricos e imagens de 

satélites, visando o entendimento da formação da malha urbana, desde o moderno plano de 

autoria do engenheiro Jorge de Macedo Vieira, implantado em meados da década de 1940, 

passando por planos urbanos e obras com reflexo no sistema viário, até as atuais proposições 

de intervenção na malha urbana, na forma de políticas públicas ou projetos. Após, prosseguimos 

para análise do panorama recente da mobilidade urbana, entre 2011 e 2021, com base em dados 

secundários de evolução da frota de veículos, movimento pendular, tempo de deslocamento e 

outros, coletados de banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) e nos documentos divulgados do Plano de 

Mobilidade Urbana de Maringá (PlanMob), cuja realização encontra-se em andamento sob 

responsabilidade da empresa Cidade Viva engenheiros e arquitetos associados, contratada pela 

prefeitura do município de Maringá. 

 

2. FORMAÇÃO DA MALHA URBANA DE MARINGÁ 

 O traçado de Maringá, elaborado pelo engenheiro Jorge de Macedo Vieira, delineou-

se a partir da demarcação da estação da estrada de ferro que foi fundamental para a urbanização 

de vasto território de propriedade privada. Em linhas gerais, o plano urbanístico de Maringá 

possui, como principais diretrizes de implantação, o eixo rodoferroviário e o eixo central que o 

corta transversalmente.  

 O eixo da ferrovia, acompanhado paralelamente por um eixo rodoviário (a avenida 

Brasil), foi traçado no sentido Leste-Oeste, conforma-se na parte mais alta e plana do sítio, e, a 

partir dela, configuram-se as vias paralelas. O eixo central transversal à via férrea segue a 

mesma lógica do eixo da ferrovia, situando-se no espigão que divide os dois córregos, Mosca-

dos e Cleópatra. Estes têm a vegetação nativa preservada e abrigam dois parques (ver figura 1). 

No plano de Vieira, a hierarquização viária obedeceu à função das avenidas e ruas, sendo que 

as primeiras “...foram traçadas em 46, 35 e 30 metros de largura, contando com duas mãos de 
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trânsito e refúgios centrais destinados à arborização e ao ajardinamento. Para as ruas foi esta-

belecida uma largura mínima de 20 metros” (LUZ, 1997, p. 73). Com tais dimensões, o sistema 

de ruas possui flexibilidade para adaptação a usos futuros, conforme recomendado por Nelson 

Lewis (1916), uma das referências urbanísticas de Vieira. A primeira a ser aberta na cidade foi 

a Avenida Brasil, que corta transversalmente o eixo central, atravessando o plano de leste a 

oeste e foi nas suas margens que se desenvolveram as edificações do Maringá Velho, a partir 

de 1942.  

 Avaliamos que há a preocupação com o automóvel desde o plano inicial, pois seu papel 

aproxima-se do que preconiza outra referência de Vieira, Clarence Perry. Este autor, ao 

defender o automóvel como elemento fundamental na concepção da unidade de vizinhança em 

áreas longínquas ao centro, assevera que “Para alguns sociólogos o automóvel foi considerado 

como um destruidor de vida de bairro. Agora, muito curiosamente, ele está organizando um 

processo em urbanismo que parece produzir o efeito exatamente oposto” (PERRY, 1929, p. 30, 

tradução nossa). 

 A hierarquização do sistema viário conduz o trânsito mais intenso para a periferia das 

zonas, servindo como limite da unidade de vizinhança de Perry, como observamos na 

delimitação das zonas no plano de Maringá (ver linhas pretas da figura 1), e os acessos ao bairro 

dão-se por poucas ruas principais que levam ao centro de bairro.   

 

Figura 1 – Hierarquização viária do plano de Maringá.  

 

Fonte: Em vermelho, o eixo central, que mede 46m de largura. As vias pretas medem 35m, as vias cinzas medem 

30m e as em cinza claro medem 20m de largura (CORDOVIL, 2010). 
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 Verificamos que as rotatórias constituem elementos recorrentes da estrutura viária 

urbana de Maringá não só no plano inicial, mas na expansão dessa estrutura a partir da década 

de 1960 e localizam-se nos principais eixos da cidade, interligando-se. Vieira não indica 

equipamentos nas rotatórias, com exceção das igrejas nas Zonas 2 e 5. Porém, com o 

desenvolvimento da cidade, as rotatórias foram ocupadas com equipamentos, transformaram-

se em praças e em algumas delas, recentemente, se inseriram terminais de bairro. O espaço 

interno passou a ser aproveitado não apenas como meros canteiros centrais, mas com 

equipamentos de uso público. Isso demonstra a adaptação que o sistema viário proposto foi 

capaz de tomar, assim como serão incorporadas as ciclovias em diversos canteiros centrais da 

cidade nas últimas décadas.  

 

2.1 PLANO DIRETOR DE 1968 – PROPOSTA VIÁRIA 

 O primeiro plano diretor urbano aprovado após o plano inicial ocorreu cerca de 20 

anos depois, com o Plano Diretor de Desenvolvimento de Maringá, Lei nº 621, de 9 de outubro 

de 1968. Porém a lei do plano contou com um extenso estudo, realizado pela Comissão de 

Desenvolvimento Municipal (CODEM), que se dividiu em duas partes principais: o diagnóstico 

da realidade e as propostas. O diagnóstico é amplo e detalhado e, junto com as propostas e os 

anexos, somam quase 400 páginas. A partir do diagnóstico, as propostas consideraram os 

aspectos sociais, econômicos, da saúde, administrativos e, principalmente, os físico-territoriais, 

com intervenções e sugestões para adequação do espaço urbano. 

 Maringá era uma cidade com função regional, segundo os estudos empreendidos, e 

solicitou o financiamento do programa de planos diretores com o compromisso de apoiar a sua 

implantação (CODEM, 1967). O Plano Diretor de Desenvolvimento foi um marco nos estudos 

urbanos da cidade, porém poucas propostas foram colocadas em prática. 

 Sobre o sistema viário, propõe-se a reformulação da hierarquia urbana e sugerem-se 

vias cortando os parques, além da diminuição do número de cruzamentos nas vias estruturais 

de tráfego rápido, ou seja, nas avenidas Colombo, Brasil e Tiradentes. A preponderância do 

sistema viário em detrimento das áreas livres e públicas, sem mencionar o transporte coletivo 

de passageiros, ratifica uma cidade sistematicamente pensada e planejada para o transporte 

motorizado e individual de passageiros.  

 A partir de tal proposta, a hierarquia viária passava a ser: contorno rodoviário, vias 

estruturais (de estrutura regional, estrutural comercial e estrutural residencial), vias de 

penetração (de penetração residencial e de penetração industrial), vias coletoras, vias de ligação, 
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vias de uso preferencialmente para pedestres, vias de interesse paisagístico e de expansão futura 

(ver figura 2). Nesta, além do contorno rodoviário e das vias estruturais, propõem-se as vias de 

penetração, as vias coletoras, as perimetrais e as secundárias. O plano apresenta a segunda etapa 

do sistema viário contemplando a expansão futura na qual se sugere a expansão do perímetro 

urbano. Porém não há a sua demarcação e, por isso, não foi elaborada lei específica para a 

delimitação do perímetro urbano.  

 

Figura 2 – Planta U18, que trata da hierarquização viária, intitulada “Sistema Viário. Etapa I” 

 

Fonte: CODEM, 1967 – adaptado pelos autores. 

 

 A partir dessa proposta, o que se efetivou foi a via perimetral sul, atravessando os 

limites dos dois parques, hoje totalmente incorporada à cidade como via urbana, denominada 

avenida Juscelino Kubitschek. A proposta de intersecção das áreas públicas pela avenida 

Tiradentes não foi levada a cabo.  

 

2.2 PLANO DE DIRETRIZES VIÁRIAS DE 1979 
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 O Plano de Diretrizes Viárias foi uma necessidade frente ao rápido crescimento 

populacional observado na cidade, que repercutiu na forma de loteamentos periféricos, 

desconexos do plano original. Como demonstrado por Barbosa (2016) e Nunes (2016), as 

expansões presentes desde o início da implantação da cidade visavam atingir uma população 

de menor poder aquisitivo, sem acesso à área planejada. Em termos urbanísticos essas áreas 

apresentavam qualidade inferior ao plano de Macedo Vieira, com traçado urbano simplificado, 

menor largura do sistema viário, pouca ou nenhuma oferta de espaço livre público e lotes 

menores.  

 Entre 1947 e 1960, antes do plano de Macedo Vieira ser completamente aberto e 

parcelado, já haviam sido aprovados em seu entorno 14 novos loteamentos. Na década de 1960 

foram outros 11 e, ao longo dos anos de 1970, impressionantes 73 novos bairros que, somados, 

totalizavam um grande acréscimo de área urbana, da ordem de 1.158,67 ha, o que corresponde 

quase à totalidade da área do plano urbano (1.234,80 ha) (BARBOSA, 2016). Tais fatores 

levaram o então prefeito João Paulino Vieira Filho a designar como assessor de arquitetura e 

urbanismo o arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha Neto para comandar o Plano de Diretrizes 

Viárias, finalizado em 1979. Este é considerado o mais importante plano de expansão de 

Maringá, sendo realizado em cima das cartas planialtimétricas, com curvas de metro em metro 

e escala 1:2000, realizadas em 1977. O plano coordenado por Ribeiro da Rocha teve dois 

desafios principais: conciliar o plano de Jorge de Macedo Vieira com as expansões urbanas 

descontínuas; e harmonizar a ocupação do sítio urbano com as restrições ambientais presentes. 

As diretrizes do plano são descritas pelo arquiteto: 

 

O segundo Plano (o primeiro seria o Plano Diretor de 1968) coordenava e orientava o 

crescimento urbano, estabelecendo regras e normas para loteamentos e corrigindo as 

distorções que a cidade novamente vinha sofrendo. […] O que fizemos juntamente 

com os técnicos da Assessoria de Arquitetura e Urbanismo foi criar um novo 

perímetro urbano, englobando todos os loteamentos, legalizados ou não, e traçando a 

malha dentro dele, baseada nos padrões do plano original. Esse trabalho foi realizado 

garantindo o direito de propriedade e a preservação dos mananciais e meio ambiente 

(ROCHA, 2004, p.17 apud CORDOVIL, 2010). 

 

 O objetivo central do plano (ver figura 3) foi dar continuidade e consolidar os 

principais eixos viários existentes - alguns deles continuação do plano inicial, outros estradas 

rurais - e ainda a criação de novas ligações, ora com vias radiais iniciadas na parte planejada, 
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ora com vias perimetrais, promovendo a ligação entre aquelas. Este sistema radial-perimetral 

consolidou o crescimento radioconcêntrico que já ocorria de maneira natural, embora de forma 

descontínua, atuando em contraponto ao sistema de crescimento linear que chegou a ser 

pensado no Plano Diretor de 1968, porém sem ser implantado. 

 

Figura 3 – Plano de Diretrizes Viárias de 1979.  

 

      Fonte: BARBOSA e CORDOVIL, 2014 

 

 Embora tenha havido grande preocupação com o plano de Macedo Vieira, a proposta 

de expansão urbana difere substancialmente, predominando o traçado retilíneo, que pouco tem 

relação com a topografia do sítio. De acordo com Cordovil (2010), em alguns pontos chegou a 

ser pensado um traçado mais orgânico, acompanhando o relevo, porém a proposta foi rejeitada 

pelos topógrafos, alegando dificuldade de execução. O plano traçado por Ribeiro da Rocha era 

extremamente restritivo, pois as vias em forma de diretrizes por ele traçadas praticamente 

“loteava” todo o perímetro urbano da cidade, uma vez que conformavam “quadras” de 

aproximadamente 280x280m, onde loteadores teriam liberdade de composição. 
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 Se a solução viária apresenta prós e contras — pois de fato solucionou o problema da 

desarticulação viária, porém imprimiu uma morfologia simplificada –, a solução ambiental 

adotada se mostrou extremamente avançada. Para evitar a degradação das áreas de fundos de 

vale que vinham sendo cada vez mais expostas com o crescimento da urbe, Ribeiro da Rocha 

criou as vias paisagísticas, que margeavam os canais, distando 60 m de suas margens, faixa esta 

que seria ocupada por reserva natural e conformariam parques lineares. Villalobos (2003) 

explica que estes parques foram pensados não somente de forma conservacionista uma vez que 

dois usos foram previstos nestas áreas: a residência do fiscal ambiental, que cuidaria de uma 

porção do fundo de vale; e a inserção de áreas especiais, como pontos de reciclagem de resíduos 

sólidos urbanos.  

 Tal proposta, por vezes comparada com as propostas do planejador e paisagista norte 

americano Ian McHarg (VILLALOBOS, 2003), autor do livro Design With Nature, publicado 

em 1969, era um significativo avanço quando comparado ao exigido no Código Florestal de 

1965 (Lei n° 4771/65) previa apenas 5 m de faixa de preservação3. O Plano de Diretrizes Viárias 

de 1979 se mostrou eficiente na conexão da área planejada com suas expansões, consolidando 

importantes eixos estruturadores e ainda garantindo a não ocupação de uma ampla faixa no 

entorno dos fundos de vale, que persistem até hoje. 

 

2.3 ELIMINANDO BARREIRAS E CONSTRUINDO NOVOS CONTORNOS VIÁRIOS 

 Após o Plano de Diretrizes Viárias de 1979 disciplinar a conexão da área planejada 

com as áreas de expansão, novas demandas emergiram no espaço urbano fruto, novamente, do 

crescimento populacional, expansões horizontais e do processo de metropolização. Demandou-

se assim novas adequações ao sistema viário, visando ampliar a vazão do automóvel no espaço 

urbano. Essas intervenções ocorreram com a implantação de novos contornos viários; 

rebaixamento da linha férrea com transferência do pátio de manobras; e implantação de sistema 

binário na área central. 

 O primeiro eixo regional a desempenhar papel de contorno viário encontrava-se 

previsto no plano de Jorge de Macedo Viera, conformando um limite ao Norte da área 

planejada, sendo um prolongamento da “Rodovia do Café”, a BR-376.  Este eixo se efetivou 

                                                 

3 No mesmo ano do Plano de Diretrizes Viárias, 1979, foi aprovada a Lei Lehmann (LEI FEDERAL Nº 6766/79), 

que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, exigindo uma faixa non aedificandi para 15m em cada margem 

dos cursos d´água, mesmo assim, tal área correspondia a quatro vezes menos ao que foi implantado em Maringá. 

Posteriormente, em 1989, a alteração do Código Florestal (LEI FEDERAL N°7803/1989) passou a exigir o mínimo 

de 30m de faixa de preservação, para cursos d’água com até 10m de largura. 
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na década de 1960, recebendo a denominação de Avenida Colombo. Em 1989, com as 

significativas expansões horizontais, concentradas, sobretudo, ao norte da área planejada, a 

avenida Colombo já se encontrava envolta em suas adjacências por tecidos e atividades 

tipicamente urbanos, apresentando conflitos entre o tráfego urbano e o regional, dificultando a 

conexão com as expansões ao norte. Assim, em fins da década de 1980, implantou-se um novo 

eixo regional, destinado a desviar o fluxo regional, conectando a PR-317 a BR-376, formando 

um arco ao sul da cidade. Este eixo, denominado de Avenida Prefeito Sincler Sambatti, ficou 

popularmente conhecido como “Contorno Sul”. 

 Ainda em meados da década de 1980, outra barreira se mostrava visível no espaço 

urbano, a linha férrea e seu pátio de manobras. Cortando a cidade de Leste-Oeste, em um trajeto 

que seguia o divisor de águas principal, sua proximidade com a área central e a área industrial 

(zona 10) em sua adjacência, se mostravam incompatíveis com a dinâmica da cidade. A 

administração municipal, sob o comando do prefeito Said Ferreira (1983-1988), iniciou o 

processo de eliminação da barreira, relocando o pátio de manobras para proximidade da divisa 

com o município de Paiçandu e demolindo a estação ferroviária e as residências dos 

trabalhadores da linha férrea. O pátio foi dividido em três glebas, com uma primeira proposta 

de ocupação projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que foi denominada de Projeto Ágora. 

O projeto de Niemeyer possui duas versões oficiais: a primeira assinada em 1986 e, após 

algumas alterações, a segunda versão foi definida em 1991. Ambas as versões previam amplos 

espaços livres e uso misto no local (FERREIRA, 2017). 

 A proposta foi considerada inviável pela administração municipal que, em 1993, 

elaborou o Plano Diretor Novo Centro (Lei Complementar n°23/1993), parcelando o espaço do 

antigo pátio de manobras, vendendo a área à iniciativa privada e gerando uma ocupação de alta 

densidade construtiva com baixa qualidade urbanística. Complementam o processo de 

transformação da área o deslocamento da área industrial para a divisa com a cidade de Paiçandu, 

próximo ao local para onde fora relocado o pátio de manobras do trem; e o rebaixamento da 

linha férrea, implantado ao longo da década de 1990 e início da década de 2000. 

 A contínua expansão da cidade levou novamente à necessidade de implantação de um 

novo contorno viário, desta vez no norte do município, numa tentativa de retirar o tráfego 

regional da avenida Colombo. No ano de 2009, iniciou-se a implantação do eixo regional, nova 

extensão da BR-376, denominado Contorno Norte. O novo eixo, viabilizado com verbas do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), tem extensão total de 17,2km, e foi inaugurado 

em 2014. Ainda em 2010, houve a adoção do sistema binário na área central da cidade, visando 
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maior fluidez do tráfego do local. A figura 4 mostra a localização da linha férrea, do Contorno 

Sul e do Contorno Norte em Maringá. 

 

Figura 4 – Localização da Linha Férrea, Contorno Sul e Contorno Norte no espaço urbano de 

Maringá  

 

Fonte: Base Mapa em CAD PMM, 2017 – adaptado pelos autores 

 

 De acordo com Fontana e Valotta (2014), o traçado do Contorno Norte já estava 

previsto na década de 1990, o que ocasionou, com a implantação e a efetivação entre 2009-

2014, conflitos com as ocupações adjacentes, que já superavam seu traçado em praticamente 

toda sua extensão. Tal fato é agravado pelo projeto desta estrutura viária, que não se conecta 

em termos topográficos com seu entorno, criando uma barreira física e visual, que aumenta 

segregação espacial na cidade. A pesquisa de Fontana e Valotta (2014) indicou que 58% dos 

entrevistados, residentes em loteamentos após o Contorno Norte, tiveram que alterar seus 

trajetos diários em função deste, e 70% da amostra entrevistada avaliou a implantação do 

contorno como negativa para o desenvolvimento das suas atividades diárias. 
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 Esses eventos mostram a ambiguidade da solução viária na forma de contornos 

regionais. Embora sejam importantes para os deslocamentos regionais e de cargas, apresentam 

uma inevitável tendência de atração do crescimento urbano, pela melhoria na acessibilidade 

que representam, fazendo com que sejam rapidamente absorvidos pelos fluxos intra-urbanos, 

gerando conflitos de deslocamento entre estas diferentes escalas (urbana e regional). Assim, 

rapidamente tornam-se obsoletos, necessitando a implantação de uma nova estrutura regional. 

 No caso de Maringá, destacamos o fato dessas novas estruturas não contemplarem em 

seu planejamento as dinâmicas e fluxos regionais, concentrando o trânsito em pontos de acesso 

à cidade que tem causado grandes congestionamentos em horários de pico, levantando 

discussões de novas readequações que serão demonstradas nos itens subsequentes. As demais 

cidades do aglomerado, devido ao menor acesso a recursos, implantaram soluções mais 

simplificadas para o controle do tráfego regional que, contudo, produziram significativos 

impactos nos deslocamentos urbanos dessas cidades. Em Sarandi, executou-se viadutos e 

trincheiras ao longo da BR-376, via de acesso à Maringá, que seccionou a cidade no sentido 

Norte-Sul, com impactos significativos no deslocamento dos pedestres e veículos, face aos 

poucos pontos de transposição deste eixo; Paiçandu adotou solução semelhante, elevando a PR-

323, também via de acesso à Maringá, sublinhando ainda mais a secção existente no espaço 

urbano e dificultando os deslocamentos devido aos poucos pontos de travessia. Apenas 

Marialva solucionou o tráfego regional via contorno urbano, na porção sul da cidade, criando 

um desvio em arco na BR-376, que poderá vir a ser um elemento de secionamento do espaço 

urbano se não houver planejamento adequado de sua expansão. 

 

3 PANORAMA ATUAL DA MOBILIDADE URBANA NO AGLOMERADO URBANO 

DE MARINGÁ-PR 

  Para abordar a situação atual da mobilidade urbana no objeto em estudo, analisamos 

três aspectos fundamentais para elucidar a dinâmica que envolve a circulação e o acesso a ela 

no seu território funcional. O primeiro deles se relaciona ao crescente aumento da frota de 

veículos individuais, seja de automóveis, seja de motos e motocicletas, que reforça a hegemonia 

da motorização individual em todos os municípios. As ações e investimentos realizados na 

última década destinados para o transporte coletivo, marcadamente concentrados no município 

polo, foi o tema da segunda abordagem, na qual reiteramos que os demais municípios destinam 

tais verbas para construção de infraestrutura básica para fomentar a sua rede viária, entendida 

aqui como pavimentação e drenagem das vias. Além disso, o monopólio da concessão pública 
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para o transporte coletivo também é comandado pelo município polo que concentra o destino 

dos movimentos pendulares do território funcional. Por fim, examinamos a formação e 

desenvolvimento da malha cicloviária no município polo, já que tal componente não se constitui 

em prioridade de planejamento e nem tampouco de investimentos nos demais municípios que 

compõem o aglomerado urbano, ainda que seja um modal acessível e sustentável.  

 

3.1 A HEGEMONIA DO TRANSPORTE INDIVIDUAL MOTORIZADO 

 Como demonstrado, o moderno plano de Maringá contava com amplos eixos de 

circulação viária, proporcionando uma generosa base para o deslocamento do transporte 

individual, ratificando o automóvel como um dos principais símbolos da modernidade do século 

XX. A lógica da política rodoviarista brasileira também se fez presente no aglomerado urbano 

maringaense, com uma série de planos e projetos viários destinados a dar maior vazão ao 

transporte individual, com o agravo de serem pouco articulados em escala regional.  

 Consolidando-se como espaço metropolitano em 19984, o aglomerado urbano em 

questão é entendido como o recorte funcional desta região metropolitana, sendo formado pela 

cidade polo e mais 3 municípios, com população estimada de 605 mil habitantes. Juntos, os 

quatro municípios somaram 456.910 veículos, segundo os dados do DENATRAN, de janeiro 

de 2021. Desse total, 407.038 são de transporte individual5 de passageiros, o que corresponde 

a 89,1% dos veículos existentes. 

 A taxa de motorização individual do aglomerado tem se elevado substancialmente na 

última década, passando de 1,84 habitantes por veículo de transporte individual, em 2011, para 

1,48 habitantes por veículo, em 2021. Importante ressaltar que a diferença de motorização 

individual entre a cidade polo (Maringá) e as demais, tem diminuído significativamente na 

última década, indicando uma forte dependência destes modais de transporte no deslocamento 

diário em escala regional (ver Tabela 1).  Os reflexos desta tendência é cada vez mais visível 

no espaço urbano, pois soma-se à elevada taxa de motorização de Maringá6, um grande fluxo 

adicional advindo dos movimentos pendulares do aglomerado urbano. 

 

                                                 

4 A Região Metropolitana de Maringá foi institucionalizada pela Lei Complementar Estadual n°83/1998, 

inicialmente com 8 municípios, sendo posteriormente ampliada, contando hoje com 26 municípios. 
5 Consideramos veículos de transporte individual de passageiros as seguintes classificações do DENATRAN: 

automóveis, caminhonete, camioneta, ciclomotor, motocicleta, motoneta, side-car, triciclo e utilitários. 
6 Maringá possui a segunda maior taxa de motorização do estado do Paraná, ao considerarmos apenas as cidades 

com população superior a 100.000 hab., atrás apenas da capital, Curitiba (DENATRAN, 2021). 
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Tabela 1 – Taxa de motorização individual no aglomerado urbano de Maringá (2011-2021) 

 2011 2021 

população veículos Veic/hab Hab/veic população veículos Veic/hab Hab/veic 

Maringá 357.077 214.217 0,6 1,67 430.157 315.358 0,73 1,36 

Sarandi 82.847 33.539 0,41 2,47 97.803 68.274 0,63 1,43 

Marialva 31.959 14.865 0,47 2,15 55.804 26.735 0,70 1,34 

Paiçandu 35.936 13.525 0,38 2,66 41.773 27.670 0,61 1,51 

Totais 507.819 276.153 0,54 1,84 605.537 407.866 0,67 1,48 

Fonte: DENATRAN, 2021 (frota); IBGE, 2020 (população). 

 

 Em números absolutos teve-se um acréscimo de 131.713 veículos individuais, na 

última década, servindo uma população que aumentou apenas 97.718 habitantes no mesmo 

período. Percentualmente, estes números representam um crescimento de 48% da frota 

individual e um crescimento de 19% da população. Dentre os modais individuais, o automóvel 

é preponderante na aglomeração, com as motos/motonetas correspondendo por entre 25-35% 

dos veículos (ver Tabela 2). A elevada incidência de automóvel é um dado importante pois 

tende a sobrecarregar o sistema viário, levando a municipalidade maringaense a adotar medidas 

como os novos contornos rodoviários (em 1989 e em 2014) e adoção do sistema binário (em 

2010), seguindo a lógica rodoviarista amplamente vigente no Brasil. Por outro lado, a grande 

incidência de motocicletas/motonetas repercute no agravo dos acidentes de trânsito. Das 30.317 

vítimas do trânsito, em 2019, no Brasil, 10.674 (35,2%) eram motociclistas e 83% destes do 

sexo masculino, ao passo que os ocupantes de automóveis, representam apenas 6.640 deste total 

(21,9%) (PORTAL DO TRÂNSITO E MOBILIDADE, 2020).  
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Tabela 2 – Frota de veículos individuais por tipo no aglomerado urbano de Maringá (2011-

2021) 

 2011 2021 

 

automóveis 

motocicletas 

e 

motonetas 

% 

autom. 

% 

motos 

 

automóveis 

motocicletas 

e 

motonetas 

% 

autom. 

% 

motos 

Maringá 157.738 55.881 73,8 26,2 224.868 69.861 76,3 23,7 

Sarandi 19.837 13.677 59,2 40,8 39.907 21.951 64,5 35,5 

Marialva 11.036 3.792 74,4 25,6 18.899 6.134 75,5 24,5 

Paiçandu 8.631 4.872 63,9 36,1 17.426 7.992 68,6 31,4 

Totais 197.242 78.222  301.100 105.938  

Fonte: DENATRAN, 2021  

 

 Com base nos dados do último censo, realizado em 2010, verifica-se um movimento 

pendular da ordem de 30.660 deslocamentos diários somente para o trabalho para a cidade polo 

provenientes dos três municípios da aglomeração. Das pessoas que se deslocam de Sarandi para 

trabalhar, no total de 20.228, 97,9% dirigem-se ao município polo, Maringá. E dos que saem 

de Paiçandu, no total de 9.263 trabalhadores, 99,4% têm o mesmo destino. De Marialva, dos 

2.103 que fazem o movimento pendular casa-trabalho, 78,6% também se destinam ao município 

polo e 21,4% para o município de Sarandi (IBGE, 2010). Sobre o tempo de deslocamento, 30% 

os moradores de Paiçandu e Sarandi levavam, em média, de 30 minutos a uma hora para se 

deslocaram de casa para o trabalho. A maior parte da população em todos os municípios gastava 

de 6 minutos a 30 minutos.  

 Infelizmente ainda não dispomos da atualização destes números, mas com base no 

aumento da frota verificado na última década é altamente provável que o tempo de 

deslocamento diário tenha aumentado, impactando negativamente o cotidiano e a qualidade de 

vida da população. Corrobora ainda com esta hipótese o observado por Cordovil e Barbosa 

(2019, p.30) que, ao analisarem o padrão de mobilidade e o processo de crescimento urbano do 

aglomerado polarizado por Maringá, verificaram uma tendência inicial de dispersão urbana, 

marcada pela produção “[...] de uma paisagem fragmentada, descontínua e cada vez mais difusa 

e desarticulada, com acesso possível somente com a intensificação da mobilidade de seus 

habitantes pelo transporte individual”. 

 A preponderância dos modais individuais motorizados sobre o transporte coletivo tem 

levado a congestionamentos concentrados, nos horários de pico, nos principais pontos de acesso 
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à Maringá, como no encontro da avenida Colombo com a PR317, na altura do shopping Catuaí; 

e no encontro da BR-376 com a avenida Prefeito Sincler Sambatti (Contorno Sul). Estes efeitos 

são resultado da falta de um planejamento em escala regional, que leva a necessidade de novas 

ações do poder público para remediar as consequências, com elevados gastos aos cofres 

públicos. Para exemplificar, em maio de 2021, foi entregue ao governo do estado do Paraná um 

projeto de viaduto na conexão da avenida Colombo com a PR-317, o chamado “viaduto do 

Catuaí”, que tem custo estimado em 40 milhões de reais. 

 A adoção de novos contornos viários também tem sido outro item de pauta. Proposto 

em 2018, o chamado de “Contorno Sul Metropolitano” propõe um desvio na forma de arco com 

32,5km de extensão, com início no km 165 da BR-376 e final no Contorno Sul de Marialva 

(BR-376). A proposta visa proporcionar um desvio do tráfego pesado de veículos nos 

municípios de Maringá, Paiçandu, Sarandi e Marialva. Ainda que esta seja a primeira vez que 

um contorno rodoviário englobe uma preocupação regional na área de estudo, ressaltamos que 

o trajeto proposto, com grande distância dos espaços urbanos, abre margem para o fomento de 

uma urbanização fragmentada, bem como de especulação do valor do solo. Ademais, é sabido 

que essas estruturas viárias, além de onerosas ao poder público, possuem eficácia apenas no 

curto prazo, pois tendem a atrair o fluxo urbano e, por consequência, ocupação em suas 

adjacências. Outro ponto a ser questionado é a falta de estruturas voltadas a receber o transporte 

coletivo nesses eixos regionais, bem como a falta de elementos que facilitem o transporte não 

motorizado, como as ciclovias com alcance regional.  

  

3.2 O TRANSPORTE COLETIVO 

 Frente a este cenário, reiteramos que o transporte coletivo, solução mais viável para os 

deslocamentos urbanos nos centros urbanos dinâmicos, tem sido negligenciado na área de 

estudo. Se entre 2011 e 2021 os veículos motorizados individuais apresentaram um crescimento 

de 48%, a frota de ônibus apresentou elevação de apenas 33,7% no período. A hegemonia do 

transporte individual motorizado no aglomerado, alinha-se com o observado no âmbito 

brasileiro, tendo por consequência uma diminuição, nos últimos 20 anos, de usuários do 

transporte coletivo. A diminuição de usuários, somado à prática de financiamento pelas tarifas 

deste sistema, no Brasil, encarece o transporte coletivo – utilizado majoritariamente pelas 

classes de menor renda -, levando a migração para os modais individuais mais acessíveis, como 

as motos, alimentando, assim, um ciclo vicioso (CARVALHO, 2019). 
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 Nem mesmo a Lei nº 12.587/2012 que instituiu as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, estabelecendo prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre 

os motorizados, bem como prioridade dos modos coletivos sobre os individuais, tem sido capaz 

de alterar este cenário. O Transporte coletivo no Brasil continua sinônimo de baixa eficiência e 

qualidade apresentando, em muitos casos, editais de licitação dirigidos, que livram as empresas 

da concorrência e de exigências por melhorias nos serviços prestados. O recente cenário da 

pandemia da COVID-19, que desde março de 2020 assola o país, também colocou em dúvidas 

o deslocamento por transporte coletivo, pela dificuldade deste modal atender as recomendações 

de distanciamento e higiene. 

 O estudo de Menezes (2021) avaliou o impacto da pandemia na mobilidade e nas 

relações de emprego na França e verificou que, das pessoas que continuaram a se deslocar para 

o trabalho na pandemia, 27% abandonaram o transporte coletivo, sendo que 14%  o substituíram 

pelo carro, 9% pelo deslocamento a pé e 4% pela bicicleta. No Brasil, a reportagem do G1 PR 

(2021) apontou uma redução de 55% no movimento diário de passageiros em Curitiba, 

alertando para o fato de que os ônibus continuavam lotados, demonstrando que houve também 

a redução da frota no período. 

 Vislumbra-se o cenário supracitado no transporte coletivo na cidade de Maringá que, 

desde 1975, é serviço prestado pela mesma empresa, a Transporte Coletivo Cidade Canção 

(TCCC). O último contrato de concessão firmado entre a empresa e a Prefeitura Municipal de 

Maringá (PMM) - Contrato de Concessão n°193/2011 -, previu a prestação dos serviços por 

mais 20 anos, prorrogáveis por igual período. Em números, a empresa conta com 63 linhas de 

ônibus que realizam 2.081 viagens em 1 dia útil, utilizando uma frota de 267 veículos (CIDADE 

VIVA, 2019). 

 Savi (2014) analisa os dados do Estudo para Elaboração Projeto Básico do Sistema 

de Transporte Coletivo de Passageiros de Maringá, elaborado pela empresa Logitrans 

contratada em 2010 pela Prefeitura de Maringá para subsidiar o referido processo licitatório de 

2011. Embora a autora tenha tido acesso apenas aos diagramas e não à pesquisa completa da 

Logitrans, o gráfico intitulado “sazonalidade anual da demanda por transporte coletivo” aponta 

uma queda desta demanda entre 2005 e 2010, com uma taxa de crescimento anual de -0,69% 

ao ano. A proposta para melhoria do transporte público indicava o aumento da frota de veículos 

de transporte coletivo, com a intensificação das viagens e redução do tempo de intervalo entre 

elas, previa a construção de dois terminais ao norte da cidade e três corredores de ônibus ligando 

tais terminais ao terminal central, urbano e metropolitano em médio prazo (SAVI, 2014). A 
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centralização seria reforçada com a construção de mais terminais, além dos dois a serem 

construídos a médio prazo, cujos destinos e pontos de partida seriam o terminal principal 

localizado bem no centro da cidade de Maringá.  

A longo prazo o projeto básico considera a implantação de mais quatro terminais de 

bairro - além dos dois que já estariam executados a médio prazo [...]. O sistema ficaria 

então com um terminal urbano/metropolitano central e seis terminais de bairro ligados 

por corredores exclusivos de transporte coletivo (SAVI, 2014, p. 72). 

 

 A autora também faz levantamento dos recursos relacionados à mobilidade urbana no 

aglomerado de Maringá, reiterando que apenas o município polo recebia investimentos 

provenientes do PAC Mobilidade Urbana Médias Cidades e Programa de Mobilidade Urbana 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os recursos do PAC deveriam ser 

destinados à construção do terminal intermodal e aos corredores de ônibus na direção centro-

norte e o investimento do BID seria destinado ao eixo Leste-Oeste de comércio da avenida 

Brasil, a partir de um projeto apresentado em 2014 que possuía um objetivo bastante 

controverso7 e que não chegou a ser realizado. Todavia, para garantir a “fluidez” do tráfego da 

área central à porção Norte de Maringá, a intervenção mais imediata foi o sistema binário norte-

sul, ou seja, a adequação das quatro avenidas (avenidas Paraná, Duque de Caxias, Herval e São 

Paulo) para operação em mão única entre duas avenidas principais com trânsito na direção 

Leste-Oeste (avenidas Colombo e Tiradentes). Esta operação visou claramente beneficiar o 

transporte individual de passageiros, primeiramente por não considerar a semaforização 

específica para pedestres e ciclistas (Savi, 2014) e, depois, por não reservar vias exclusivas para 

ônibus, apesar das possibilidades proporcionadas pela solução, já que propôs quatro vias de 

tráfego em cada uma das quatro avenidas.    

 Dos três corredores exclusivos para ônibus recomendados pelo estudo da Logitrans8 

de 2010, apenas o da avenida Morangueira foi construído, coincidindo com o identificado no 

projeto submetido ao PAC Mobilidade Urbana Médias Cidades que propunha outros nas 

avenidas Herval e Duque de Caxias, não executados. Além do corredor exclusivo na avenida 

Morangueira, outros três terminais de bairro foram construídos em rotatórias pré-existentes. 

Uma delas, a que fazia cruzamento com a avenida Dr. Alexandre Rasgulaeff, foi durante muito 

tempo um dos poucos espaços públicos do bairro Jardim Alvorada e ponto de reunião dos 

                                                 

7 Savi (2014) analisa o projeto apresentado pela prefeitura de Maringá que corta duas rotatórias da Avenida Brasil 

e insere o sistema binário, com o objetivo de favorecer um empreendimento privado localizado na área do antigo 

aeroporto, o projeto Eurogarden.  
8 Além da avenida Morangueira, os corredores exclusivos para ônibus deveriam ser realizados nas avenidas Brasil 

e Tuiuti (SAVI, 2014).  
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moradores locais. A partir da intervenção, a rotatória foi cortada por vias e por estação de 

ônibus. Os dois outros terminais de bairro localizaram-se em cruzamentos ao longo da avenida 

Kakogawa, também em antigas rotatórias, e hoje têm grande impacto na paisagem, com pouco 

uso pelos moradores, pois, o acesso aos pontos de ônibus ao longo dos itinerários é mais 

acessível do que tais terminais.   

 Apesar de alterações em relação à proposta original dos recursos provenientes do PAC 

Mobilidade Cidades Médias de R$ 88 milhões (Savi, 2014), a obra do Terminal Intermodal foi 

licitada em 2013 e inaugurada em dezembro de 2019, mas sem contemplar outros modais como 

VLT, metrô ou trem, descaracterizando o sentido do seu nome, pois:  

A proposta do terminal intermodal é concentrar em um único espaço a integração entre 

os modais urbano, metropolitano e ferroviário. Ou seja, o transporte coletivo por 

ônibus (urbano e metropolitano), por trem de passageiros e por um possível metrô ou 

VLT. Esta ideia passou a se tornar viável a partir do rebaixamento da linha férrea na 

área central da cidade que [...] prevê largura suficiente para a implantação de três pares 

de trilhos. (SAVI, 2014, p. 110). 

 

 O chamado Terminal Intermodal foi implantado em parte da quadra central da área do 

antigo pátio de manobras da ferrovia, local que abrigou a antiga estação ferroviária e onde se 

construiu a estação rodoviária na década de 1960. Atualmente, ambas as estações estão 

desaparecidas. Localizado entre as avenidas Horácio Racanello e João Paulino, o terminal se 

limita à circulação de veículos de transporte coletivo rodoviário que concentram, segundo o 

Plano de Mobilidade de Maringá, 2.009 viagens diárias (CIDADE VIVA, 2019).  

 A TCCC opera na cidade com integração tarifária temporal que, contudo, não 

contempla integração com o transporte metropolitano, e a Prefeitura subsidia a passagem dos 

estudantes cadastrados. Com relação ao transporte coletivo metropolitano, têm-se a operação 

de quatro empresas, sendo elas: Viação Garcia, Viação Real, Cidade Verde e Vichetur 

Transportes. Elas ofertam viagens para 14 dos 26 municípios que compõem a RMM, sendo que 

Sarandi e Paiçandu são os que concentram maior número de linhas para Maringá, com 477 e 

283 viagens, respectivamente (CIDADE VIVA, 2019). 

 No caso do transporte coletivo municipal da cidade polo, Maringá, o longo monopólio 

exercido tem sido questionado desde o último contrato de licitação. O atual contrato que, ao 

longo de sua validade, supera o valor de 1 bilhão de reais, foi contestado pelo Ministério Público 

por fraude na licitação, por supostas conversas prévias entre a PMM, a TCCC e uma empresa 

de estudos de mobilidade urbana. O processo que ainda corre na justiça levou, em 2018, a 

abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara de Vereadores Municipal, 

que pediu o fim do contrato de concessão, devido a movimentações suspeitas nas finanças da 



 
 CAPÍTULO 10 

TÍTULO: MOBILIDADE URBANA NO 
AGLOMERADO DE MARINGÁ: REALIDADE E 

ALTERNATIVAS PARA O DIREITO À CIDADE E 
AO TRANSPORTE 

 

202 
 

empresa que alegava prejuízos na operação para justificar novos ajustes tarifários. Apesar da 

CPI, não houve movimentação neste sentido por parte do executivo municipal.  

 Recentemente, em abril de 2020, a empresa inclusive moveu ação contra a PMM, 

alegando prejuízos de mais de 3,8 milhões de reais por conta da queda de passageiros, motivada 

por decretos municipais de restrição de funcionamento de serviços, para o enfrentamento da 

pandemia da COVID 19. A TCCC perdeu o processo em 1ª instância, mas recorreu ao Tribunal 

de Justiça do Paraná, onde obteve liminar favorável em 8 de maio de 2020. A PMM recorreu 

da decisão da liminar ao Superior Tribunal de Justiça, que suspendeu os efeitos da liminar. 

  

3.3 O TRANSPORTE CICLOVIÁRIO 

 A construção da malha cicloviária de Maringá pode ser dividida em quatro períodos 

intermitentes e desarticulados entre si e só recentemente se vislumbra uma interligação dos 39,8 

quilômetros existentes, embora ainda distante do transporte cicloviário se constituir de fato 

como um modal alternativo e efetivo para circulação de pessoas. Os períodos se classificam 

em: a formação incipiente, em 1979; a retomada exígua, em 1999; a tentativa de 

desenvolvimento, nos anos 2008-2009; e o crescimento mais robusto, a partir de 2015. A malha 

cicloviária de Maringá, incluindo ciclovias e ciclofaixas, teve um acréscimo significativo 

somente a partir de 2015 correspondendo a 23,1 quilômetros do total, ou seja 58% do 

construído. Nos demais municípios do aglomerado, as ciclovias são inexistentes ou muito 

escassas e precárias.  

 No primeiro período a única ciclovia existente estava locada às margens da cidade, na 

avenida Colombo próximo ao Contorno Sul, correspondendo a 1,8 quilômetros. Em vinte anos, 

não houve investimentos na estrutura cicloviária e a retomada exígua de sua construção ocorreu 

em 1999, com apenas 5,6 quilômetros de ciclovias ao longo na avenida Pedro Taques e no 

entorno do Bosque 2. O terceiro período contou com a execução de mais 8 quilômetros de 

ciclovias, localizadas nas avenidas Mandacaru, Alziro Zarur e o trecho da Horácio Racanello 

que vai da avenida Guaiapó a Pedro Taques. Já a partir de 2015, observamos a sistemática 

construção de ciclovias e ciclofaixas até 2019, com destaque para a complementação de 

ciclovias ao longo de toda a avenida Horácio Racanello localizada acima da linha férrea que, 

como já comentamos, faz a ligação do sentido Leste-Oeste da área central. Essa ciclovia é 

especialmente importante, pois se liga ao Terminal Intermodal e, em sua extremidade oeste, 

aproxima-se dos limites do município de Sarandi, embora não chegue até ele. Segundo dados 
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da Prefeitura do Município de Maringá, há quase 15 quilômetros de ciclovias em projeto 

(Maringá, 2021).  

 Grande parte das ciclovias foram construídas nos canteiros centrais das largas vias que 

se implantaram no plano inicial e na expansão viária que teve como base o plano de diretrizes 

viárias de 1979 (ver figura 5).  

 

Figura 5– Rede cicloviária de Maringá.  

 

Fonte: CIDADE VIVA, 2020 – atualizado e adaptado pelos autores de acordo com informações da PMM. 

 

Como se pode verificar no mapa da figura 05, as ciclovias não se articulam com os 

municípios do entorno e nem com a escala urbana já que poucas possuem conexão entre si, 

sendo que as ciclovias estão locadas, embora com mais vigor no período recente, nas áreas mais 



 
 CAPÍTULO 10 

TÍTULO: MOBILIDADE URBANA NO 
AGLOMERADO DE MARINGÁ: REALIDADE E 

ALTERNATIVAS PARA O DIREITO À CIDADE E 
AO TRANSPORTE 

 

204 
 

centrais e consolidadas da cidade polo onde o preço do solo é mais alto comparado aos 

municípios periféricos e, portanto, destinam-se a uma classe de maior poder aquisitivo que se 

utiliza das ciclovias prioritariamente para o lazer. Barbiero (2020) corrobora essa afirmação ao 

analisar que com a construção de ciclovia ao longo da avenida Racanello há a possibilidade de 

integração por meio de bicicletas, mas que se depara na condição de que as ciclovias da cidade 

se limitam às suas áreas centrais, com baixa integração e sem alcance aos demais municípios 

do aglomerado de Maringá, impossibilitando uma alternativa significativa para o movimento 

pendular.  

 De acordo com Savi (2021), é expressivo o aumento de ciclistas na cidade 

recentemente, citando como exemplo o levantamento de um ponto localizado nas proximidades 

do antigo aeroporto de Maringá, cuja contagem foi de 862 bicicletas circulando em um dia, na 

última semana de maio de 2021. Todavia, não é possível afirmar as origens e destinos desses 

usuários. Há muito o que se construir em termos de ciclovias para configurar um modal 

alternativo em um território relativamente plano e que possui condições na sua própria forma 

para abrigar a ampliação da estrutura cicloviária, além da integração com outros modais. 

 

4. CONCLUSÃO 

 O modelo rodoviarista e voltado para o transporte individual, presente desde o plano 

da cidade polo e cuja estrutura viária marca uma matriz significativa que se reproduziu nas 

expansões urbanas, vem se consolidando no aglomerado urbano de Maringá. As ações 

posteriores ao plano da cidade reafirmaram a lógica inicial de formação da cidade, vinculadas 

ao abandono da estrutura ferroviária para transporte de massa de passageiros que impossibilitou 

a inclusão de outro modal de circulação, além dos possíveis com veículos motorizados sobre 

rodas.  

Todavia, a manutenção da estrada de ferro no centro da cidade, optando-se por 

conservá-la em sua passagem inicial, embora subterrânea a partir da década de 1990, abre a 

viabilidade de seu aproveitamento futuro já que há ligação com os principais municípios do 

aglomerado urbano. A ideia foi cogitada quando da proposta do chamado Trem Pé Vermelho 

que se divulgou como o resgate do trem de passageiros utilizando-se da estrutura ferroviária 

existente, conectando a região de Maringá à região de Londrina, mas não passou do papel e das 

chamadas na mídia, sem encaminhamentos significativos até hoje.  

O que se reitera no aglomerado é o investimento contínuo em soluções que reproduzem 

as ações realizadas no passado, com grandes contornos viários que dividem o território e 
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impactam a paisagem regional e o meio ambiente. Além disso, tais contornos se configuram 

sem considerar as possibilidades de conexões regionais e metropolitanas, apartando territórios 

peremptoriamente com cortes e trincheiras. Ao mesmo tempo, a hegemonia do transporte 

motorizado individual intensifica os congestionamentos pontuais, aumenta o tempo de 

deslocamento e o gasto em energia, além do acréscimo no número de acidentes e mortes no 

trânsito. Demonstramos que a ampliação sistemática da frota de veículos de transporte de 

passageiros individual se aproxima da relação de um habitante por veículo no aglomerado e 

vem sendo a alternativa para deslocamentos mais rápidos e flexíveis do que os realizados pelo 

transporte coletivo rodoviário.  

 O modelo centralizador do planejamento e das ações em transporte coletivo se 

evidencia na construção do Terminal Intermodal, inaugurado no final do ano de 2019, embora 

não se verifique outro modal além do rodoviário. Este fato denuncia a evidente falta de 

integração entre os modais em todo o aglomerado.  

Além disso, a construção de um terminal de grande porte na área central da cidade 

polo é um padrão ultrapassado para este equipamento, já que cada vez mais os postos de 

serviços e empregos se ampliam e se pulverizam na área urbana, e, embora se mantenham 

significativamente nesse município, não estão no centro da área urbana em sua maioria. Outro 

aspecto a ser superado para uma mobilidade urbana mais includente e acessível diz respeito ao 

monopólio da concessão do transporte coletivo cuja empresa executora chegou ao extremo de 

tentar onerar a prefeitura pela diminuição do número de passageiros durante a pandemia de 

COVID-19. Embora tal ação não tenha sido levada a efeito, demonstra, ao nosso ver, o descaso 

da empresa com as pessoas e com o serviço destinado ao público.   

 O direito ao transporte se tornou um dos direitos sociais garantidos pela Constituição 

Federal a partir de 2015, três anos depois da publicação da lei que instituiu a Política Nacional 

de Mobilidade Urbana (Lei Federal n°12.587/12) que tem como suas diretrizes a prioridade aos 

modos não motorizados de transporte e aos serviços de transporte público coletivo sobre o 

transporte individual motorizado.  

Atualmente, no aglomerado, somente Maringá desenvolve o seu Plano de Mobilidade, 

que é um dos instrumentos da lei de 2012, embora, segundo a lei, os municípios com mais de 

vinte mil habitantes e os integrantes de regiões metropolitanas tenham que aprová-lo até abril 

de 2023 para poderem solicitar e receber recursos federais destinados à mobilidade urbana. Esse 

prazo é para municípios com menos de 250 mil habitantes, já os que possuem habitantes acima 

disso devem aprovar o seu plano de mobilidade até abril de 2022. Diante disso, avaliamos que 
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esta seria uma oportunidade singular para se promover a reflexão sobre a mobilidade urbana no 

território funcional do aglomerado urbano estudado, buscando a ruptura com paradigmas para 

se pensar territórios mais includentes e sustentáveis, com integração viária de modais e os 

subsídios ao transporte coletivo que desonerassem as tarifas majoritariamente custeada por 

usuários de baixa renda.  

 Uma das alternativas para a mobilidade urbana sustentável é a ampliação da malha 

cicloviária para além das áreas mais valorizadas do município de Maringá. As ciclovias, assim 

como a ideia do Trem Pé Vermelho, constituem-se em pontos chave para se pensar políticas 

públicas que efetivem o direito à mobilidade, tendo em vista que é condição para se alcançar o 

direito à cidade.  
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DIREITO À CIDADE E DISPUTA PELA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO NA 

REGIÃO NORTE DE TERESINA-PI 
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RESUMO 
A cidade produzida como mercadoria pelo capital (onde o valor de troca suplanta o valor de uso), coloca 

em evidência à contradição entre a reprodução do capitalismo no espaço urbano e a realização plena da 

vida do homem nas cidades. Partindo da perspectiva marxista-lefebvriana analisamos o processo de 

produção do espaço urbano, seus atores (Capital, Estado, Movimentos Sociais), suas contradições e às 

lutas e resistências urbanas que surgem na cidade pelo direito à cidade. Com base em Henri Lefebvre 

direito à cidade significaria uma vida urbana melhorada, renovada, justa, que só seria possível através 

de uma verdadeira revolução urbana que não mudaria apenas a produção do espaço, mudaria a própria 

sociedade. Tomamos à cidade de Teresina-PI e o Programa Lagoas do Norte (PLN), elaborado pela 

Prefeitura Municipal e Banco Mundial, como representação do planejamento urbano enquanto estratégia 

de reprodução do capital no espaço e que contraditoriamente faz emergir o movimento “Lagoas do Norte 

Para Quem?” organizado pelos moradores atingidos pelo PLN como resistência ao Programa sendo, 

portanto, uma luta na cidade pela cidade, contra à cidade como mercadoria, valor de troca e segregação 

socioespacial. Com base nessas considerações temos o seguinte objetivo geral: analisar a disputa pela 

produção do espaço urbano na região norte de Teresina através da atuação do movimento Lagoas do 

Norte Para Quem? Capital e Estado. Realizaremos para isso pesquisas teórica-metodológicas, 

documentais e de campo. A pesquisa de campo foi realizada dentro da região Norte de Teresina e no 

Movimento “Lagoas do Norte Para Quem?”. 

 

Palavras-chave: direito à cidade; produção do espaço urbano; região norte de Teresina-PI. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os problemas urbanos colocam em evidência a produção da cidade como mercadoria, 

naturalizando às desigualdades socioespaciais e produzindo os espaços citadinos enquanto 

potência estranha à vida cotidiana dos moradores. A queda dos referencias urbanos, produção 

do espaço através do valor de troca, privações na vida cotidiana, dificuldades de acesso a 

centralidade do espaço urbano, fazem emergir a necessidade de setores da sociedade se 

organizarem em movimentos sociais e em grupos reivindicarem seu direito à cidade.  

A dualidade da produção do espaço (valor de troca e valor de uso) demonstra que é no 

urbano (na vida urbana) e na vida cotidiana que a busca da superação do espaço como 

mercadoria pode ser realizada. Dessa forma o direito à cidade se insere como condição e meio  

da superação não apenas da produção do espaço apropriada pelo capitalismo, mas também das 

relações sociais que tomaram o espaço como um produto da (re)produção do capital.  

É nesse movimento, contraditório e dialético, que a necessidade de se pesquisar o direito 

à cidade como força revolucionária e transformadora da vida urbana se faz necessário, 

retornando à potência conceitual e política proposta por Henri Lefebvre ainda no final dos anos 

de 1960. Partindo da perspectiva marxista-lefebvriana e construindo o aporte conceitual de 

direito à cidade como plataforma política e revolucionária a realização da pesquisa tem como 

área de estudo a região norte de Teresina-PI. Esse espaço foi escolhido pois se insere dentro do 

contexto apontando anteriormente, onde o espaço urbano, planejado como valor de troca se 

impõe às comunidades criando a necessidade de o surgimento de movimentos sociais 

reivindicarem seu direito à cidade como forma de superação das privações urbanas e sociais. 

A produção do espaço urbano enquanto mercadoria em seu desdobramento produz à 

cidade como negócio fragmentada, segregada, hierarquizada (CARLOS, 2015). Nesse 

momento da produção do espaço urbano ocorrem a destruição dos referencias urbanos e se 

coloca em evidência o embate de múltiplos atores urbanos que produzem e reproduzem o 

espaço. Nesse movimento dialético e contraditório de produção do espaço urbano sob a lógica 

da mercadoria os planos urbanísticos realizados pelo Estado em parceria com o Capital 

assumem o papel de criar as novas possibilidades de expansão do capital dentro das cidades. 

Liberando novas áreas para atender às necessidades reprodução do capital no espaço os 

planejamentos urbanos ao mesmo tempo que criam novas centralidades de expansão do capital 

nas cidades removem comunidades inteiras, construindo novas segregações e privações 

sentidas concretamente no plano do cotidiano, do lugar.    
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Nesse entremeio entre a produção do espaço pelo planejamento urbano e à cidade 

fragmentada pelo valor de troca emergem as tensões urbanas e os conflitos entre os movimentos 

sociais que vivem o espaço como valor de uso e o Capital aliado ao Estado que (re)produz o 

espaço como mercadoria (valor de troca). É nessa perspectiva que se insere o Programa Lagoas 

do Norte (PLN) em Teresina-PI (V. mapa 1) onde o Estado (e Capital) elabora o PLN como 

estratégia para requalificação do espaço urbano dentro da região norte da cidade fazendo 

emergir nos moradores a necessidade de se organizarem em movimento social como forma de 

resistência a execução desse Programa. 

 

Mapa 1: Localização da região norte de Teresina-PI 

 Fonte: Brandão, 2019.  

 

O PLN surge no início dos anos 2000 fruto da parceria entre Governo Federal, Prefeitura 

Municipal de Teresina (PMT) e Banco Mundial, segundo os organizadores o PLN objetivava 

melhorias urbanas, ambientais e sociais na região norte da cidade (TERESINA, 2014a).  

A primeira etapa do programa Lagoas do Norte foi iniciada em 2008 e concluída em 

2016. Em 2014 a PMT realizou um selamento dos imóveis que seriam impactados pela segunda 

etapa do Programa Lagoas do Norte. Esse selamento e a necessidade de reassentamento de mais 
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de 1700 moradores (TERESINA, 2014a) foi o estopim para que o Centro de Defesa Ferreira de 

Sousa, instituição formada por moradores da avenida Boa Esperança, umas das áreas 

impactadas pela segunda fase do Programa, buscasse apoio no Ministério Público e fundassem 

o movimento “Lagoas do Norte Para Quem?” alegando falta de participação popular da 

comunidade na construção do Programa Lagoas do Norte e uma série de outras reivindicações 

a respeito tanto do Programa como das políticas urbanas, sociais e ambientais elaboradas pela 

PMT na área.  

Diante disso, portanto, o “Movimento Lagoas do Norte para quem?” surge na tentativa 

de superação dos conflitos e privações impostos pelo Programa Lagoas do Norte e Prefeitura 

Municipal de Teresina, onde os moradores atingidos pelo PLN passaram a se organizar em um 

movimento social buscando a luta e resistência pela defesa do seu lugar, o valor de uso do 

espaço, sua participação na centralidade urbana e a participação real e concreta na elaboração 

e execução do PLN. Esse movimento foi inicialmente chamado de “Boa Esperança Resiste” em 

homenagem à avenida Boa Esperança, principal área impactada pelo Programa e sede do 

movimento. 

O PLN, porém, se insere em um contexto urbano mais amplo, representando 

concretamente no plano do cotidiano, do lugar e em escala local (dentro das cidades) 

representações da produção do espaço urbano em níveis globais. Destarte no plano local, do 

lugar, do cotidiano através do PLN, são revelados especificidades de um processo urbano que 

é resultado da mundialização da produção do espaço como nova estratégia de reprodução do 

capital dentro dos espaços da cidade (cidade como mercadoria, planejamento urbano como 

forma de reprodução do espaço para o valor de troca e superação da raridade do espaço, 

destruição de referenciais urbanos, criação de novas segregações e centralidades socioespaciais, 

parcelamento dos espaços das cidades).  

Nesse movimento de produção vai caber ao Estado (aliado ao Capital) através do 

planejamento urbano produzir e reproduzir à cidade enquanto valor de troca, impondo um 

processo de urbanização como potência estranha aos moradores da cidade, modificando os 

referenciais urbanos e realizando a produção da cidade como mercadoria. Entrando em conflito, 

portanto, a necessidade da vida e a reprodução do capital no espaço.  

O processo de urbanização capitalista, notoriamente e dialeticamente, põe em evidência 

a contradição entre a produção do espaço como valor de uso e a produção do espaço como valor 

de troca. Esse contraste de produções espaciais no espaço mercadoria torna à cidade um 

verdadeiro campo de embate e lutas socioespaciais. Nesse campo de contradições emergem as 



 

 
 CAPÍTULO 11 

DIREITO À CIDADE E DISPUTA PELA PRODUÇÃO 
DO ESPAÇO URBANO NA REGIÃO NORTE DE 

TERESINA-PI 
 

214 
 

lutas pelo direito à cidade (lutas no espaço pelo espaço) através dos movimentos sociais urbanos 

que objetivam um espaço produzido pelo valor de uso e uma produção espacial democrática e 

justa distante do espaço como mercadoria. 

O direito à cidade como bandeira de luta pode ser percebido em duas dimensões de 

análise, a dimensão prática e a dimensão teórica. No campo da teoria o conceito de direito à 

cidade foi inicialmente proposto por Henri Lefebvre em seu livro “O direito à cidade” (1968) 

sendo visto como uma luta não apenas por melhorias urbanas e justiça espacial e sim uma 

revolução no processo de produção das cidades e também por consequência da própria 

sociedade capitalista (LEFEBVRE, 2001). Nessa pesquisa o Direito à cidade é entendido de 

acordo com a perspectiva marxista-lefebvriana sendo fundamentado com base em Henri 

Lefebvre e autores que trabalhem o conceito de modo semelhante, sem negar sua potência 

revolucionária dentro do processo de urbanização.  

No campo da prática urbana, ainda que distante do que proposto por Lefebvre, no Brasil, 

foi criada em 2001 a Lei 10257, denominada Estatuto das Cidades, trazendo em seu bojo artigos 

que remetiam a reivindicações dos movimentos urbanos da época. É bem verdade que embora 

o Estatuto represente uma importante vitória dos movimentos e da sociedade em busca de 

melhorias urbanas, seu papel ainda está distante do proposto por Lefebvre e sua atuação ainda 

é mais no campo teórico do que na prática da urbanização. O Estatuto, porém, ainda tem sua 

função social reiteradamente negligenciada na execução das políticas públicas que acabam 

contribuindo para a reprodução capitalista no espaço, revelando uma contradição do próprio 

papel do Estado no planejamento urbano.  

Dessa forma o Estado, na construção de políticas urbanas e legislações urbanísticas 

como o Estatuto das Cidades, mesmo alegando possuir interesse em produzir cidades mais 

justas, democráticas e em conformidade com direito à cidade, ainda que um direito à cidade 

distante do proposto por Lefebvre, utilizando o conceito de um modo mais paliativo para 

pequenas melhorias urbanas e participações populares do que um conceito revolucionário, ao 

chegar na prática da urbanização o Estado utiliza um planejamento urbano distante das 

necessidades reais da população e próximo dos interesses do capital e sua reprodução no espaço 

da cidade, negando a participação popular ou falseando de modo a legitimar a execução dos 

planos urbanísticos (GOTTDINIER, 1997).  

Audiências públicas que inicialmente surgem como instrumentos de participação 

popular e das comunidades atingidas por projetos urbanos tornam-se nas mãos estatal palcos de 

negação e segregação em prol de um suposto saber neutro e técnico. 
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A partir dessas considerações iniciais à problemática da pesquisa pode ser levantada, 

onde a produção do espaço enquanto mercadoria  (valor de troca) pelo Estado aliado ao Capital 

através do planejamento urbano (como ideologia de um espaço produzido de modo neutro e 

como prática) se realiza produzindo à cidade como potência estranha (destruindo referencias 

urbanos, modificando as relações socioespaciais, construindo uma cidade enquanto privação 

para os moradores e dificultando os acessos às centralidades urbanas) faz emergir a necessidade 

dos movimentos sociais urbanos lutarem pelo direito à cidade como forma de superação da 

cidade como mercadoria e a realização plena da produção do espaço enquanto valor de uso. 

Nesse movimento dialético se insere o PLN, contendo a participação de múltiplos atores 

urbanos (Capital, Estado e Movimentos Sociais) que através de lutas no espaço pelo espaço 

disputam a apropriação do espaço na região norte de Teresina.   

Partindo dos questionamentos levantados na pesquisa elaboramos algumas questões que 

deverão nortear a investigação; Como a produção do espaço como mercadoria (valor de troca) 

através da aliança Capital e Estado produz espaços da cidade segregados e amplia às 

desigualdades socioespaciais que vão criar os processos de resistência e lutas pelo espaço no 

espaço? Quais as intencionalidades e estratégias do Capital na produção do espaço urbano como 

mercadoria (valor de troca) que criam as privações e conflitos urbanos com os movimentos 

sociais (valor de uso) pela produção do espaço na cidade? De que formas o planejamento 

urbano, usado pelo Estado na produção do espaço, culmina em conflitos com movimentos 

sociais urbanos pelo uso e apropriação dos espaços da cidade? Qual realidade encontrada na 

região norte de Teresina justificou o surgimento do Programa Lagoas do Norte como estratégia 

de reprodução do espaço urbano em Teresina? Que elementos encontrados no Programa Lagoas 

do Norte e no planejamento urbano realizado na cidade de Teresina criam as privações que 

justificam o surgimento do movimento de resistência e luta pelo direito à cidade Lagoas do 

Norte Para Quem?  

Partindo desses questionamentos foi elaborado o seguinte objetivo geral: analisar a 

disputa pela produção do espaço urbano na região norte de Teresina através da atuação do 

movimento Lagoas do Norte Para Quem? Capital e Estado. Como objetivos específicos foi 

pensando: Caracterizar a produção do espaço urbano na região norte de Teresina-PI; identificar 

a atuação dos atores (Capital, Estado e Movimentos Sociais) na produção do espaço urbano.  

 Diante disso podemos apontar algumas justificativas da necessidade desse estudo 

realizar-se em Teresina, em especial na região norte da cidade: a) Principal ponto de conflito 

pela apropriação do espaço e sua centralidade entre movimentos sociais e PMT dentro da 
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cidade; b) A cidade embora construída através de planejamentos urbanos tem na região norte a 

oposição a esse planejamento estatal, colocando em evidência o par dialético valor de uso e 

valor de troca na produção do espaço urbano; c) A atuação e interesse de diversos atores urbanos 

na produção do espaço na região norte se insere em um contexto global de produção dos espaços 

da cidade,  revelando ás contradições da produção urbana como mercadoria no espaço 

concretamente em nível local, do cotidiano e do lugar; d) A necessidade do conceito de direito 

à cidade como motor de revolução urbana dentro dos movimentos sociais, em especial o 

movimento Lagoas do Norte Para Quem?; e) Em âmbito local e estadual carecem pesquisas 

referentes ao direito à cidade e movimentos sociais, revelando, portanto, o pioneirismo da 

pesquisa dentro da geografia urbana piauiense.  

Nessa perspectiva o estudo sobre lutas e resistências urbanas dentro da região norte de 

Teresina ainda que se insira em um contexto local tem o caráter de relevar e compreender a 

dimensão da produção do espaço como mercadoria em nível global, revelando às contradições 

e privações impostas pela aliança Estado e Capital na produção do espaço através do 

planejamento urbano como valor de troca e fazendo emergir a necessidade dos movimentos 

sociais se articularem na luta pelo valor de uso e direito à cidade em sua dimensão plena de 

modificação urbana e social.   

 

2.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 Para à construção da pesquisa serão utilizados três procedimentos metodológicos 

principais: Bibliográfica, documental e pesquisa de campo. Esses procedimentos foram 

distribuídos de acordo com os objetivos específicos. Á área de estudo dessa pesquisa refere-se 

aos bairros atingidos pelo Programa Lagoas do Norte, mais especificamente à segunda etapa do 

PLN, esses bairros são: Matadouro, Parque Alvorada, São Joaquim, Mafrense, Olarias, Poti 

Velho. Esse local foi escolhido por ser a sede do Movimento Lagoas do Norte Para Quem e do 

Centro de Defesa Ferreira de Sousa, instituição criada pelos moradores atingidos pelo PLN na 

tentativa de maior poder popular na luta pelos seus direitos.   

A pesquisa Bibliográfica foi realizada com os seguintes autores principalmente: Alves 

(2015), Carlos (2015); (2017); (1994), Alvarez (2015), Lefebvre (2001); (1948). (1968), 

Harvey (2014), Gohn (2007), Souza (2013).  

A realização da pesquisa de campo, para construção do penúltimo e último objetivo 

específico, contará com participação em reuniões, oficinas, manifestações, mapeamentos com 
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uso de diário de campo para realizar anotações das participações e entrevistas na comunidade 

e fora dela.  

Também serão realizadas entrevistas semiestruturadas com os moradores da área de 

estudo sobre o espaço em que vivem. Dentro dessa etapa serão realizados registros fotográficos, 

escritos e elaboração de mapas da área de estudo através do software Quantum Gis e Google 

Earth. 

É importante ressaltar que desde janeiro de 2018 são realizadas pesquisas dentro dá área 

pelo presente pesquisador. Essas pesquisas só foram possíveis devido à participação no Grupo 

de Extensão “Lagoas do Norte Para Quem? Diálogos e Práticas a Partir da Educação Popular” 

da Universidade Estadual do Piauí-UESPI. Esse grupo foi criado a pedido do Centro de Defesa 

Ferreira de Sousa para a UESPI. O grupo tinha inicialmente a tarefa de auxiliar os moradores 

atingidas pelo PLN na realização de um cadastramento dos imóveis e perfis econômicos, 

culturais e sociais das comunidades que seriam impactos pela 2ª etapa do Programa. 

O cadastramento dos imóveis foi uma solicitação do Ministério Público do Estado e 

Defensoria Pública da União que após à elaboração do documento referentes ao dique dos rios 

Parnaíba e Poti em dezembro de 2017 requereu junto a PMT a necessidade da realização de um 

novo mapeamento que deveria ser realizado pela própria comunidade atingida pela segunda 

etapa, para contrastar com as informações elaboradas pela Prefeitura de Teresina sobre o espaço 

que seria impactado pelo Programa.  

 

3 PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO, DIREITO À CIDADE E MOVIMENTOS 

SOCIAIS 

É através do espaço que o homem produziu sua vida e o mundo que vive. A produção 

do espaço é, portanto, uma dimensão da própria produção social. Essa apropriação do espaço 

pelo homem realizou-se de modo diferente ao longo da história e no capitalismo o espaço 

assume um novo e determinante papel dentro da produção do capital, tornado- se uma 

mercadoria como todos os produtos do trabalho humano. Sendo uma extensão do trabalho 

humano o espaço, apropriado como mercadoria é produzido como valor de troca.  

A partir do momento que o próprio espaço torna se mercadoria ele passa a ser 

incorporado pelo capitalismo em sua reprodução e acumulação tornando-se condição, meio e 

produto de (re)produção do capital e da vida humana. Como aponta Lefebvre (1973) não é 

apenas a sociedade inteira que é o local de produção capitalista, mas o espaço inteiro. Nesse 

avanço capitalista sobre o espaço Lefebvre explica que o espaço natural vai sendo reduzido e 
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transformado em um produto social, fragmentado, setorizado, reproduzindo ativamente as 

relações de produção ao mesmo tempo que contribui para sua manutenção e consolidação 

(LEFEBVRE, 1973). 

O próprio ato de produção da vida é o ato de produção do espaço. Para Carlos (2011) o 

homem não produz apenas o mundo concretamente, ele também produz uma consciência sobre 

esse mundo, produzindo a si mesmo no processo de produção, enquanto homem social, suas 

consciências, seus desejos. De um lado o espaço possui uma dimensão real e concreta e do outro 

um conceito abstrato. No concreto o espaço é o lugar de realização da vida, construção de 

referenciais, identidades, sentidos.  

Lefebvre com base no método progressivo-regressivo, a partir de sucessivas análises 

sobre a produção do espaço urbano vai constatar que nesse processo às novas sociedades se 

apropriam de espaços preexistentes, modelados anteriormente e vão desintegrando esses 

espaços de acordo com suas necessidades de produção (LEFEBVRE, 1968). Na produção do 

espaço mercadoria o valor de troca se sobrepõe ao valor de uso e o capital se expande em 

direção a toda vida, subjugando-a no plano da vida cotidiana, do lugar, da reunião.  

Nesse momento de produção do espaço o capitalismo reproduz à cidade como um 

negócio criando novos setores, fragmentando os espaços da cidade, parcelando, hierarquizando 

e aprofundando desigualdades socioespaciais. Essa produção no espaço do espaço cria desde 

mercadorias e bens de consumo até a própria cidade como mercadoria.   

Diante disso Carlos (2015, p. 60) nos diz que:  

No capitalismo, a produção expande-se espacial e socialmente (no sentido que penetra 

toda sociedade incorporando todas as atividades do homem e redefinindo-se sob a 

lógica do processo de valorização do capital – o espaço tornado mercadoria sob a 

lógica do capital fez com que o uso fosse redefinido pelo valor da troca. A produção 

do espaço se insere na lógica da produção capitalista que transforma toda produção 

em mercadoria.   

 

Nesse processo de incorporação capitalista do espaço urbano à cidade torna-se um 

espaço de desigualdades e os processos urbanos visam a reprodução continuada do capital 

através da produção do urbano como valor de troca e apropriação privada da produção social.  

Como valor de troca e a materialização da contradição fundamente da reprodução 

capitalista do espaço (produção social/ apropriação privada) o espaço produzido como 

mercadoria entra em contradição com o valor de uso e reprodução da vida humana.    

A cidade produzida como mercadoria e negócio pelo Capital aliado ao Estado 

hierarquiza os locais de acordo com sua necessidade de reprodução. Em detrimento a esses dois 

grupos os sujeitos sociais passam a ocupar espaços constantemente segregados e distantes das 



 

 
 CAPÍTULO 11 

DIREITO À CIDADE E DISPUTA PELA PRODUÇÃO 
DO ESPAÇO URBANO NA REGIÃO NORTE DE 

TERESINA-PI 
 

219 
 

áreas centrais ou que não interessam ao capital no momento. Tendo seu espaço produzido como 

valor de uso esses grupos buscam legitimar seus direitos a centralidade e vida urbana, à reunião, 

constantemente negada e alienada pelo espaço produzido enquanto mercadoria (valor de troca).  

Pádua (2018) contextualiza que o espaço através da instrumentalização das estratégias 

do Estado e Capital passa a entrar em estranhamento com a reprodução da vida revelando às 

contradições que são resultados das necessidades econômicas. Destarte a propriedade privada 

anteriormente mediada pelo uso sofre um processo de valorização entrando em contraste com 

às necessidades de reprodução da vida, do cotidiano, da cidade como reunião, culminando em 

segregações que se manifestam no campo da prática socioespacial concreta.   

A respeito disso Carlos (2013) afirma que a segregação se manifesta na dimensão do 

cotidiano, nos diferentes acessos à moradia, transportes, pouco ou nenhum acesso às atividades 

urbanas, incluindo lazeres. O espaço então, enquanto condição, meio e produto da vida humana 

se torna um campo de embates e lutas pela sua produção, colocando em evidência às 

contradições capitalistas de produção do espaço e os movimentos que reivindicam o espaço 

como valor de uso.  

Essa contradição espacial é apontada por autores como Pádua (2015), onde o mesmo 

analisa a atuação do Estado e Capital na produção do espaço. O autor comenta que amparado 

por um grande poder de barganha com o Estado o Capital passa a produzir à cidade com 

estratégias voltadas para sua valorização. Em detrimento a isso emergem os movimentos sociais 

confrontando a dominação do Estado e Capital, atuando contra a reprodução do espaço como 

mercadoria e lutando por elementos concretos da vida cotidiana na cidade (PÁDUA, 2015).  

Através dessa privação do urbano e da vida cotidiana, que se faz necessário mudar à 

cidade e a sociedade, em busca da superação da produção do espaço como valor de troca em 

direção a produção do espaço como valor de uso e a uma revolução urbana, ainda que utópica, 

mas necessária em busca do direito à cidade em sua plenitude.  

O conceito de direito à cidade foi proposto apenas no final da década de 1960 na obra 

de Henri Lefebvre, sendo um marco histórico na luta pela vida urbana. Para Lefebvre (2001) o 

direito à cidade iria muito além de apenas melhorias urbanas e participação popular nos 

planejamentos urbanos, sendo uma vida urbana melhorada e renovada, mais justa, que só seria 

possível através de uma verdadeira revolução urbana realizada pelos citadinos. Essa revolução 

não se restringiria apenas ao espaço, mas também a sociedade e às relações de troca que se 

apropriaram da vida urbana. O autor ainda afirma que existe uma relação entre direito à cidade 

e centralidade urbana, possibilidade de reunião entre todos os objetos e sujeitos. Dessa forma o 
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direito à cidade seria uma forma legítima de recusa a se afastar da realidade urbana por uma 

organização segregadora.  

Nessa construção histórico-conceitual o direito à cidade em muitos momentos foi 

interpretado e analisado como um conceito que não colocaria em xeque o próprio processo de 

urbanização, suas contradições e desigualdades espaciais, sendo considerado por muitos autores 

um conceito muito mais paliativo, domesticado que se referia a melhorias urbanas ou 

participação popular. Nessa pesquisa, porém, direito à cidade é compreendido e analisado com 

base na perspectiva marxista-lefebvriana, portanto, não perderá sua essencial revolucionária e 

sua potência transformadora da vida urbana.    

Dessa forma, ainda que a pesquisa demonstre ideias contraditórias a proposta de Henri 

Lefebvre, como forma de analisar as múltiplas possibilidades de análise sobre direito à cidade 

(e como esse conceito domesticado pelo Capital e Estado assume papel ideológico de legitimar 

ações que contrastam com o direito à cidade como revolução da vida urbana) é com base na 

perspectiva marxista-lefebvriana que a teoria será construída. Destarte buscamos demonstrar a 

emergência de um resgate do direito à cidade em sua visão revolucionária como forma de 

suplantar às privações impostas pela produção do espaço enquanto mercadoria (valor de troca).  

Diante dessas considerações anteriores corroborando com Henri Lefebvre, Purcell 

(2014) afirma que mudar à cidade é muito além de lutar por moradia e melhorias urbanas é a 

reinvenção da própria produção do espaço urbano, criando uma nova sociedade muito além do 

capitalismo, do Estado e as práticas da sociedade atual. 

Dentro desse ponto de vista Harvey (2014) considera direito à cidade como uma 

necessidade de reinventar às cidades de acordo com os mais profundos desejos e valor de uso, 

sendo ainda um direito muito mais coletivo que individual onde sua realização dependeria do 

exercício de poder coletivo em uma sociedade organizada que buscasse a legitimação desse 

direito que no processo de urbanização capitalista encontra-se negado. 

Harvey (2014) explica, portanto, que esse direito seria ao mesmo tempo uma queixa e 

uma exigência objetivando uma vida urbana mais divertida e menos alienada, menos 

conflitante, dialética e aberta a futuros e embates. Pádua (2017) pontua que na atual produção 

da cidade capitalista a grande maioria dos citadinos vivem à cidade como uma privação, tendo 

seu direito à moradia, lazer, cultura e toda uma infraestrutura social e urbana negada. 

Nesse processo o próprio papel do Estado busca legitimar a produção do espaço urbano 

pelo capital e termos como “revitalização urbana”, “espaços degradados”, “crescimento 

desordenado” e “desenvolvimento sustentável” usados nos planejamentos urbanos assumem a 
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função de justificar melhorias urbanas para reprodução do capital no espaço que culminam em 

processos de segregação socioespacial, reassentamentos involuntários, privações urbanas, 

destruição de referenciais e de lugares. Dessa forma, a aliança Capital e Estado no planejamento 

urbano produz à cidade como mercadoria, um negócio, contrastando com o valor de uso dos 

sujeitos sociais e pondo em contradição às necessidades da vida humana e às necessidades do 

capital no espaço.  

O direito à cidade buscaria uma superação da ótica liberal e neoliberal de produção do 

espaço urbano, onde o lucro, o direito à propriedade e o valor de troca do solo urbano tornaram- 

se maiores que às necessidades e demandas humanas. Ao se reivindicar o direito à cidade se 

propõe um direito transformador, modificando como às cidades são feitas e refeitas, sendo 

possível sua realização através de um modo radical e fundamental (HARVEY, 2014). 

A compartimentação do espaço urbano e sua desigualdade como nos lembra Canuto 

(2010) vão trazendo problemas como: violência, falta de lazer e cidadania, além de privações 

sociais. Carlos (2016) trabalha o conceito de direito à cidade como sendo uma necessidade para 

a superação da contradição entre valor de uso e troca que impregnou a própria produção do 

urbano. A autora não dissocia a produção do espaço com uma própria dimensão da sociedade, 

para ela ao passo que a sociedade capitalista produz o espaço urbano, materializando às 

desigualdades o direito à cidade em uma de suas dimensões objetiva uma mudança da própria 

sociedade. 

Para Carlos (1994) direito à cidade seria o direito à participação em uma sociedade de 

excluídos, uma luta por cidadania e por transformações socioeconômicas e espacial em uma 

sociedade segregada. A autora em outra obra contextualiza o direito à cidade também como 

sendo um projeto possível-impossível superando a sociedade de consumo através da construção 

de um novo projeto social (CARLOS, 2015).   

Alves (2016) destaca que direito à cidade seria um projeto virtual da construção de uma 

nova sociedade, além da atual consumista. A autora ainda comenta que seria um projeto de 

apropriação de riquezas, arte, cultura, lazer que são produzidas socialmente negando a 

sociedade atual onde tudo é transformado em mercadoria e através disso determinadas camadas 

são negadas a possibilidade de usufruir de equipamentos públicos e privados. 

Como comentado anteriormente o direito à cidade ao longo de sua construção teve seu 

papel revolucionário constantemente negado e domesticado sendo evocado com muita 

facilidade ao se se referirem a quaisquer melhorias urbanas, tornando-se em muitos casos um 

conceito paliativo que não põe mais em xeque a própria lógica global de produção capitalista. 
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Nesse caso emerge a necessidade de se retornar as bases do direito à cidade como urgência, 

colocando novamente em evidência às contradições socioespaciais que norteiam a produção do 

espaço urbano e ir em direção a um novo modelo de produção espacial e consequentemente, 

uma nova sociedade urbana.  

Urge compreender que o direito à cidade ao ser incorporado de modo institucional teve 

sua potência revolucionária banalizada. Como afirma Volochko (2018) o esvaziamento prático 

e conceitual de direito à cidade pode está obstruindo a capacidade utópica e a radicalidade do 

conceito na sua luta contra a despossessão e naturalização da propriedade privada.   

Dessa forma um dilema que permeia a construção do direito à cidade é como efetivá-lo 

na prática urbana, sem que esse direito perca sua potência revolucionária. Para isso autores 

como Carlos (2015); Nogueira e Verdi (2015) comentam que o direito à cidade ainda que 

projeto utópico assume uma posição decisiva dentro do processo de urbanização, sem o direito 

à cidade nos moldes propostos por Lefebvre não haveria a ideia de movimento e sem 

movimento não é possível a construção de uma revolução (que colocaria em xeque a atual 

produção do espaço como mercadoria). Nesse movimento revolucionário, direito à cidade, 

portanto, buscaria superar às desigualdades de acesso à centralidade urbana e privações 

impostas no cotidiano construindo uma nova sociedade urbana (e por conseguinte uma 

produção do espaço urbano diferente da produção como valor de troca). 

Como potência revolucionária direito à cidade assumiria a capacidade de transformação 

da sociedade e do espaço, superando o valor de troca (a cidade como mercadoria) e às relações 

socioespaciais capitalistas de produção indo em direção a uma nova sociedade e vida urbana, 

transformada e renova, onde as apropriações do espaço se realizariam pelo valor de uso. 

 Nessa construção histórica conceitual o direito à cidade começou a ser refletido e usado 

como plataforma de luta pela sociedade civil, de modo coletivo, através principalmente de 

movimentos sociais urbanos que embora em muitos casos pensem o direito à cidade do ponto 

de vista de participação popular e melhorias urbanas o utilizam como bandeira de luta para uma 

cidade mais justa e democrática. 

Nessa sociedade desigual e privativa surgem os movimentos sociais urbanos que nas 

palavras de Pádua (2017) são os grupos da sociedade civil que que buscam serem os produtores 

do espaço, construindo uma cidade mais justa produzindo concretamente o direito à cidade além 

da produção como mercadoria e troca. A sociedade em movimento, portanto, além de 

desnaturalizar as desigualdades urbanas buscaria a superação dessas privações reivindicando o 
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direito à cidade e sua força revolucionária para construir uma nova produção do espaço urbano 

(e da vida urbana).  

Os movimentos sociais como aponta Kowarick (1985) passaram a desnaturalizar os 

problemas sociais e através da articulação em movimento buscam superar as privações que são 

submetidos. O ato de resistência dos populares e manifestação de seus direitos é um mecanismo 

árduo, porém indispensável, construído por indivíduos populares organizados em uma rede de 

movimentos sociais com traduções de ementas políticas comuns ao coletivo, nelas transporta-

se simbólicas necessidades, no que diz respeito: as privações do cotidiano, a exclusão pela 

máquina estatal e principalmente a luta pela moradia e pela cidade (SHERER-WARREN, 

2008). 

Lefebvre em sua obra não utiliza o termo movimento social. Para o autor ao invés de 

movimentos sociais trata-se de movimentos de usuários (LEFEBVRE, 1976). Lefebvre (1976) 

afirma que embora a classe dos trabalhadores tem poder de produção do espaço, seu poder, 

sozinho, é limitado.  Através da reunião desses grupos em movimentos dos usuários eles 

reclamariam a produção do espaço indo além do valor de troca, tipicamente capitalista, 

produzindo à cidade com base no seu valor de uso. Estes atores seriam fundamentais na 

revolução da produção cidade e sociedade proposta pelo autor. A própria luta de classes seria 

materializada na luta pela produção do espaço. 

Na dimensão apontada por Lefebvre é através das privações sentidas no cotidiano 

programado, impostas pelo capital que os grupos sociais se uniriam em busca da superação de 

suas opressões. Dessa forma é no cotidiano e no proletariado em movimento que estaria a 

possibilidade de revolução em direção a uma nova sociedade urbana. 

Como apontando por Ribeiro (2018) a escala do cotidiano e do lugar é um campo 

privilegiado pois ao mesmo tempo que é nela que se sente de modo mais concreto o mal estar 

e a miséria de uma vida de privações é nela que contraditoriamente se encontram as ferramentas 

de superação e possibilidade de organização da sociedade em movimentos.   

No Brasil após principalmente o período dos governos militares os movimentos sociais 

urbanos retornam suas atenções por questões principalmente de moradia, porém como aponta 

Souza Júnior (2007) essa luta por moradia não é apenas pelo ato de habitar, mas também todas 

as condições necessárias para uma boa habitabilidade. Podem ser citados quatro grandes 

movimentos sociais urbanos que atuam no Brasil, são eles: Central de Movimentos Populares, 

Movimento Nacional de Luta Pela Moradia, Confederação Nacional de Associação de 
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Moradores e União Nacional de Moradia Popular. Juntos esses e outros movimentos integram 

o Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU) fundado em 1987. 

A emergência da necessidade dos movimentos reivindicarem seus direitos quanto atores 

no processo de urbanização e ativos no planejamento deve-se muito em função ao planejamento 

urbano como forma de produção de novas segregações onde discurso do Estado na produção 

do espaço urbano muitas vezes é embebido em um saber “acrítico”, técnico, científico e  

supostamente neutro que atrita com o modo de vida das comunidades que tem seu espaço 

invadido e redefinido por planos urbanísticos, perdendo referencias urbanos. Ocasionado, 

portanto, uma relação contraditória entre o planejamento urbano, feito pelo Estado (e Capital), 

e os atingidos por ele no plano do vivido e do concreto. 

Lefebvre (1948) aponta que é na racionalidade técnica que se justificam às ações de 

retirada dos moradores de áreas do interesse do capital, possibilitando o surgimento de novas 

racionalidades em detrimento da expulsão de populações inteiras para novas áreas. A técnica, 

portanto, aliada ao capital e urbanismo refaz à cidade embelezando áreas ditas degradadas ou 

ociosas, criando novos espaços para a reprodução do capital no espaço e segregando populações 

inteiras a locais cada vez mais distantes das centralidades. 

A racionalidade técnica empregada pelo Estado aparece como estratégia para produzir 

espaços que aparentem ter uma neutralidade, racionais, lógicos, porém, na prática esses espaços 

buscam a valorização do lucro no espaço, produzindo ao mesmo tempo novas centralidades e 

novas segregações, parcelando e hierarquizando à cidade, superando a raridade do espaço. Na 

propriedade privada ao mesmo tempo que o espaço se torna necessário para a expansão do 

capitalismo em sua acumulação ele se torna raro, trata-se de uma contradição dessa sociedade, 

portanto, se faz necessário a realização de planejamentos urbanos que busquem a conquista de 

novas áreas já edificadas para que elas sejam liberadas para nesse novo processo produtivo 

(CARLOS, 2018).    

Diante disso às resistências urbanas surgem como forma de produzir o espaço, revelando 

a luta no espaço pelo espaço através de cartazes, manifestações, novos documentos, produção 

de vídeos, casas, ruas, artes, denunciando o planejamento urbano e reivindicando seus direitos 

dentro da cidade. Ainda que esses movimentos não sejam homogêneos entre si, possuam 

diferenças, suas práticas urbanas de luta revelam a identidade da comunidade, seus desejos, 

memórias. Essas lutas, portanto, nascem na própria contradição da produção do espaço como 

mercadoria.  
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Alvarez (2015, p. 75) ao comentar a respeito da importância dos movimentos se 

organizarem como caminho de uma nova sociedade vai dizer que:  

O que parece estar posto é que o horizonte de ampliação das lutas e organização dos 

movimentos sociais é o caminho para fazer construir uma sociedade pautada em outro 

marco de sociabilidade, em que o espaço seja, sobretudo a possibilidade de 

apropriação e uso por todos e a centralidade urbana se realize como lugar de encontro, 

da reunião.   

 

A organização da sociedade em movimento é essencial na superação das privações 

sociais e espaciais impostas pelo capital ao produzir à cidade como negócio. Percebe-se, 

portanto, uma urgência de apropriação do espaço urbano como valor de uso na prática espacial 

superando a produção da cidade como mercadoria e valor de troca. Diante disso a construção 

do direito à cidade enquanto força revolucionária pelos movimentos sociais como projeto real 

e concreto é essencial para a superação das privações e contradições capitalistas que se 

apropriaram da produção da cidade.    

 

4 O DIREITO À CIDADE E MOVIMENTO LAGOAS DO NORTE PARA QUEM? 

Inicialmente ressaltamos que Teresina, embora seja uma cidade que já nasce com status 

de planejada e moderna em contraste com o obsoleto e antigo, restringiu o seu planejamento 

urbano a áreas especificas da cidade. Dessa forma ainda que à cidade se apresentasse como 

moderna, essa modernidade entrava em contraste com outras áreas da cidade, em especial a 

região norte. O núcleo populacional mais antigo da cidade, inclusive, se localiza na região norte 

da cidade, nas proximidades da confluência dos rios Parnaíba e Poti onde anteriormente viviam 

os índios Potis e após 1760 passou a ser ocupada por Domingos Jorge Velho e suas fazendas 

de gado (TERESINA, 2016).  

Diante disso, embora a região norte seja o núcleo de povoamento mais antigo do 

munícipio, “à cidade” (maneira que os moradores das áreas periféricas se referiam ao centro da 

capital) oficialmente, ou melhor, sua área central, foi fundada apenas em 1852 em uma área 

considerada mais salubre e segura, sem ocorrência de enchentes e febres que atingiam a região 

norte do município (LEAL JÚNIOR. 2014).   

Enquanto a área central da cidade, tinha como forma de produção do espaço a 

participação ativa do Estado através, principalmente, de planejamentos urbanos orientando seu 

processo de urbanização, a região norte da cidade crescia sem maiores intervenções de políticas 

públicas urbanas, ocasionando um crescimento “desordenado”, na percepção do Estado, que 

submeteu gradativamente os contingentes populacionais de baixa renda, expulsos de outras 
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áreas da cidade pelos planos urbanísticos e vindo de outros munícipios para essa região (SILVA 

e SCABELLO, 2013).  

Esse local passa a receber os contingentes populacionais principalmente em virtude de 

sua característica ambiental, que tornava o solo urbano mais desvalorizado em contraste a 

outros locais da cidade. De acordo com Campelo (2005) no local existem cerca de 30 lagoas 

naturais e artificiais, ocasionadas principalmente pelo ofício de olarias, vazantes, extração de 

minerais realizadas nessa região. Com uma área correspondendo a aproximadamente 10 km², 

sendo um sistema natural de acumulação de água.  Esse espaço, portanto, passa por um processo 

de produção que contrastava com a área central, colocando em evidência o valor de uso e a luta 

por habitação e sobrevivência na cidade, em contraste ao valor de troca, da cidade planejada 

para ser moderna, centro político e financeiro para às camadas sociais mais ricas do Piauí.  

A partir da segunda metade do século XX, porém, uma mudança significativa na 

produção do espaço teresinense ocorre. Como forma de resolução dos conflitos e dualidades 

presentes na produção do espaço da cidade, o Estado buscando atender a um mercado 

imobiliário que tinha forte presença do capital público passou a reassentar tano os moradores 

que se deslocavam para à cidade vindo de outros munícipios quanto moradores de Teresina que 

ocupavam terrenos socioambientalmente vulneráveis passando a serem deslocados para 

conjuntos habitacionais recém criados nas periferias urbanas da cidade, distantes das áreas 

centrais, com pouca ou nenhuma infraestrutura. 

Nesse período (entre 1960 e 1990) foram construídas mais de 20 mil habitações 

principalmente nas direções norte, sul e sudeste da capital (FAÇANHA, 1998). Ao mesmo 

tempo que ocorria um deslocamento da população “vulnerável”, de acordo com o poder 

público, para conjuntos habitacionais distantes do centro a região leste, gradativamente, após a 

influência do capital imobiliário, na venda e forte campanha publicitária de que aquele seria o 

novo espaço habitacional de alto status da cidade, passou a receber uma população de maior 

renda tornando se a área nobre da capital, causando um esvaziamento do centro de Teresina 

como área de habitação (LIMA, 2002).  

Apenas no final do século XX, em 1990, às tensões e conflitos pela produção da cidade 

se realizam de modo mais notório, com a atuação mais forte dos movimentos sociais, colocando 

em evidência os contrastes do tecido urbano teresinense e as desigualdades socioespaciais e 

habitacionais que se alastravam na cidade. Colocou-se em xeque pelos movimentos sociais às 

políticas públicas de habitação e o papel do Estado como agente produtor do espaço urbano 

teresinense.  De acordo com Rodrigues Neto (2005) às lutas dos movimentos sociais urbanos 
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de Teresina eram principalmente por moradia e cidadania, desafiando a gestão da cidade, 

buscando combater o déficit habitacional que se alastrava por toda Teresina. Nesse período os 

movimentos sociais passaram a ocupar terrenos “socioambientalmente vulneráveis”, vazios ou 

distantes das centralidades urbanas do capital. 

No início dos anos 1990 com o grande déficit habitacional presente em toda à cidade, o 

Estado através da prefeitura municipal continua uma forte política de reassentamento e 

regularização fundiária. Ao mesmo tempo que a PMT, aliada ao setor imobiliário realiza esse 

processo, documentos elaborados nesse período identificam mais de três mil famílias vivendo 

em área de risco e uma forte presença dos movimentos sociais realizando uma política de 

ocupação de terrenos vazios, latifúndios e vazios urbanos dentro da cidade (TERESINA, 1993). 

Essas ocupações realizavam-se muito em função do que Lima (1996) considerou como 

uma carência e necessidade concretas de buscar sua sobrevivência na cidade ainda sem um 

senso coletivo de movimento social e de direito muito concretos dentro das lutas. Essas 

comunidades passaram então a viver a margem das políticas públicas, ocupando espaços vazios, 

sem uso social, locais vulneráveis socioambientais e produzindo esse espaço de acordo com 

suas relações sociais, valor de uso e necessidade de sobrevivência. 

No início dos anos 2000 a Prefeitura Municipal de Teresina passa a elaborar o Programa 

Lagoas do Norte que de acordo com a PMT buscaria combater a degradação socioambiental e 

realizar melhorias urbanas na região norte da cidade, considerada pela PMT, lócus de pobreza 

e degradação socioambiental (TERESINA, 2014a). Esse programa foi inicialmente dividido em 

quatro etapas e têm como principal ponto de conflito a relação entre o Estado, através do 

planejamento urbano, e os movimentos sociais presentes na região que reivindicam seu direito 

à cidade, moradia e maior participação popular dentro do PLN. 

Esse programa se insere, porém, em uma nova agenda urbana empregada pela Prefeitura 

Municipal de Teresina, tendo como base a Agenda 21 da ONU e conceitos como 

desenvolvimento sustentável e sustentabilidade como norteadores do processo de urbanização 

da cidade. O próprio plano diretor da capital, lançado em 2006 tinha como título “Agenda 2015- 

Desenvolvimento Sustentável”. 

Algumas considerações sobre a Agenda 21 e sua utilização no planejamento urbano são 

importantes. Para Rodrigues (2016) a Agenda 21 ao ser utilizada pelo Estado oculta uma série 

de problemas como conflitos, desigualdades, agentes, contradições e segregação socioespacial 

em prol de discursos como sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e meio ambiente, 

negando às contradições dá produção do espaço urbano e produzindo uma cidade modelo. 
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Dessa forma a integração entre poder público e desenvolvimento sustentável na produção do 

espaço urbano constantemente oculta processos de segregação e exclusão modificando à cidade 

como mercadoria para especulação imobiliária e turismo.  

A primeira etapa do PLN teve como principais focos de atuações os bairros: São 

Joaquim, Parque Alvorada, Matadouro. De acordo com a Prefeitura às principais realizações 

dessa etapa foram: Construção da praça Lagoas do Norte, melhorias urbanas, viárias, 

ambientais e de saneamento, melhoria de capacidade de gestão da PMT e construção do 

residencial Zilda Arns para o reassentamento dos moradores atingidos por essa etapa 

(TERESINA, 2014a). Essa primeira etapa teve como orçamento 100 milhões de reais onde 70 

milhões foram contraídos através de um empréstimo com o Banco Mundial e os outros 30 

milhões da parceria entre PMT e Governo Federal. 

A primeira etapa do Programa, porém, teve como principal realização a remoção de 

mais de 510 imóveis, destes, 327 famílias foram reassentadas no residencial Zilda Arns 

construído através do Programa Minha Casa Minha vida especialmente para os moradores que 

foram atingidos pela primeira etapa do PLN (TERESINA, 2014a). No local que ocorreram os 

reassentamentos foram construídas praças, ampliação de avenidas e ruas além de obras de 

saneamento. Esses reassentamentos muitas vezes não possuem como afirma Rodrigues (2016) 

um estudo de impacto da vizinhança, não se atentam para as mudanças de vida que ocorrem 

quando as famílias são arrancadas de seus lugares, só se fala de compensações ambientais e se 

ignoram questões sociais, culturais. 

Em 2014 a PMT iniciou o processo de elaboração da segunda etapa do PLN. Nesse 

período a PMT começou a realizar o cadastramento dos imóveis que seriam atingidos nessa 

etapa. Foram cadastrados mais de 1730 imóveis que poderiam ter remoção parcial ou total nos 

bairros São Joaquim, Poty velho, Olarias e Mafrense. Aos imóveis que seriam atingidos por 

essa etapa foram colados selos nas portas como forma de demarcar às áreas que seriam 

impactadas na intervenção do Programa Lagoas do Norte. Inicialmente o principal objetivo 

proposta para justificar a necessidade de reassentamento e remoção desses imóveis era a 

duplicação da avenida Boa Esperança (importante eixo de ligação entre a área central e a região 

norte) e construção de uma nova ponte sobre que serviria para ligar a avenida boa Esperança 

com outras áreas da cidade e dá maior fluidez ao trânsito de Teresina (TERESINA, 2014a).  

Para permitir o reassentamento dos moradores da avenida, a Prefeitura de Teresina, 

juntamente com o Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal, iniciaria a construção de 

1.022 unidades habitacionais, na área hoje denominada de Novo Parque Brasil, localizada a 
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cerca de 4 km da área atingida pelo PLN, possuindo dois tipos de habitações principais, 

apartamentos e casas, seguindo o modelo do Programa Minha Casa Minha Vida.  

A PMT, através do documento “Relatório de Avaliação Ambiental e Social” 

(TERESINA, 2014b) também identifica a região como um possível “Cluster” turístico ou 

potencial aglomerado turístico, contando com parques ambientais, polo cerâmico e áreas para 

eventos. Dessa forma, após a remoção dos moradores na segunda etapa, seriam adotadas 

medidas para coibir novas ocupações priorizando o turismo na área considerada um novo polo 

turístico da cidade.  

Nesse mesmo documento a PMT afirma que nessa área coexistem beleza natural com 

território insalubre, degradação ambiental, pobreza, elevada criminalidade e baixa autoestima 

da população. Ressalte-se que este cenário está localizado a apenas 3 km do centro da cidade 

(TERESINA, 2014b). Através dessas informações nota-se que a o discurso do Estado acerca 

desse espaço é que embora seja um local que possua belezas naturais, a existência de pessoas 

de baixa renda morando na região contribui tanto no que diz respeito a problemas como 

degradação ambiental até problemas sociais como pobreza, criminalidade deixando a população 

do local com baixa autoestima devido esse arcabouço de problemáticas. 

 Diante disso nota-se que como justifica da realização do PLN a PMT atribuí a 

comunidade a responsabilidade pelos problemas ambientais e sociais encontrados no local, 

portanto, o Programa viria para reurbanização e requalificar esse espaço como forma de 

superação desses problemas. Esse discurso, porém, busca legitimar um processo de segregação 

e construir um novo espaço, sem a presença dos moradores.  Dessa maneira a aliança entre 

Capital e Estado no planejamento urbano busca permitir que novos espaços possam ser 

reinseridos na centralidade urbana. No caso da área atingido pelo PLN ainda é ressaltado que 

esse espaço se localiza a 3 km da área central de Teresina demonstrando sua importância 

estratégica dentro do processo de (re)urbanização.    

Dessa forma como afirma Rodrigues (2013) os moradores quando ocupam áreas que o 

Estado considera impróprias para moradia e degradas são chamados de dilapidadores do meio 

ambiente, porém, quando essa área passa a ser interesse do capital e os moradores são 

removidos a nova produção do espaço e os produtores são considerados alavancadores do 

desenvolvimento sustentável. Podemos observar, portanto, a contradição do discurso entre a 

produção do espaço pelos moradores e pelo Capital com a participação do Estado na construção 

de políticas e planejamentos urbanos.  
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Esse selamento e a necessidade de reassentamento dos moradores para execução do 

PLN fez com que os moradores da avenida Boa Esperança através do Centro de Defesa Ferreira 

de Sousa (CDFS), órgão criado pelos próprios moradores em 2008, passaram a buscar junto à 

PMT informações referentes ao Programa Lagoas do Norte. Alegando uma falta de diálogo 

com à Prefeitura o CDFS passou então a buscar apoio com o Ministério Público, movimentos 

sociais, universidades, igrejas, objetivando uma maior articulação em prol de maior respaldo 

jurídico e de pesquisas acadêmicas referentes a área para contrastar com os estudos elaboradas 

pela Prefeitura. 

O “movimento Lagoas do Norte Para Quem?” ou como foi inicialmente chamado “Boa 

Esperança Resiste” o movimento contando com o lema “morar, lutar, resistir, daqui nunca sair” 

tinha como meta inicial reivindicar à permanência dos moradores no local e que o Programa 

fosse executado sem que fosse necessário a remoção dos moradores como foi proposto pela 

Prefeitura Municipal de Teresina e uma maior participação da comunidade no planejamento do 

PLN.  

O Centro de Defesa Conta então com o apoio de discentes oriundos de várias 

universidades e faculdades que em muitos casos realizam pesquisas na área com auxílio dos 

moradores. O movimento conta com apoio também de outros movimentos sociais e de igrejas 

que atuam na área dando desde suporte financeiro para os deslocamentos, impressão de 

material, divulgação como também participando ativamente nos protestos e manifestações. 

Algumas instituições como o Ministério Público e Defensoria Pública atuam mais próximos da 

comunidade e prestam um maior apoio.  

O movimento tem como uma de suas principais estratégias de organização social a 

construção de formações pedagógicas sobre questões como: Direito à cidade, direitos culturais, 

organização popular, movimentos sociais, cinemas populares, criação do museu vivo da Boa 

Esperança. O público alvo dessas formações vão desde crianças até adultos. Essas formações 

tem como principais metas buscar uma formação de base e criação de novas lideranças dentro 

do movimento. Essas estratégias contam com a participação e organização de outros 

movimentos sociais e da OPA, organização popular que se encontra em cidades do Piauí 

(Teresina, Parnaíba), Ceará (Fortaleza, Aracati, Sobral, Crateús) e Maranhão (São Luís). Essa 

organização é formada principalmente por membros da Igreja Católica e tem como lema “O 

povo que ousa lutar constrói poder popular".    

Em dezembro de 2017 a PMT, através do Banco Mundial e consultorias de engenharia 

elaboraram um termo de referência sobre o dique dos rios Parnaíba e Poti, construído pelo 
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Departamento de Obras Contra a Seca (DNOCS) em 1970 e posteriormente ampliado em 1985. 

Esse dique tinha como função evitar a ocorrência de novas enchentes ocasionadas pelos rios 

Parnaíba e Poti (TERESINA, 2017). No termo de referência elaborado pela Prefeitura era 

alertado que caso os moradores da avenida Boa Esperança não fossem removidos para outras 

áreas o dique correria risco de romper, haja vista que os imóveis localizavam- se sob o dique, 

fato que era considerado pela PMT um grave problema (TERESINA, 2017). Após o reforço do 

dique e reassentamento dos moradores a PMT iria duplicar a avenida Boa Esperança e construir 

parques urbanos como força de coibir possíveis novas ocupações de moradia na área 

(TERESINA, 2017). 

Esse documento foi amplamente divulgado pela mídia local e contribuiu para uma 

percepção negativa sobre à região e luta dos moradores. Os moradores, porém, juntamente com 

o Ministério Público solicitaram apoio da Universidade Estadual do Piauí para realizar 

mapeamentos da área como forma de contrastar com o discurso empregado pela PMT sobre a 

área e os projetos que seriam realizados na segunda etapa. Contestando a visão da PMT sobre 

o dique o movimento “Lagoas do Norte Para Quem?” alegou que em documentos anteriores 

referentes ao dique a Prefeitura não havia demonstrado a existência de problemas estruturais e 

que as propostas do PLN para a segunda etapa eram que a grande maioria dos moradores seriam 

reassentados para outros locais da cidade em virtude da duplicação da avenida Boa Esperança, 

construção de uma nova ponte sobre o rio Poti e  de parques para lazer e alguns 

empreendimentos imobiliários de maior porte e só após a organização dos moradores e 

participação do ministério público e outros movimentos a PMT mudou o discurso para os 

reassentamentos, passando a justificar sua necessidade pela segurança do dique.  

A mídia é um importante meio de divulgação do Programa Lagoas do Norte, os 

moradores inclusive questionam o papel dela na propaganda negativa da região ao enfatizarem 

que moram em “área de risco”, considerados “pobres” e que suas casas ameaçam grande parte 

da cidade, caso não sejam removidas. Dessa forma, ao conseguirem que suas atividades tenham 

a divulgação, tanto por meio de sites, como televisão, o movimento tenta modificar a visão do 

restante da cidade sobre a área desmistificando o discurso hegemônico do Estado no 

planejamento urbano. 

Embora exista um comitê gestor do PLN com a participação de membros da 

comunidade, ministério público, lideranças políticas e membros da PMT os moradores alegam 

um tecnicismo exagerado por parte da prefeitura, falta de transparência e ausência de 

participação efetiva dos atingidos pelo Programa. Dessa forma através de uma articulação em 
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movimentos sociais a comunidade atingida pelo PLN busca legitimar seu direito à cidade na 

região norte de Teresina-Piauí. 

 

5. CONCLUSÃO 

O direito a cidade é um dos termos mais discutidos desde que foi cunhado incialmente 

no final da década de 1960. Desde então vários teóricos, juristas, movimentos sociais atribuem 

significados distintos que convergem para a luta por uma urbanização mais participativa e que 

os protagonistas sejam os citadinos, sendo uma revolução não apenas do processo de 

urbanização, mas também da sociedade.  

A cidade e seus aspectos visíveis e invisíveis são produções da sociedade que está 

inserida relevando às contradições, desejos e problemas tornando o próprio solo urbano uma 

mercadoria. No contexto da urbanização algumas áreas em um primeiro momento não são 

vantajosas para os grandes produtores do espaço urbano e passam a ser ocupadas por pessoas 

que em muitos casos não podem morar em outros locais. Com o passar dos anos, no entanto 

essas áreas podem adquirir uma nova função dentro do processo de produção do espaço urbano, 

cabendo ao Estado desenvolver formas de remover e reassentar os moradores que anteriormente 

a ocupavam para outras áreas objetivando atender a demanda dos grandes grupos do capital.   

Em Teresina, especialmente na região norte da cidade às lutas e resistências urbanas 

ocorrem através da articulação dos moradores em movimento social na tentativa de superação 

do planejamento urbano como estratégia do Estado em aliança com o Capital.   

Conclui-se que de fato o Programa Lagoas do Norte trouxe melhorias para as regiões 

impactadas na área 1 e que estão previstas novas melhorias para outras regiões, mas a partir do 

momento que se nega a comunidade uma maior participação e protagonismo, se negocia com 

moradores sem a presença do Ministério Público para mediar e justifica que a comunidade não 

possui o conhecimento técnico para entender o Programa, se vai totalmente em desacordo com 

o que é previsto pelo Estatuto das Cidades (2001), Constituição Federal (1988) e Carta Mundial 

Pelo Direito a Cidade (2006) ainda que distante ao direito à cidade proposto por Henri Lefebvre 

nos anos 1960 sendo mais uma reforma urbana que de fato à revolução proposta. 
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CAPÍTULO 12 
O PROCESSO PARTICIPATIVO PARA REQUALIFICAÇÕES URBANAS NA COHAB LINDÓIA: A 

RETROALIMENTAÇÃO PROJETUAL E URBANA SOB A ÓTICA DO USUÁRIO, VISANDO O DIREITO 

À CIDADE 

 

 

Matheus Gomes Barbosa 1 

 Nirce Medvedovski2 

 

RESUMO 
O Conjunto Habitacional Lindóia, promovido pela Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande 

do Sul (COHAB-RS), em Pelotas no início da década de 1980, e financiado pelo Banco Nacional de 

Habitação (BNH), apresenta enormes falhas de concepção da rede e da gestão de infraestrutura, bem 

como falta de participação comunitária, que dificultam os processos de manutenção e requalificação 

urbana. Neste sentido, se faz oportuno, após trinta e cinco anos de sua implementação, pesquisar os 

aspectos positivos e negativos do conjunto. Este trabalho tem como objetivo entender as fortalezas e 

debilidades do Conjunto Habitacional Lindóia (COHAB Lindóia), construído no período do BNH, na 

cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, por intermédio de processos participativos que possibilitem 

melhorias urbanas e o direito à cidade. A metodologia utilizada foi a do Diagnóstico Rápido Urbano 

Participativo (DRUP), o qual contou com o auxílio de vinte e quatro aplicadores. A amostra foi dividida 

de acordo com os seis quarteirões do conjunto e aos moradores foram perguntados os aspectos positivos 

e negativos do Conjunto, bem como seria possível melhorá-los. Os resultados revelaram que os pontos 

positivos foram: vizinhança, tranquilidade, comércio e transporte público. Os aspectos negativos com 

maior incidência são: pavimentação, segurança, esgoto, drenagem e iluminação. De modo geral, a 

metodologia mostrou-se eficaz e este trabalho poderá ser utilizado em ações extensionistas no bairro e 

políticas públicas, possibilitando serviços urbanos de qualidade, o direito à cidade e consequentemente 

fornecendo recomendações para a requalificação do espaço público do bairro.   

 

Palavras-chave: COHAB Lindóia; requalificação urbana; processos participativo
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1. INTRODUÇÃO ³   

 A cidade de Pelotas, município da região sul do Rio Grande do Sul, teve o seu processo 

de urbanização, intensificado na década de 1950, através da expansão horizontal. Esta expansão 

urbana, paralela ao crescimento habitacional, ocorreu através do acréscimo de novos 

loteamentos e de diferentes políticas habitacionais, fomentadas pelo estado, como a do Banco 

Nacional da Habitação (BNH). A produção do BNH, por meio da Companhia de Habitação do 

Estado do Rio Grande do Sul (COHAB-RS), ofereceu à Pelotas uma mercadoria similar à de 

conjuntos habitacionais já produzidos em diferentes cidades brasileiras, repassando ao usuário 

casas assentadas em lotes individuais ou edificações coletivas na periferia urbana, 

intensificando o uso da figura do conjunto habitacional.   

Os conjuntos habitacionais de interesse social da última fase da COHAB-RS foram 

entregues em meados da década de 1980 e destinados à população de baixa renda, cujo caráter 

projetual modernista de moradia social, era diferenciado para a época no município. Segundo 

Medvedovski (1998) e Chiarelli (2014), sua última fase delegou as decisões de localização e 

projeto à iniciativa privada, mediante licitação pública, originando mais de 6000 unidades em 

Pelotas. Destas, 1.778 unidades foram construídas no Conjunto Habitacional Lindóia. 

O conjunto da COHAB Lindóia, localizado na Zona Norte da cidade de Pelotas, foi 

projetado por um arquiteto uruguaio e teve base no modernismo e no cooperativismo de seu 

país de origem, sendo produzido entre 1980 e 1984. Na época de sua produção, a COHAB 

Lindóia foi construída em um vazio urbano há uma distância de cerca de 8 km do centro da 

cidade e distante da malha urbana. O Conjunto é composto por uma grande praça central e seis 

superquadras residenciais (quarteirões), cada qual contando com uma pequena praça e vias 

internas de acesso exclusivo aos pedestres (Imagem 1). A conectividade ao conjunto se dá por 

uma via central, que distribui os acessos a cada superquadra através de vias secundárias e 

estacionamento aberto em cada núcleo. 
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Imagem 1 - Os quarteirões da COHAB Lindoia, Pelotas/ RS. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

Cada um destes quarteirões é composto por blocos, contendo uma ou duas fitas 

residenciais aversas, totalizando 128 fitas no Conjunto (Imagem 1). Todas as fitas são 

configuradas em dois pavimentos que agrupam de 16 a 32 unidades. Cada uma das unidades 

habitacionais possui entre 30 a 40 m², de acordo com o número de dormitórios – dois, três, ou 

quitinete, e recuos frontal e posterior em torno de 5 metros (Imagem 2). 

 

Imagem 2 - Esquemas das fitas e tipologias das casas do Conjunto. 

 

Fonte: Autores, 2019. 
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Este estudo se apoia, basicamente, na investigação da COHAB Lindóia, e se faz 

necessária uma breve caracterização da população e dos domicílios do conjunto a ser 

pesquisado. Isso permitirá identificar características homogêneas e/ou heterogêneas da 

população, de suas moradias e de seu cotidiano, trinta e cinco anos após sua implementação, 

fornecendo, assim, uma primeira caracterização do objeto de estudo deste artigo. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA COHAB LINDÓIA E O DIREITO À CIDADE 

Segundo os dados do último Censo do IBGE (2010), a população total do Município 

de Pelotas é de 328.235 habitantes e o Conjunto Habitacional Lindóia representa cerca 1,28% 

da população do Município. Observou-se que o número de habitantes da cidade cresceu ao 

longo dos anos e o número de habitantes do conjunto sofreu o fenômeno contrário, diminuindo 

em torno 1.000 habitantes ao longo de vinte anos.  De modo geral, a área da COHAB Lindóia 

representa 0,74% do total da área urbana do distrito-sede Pelotas. 

No que se refere aos domicílios, o número de edificações originais de 1.782 unidades 

foi acrescido em quatro residências (construções irregulares em área condominial) e houve a 

diminuição do número de moradores, ocasionando uma menor taxa de pessoas/domicílio, 

resultando em um índice de 2,35. De acordo com esse dado, houve uma diminuição de 18,98% 

no número de pessoas ao longo de 20 anos, já que em 1990 o número de moradores do conjunto 

era de 5.180 passando para 4.197 em 2010.  

Em relação ao gênero, os dados revelam a presença de 57,04% de mulheres e maior 

relevância da mulher enquanto chefe de família. Nos arranjos familiares, 23,54% de moradores 

estão na faixa de 0 a 20 anos; 66,88% entre 20 a 65 anos, onde há maior número de adultos na 

faixa de 50 a 54 anos; e 9,58% de moradores representam idade maior de 65 anos. O perfil 

familiar é composto por: 30,42% casais com filhos; 23,32% pessoas sós; 19,79% casais sem 

filhos; e por fim, 8,8% são equivalentes a diferentes arranjos familiares (SANTIAGO, et al., p. 

2). Considerando-se a renda, há o predomínio de 49% dos domicílios particulares com 

rendimentos de até um salário mínimo. Logo após, observa-se que 39% possuem entre 1 e 2 

salários mínimos e apenas 12% possuem renda superior a 2 salários mínimos. 

A obtenção destes breves dados históricos e secundários permite uma análise de quem 

são as pessoas que ocupam o empreendimento, qual sua renda, qual a faixa etária e o perfil da 

população. Poderá, também, permitir uma análise mais aprofundada sobre o bairro, conectando-
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a aos resultados encontrados, para que estes auxiliem nas tomadas de decisões, por parte do 

poder público, e assim garantir o direito à cidade e aos serviços urbanos. 

Em linhas gerais, diversos autores enfatizam problemas relacionados à falta de 

infraestrutura, precariedade da gestão condominial e manutenção dos espaços, bem como a falta 

de interesse dos órgãos públicos em melhorias urbanas nos conjuntos habitacionais produzidos 

pelo BNH. Dentre estes autores, destacam-se Véras e Bonduki (1986); Medvedovski (1998), 

que relatam a padronização de conjuntos habitacionais sem a participação efetiva da 

comunidade, cuja produção foi realizada por empreiteiras em localizações afastadas da malha 

urbana com implantação de padrões mercadológicos sem urbanidade e sustentabilidade. 

Contudo, é evidente que o mesmo ocorreu na COHAB Lindóia, principalmente, por repetir o 

padrão de produção do BNH, evidenciado pelos autores destacados. 

Aliado a este fato, observou-se em pesquisas anteriores que o Conjunto Habitacional 

Lindóia foi registrado na forma de condomínio. Esta aprovação no modo condominial, e não 

sob a forma de loteamento perante os órgãos públicos, trouxe diversos benefícios para as 

construtoras e para o poder público, dentre eles: a rapidez na aprovação do projeto; diminuição 

da exigência de qualidade no sistema de infraestrutura por parte da prefeitura; e eximição da 

gestão pública dos espaços do conjunto, pois a lei considerava todas as vias e áreas comuns 

como pertencentes aos moradores do conjunto e de sua responsabilidade na manutenção. 

Entretanto, o conjunto nunca conseguiu estabelecer uma gestão condominial em pleno 

funcionamento, resultando, assim, na falta de um organismo que de fato se responsabilize pela 

operação, manutenção e requalificação do conjunto, frente aos problemas que surgiram ao 

longo dos trinta e cinco anos de vida do empreendimento (MEDVEDOVSKI, 1998). 

A referida autora destacou em sua tese, que a aprovação sob a forma condominial 

repassa aos moradores os custos de manutenção e gestão dos espaços coletivos e vias, o que na 

Lei de Loteamento seria responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pelotas. Ao não se 

estabelecer o condomínio, não há uma gestão que se responsabilize pela manutenção e 

melhorias urbanas, ou ainda ao direito à cidade. Os moradores, assim como o poder público, 

não se veem como agentes promotores de mudanças, resultando em problemas que acabam por 

se agravar e por gerar uma enorme ameaça ao bem-estar da população. 

Portanto, por intermédio da Constituição Federal do Brasil, (Emenda Constitucional 

nº 26/00, em seu artigo 6º) (BRASIL, 2000), o direito à moradia, além do seu conjunto de 

fatores relativos à sua ocupação, consiste no direito a viver em um ambiente que propicie acesso 
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à cidade, aos direitos, seus serviços e também a uma infraestrutura adequada e de qualidade 

(MARICATO, 2003). 

Para isso, é imprescindível a compreensão da relação do ambiente construído (no caso 

desse artigo, a COHAB Lindóia), do direito à cidade e dos serviços urbanos, pois segundo 

Maricato (2003) e Lefebvre (2001), o “morar” não acontece somente dentro da moradia, mas 

também nas instituições presentes, nos equipamentos de lazer e nos serviços urbanos, sendo, 

portanto, um direito coletivo que está, infelizmente, atrelado ao modo capitalista e as 

possibilidades de quem possui poder aquisitivo para pagá-lo (HARVEY, 2009). 

Maricato (2003) e Rolnik (2015) analisam o direito à cidade, por intermédio de um 

olhar à moradia e sua relação com o capital, na qual questiona as políticas públicas de habitações 

que fomentaram a produção habitacional do último século, com viés crítico aos modelos 

operantes, seus financiamentos e o seu poder transformador, tanto na modificação da conjuntura 

da cidade, como também ao que é ofertado aos brasileiros adquirentes de moradias populares. 

A luta pelo direito à cidade, compreende um conjunto de fatores, plurais e essenciais 

que precisam dar luz para as potencialidades do meio urbano e das comunidades, 

principalmente, por intermédio do olhar do usuário, em conjunto com agentes públicos, de 

modo que garantam os direitos humanos, as condições mínimas de bem-estar e retroalimentem 

o direito à vida urbana, nesse artigo, o direito à vida urbana da COHAB Lindóia.  

Neste sentido, após 35 anos da produção do Conjunto Habitacional Lindóia, pode-se 

perguntar: quais os aspectos positivos da COHAB Lindóia? Quais os aspectos negativos? 

Atualmente, quais são as demandas do conjunto? 

Portanto, esta pesquisa justifica-se pela lacuna de conhecimento acadêmico 

relacionada às demandas, aspectos positivos e negativos do Conjunto Habitacional Lindóia, 

bem como suas fraquezas, fortalezas e como melhorá-las. Também se justifica pela necessidade 

de que os conjuntos habitacionais ofereçam condições mínimas de moradia, infraestrutura, 

dentre outros serviços adequados, que proporcionem o bem-estar dos moradores e 

frequentadores do bairro. Complementar a esta lacuna, e não menos importante, há uma 

relevância social para os moradores do conjunto, visto que esta pesquisa se propõe a investigar 

as necessidades, peculiaridades e anseios da população. Neste sentido, este trabalho pretende 

contribuir com diretrizes para requalificação do conjunto habitacional Lindóia, além de revelar 

os pontos positivos do conjunto.  
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Então, este artigo tem como objetivo entender os pontos positivos e debilidades do 

Conjunto Habitacional Lindóia (COHAB Lindóia), construído no período do BNH, na cidade 

de Pelotas, Rio Grande do Sul, por intermédio de processos participativos que possibilitem 

melhorias urbanas. 

O presente artigo tem por objetivos específicos: (a) investigar os aspectos positivos e 

negativos do conjunto; (b) contribuir com o registro das demandas e necessidades para 

requalificações e melhorias urbanas; (c) potencializar as ferramentas de processos 

participativos no âmbito condominial da COHAB Lindóia. 

 

3. A METODOLOGIA UTILIZADA 

 A presente pesquisa define-se como um estudo de caso. Inicialmente, a pesquisa 

caracteriza-se como pesquisa exploratória, pois possui o objetivo de proporcionar uma visão 

geral acerca dos problemas relativos ao Lindóia, constituindo assim uma primeira etapa de uma 

investigação mais ampla (YIN, 2005). Classifica-se também como descritiva, pois expõe 

características da população da COHAB Lindóia através dos dados censitários e registra os 

apontamentos oriundos das percepções dos usuários.  

Para atingir ao objetivo proposto, foi utilizado o Diagnóstico Rápido Urbano 

Participativo (DRUP), como método inicial de trabalho, para fomentar processos participativos 

para melhorias urbanas, segundo a percepção do usuário, além de viabilizar à comunidade o 

acesso ao conhecimento da universidade, com vistas a melhorar a qualidade de vida daqueles 

que residem no bairro. Nesse sentido, dentro da Avaliação Pós-Ocupação (APO), o DRUP 

torna-se uma técnica que permite a realimentação do objeto de estudo, neste caso a comunidade 

da COHAB Lindóia. A APO, para Ono, Ornstein, Vila e França (2018), consiste em uma 

abordagem multimétodos para avaliar o ambiente construído, a qual utiliza fontes 

multidisciplinares e trabalha principalmente com o comportamento humano e suas relações. 

  

3.1 DIAGNÓSTICO RÁPIDO URBANO PARTICIPATIVO 

O Diagnóstico Rápido Urbano Participativo (DRUP) consiste em um grupo de 

técnicas, para coleta de informações, que visam descobrir as principais demandas, 

características, problemas e potencialidades que afetam a população, além dos possíveis 

encaminhamentos para solucionar, ou potencializar, as fraquezas e fortalezas da comunidade. 

A principal característica deste instrumento metodológico é que o agente de desenvolvimento 
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vai aprender com a comunidade local, ou seja, o diagnóstico é baseado em “quem vive o 

problema”. Com isto, há o diálogo entre a comunidade acadêmica e a população, que necessita 

deste diagnóstico que poderá tentar minimizar os problemas recorrentes. 

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. Verificou-se que, apesar de ser uma iniciativa para meios rurais, as mesmas tinham 

potencial para serem adaptadas às características urbanas, principalmente, nas áreas de 

periferias. (MEDVEDOVSKI et al., 2015, p.115). A técnica, segundo BROSE (2010) e 

MEDVEDOVSKI et al. (2015), se apoia nos seguintes princípios: (a) flexibilidade; (b) 

inovação; (c) interação; (d) informalidade; (e) participação. Esse método evita o uso de 

pesquisas longas, de alto custo, coleta de dados em excesso e tardia produção de resultados. 

Utilizando-se de entrevistas, mapas temáticos e levantamentos é possível hierarquizar as 

informações obtidas (SANTIAGO, MEDVEDOVSKI, 2019, p. 2). 

Os procedimentos metodológicos tiveram duração de seis meses, desde a sua 

concepção até o seu produto final. A primeira etapa do trabalho foi a elaboração de um roteiro 

para aplicação do DRUP, bem como definir as datas de aplicação e produção do material gráfico 

para divulgação; a segunda  etapa consistiu em convidar a comunidade acadêmica para 

aplicação da técnica e, posteriormente ao convite, foi feita a realização de um treinamento para 

familiarizar os voluntários com o conjunto, explicar a técnica, os meios e como a ação iria 

ocorrer; a terceira etapa consistiu na divulgação da ação para a comunidade e na aplicação do 

instrumento.  

A ação, realizada em outubro de 2019, contou com o apoio da escola localizada no 

conjunto, lugar que também serviu de base e ponto de encontro para os 24 aplicadores 

voluntários, alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPEL, que realizaram o 

diagnóstico. Para essa identificação foi de extrema importância contar com a comunidade 

acadêmica para aplicação do método, pois este abrangeu uma amostra 60 pessoas 

representativas de suas famílias que responderam aos questionamentos propostos, dados 

obtidos em um único dia. 

Inicialmente, o Conjunto foi separado em seis grupos de acordo com a hierarquia viária 

(Imagem 3), e cada grupo ficou encarregado de efetuar o levantamento em dez residências. 

Cada grupo foi constituídos de duas duplas. A amostra foi dividida de acordo com os quarteirões 
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do conjunto, o que possibilitou uma grande abrangência e rapidez na aplicação dos 

questionamentos. 

Imagem 3 - A divisão das amostras da COHAB Lindoia, Pelotas/ RS.  

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Durante as entrevistas, os moradores foram questionados sobre quais seriam os 

aspectos positivos e negativos do Conjunto, bem como o quê poderia ser feito para a melhoria 

do local (Imagens 4). Além destas perguntas, consideradas padrão na metodologia do DRUP, 

foram feitas perguntas acerca do grupo familiar da pessoa; dos grupos e entrosamentos sociais 

no bairro, como igrejas, times de futebol ou grupos de lideranças, para um maior conhecimento 

das atividades interpessoais do Conjunto; e outras perguntas sobre aspectos técnicos da 

COHAB Lindóia, como o Sistema Condominial de Esgoto. 
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Imagens 4 - Aplicação do DRUP.  

 

  
Fonte: Autor, 2020. 

 

Após a coleta de material, os entrevistados foram convidados a se dirigirem para a 

escola do bairro, local do ponto de encontro, para a divulgação e discussão dos resultados.  Foi 

observado que a etapa de entrevistas foi recebida pelos moradores com muito apreço, 

principalmente pela necessidade de pesquisas participativas que procurem entender o Conjunto. 

Por fim, foi realizado o agrupamento dos aspectos positivos e negativos, formando 

assim nuvens de palavras que expusessem a opinião dos habitantes do bairro, produzidas na 

escola em conjunto com os pesquisadores e moradores. Este momento foi de exposição das 

palavras chave obtidas e da criação de categorias mais abrangentes. Os moradores, juntamente 

com os alunos, elegeram as categorias que melhor englobavam os diversos aspectos 

enunciados. Esse método auxilia na visualização e racionalização das informações pelos 

moradores e o material produzido durante o DRUP foi doado a escola para que fosse utilizado 

pela comunidade escolar.  

Após isto, utilizando como referência os registros fotográficos e os questionários, 

foram elaborados nuvens de palavras, por intermédio do software online WordArt.com, de 

acordo com os resultados de cada quarteirão e, por último, nuvens com os resultados do 

Conjunto como um todo. 

 

4. A RETROALIMENTAÇÃO PROJETUAL E URBANA SOB A ÓTICA DO USUÁRIO, 

VISANDO MELHORIAS E O DIREITO À CIDADE 

Mesmo com os convites previamente feitos à comunidade em geral, foi pouco 

expressivo o número de participantes desta, no que tange a apresentação e discussão dos 

resultados. Esta escassez pode ter diversas causas, como o desinteresse da comunidade por suas 

próprias demandas e potencialidades; falta de comunicação entre os moradores; receio em 
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comparecer à Escola, já que durante as entrevistas foi evidenciado que é frequente a 

criminalidade e uso de drogas nesses arredores; ou até mesmo desesperança de algo possa 

definitivamente ser feito para mudar a realidade local. Há um histórico de esvaziamento da 

Associação de Bairro e de lideranças comunitárias no Conjunto.  

Coletados os questionários, as palavras-chave foram transcritas e agrupadas de acordo 

com sua similaridade, conforme a metodologia do DRUP. Estas palavras foram separadas em 

dois grupos: o grupo dos aspectos positivos (na cor azul) e o grupo dos aspectos negativos (na 

cor vermelha). Então, após a união das palavras, foi feita uma discussão com o grupo presente 

sobre que palavra representa cada nuvem, criando “categorias” mais abrangentes, além de 

serem percebidas as principais demandas de acordo com o tamanho de cada aglomerado 

(Imagem 5). 

De modo geral, a Imagem 5 traz consigo o panorama geral de todas as respostas 

coletadas. Entretanto, achou-se necessária a identificação do quarteirão ao qual a palavra 

corresponde, o que proporcionou maior aprofundamento de cada superquadra. Assim, é 

possível hierarquizar as informações obtidas, ao longo da pesquisa de cada sub região do 

conjunto – as quadras-. Portanto, o material foi elaborado após o encerramento deste momento 

do DRUP.  Nesse aspecto, a população compartilhou o seu conhecimento através da sua 

percepção e avaliação.        

 

Imagem 5- Panorama geral dos aspectos positivos (esquerda) e negativos (direita) do bairro. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fonte: Autor, 2020. 



 
CAPÍTULO 12 

O PROCESSO PARTICIPATIVO PARA 

REQUALIFICAÇÕES URBANAS NA COHAB LINDÓIA: 

A RETROALIMENTAÇÃO PROJETUAL E URBANA SOB 

A ÓTICA DO USUÁRIO, VISANDO O DIREITO À 

CIDADE 

 

247 
 

Os resultados dos aspectos negativos, separados de acordo com cada quarteirão, e 

apresentados do quarteirão 1 ao 6, respectivamente, formaram as nuvens de palavras, feitas 

digitalmente e mostradas na Imagem 6.  Nesta, observa-se que as reivindicações de cada 

quarteirão são similares. É possível perceber que, apesar de a incidência ser levemente alterada 

em cada um dos quarteirões, as mesmas palavras costumam aparecer entre os principais pontos 

negativos: “segurança, esgoto, drenagem e pavimentação”.  

Entretanto, é possível perceber algumas incidências mais expressivas que outras, 

revelando peculiaridades de cada quarteirão. A palavra “tráfico”, por exemplo, apesar de 

aparecer em 5 dos 6 quarteirões, é muito mais notória no 1, no 4 e no 5. Um dos motivos pode 

ser a existência de pontos de venda de drogas próximos ao perímetro destes quarteirões, 

tornando mais recorrente a lembrança deste ponto negativo para estes moradores. O “barulho” 

aparece com mais frequência no quarteirão 5, dada a proximidade deste ao ponto de maior 

movimentação do Conjunto e da existência de bares neste quarteirão. De acordo com as nuvens 

de palavras por grupos, problemas maiores de iluminação são percebidos nos quarteirões 1 e 6, 

enquanto o lixo mostra-se como problema nos quarteirões 2, 3 e 4. 
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Imagem 6 - Aspectos negativos dos quarteirões da COHAB Lindoia, Pelotas/ RS. 

 

Fonte: Autor, 2020. 

 

Agrupando todas as palavras coletadas no diagnóstico (Imagem 7), percebe-se a 

grande demanda por alguns conjuntos de problemas no bairro. Se faz necessária a requalificação 

dos passeios, bem como a sua pavimentação. Os passeios encontram-se bastante deteriorados, 

pois, no projeto original, as vias internas foram feitas para o trânsito exclusivo de pedestres. 

Porém, dada a ausência do condomínio e de fiscalização, as vias internas começaram a ser 

transitadas por veículos, danificando a base e o subleito da via, tornando propenso o surgimento 

de valas e buracos. É necessária, também, a implementação de um sistema de segurança que 

minimize a sensação de insegurança, já que foi um ponto citado com grande frequência. Outro 

aspecto fortemente citado é o escoamento pluvial, já que ocorre o transbordamento e 

entupimento das valas, principalmente em dias de chuva, aumentando o risco de transmissão 

de inúmeras doenças e prejudicando a qualidade de vida da população. 
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Imagem 7- Aspectos negativos gerais da COHAB Lindoia, Pelotas/ RS. 

 

Fonte: Autor, 2020. 
 

Por fim, destaca-se o esgoto sanitário como um dos maiores problemas do Conjunto 

Habitacional. Localizado no pátio dos fundos, com fossas coletivas, o sistema condominial não 

foi concebido com a participação dos moradores e nem foi estabelecido nenhum sistema de 

gestão coletiva.  Ao longo dos anos, as residências foram modificadas e expandidas nos pátios 

de frente e fundos (Imagem 8), acarretando no encobrimento de fossas sépticas e da canalização 

que as alimenta. Isso dificulta a limpeza dos dutos, ocasionando diversos problemas de 

entupimento, transbordamento, afundamento de pisos e desmoronamento, necessitando uma 

requalificação de todo o Sistema Condominial de Esgoto e de uma remodelação de sua gestão 

e operação. 

Imagem 8 - Unidades do Conjunto em 1998 e atualmente. 

         

Fonte: acervo dos autores, 1998, e acervo dos autores, 2017. 

Nos aspectos positivos observa-se que as reivindicações são similares também. É 

possível perceber que, há menor quantidade de pontos negativos do que positivos (Imagem 6 e 
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Imagem 9). Apesar de a incidência ser levemente alterada em cada um dos quarteirões, as 

mesmas palavras costumam aparecer entre os principais pontos positivos: “vizinhança, 

comércio e tranquilidade”. A palavra “escola”, por exemplo, surge com maior frequência nos 

quarteirões próximos a instituição de ensino. Observou-se que no quarteirão dois, além das 

palavras já mencionadas como: “comércio, tranquilidade e vizinhança”, destaca-se a 

“iluminação”, aspecto que também surgiu como ponto negativo na Imagem 6. De modo geral, 

há uma equidade entre as respostas positivas coletadas, e os aspectos positivos possuem maior 

conformidade entre os mesmos, se comparado com a variabilidade das respostas dos aspectos 

negativos. 

Imagem 9 - Aspectos positivos dos quarteirões da COHAB Lindoia, Pelotas/ RS.  

  

Fonte: Equipe Autores, 2020. 

A vizinhança destaca-se na relação de amizade construída no Conjunto, já que muitos 

dos moradores ali habitam desde sua inauguração, há mais de 30 anos. Assim, além da forte 
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relação interpessoal construída durante esses anos entre os moradores, observou-se o relato de 

familiares que vieram morar no Conjunto para ficarem mais próximos de seus parentes. 

Agrupando as palavras positivas coletadas no diagnóstico percebeu-se as fortalezas do 

Conjunto (Imagem 10). 

Imagem 10- Aspectos positivos gerais da COHAB Lindoia, Pelotas/ RS. 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

Já o fator “tranquilidade” aparece como contrapartida do ponto negativo “segurança”. 

Isso retrata que, apesar de os moradores terem forte reclamação da segurança, estes encontram-

se, de certa forma, resignados com este ponto negativo no bairro. Os entrevistados dizem 

sentirem-se tranquilos no Bairro, mesmo com as portas das residências e dos comércios 

trancadas por grades, mesmo durante o dia, demonstrando exatamente o contrário. Por último, 

nota-se a grande presença do “comércio” como um ponto positivo. A flexibilidade nas adições 

de novas áreas às unidades habitacionais pôde proporcionar o uso misto nas residências, onde 

muitos dos moradores fizeram expansões em seus pátios frontais, para a adição de comércio e 

serviços, gerando uma nova fonte de renda para os mesmos, e auxiliando no abastecimento do 

Conjunto, já que este se encontra distante do Centro da cidade. Outros pontos positivos que 

também apareceram, porém em menos frequência, foram “transporte público, a limpeza do 

Conjunto, a saúde e as praças”. 

Após o levantamento do DRUP, além das hierarquias das nuvens de palavras, será 

dada a continuidade de contato com a população local, onde os pesquisadores poderão perceber 

as urgências do bairro e registrar essas demandas, podendo resultar, assim, em projetos futuros, 

como projetos de extensão ou como um registro para o poder público local agir perante as 

necessidades do conjunto. No que se refere, ao senso de pertencimento, verificou-se a 
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necessidade do fortalecimento de lideranças participativas e comunitárias que consigam 

elucidar os direitos à cidade e a comunidade da COHAB Lindóia, bem como os seus anseios 

para melhorias urbanas. Comprovou-se que perante as principais literaturas abordadas do 

direito à cidade (LEFEBVRE, 2001; HARVEY, 2009; MARICATO, 2003), que a COHAB 

Lindóia apresenta-se de modo tímido em relação aos interesses de melhorias dos órgãos 

públicos, ainda tangenciados por meio capitalistas, nos quais negligenciam os direito dos 

moradores. Sendo necessária uma atenção maior ao Conjunto, de modo que propicie serviços 

de maior qualidade (os aspectos negativos e de direito) e potencialize os aspectos positivos já 

estabelecidos. É claro que o direito à cidade não perpassa, somente aos agentes públicos, mas 

também ao conjunto de usuários, lideranças participativas e também a comunidade acadêmica, 

de modo colaborativo, para que, assim, assegure o que lhes é de direito, garanta condições 

mínimas de sobrevivência, e mais do que isso, o bem-estar coletivo da comunidade. 

 O DRUP, entendido aqui como um instrumento inicial de um processo participativo, 

mais amplo, que procura atender aos direitos e anseios da população para com a cidade, torna-

se um primeiro passo para os moradores se familiarizarem com a comunidade acadêmica e seus 

métodos participativos, bem como traz à tona o senso de pertencimento do bairro e revela a 

percepção dos moradores perante o ambiente em que residem. Sendo um material documental 

de grande valia para que o poder público garanta os direitos da comunidade. Ademais, este 

contato torna-se importante, de tal maneira que a Universidade possa contribuir com a 

sociedade de uma forma comprometida, consistente, e garanta o acesso de qualidade a serviços 

urbanos e suas demandas sociais e técnicas.  

 

5. CONCLUSÃO 

De modo geral, a metodologia mostrou-se eficaz e este trabalho poderá ser utilizado 

em ações extensionistas no bairro e na tomada de decisões por parte do poder público para 

requalificação do espaço público do bairro, possibilitando direitos aos serviços urbanos de 

qualidade e melhores condições de vida aos moradores. A Universidade e o poder público tem 

o dever de contribuir com a sociedade. Portanto, a metodologia se mostrou eficaz para o diálogo 

entre a teoria, prática e o cotidiano, sendo possível a união e consolidação das relações da 

universidade como dia a dia da COHAB Lindóia e os direitos da população.  

Espera-se que este diagnóstico possibilite formalizar as demandas que os moradores 

julgam necessárias e coloque a universidade como instrumento para estas modificações e 
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requalificações, na medida em que também poderá servir de conhecimento prévio para projetos 

a serem encaminhados para a Prefeitura. 

De modo geral, ações de pesquisa já demonstraram, ao longo dos anos, os ganhos da 

população com a realização de diagnósticos urbanos ao trazer luz para a falta de garantias 

urbanas. O presente trabalho terá continuidade ao longo do ano e, assim, utilizará esse 

conhecimento para projetos de extensão, bem como os resultados da pesquisa de mestrado, 

sobre o Sistema Sanitário Condominial. Sua utilização, será devolvida à comunidade e ao poder 

público. Espera-se que as atividades de requalificação de fato aconteçam, beneficiando a 

sociedade e o meio acadêmico, agregando conhecimento aos alunos pesquisadores e 

proporcionando moradia digna e bem-estar aos residentes do conjunto. 
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CAPÍTULO 13 
A EXPANSÃO URBANA E A (RE)PRODUÇÃO DE ESPAÇOS PERIFÉRICOS EM 

UBERLÂNDIA (MG) 
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RESUMO 
 

O processo de urbanização brasileira consolidou-se através de um modelo econômico pautado no modo 

de produção capitalista e centralizado na produção industrial, geralmente localizada nas metrópoles do 

país. Esse processo gerou uma intensa onda migratória do campo para as cidades e grande parte da 

população serviu de mão de obra na produção fabril. Como consequência, as dinâmicas ocorridas no 

espaço urbano tornaram-se cada vez mais complexas e sua utilização transfigurava-se enquanto um 

produto a partir de suas mais variadas formas de consumo. A lógica de ‘consumo no espaço’ passou a 

ser pensada como ‘consumo do espaço’. Em decorrência dessas transformações, implementaram-se 

políticas de investimento nas cidades médias brasileiras, financiadas tanto pela esfera pública quanto 

pela privada, com o objetivo de desafogar os grandes centros urbanos, desconcentrar a produção 

industrial, reestruturar e promover uma nova forma de organização territorial.  A cidade de Uberlândia, 

situou-se nessa lógica por sua reestruturação produtiva e seu destaque econômico no setor terciário; de 

comercio e serviços. Dessa forma, o objetivo de tal trabalho foi relacionar, a partir de uma reflexão 

teórica acerca do tema proposto, a produção do espaço urbano de Uberlândia (MG), com destaque na 

emergência de centralidades e sua direta relação com o surgimento de novas periferias, que evidencia o 

processo de segregação socioespacial na cidade e a consequente negação dos direitos de sua população. 

 

Palavras-chave: Produção do espaço; centralidade; segregação. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para a compreensão da temática a ser aqui discutida, se faz de extrema importância a 

ciência da concepção de espaço geográfico a partir dos fatores que o moldam. Alguns autores 

como Lefebvre (2000) e Santos (1997) discutem acerca de sua função com base nas relações 

de produção do mesmo. Nesse sentido, o espaço deve ser entendido segundo a função que ele 

exerce a partir de seu uso nas relações do modo de produção capitalista, que ocasiona a 

formação de processos que determinam formas espaciais, às quais servem de suporte à 

reprodução do espaço através desse modo de produção.  

Corrêa (1989) define a produção e o consumo do espaço a partir de seus agentes sociais: 

os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, promotores imobiliários, o 

Estado e grupos sociais excluídos. A complexidade da ação desses agentes sociais inclui 

práticas que levam a uma constante reorganização espacial.  

Nesse sentido, a urbanização brasileira foi um processo induzido pela capitalização do 

campo brasileiro que ocasionou uma intensa migração rural-urbano e orientou as dinâmicas de 

organização do território a partir da intensificação da produção industrial nos grandes centros 

urbanos, o qual constituiu, como consequência desse processo, uma redistribuição da população 

através de um intenso fluxo migratório que deu-se, principalmente, em decorrência da 

necessidade de mão de obra para a produção fabril.  

Essa dinâmica transformou o espaço urbano em um produto a partir de seu valor de 

troca. As cidades passaram a ser reconhecidas a partir de suas funções de acordo com as 

demandas do capital, desencadeando problemas de habitação decorrentes da configuração de 

novas morfologias.  

Os centros urbanos encontravam-se com intensas atividades de consumo do espaço, com 

uma alta concentração populacional, com uma expressiva especulação imobiliária, com 

problemas de habitação e também com uma urgência de desconcentração da produção 

industrial. É diante desse cenário que se cumpriu uma política voltada para o investimento em 

cidades médias, com a promoção de políticas públicas que visavam redistribuir a população e 

promover novos locais para as atividades industriais. É necessário salientar que as cidades 

médias surgem nesse contexto como uma solução à necessidade de uma reestruturação 

territorial.  

Destaca-se aqui como problemática, a inserção da cidade de Uberlândia (MG) nesse 

contexto, ainda enquanto cidade média de modo a compreender que a reprodução de seu espaço 
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segue os moldes da produção do espaço dos grandes centros urbanos, ou seja, a partir do modo 

de produção capitalista. Portanto, pressupõe-se que as centralidades formadas ao longo do 

tempo na cidade, em decorrência de ações de planejamento e reestruturação do espaço, 

ocasionam processos de segregação socioespacial e uma consequente negação do direito à 

cidade para uma parcela da população, materializados a partir da incidência de áreas periféricas, 

de ocupações irregulares e ausência de infraestrutura básica para moradia. 

Posto isso, o presente trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica no 

que se refere ao tema proposto e parte de resultados parciais alcançados em uma pesquisa de 

mestrado ainda em fase de desenvolvimento. O objetivo proposto visa analisar, por meio uma 

construção teórica acerca do tema apresentado, a lógica de estruturação do espaço urbano de 

Uberlândia (MG), enquanto cidade que surge nesse contexto de reestruturação produtiva do 

capital nas cidades médias e a partir da relação entre o surgimento induzido de novas 

centralidades e a consequente produção de espaços periféricos de moradia, o que evidencia um 

processo de segregação socioespacial na cidade.  

Desse modo, para fins de estruturação, o capítulo foi ordenado a partir de quatro etapas: 

a primeira contempla estudos sobre o processo de urbanização brasileira e suas implicações na 

formação de metrópoles e consequentes problemas habitacionais. Posteriormente, foi realizado 

recortes espaciais específicos no que diz respeito à inserção da cidade de Uberlândia no 

contexto da urbanização, que contempla uma compreensão sobre políticas de investimento em 

cidades de porte médio como alternativa para desafogar grandes centros urbanos. 

 Em seguimento, a pesquisa traz estudos locais sobre o objeto de estudo e suas 

problemáticas identificadas no espaço urbano. Essa etapa dispõe da elaboração de mapas que 

representam a expansão urbana e a densidade populacional de Uberlândia nos último dez anos, 

contempla o uso gráficos que apresentam o impacto do setor terciário para referida cidade. Em 

conclusão, discute-se as considerações dos autores sobre a problemática proposta e sua 

relevância na pesquisa científica. 

 

2. A (RE)PRODUÇÃO DO ESPAÇO E A LÓGICA DA URBANIZAÇÃO BRASILEIRA 

 O espaço, enquanto categoria de análise geográfica, deve ser compreendido em sua 

totalidade através de fatores essenciais, aqueles que o constroem e o modificam. Compreende-

se esse espaço como um produto das relações da sociedade que nele ocorrem ao longo de um 

processo histórico, ou seja, ele está essencialmente vinculado com a reprodução das relações 
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(sociais) de produção e fundamentalmente ligado à realidade social, conforme aponta Lefebvre 

(2000). Seu significado e suas representações estão diretamente ligados por seus agentes de 

produção e consumo, que o articula e o (re)organiza de acordo com seus interesses 

arquitetando as formas espaciais as quais, segundo Santos (1997) constituem-se de objetos 

geográficos que servem como suporte para a reprodução social através do modo de produção 

capitalista. 

 Este processo de produção capitalista do espaço implica na materialização destes cada 

vez mais heterogêneos, fragmentados e desiguais, que nada mais são do que um reflexo da 

configuração das formas espaciais expressos nas paisagens. Santos (1997) discute sobre a 

necessidade de se pensar as formas espaciais enquanto fator social, ou seja, seu valor técnico 

determinado a partir das necessidades da estrutura de onde ela surge ou que nela se encaixa. 

Nesse sentido, o espaço urbano da sociedade moderna se modelou, e ainda o faz no presente, 

a partir de dinâmicas promovidas por aquilo que o produz, fruto do trabalho e das relações 

humanas, proporcionando uma reestruturação urbana.  

 O território brasileiro encontra-se, atualmente, dividido em duas grandes categorias, 

o espaço urbano e o espaço rural. Segundo Santos (1993), essa divisão ocorre devido ao 

processo de urbanização e expansão capitalista do campo, que provoca um aumento dos 

índices de desemprego na produção agrícola e um consequente processo de êxodo rural. 

Conforme apontado por Maricato, 

“A tragédia urbana brasileira não é fruto das décadas perdidas, portanto. Tem suas 

raízes muito firmes em cinco séculos de formação da sociedade brasileira, em 

especial a partir da privatização da terra (1850) e da emergência do trabalho livre 

(1888)” (MARICATO, 2001: 23) 

 

 Dessa maneira, compreende-se tais transformações a partir de uma concepção 

lefebvriana acerca do espaço, ou seja, espaço enquanto um produto social, enquanto algo 

produzido pela sociedade. Assim, o processo de urbanização brasileira consolida-se através 

de um modelo econômico centralizado na produção industrial e trouxe como consequência a 

consolidação da separação entre o urbano e o rural e uma redistribuição da população pelo 

território no sentido de induzir um grande fluxo migratório para os centros urbanos. As cidades 

transformavam-se no lugar por excelência da produção fabril e das relações de produção 

capitalistas modernas (GUIMARÃES, 2016).  Portanto, as cidades passaram a adquirir 

determinadas funções em prol de atender às demandas do capital, ou seja, o espaço tornara-se 

um produto a partir de seu valor de troca. Acerca do exposto, Lefreve aponta: 
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O espaço inteiro deve receber valor de troca. Ora, a troca implica intercambialidade. 

A intercambialidade de um bem faz dele uma mercadoria [...] ela exige que o bem 

seja comparável a outros bens e mesmo a todos os bens do mesmo gênero. No 

‘mundo’ da mercadoria com seus traços se estende às coisas e bens produzidos no 

espaço e, de suas circulações e fluxos, ao espaço inteiro que toma assim a realidade 

autônoma da coisa, do dinheiro. (LEFREVE apud VILLAÇA, 1998) 
 

 Dos mais de quinhentos anos de história do processo de ocupação do território 

brasileiro, nota-se que o país permaneceu majoritariamente agrário e que a urbanização é um 

fenômeno ainda muito recente.  Segundo o IBGE, a taxa de urbanização brasileira em 1940 

era de 31,24%. Em menos de um século, mais precisamente setenta anos, segundo o censo 

demográfico de 2010, a taxa de urbanização brasileira subiu 53,12%, alcançando um total de 

84,36%. Esses resultados foram especializados através da elaboração de cartografias 

indicadoras da evolução da população urbana no Brasil em 1940 e 2010, respectivamente. 

 

Mapa 1. Evolução da população urbana no Brasil entre 1940 e 2010 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 1940 e 2010, respectivamente. 

 

 Guimarães (2016) aponta que esse processo veloz e maciço de alocação de 

populações em cidades e a constituição de uma população urbanizada é uma condição inerente 

ao processo de avanço e desenvolvimento do modo de produção capitalista. O modo de 

produção capitalista reestrutura as cidades e o sentido daquilo que é entendido como o 

“urbano”, modifica as relações sociais ali produzidas e ocasiona profundas transformações 

espaciais. Promove um intenso deslocamento da população para os centros urbanos e um 

consequente aumento nos índices de desemprego. 
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 A urbanização acelerada e o expressivo aumento da massa trabalhadora nas cidades 

significaram também, a necessidade de habitação para essa parcela da população, é aí que se 

multiplicam no urbano os locais de moradia. Porém, a cidade constituída a partir da reprodução 

do espaço sob o modo de produção capitalista não poderia servir à população, mas sim aos 

interesses do capital, e os agentes imobiliários passaram a criar espaços valorizados em áreas 

específicas através do apoio do Estado com a implantação de políticas urbanas de zonas de 

valorização, a partir da lógica do consumo e da especulação imobiliária.   

 Carlos (2009) observa que há um processo de reprodução continuada do capital que 

se realiza nos espaços metropolitanos configurando novas morfologias. A produção e 

apropriação do espaço não só reflete as desigualdades e as contradições sociais, como também 

as reafirma e reproduz (MARICATO, 2000, p.170). Para os trabalhadores e àqueles que não 

possuem condições de se adequar à lógica mercantilista de reprodução do espaço urbano, 

restam-lhes as periferias compreendidas por favelas, cortiços, ocupações irregulares e demais 

lugares precários de condições de moradia, o que demostra um aprofundamento dos níveis de 

desigualdade social e segregação espacial caminhando junto com o desenvolvimento de um 

modo de vida urbano.  

 A prática da especulação imobiliária se insere nessa lógica enquanto um fator 

facilitador da segregação socioespacial. Trata-se de uma disputa por localizações, 

caracterizada como uma luta de classes para o controle do espaço urbano, na qual são 

utilizados mecanismos de natureza econômica, política e ideológica pela classe dominante 

(AMARAL, 2009). Dessa forma, as cidades brasileiras acabaram por tornar-se um retrato de 

desigualdades a condições minimamente dignas de moradia, de acesso aos serviços básicos, 

como energia elétrica, e tratamento de água e esgoto.  

 Logo, percebe-se a contradição nos grandes centros urbanos. De um lado espaços 

extremamente valorizados caraterizados por grandes empreendimentos, constituído por um, 

muito bem estruturado, eixo empresarial e comercial. De outro, uma forte insurgência de 

periferias como um sintoma desse processo, caso localizadas em áreas centrais, são 

desapropriadas, expulsadas e levadas às margens do espaço urbano; a periferia. Ao Estado 

resta-lhe lidar com os problemas decorrentes desse processo como a violência urbana, a 

ocupação ilegal de terras, o déficit habitacional, entre outros. Acerca da relação entre a 

especulação imobiliária e o papel do Estado vale destacar, 

A especulação imobiliária tem sido também parteira da corrupção nos órgãos 

públicos. Esta tem-se desenvolvido [...] com o objetivo de influenciar as próprias 
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decisões governamentais no sentido de investir nas regiões de interesse dos 

especuladores, aniquilando qualquer iniciativa na direção de realizar um 

planejamento racional dos investimentos públicos, devidamente ancorado nas 

necessidades sociais (KANDIR, 1983, p. 16). 

 

 A partir do exposto, pode-se firmar aqui o desenvolvimento e reprodução de um 

processo de segregação socioespacial totalmente induzido e incentivado pelas ações do Estado. 

Maricato (2015) ainda acentua, em que especulação  imobiliária  age  em  função  da  reprodução  

ampliada  do  capital,  o  que configura  e  fragmenta  o  espaço  urbano,  potencializando  a  

reprodução  e  a  ampliação  das desigualdades sociais, uma vez que o Estado, em junção aos 

interesses do mercado, investe em determinadas áreas, a partir de especificidades como a 

localização e o maior desenvolvimento da  infraestrutura  urbana,  aumentando  dessa  maneira  

o  preço  dos  imóveis  de  acordo  com  a valorização do meio construído. 

  

3. A INSERÇÃO DE CIDADES MÉDIAS NO CONTEXTO DA URBANIZAÇÃO 

BRASILEIRA 

 Doravante a lógica de reprodução do espaço urbano no Brasil, efetivou-se uma 

política de planejamento voltada para o investimento nas cidades médias como alternativa para 

desafogar grandes centros urbanos e promover uma nova forma de organização territorial. As 

cidades médias são compreendidas como aquelas de porte médio, distantes das áreas 

metropolitanas, com capacidade atrativa de investidores em relação às cidades ao seu redor, 

reafirmando seu destaque regional e, ainda, aquelas cidades com potenciais próprios de 

geração de investimentos (VIEIRA, 2011).  

Desse modo, as cidades médias, também denominadas cidades intermediárias, cidades 

regionais, centros regionais ou cidades de porte médio, foram pensadas com o intuito de 

promover uma desconcentração do capital financeiro e uma nova forma de organização 

territorial, passando a desempenhar novos papéis na rede urbana e crescendo em ritmo 

acelerado, sobretudo, a partir da década de 1970. Acerca do exposto Amorim Filho aponta:  

A cidade média é cada vez mais necessária porque representa uma das alternativas 

de manutenção do sistema sócio/econômico vigente, não importando aqui, em 

última análise, sua orientação ideológica. O mau funcionamento gerado pela 

concentração exagerada de homens, de atividades e de capitais tem que ser corrigido 

de algum modo:  nesse caso, as cidades médias representam válvulas de 

desconcentração que conseguem minimizar o mau funcionamento (AMORIM 

FILHO, 1984, p.11). 

 

 Os centros de porte médio foram compreendidos como uma escala funcional urbana 

indispensável para apoiar a desconcentração e a interiorização do território, razão pela qual 
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mostrou-se que deveriam ser escolhidos centros específicos para cumprir a função de 

desconcentração e outros a função de dinamização (STEINBERGE; BRUNA, 2001). Segundo 

Santos e Costa (2001), uma análise do papel das cidades médias como destino dos fluxos 

migratórios no país ao longo da década de 1980 apontou que essas constituem importantes 

centros de contenção do crescimento metropolitano, tendo atraído cerca de 3,2 milhões de 

imigrantes. 

 A política de ordenamento territorial, urbana e regional estabelecida acerca das 

cidades médias foi posta em prática a partir de investimentos públicos e privados onde o 

Estado, a iniciativa privada e a população se beneficiariam com sua existência. Tais centros 

desempenhariam um papel de relevo na política de ordenamento territorial, contribuindo para: 

propiciar a criação de novos pontos de desenvolvimento do território nacional, estimular a 

desconcentração de atividades econômicas e de população, criar novas oportunidades de 

emprego e reduzir as disparidades inter-regionais e interpessoais de renda (STEINBERGE; 

BRUNA, 2001).  

 Acerca de suas localizações estratégicas, elas foram designadas a um papel central 

nos eixos de transportes e desenvolvimento como privilegiadas articuladoras. Para além disso, 

também são comumente conhecidas como um bom lugar para se morar, para se investir e 

também se gerir. Entretanto, traduz-se também esse discurso como uma propaganda, uma 

forma de se promover um certo marketing acerca de uma melhor qualidade de vida e de 

determinados setores da economia. 

  De forma geral, pode-se considerar então que as cidades médias surgiram a partir de 

sua inserção em redes articuladas de diferentes escalas espaciais, evidenciando seu papel 

regional a partir de uma reestruturação urbana. Conforme aponta Junior (2008), o estudo da 

centralidade urbana se consolida em íntima relação com a própria noção de estrutura e 

estruturação urbana, e das modificações e rupturas que se processam no tempo e no espaço. 

Sabe-se que, ao longo da história, as cidades articulavam-se em torno de um centro principal 

e que a possibilidade de se pensar novas centralidades ocorreu a partir da dinamização dos 

fluxos. 

 A implantação dos sistemas de transporte urbano, sejam eles individual ou coletivo, 

possibilitou a dispersão do tecido urbano. Dessa forma, o espaço intraurbano das cidades 

médias é pensado doravante a reestruturação do urbano, no sentido de promover dinâmicas 

que possibilitaram transformar o próprio espaço em um objeto de consumo, definindo novas 
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centralidades a partir de sua oferta de atividades de comércio e serviços. Sposito (2006, p.12), 

conforme citado por Junior (2008), nos propõe uma compreensão acerca das cidades médias 

que relacione os processos decorrentes da concentração e centralização econômica, 

conjugados com a melhoria e diversificação dos sistemas de transportes e telecomunicações.  

Nesse sentido, torna-se necessário compreender a lógica de organização espacial das 

cidades médias como “parte de um processo de concentração econômica acompanhado de uma 

desconcentração espacial” (SPOSITO, 2006, p. 12 apud JUNIOR, 2008). Acerca de seu papel, 

Araújo et al. (2011) apontam que: 

As cidades médias não podem ser pensadas apenas como núcleos de contenção de 

demandas e de fluxos migratórios que seguiriam para os grandes centros. É necessário 

que seja fortalecido seu papel de apoio, de polo de serviços para as aglomerações 

menores, auxiliando na melhoria das condições de vida dos cidadãos que residem em 

outros núcleos urbanos de menor porte ou mesmo em áreas rurais. Nesse sentido, sua 

distribuição na rede e seus papéis devem ser avaliados com critérios que levem em 

conta as dinâmicas intrarregionais, sua localização e especificidades funcionais 

(ARAÚJO et al., 2011, p. 73). 

 

 Assim, através de seu papel articulador das atividades comerciais, de consumo e de 

serviços, as cidades médias se inserem na lógica da articulação global enquanto espaços 

condicionantes das dinâmicas da acumulação do capital na atualidade e também na lógica da 

articulação regional como polos de crescimento econômico, onde se destaca o setor terciário. 

Essa estruturação do espaço a partir do modo de produção capitalista ocasiona nessas cidades 

o surgimento de formas comerciais modernas, como supermercados, hipermercados, shopping 

centers, entre outros, através de estratégias locacionais pensadas por meio de uma lógica de 

expansão urbana, o que estrutura a configuração do espaço e ocasiona o surgimento de novas 

centralidades.  

Acerca do exposto, Sposito (2013) aponta que a centralidade não é um determinado 

lugar ou uma determinada área da cidade, mas sim, a condição e expressão de central que uma 

área pode exercer e representar. Ela é definida pelos fluxos que se desenham através da 

articulação das pessoas, mercadorias, informações, ideias, valores, entre outros.  

 Apesar de sua estruturação e articulação, as cidades médias surgiram como pontos de 

uma rede de distribuição territorial a partir dos grandes centros urbanos. Logo, passaram a 

construir tempos e espaços metropolitanos. Assim, os problemas decorrentes das metrópoles 

começam a aparecer também na escala das cidades médias, por se tratar da mesma lógica de 

reprodução do capital.  
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 Não é possível, nesse contexto, dissociar a compreensão entre centralidades e 

segregação. Conforme Sposito (2013), a segregação vincula-se aos sujeitos sociais envolvidos 

no processo; os que segregam e os que são segregados. Essa relação pode ser expressa 

principalmente através do acesso à moradia pois, ao se produzir um espaço para fins 

mercantilistas, a questão da habitação torna-se um produto a quem tem acesso, um dilema a 

quem não possui condições de se adequar à essa lógica capitalista e um problema para o 

Estado. 

 

4. PERIFERIAS E A LÓGICA DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM 

UBERLÂNDIA (MG) 

 O município de Uberlândia-MG, possui a segunda maior população e economia de 

Minas Gerais, bem como, detém a área de unidade territorial equivalente a 4.115,206 km², 

sendo 219 km² de área urbana IBGE (2020). É importante ressaltar ainda, que, acordo com a 

classificação vigente do Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística (IBGE), Uberlândia não 

mais se enquadra nos padrões demográficos de cidades médias. Atualmente, sua lógica de 

produção do espaço se enquadra enquanto a hierarquia urbana “Capital Regional B”3, 

conforme o estudo das Regiões de Influência das Cidades – REGIC (2018). 

O alto crescimento apresentado em Uberlândia – MG nos últimos anos, ocorre devido 

à polarização que exerce, principalmente em função do intenso desenvolvimento no setor de 

terciário. No tocante, Soares (1995) aponta que a implantação de uma economia de mercado, 

pela via do desenvolvimento comercial, ampliou o espaço econômico de acumulação, 

determinando sua modernização, tanto no que diz respeito à diversificação da economia 

regional, quanto ao crescimento e à dinamização de seus centros urbanos.  

A influência do setor terciário se materializa com intensos impactos que são 

localizados, sobretudo, na empregabilidade que se insere na referida cidade. De acordo com o 

Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (2019), é possível identificar que os setores de 

comércio e serviços, representam em conjunto, os maiores índices de empregos vinculados 

aos registros da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), que se totalizam com 157533 

                                                           
3 De acordo com o REGIC (2018), a classificação da rede urbana “Capital Regional B”, é caracterizada por 

possuírem, em média, 530 mil habitantes, os quais, reúne 24 cidades reconhecidas como referências no interior 

dos Estados. Considera-se como exceção, apenas as Capitais Estaduais de Palmas/TO e Porto Velho/RO e Arranjo 

Populacional de São José dos Campos/SP, que possui uma população estimada por 1,6 milhão de habitantes em 

2018. 
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postos de trabalhos. Os demais setores, integram em somatória, 43.772 empregos, conforme 

pode ser visualizado no seguinte gráfico. 

 

Tabela 1. Empregabilidade por Setores em Uberlândia – MG (2019 

 

Fonte: RAIS (2019) 

Elaborado pelas autoras 

 

 A partir da década de 1960, Uberlândia associou-se às políticas estatais através de 

programas como o “Programa de Cidades de Porte Médio” que objetivavam distribuir a 

população urbana pelo território e interiorizar as atividades econômicas. Tais atividades foram 

fortemente ligadas à circulação de mercadorias, pessoas, capitais e informações, configurando 

uma posição de distribuição estratégica da cidade.  

De acordo Macedo et al (2017), tais intervenções obtiveram fortes influências sob o 

Golpe Civil-Militar (1964-1885). Isso porque, o Ministro-Chefe da Casa Civil (1967-1969) e 

Governador de Minas Gerais (1970-1975), braço direito da ditadura e articulador do Ato 

Institucional n°54 (AI5), Rondon Pacheco, realizou diversas ações de desenvolvimento no 

Estado, em decorrência do Milagre Econômico obtido durante o regime, o qual Uberlândia – 

MG foi altamente beneficiada por investimentos de capital, visando a descentralização dos 

polos econômicos do país, sobretudo de São Paulo. 

 O interessante a ser aqui destacado acerca desse processo é que o próprio plano diretor 

(1954) da cidade já endossava que o projeto de expansão proposto visava atender aos 

interesses de seletos grupos, que controlavam a cidade. Já na década de 1980, foram propostos 

planos de intervenção do espaço urbano. Segundo Silva (2014), tais planos eram centrados 

                                                           
4 Determinações do AI-5 : “São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as Constituições Estaduais; O 

Presidente da República poderá decretar a intervenção nos estados e municípios, sem as limitações previstas na 

Constituição, suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos 

eletivos federais, estaduais e municipais, e dá outras providências.”  Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm > Acesso em: 10 de jun. 2021 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm
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nos sistemas de transporte coletivo e viário da cidade, que trouxeram poucos benefícios à 

população, já que a maior parte de suas propostas não foram, de fato, implantadas pelo poder 

público municipal.  

 De maneira geral, todo o processo de expansão urbana de Uberlândia ocorreu de 

forma a se fazer prevalecer interesses políticos e econômicos, o que significa que, não 

necessariamente, interesses sociais foram contemplados. O surgimento dessas novas 

centralidades veio acompanhado de um processo de descentralização das atividades 

comerciais que se localizaram primeiramente na região central da cidade, ocasionando o 

surgimento de novos complexos como os eixos comerciais, subcentros, shopping centers e 

novos espaços de consumo. Tal dinâmica de reprodução do espaço urbano de Uberlândia 

(MG), traduz-se de modo a se compreender que a forma como se deu a estruturação da cidade 

resultou em sua fragmentação espacial. Logo, o arranjo das atividades comerciais moldou-se 

e ainda o faz a partir da mesma lógica, de tal forma que as centralidades surgem e se 

estabelecem concomitantemente ao surgimento de espaços periféricos, evidenciando o 

processo de segregação socioespacial na cidade. Nesse sentido, para fins ilustrativos, foi 

elaborado um mapa da expansão urbana de Uberlândia (MG) entre os anos de 2010 e 2020, 

conforme exposto a seguir. 

Mapa 3. Mapa de expansão urbana do município de Uberlândia 

 

Fonte: IBGE (2010-2020)  

Elaborado pelas autoras  
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 A partir dessa lógica de expansão urbana, as áreas centralizadas são as que possuem, 

em sua maioria, o preço da terra mais elevado, isso ocorre em função existência de 

infraestruturas urbanas já existentes no local como escolas, hospitais, áreas destinadas ao 

comércio, entre outros, e de um intenso processo de especulação imobiliária presente na 

cidade. As práticas de especulação urbana, facilmente identificadas em Uberlândia, traduzem 

o ordenamento do territorial composto pela segregação e a fragmentação do espaço como 

regra, que se materializa a partir da formação de grandes vazios urbanos, como pode ser bem 

observado nos mapas acima, à espera de sua valorização.  

 Geralmente, tais vazios são previamente planejados e pensados com o intuito de 

esperar a implantação de infraestrutura necessária e, consequentemente, seu momento de 

valorização imobiliária, pelos agentes produtores da cidade, transformando-a em um mero 

produto. Conforme Almeida et al. (2018), ao mesmo tempo em que o perímetro urbano é 

ampliado, conjuntos habitacionais de interesse social são construídos em espaços periféricos 

e distantes do centro, enquanto grandes vazios urbanos permanecem aguardando valorização 

fundiária. A grande problemática em que se estabelece é que as áreas periféricas são formadas 

depois desses ditos “vazios demográficos”. Assim, a cidade compreendida como mercadoria 

(MARICATO, 2015) nega os direitos da população na garantia de condições adequadas de 

moradia, tal como inviabiliza à mesma o cumprimento de medidas sanitárias, o que acarreta a 

expansão dos riscos de contaminação da população.  

A representação das manifestações evidenciadas dos “vazios demográficos” que 

atingem Uberlândia pode ser reconhecida através do mapeamento da densidade populacional 

estabelecida pelo último Censo Demográfico do IBGE realizado no ano de 2010, conforme o 

seguinte mapa: 
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5Mapa 3. Mapa de Densidade Populacional de Uberlândia (2010) 

 

Fonte: IBGE 2010)  

Elaborado pelas autoras  

 

 Conforme determinado na Constituição Federal de 1988 (art. 182) “A política de 

desenvolvimento urbano [...] tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (BRASIL, 1988). Dessa forma, a 

aliança entre o Estado e os interesses do mercado nega o desenvolvimento pleno de uma cidade 

em prol de contemplar sua função social, criando infraestruturas urbanas desiguais. É nesse 

sentido que Uberlândia torna-se um espaço de contradição e de reprodução das desigualdades 

socioespaciais. Conforme apontado por Almeida et al. (2018),  

 

Direcionando políticas públicas e recursos a espaços específicos, ocorre uma 

acentuação da segregação espacial, visto que a população pobre que habita as 

periferias é a que mais sofre, com o aumento dos índices de violência urbana, falta 

de saneamento básico, dificuldades de acesso à cultura, educação, transporte, saúde, 

lazer etc., expressões claras da negação do direito à cidade. (ALMEIDA, et al., 2018, 

p. 298) 

 

                                                           
5 É possível que os resultados destinados ao ano de 2021 sejam ainda mais expansivos e aprofundados. Entretanto, 

em função da ausência continuada do Censo Demográfico, que ocorre a cada 10 anos, o mapa apresenta o último 

estudo referente a densidade populacional de Uberlândia -MG, obtida em 2010 através do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). 
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 Bessa e Soares (1998, p.107-111), a partir de estudos acerca da cidade de Uberlândia 

(MG), apontam a existência de 255 famílias em áreas faveladas no município no ano de 1990; 

número este que cresceu para 338 famílias no ano de 1993; 390 em 1995 e cerca de 200 

famílias no ano de 1998. Em 2009, a Prefeitura Municipal através do “Plano Local de 

Habitação de Interesse Social” (PMU, 2009, p.83) indicou a existência de seis favelas e dez 

loteamentos irregulares na cidade, totalizando 4.342 domicílios precários, ocupados por mais 

de 15 mil habitantes. Almeida et al. (2018, p. 303) constatou, a partir de um levantamento nas 

mídias locais, a presença de 24 ocupações Sem Teto na cidade entre os anos de 2011 e 2016.  

 Tais informações são o resultado de um crescimento urbano aliado a uma intensa 

especulação imobiliária, que ocasiona o déficit habitacional na cidade e atinge, 

principalmente, a população em condições de vulnerabilidade social. A partir dessa lógica, 

àquilo que diz respeito aos direitos essenciais são negados à população que não se enquadra 

aos parâmetros mercadológicos produzidos e constantemente reproduzidos na mesma.  

Assim, Uberlândia, uma cidade em constante crescimento e atribuída como uma capital 

regional, como uma alternativa aos problemas habitacionais das grandes metrópoles, que é 

considerada por muitos como uma cidade que proporciona qualidade de vida à população, é 

também a cidade que materializa espaços em condições precárias de moradia e nega o direito 

à cidade a determinada parcela da população. Eis a contradição da reprodução capitalista no 

espaço. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme evidenciado ao longo dessa discussão, o processo de urbanização brasileira 

deu-se a partir de uma intensa migração da população do rural para o urbano em função de uma 

reestruturação produtiva nas áreas urbanizadas, que passaram a ser o lócus da produção 

industrial, das atividades comerciais e, consequentemente, o lugar de moradia da população. 

Nesse sentido, a (re)produção do espaço urbano nas cidades brasileiras foi, e ainda é, um 

processo repleto de contradições e contrastes em decorrência das alianças estabelecidas entre o 

Estado e os agentes privados nas diversas fases que dizem respeito à construção e crescimento 

dessas cidades.  

Uberlândia não foge a essa lógica. A emergência de áreas periféricas e de ocupações 

irregulares na cidade, surgem como um sintoma da forma como espaço urbano se reproduz. 
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Nessa perspectiva, entende-se a ação de movimentos de luta pela moradia, como o MSTS 

(Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), em prol de garantir um direito básico da população.  

Assim, o presente trabalho foi elaborado como parte dos resultados parciais de uma 

dissertação ainda em fase de desenvolvimento e pensado com o intuito de apresentar uma 

pesquisa teórica acerca do tema proposto, que justifique o surgimento de periferias na cidade 

de Uberlândia (MG) enquanto uma consequência de processos segregadores que se 

materializam, através da relação íntima entre o poder público, nesse caso representado em sua 

esfera local, e seus agentes produtores do mercado imobiliário.  

Tal afirmação se faz verdadeira ao se compreender o crescimento da cidade 

diretamente relacionado ao intenso processo de especulação imobiliária, que ocasiona 

intencionalmente o surgimento espaços extremamente valorizados e, concomitantemente, o 

aumento do déficit habitacional e o surgimento de espaços com precárias condições de moradia.   

A importância desse estudo se justifica a partir da necessidade de se compreender a 

problemática do tema aqui discutido para, assim, possibilitar criar cada vez mais discussões em 

prol de melhorias de condições de vida para a população.  

Se está previsto na Constituição Federal que o poder público deve agir em prol das 

demandas sociais, então que assim seja. Que nos seja permitido vivenciar espaços dignos de 

moradia, ou de acesso a meios de transporte de qualidade, um sistema de saúde pública eficiente 

e gratuito e espaços de ensino e de lazer com infraestrutura digna, tratando-se de uma 

prioridade, algo como direito mínimo da população e enquanto um dever do Estado.  
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 DIREITO À CIDADE, CIDADANIA, GOVERNANÇA 
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CAPÍTULO 14 
GOVERNANÇA DE RECURSOS HÍDRICOS NO CONTEXTO DO ESPAÇO 

URBANO: ANÁLISE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE 

CAMPO GRANDE/MS 
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RESUMO   
Desde 2009 a indústria papeleira foi adicionada à matriz econômica do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Foram instaladas plantas industriais das três maiores fábricas de papel e celulose do mundo no 

Município de Três Lagoas. O trecho entre Três Lagoas e Campo Grande, constituída por pastagem e 

vegetação típica do bioma cerrado, vem sendo substituída pela silvicultura de eucaliptos australianos. 

Neste contexto, o objetivo deste artigo é relacionar o abastecimento de água no Município de Campo 

Grande/MS, com a atividade de silvicultura de eucaliptos na Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Guariroba, e os impactos socioambientais da escassez hídrica no contexto urbano da capital de Mato 

Grosso do Sul. Aborda a legislação dos recursos hídricos na esfera municipal, estadual e federal; o 

impacto do desenvolvimento da atividade de silvicultura no manancial, à luz dos princípio da 

prevenção e da precaução, sob a ótica da responsabilidade socioambiental das empresas. Para tanto, 

foi utilizado o método dedutivo, do tipo propositivo, com pesquisas bibliográfica e legislativa. Foram 

obtidos como resultados, que o Brasil possui uma estrutura de gestão de recursos hídricos moderna. 

Entretanto, no caso, é perceptível haver por parte dos gestores, injustificável inconclusão acerca do 

desenvolvimento da atividade econômica dentro da APA. Por outro lado, insta ressaltar que a 

instalação da indústria de celulose no Estado desconsiderou o mapeamento econômico-ecológico de 

áreas onde a silvicultura performaria um manejo mais adequado, sem que fosse necessário o avanço 

em áreas que a atividade deve ser totalmente proibida.   

  

Palavras-chave: cidades sustentáveis; desenvolvimento urbano; direito à cidade; governança; 

responsabilidade socioambiental de empresas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A região centro-oeste brasileira é constituída por abundantes recursos hídricos, 

composta de águas residuais e subterrâneas, e que são dependentes do regime cíclico de 

chuvas. E partindo de tal premissa, o problema da governança dos recursos naturais, implica 

no cumprimento da segurança hídrica populacional no Município de Campo Grande/MS, nos 

níveis legislativo e ambiental.  

A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável estabeleceu dezessete objetivos 

e cento e sessenta e nove metas, entre os quais inclui a integração e a interrelação entre os 

diversos desenvolvimentos sustentáveis, sociedade e meio ambiente.  

Em perspectiva local, a capital do Estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, é 

recortada pela confluência de dois córregos. É uma cidade plana, sendo a mais arborizada do 

Brasil. Para o abastecimento de água da cidade, inicialmente foi utilizado o Manancial 

Guariroba.  

Com o adensamento populacional da capital, que atualmente alcança cerca de um 

milhão de habitantes, passou a responder por 50%, e posteriormente, decaiu a 37%  do total 

do abastecimento de água potável. 

A alteração da matriz de abastecimento se deu em razão baixa constante de sua vazão, 

tornando-se imperiosa a adição dos super poços, que retiram água diretamente do Aquífero 

Guarani e do Manancial Lajeado. Estes abastecem a região oposta ao do manancial em análise. 

A bacia do Guariroba foi transformada em área de proteção ambiental (APA) em 1995, e está 

inserida geograficamente na confluência de inúmeras propriedades particulares.   

O objetivo deste artigo é relacionar o abastecimento de água no Município de Campo 

Grande/MS em sua dinâmica legislativa, com o desenvolvimento da atividade de silvicultura 

de eucaliptos na Área de Proteção Ambiental (APA) do Guariroba, e os impactos 

socioambientais da escassez hídrica no contexto urbano da capital de Mato Grosso do Sul. 

 A presente pesquisa tem como papel fundamental a reflexão e constatação in loco das 

consequências da atividade de silvicultura de eucaliptos, o seu papel no desenvolvimento 

econômico, e o inter-relacionamento da nova atividade econômica no meio ambiente local. 

Com consequências que transpõem o nível local, se estende ao Município de Campo Grande 

em razão da dependência da manutenção do equilíbrio ecossistêmico do manancial. 
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             Trata-se de pesquisa bibliográfica e de análise legislativa, utilizando-se do método 

dedutivo, em abordagem crítica e interdisciplinar, estabelecer o liame entre a atividade 

econômica que impacta o meio ambiente, e suas consequências para o meio urbano. Para 

tanto, foram seguidos os seguintes procedimentos metodológicos:  análise da sistematização 

constitucional acerca do tema, e legislativa do Estado de Mato Grosso Do Sul e do Município 

de Campo Grande, e ambiental que caracterizam a interdisciplinaridade da abordagem do 

direito à cidade. 

 O artigo foi dividido em quatro etapas. O primeiro relaciona o abastecimento de água 

e o desenvolvimento das cidades por meio da história e o atual desenvolvimento urbano. O 

segundo propôs um estudo acerca do arcabouço legislativo da água no ordenamento jurídico 

brasileiro a partir da Constituição Federal de 1988. O terceiro abordou política estadual de 

recursos hídricos e o sistema de gestão do Estado e do Município. E o quarto tratou das 

consequências ambientais do desenvolvimento da atividade econômica na Área de Proteção 

Ambiental (APA) do Guariroba e a responsabilidade socioambiental da empresa no contexto 

urbano.  

 

2. O ABASTECIMENTO E AS CIDADES SUSTENTÁVEIS 

As cidades somente florescem e se desenvolvem, desde a antiguidade, com a 

presença de água, o líquido precioso deve ter o seu suprimento adequado para que a vida no 

local seja possível. Neste sentido, a busca pelo seu suprimento vem desde as antigas 

civilizações da China, Índia, Babilônia, Pérsia e romana. Segundo Rosen: 

[...]A arquitetura romana (século V a.C.) contribuiu com duas importantes técnicas de 

sistemas de transporte de água. Conheciam a canalização por tubulações subterrâneas 

com tubos de ferro ou bronze e também os aquedutos (latim aqua – água e ducere - 

conduzir) que eram arcos suspensos que aprenderam a construção com os etruscos. O 

primeiro a ser construído na região foi o Aqua appia (OPAS/OMS, 1988). 

Durante o império de Augusto foi criado um sistema de administração da saúde 

pública em Roma, entre 27 a.C. e 14 d.C., Augusto criou uma Câmara de Água, para 

cuidar dos assuntos referentes ao suprimento e abastecimento de água; uma comissão 

de saúde com funções específicas; oficiais responsáveis pela inspeção sanitária dos 

banhos, e oficiais encarregados da fiscalização da limpeza das ruas, da qual a 

população ficara encarregada (1994, p. 151-164).  

 

E foi esta última, a que desenvolveu os aquedutos como forma de fazer chegar água 

às cidades. Segundo Piterman e Greco (2005, p. 7), a água era captada em locais distantes, e 

tinham a compreensão da preciosidade do líquido raro para a vida humana e 

consequentemente para o desenvolvimento da sociedade. 
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No Brasil, o aqueduto mais famoso são os “Arcos da Lapa” situado na cidade do Rio 

de Janeiro. Construído entre os anos de 1744 e 1750, conduzia a água do Rio da Carioca para a 

região conhecida hoje como centro da cidade. Neste contexto, as aglomerações populacionais 

se desenvolveram nesta formatação por todo o mundo, vindo a formar ao que nominamos de 

cidades. Para Eufrásio: 

 

[...]é possível discernir o desenvolvimento dos estudos da organização espacial da 

cidade, duas linhas de ênfase: uma em que se ressalta os aspectos dos processos 

espaciais que promovem determinado quadro de relações entre as diferentes áreas 

particulares da cidade. 

... 

Na outra linha, se ressalta os aspectos de estrutura espacial que se configura num 

conjunto definido de categoria (2013, p.47).          

                   

              Observa-se na questão de distribuição, que ainda hoje, com toda a tecnologia 

disponível, ocorre não só deterioração das qualidades da água por uma gama diversificada de 

contaminantes, como as atividades econômicas e desmatamentos, impactam seu ciclo de 

recarga.  

Desde 2009, o Estado de Mato Grosso do Sul vem estimulando a indústria de papel e 

celulose na região de Três Lagoas. Foram instaladas as maiores fábricas do mundo, e o 

desenvolvimento deste setor, depende da produtividade de matéria prima natural que é oriunda 

do cultivo de eucalipto da espécie australiana.  

Este, trata-se de espécie invasora3 no bioma cerrado, é caracterizado pelo 

desenvolvimento radicular profundo e grande consumidor de água, ocasiona o ressecamento de 

todo o entorno onde é plantado. Portanto, causa impacto importante ao ambiente, necessitando 

de manejo especializado para a escolha dos locais de implantação.  

O trecho entre Campo Grande e Três Lagoas é caracterizado por solo arenoso, e pobre 

para atividade agrícola e pecuária, o que demanda em investimento constante na correção da 

composição do solo, com consequente redução da lucratividade nestes nichos de mercado. Ao 

par disso, possui grande volume de águas residuais e profundas.  

A silvicultura é vista localmente como alternativa econômica, razão disso, 

rapidamente alcançou o lugar de primeiro colocado em importância no Produto Interno Bruto 

                                                 

3 Segundo Zille, Dechoum e Carpenezzi (2010), são “espécies exóticas invasoras são plantas, animais e quaisquer 

outros seres vivos que, quando introduzidos em ambientes exteriores à de sua área de distribuição natural, causam 

impactos e ameaçam ecossistemas, habitats ou outras espécies”. ZILLER, S. DECHOUM, M., CARPANEZZI, O. 

2010. Espécies invasoras o que são, quem são, e o que fazer? Caderno Temático de Educação Ambiental. E-book. 

Curitiba: Governo do Estado do Paraná/Diretoria de Políticas e Programas Educacionais.   
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(PIB) do Estado, revelando a importância do estudo sobre os mecanismos de regulação acerca 

do tema.   

O incremento de desenvolvimento urbano experimentado pelo Estado a partir da sua 

divisão na década de 1970, acelerou o adensamento populacional no espaço urbano da capital. 

Tal movimento estabeleceu, segundo Tucci (2008), “o meio formado pelo ambiente natural e 

pela população (socioeconômico urbano), é um ser vivo e dinâmico que gera um conjunto de 

efeitos interligados, que sem controle, pode levar a cidade ao caos”.   

Assim, a gestão urbana responsável de uma cidade é constituída por três elementos 

fundamentais infraestrutura viária – energia; água; transporte e comunicação; planejamento e 

gestão do uso do solo (Plano Diretor), e gestão socioambiental composto por projetos, 

avaliação, fiscalização e monitoramento a fim de se tornar um cidade sustentável.  

Porém, tais políticas socioeconômicas e ambientais, devem estar atreladas de forma 

antecedente a uma estrutura legislativa capaz de ordená-las de forma eficiente. Tendo como 

fonte o Direito Ambiental, desde a década de 60, vem sendo aprimorado a fim de viabilizar a 

proteção e a conservação de ecossistemas.  

               

3. CONCEITO, PRINCÍPIOS E O ARCABOUÇO LEGISLATIVO DA ÁGUA NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

O desenvolvimento teórico do Direito Ambiental traduz a valoração que permeia a 

cultura e a trajetória histórica do Ser Humano, num processo educativo que ainda precisaremos 

trilhar, a fim de conservar o meio ambiente. Nas sociedades modernas, as tecnologias 

decorrentes processo de globalização não são capazes de ensinar o ser humano a preservar e a 

conservar, pois ao contrário,  estimulam  um consumo desenfreado e alienado. 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o meio ambiente transitou de 

legislação ordinária esparsa para integrar o elenco de Direitos Fundamentais, e consigo carreou 

um arcabouço de mecanismos de proteção e controle.  

Foram estabelecidos espaços para participação popular, a fim de que todos os 

cidadãos, não só detenham o direito a um meio ambiente saudável, como também tem sido 

capacitados a contribuir para a preservação e defesa ambiental. Nesse sentido, torna-se 

necessário um maior aprofundamento do estudo dos princípios e das principais legislações 

pertinentes a respeito do tema proposto. 
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3.1 O PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO E SEUS DIFERENCIAIS  

A Carta de 1988, reconheceu uma visão ampla de ambiente, viabilizando uma 

interpretação da interação entre o homem e a natureza. A proteção incluiu o ambiente natural – 

artigo 225; o meio ambiente artificial – artigo 182; o meio ambiente cultural; artigos 215 2e 

216, e o meio ambiente do trabalho – artigo 200.  

Milaré (2013, p. 32), afirma que “o meio ambiente é bem de uso comum do povo”.  O 

art. 225 da Constituição Federal de 1988, deixa claro que os “recursos naturais não pertencem 

aos indivíduos isolados, mas a toda sociedade, tratando-se de um patrimônio público” (SILVA, 

2003, p. 73). Ressalta-se que ao Estado, há a incumbência de guardião e gestor do bem 

ambiental.  

O reconhecimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um bem 

jurídico componente do conjunto de direitos fundamentais, instiga a abordagem da 

responsabilidade e que exige uma sistematização eficiente e suficiente em garantias. O artigo 

225, §3º da CF, instituiu o princípio da responsabilidade ambiental. 

Neste artigo e seus parágrafos, são identificados: a obrigação de recuperação em 

ambiente degradado por eventual exploração de recursos minerais; a tríplice responsabilização 

em caráter cumulativa por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; os patrimônios 

nacionais4; a indisponibilidade de terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado para proteção do 

ecossistema natural, e o controle na definição e da localização de usinas nucleares. 

Trata-se de um dos princípios gerais da ordem econômica (art. 170 da CF), pareado 

igualitariamente com a propriedade privada e a livre concorrência, razão pela qual, segundo 

Milaré (2013, p. 170-172), “não podem prevalecer atividades econômicas decorrentes das 

iniciativas privada e públicas que violem a proteção do meio ambiente”.  

Neste conceito, é possível identificar a amplitude e a simultaneidade da 

responsabilização em matéria ambiental: administrativa, civil e penal. Possuem esferas 

independentes em razão dos institutos que os distinguem.  

Para Leite, Ayala (2012, p. 99), “o dano ambiental tem “dupla valência”, pois abarca 

a proteção do meio ambiente globalmente considerado, bem como os interesses pessoais 

relacionados aos elementos específicos do ambiente”.  Sob a ótica da responsabilização ela se 

                                                 

4 Constituem patrimônio nacional: a Floresta Amazônica; a Mata Atlântica; a Serra do Mar; o Pantanal Mato-

grossense; e a Zona Costeira. 
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perfaz de forma compartilhada: sociedade, empresas e Estado. Havendo um compromisso de 

dever de zelo, e  a degradação é em prejuízo tanto coletivo quanto individual.   

A proteção ambiental é influenciada pela sociedade e pelas ações de mercado. O artigo 

170 da Constituição Federal assegura a livre iniciativa, desde que sejam atendidos os 

parâmetros de equilíbrio ecológico e a função ecológica e social da propriedade privada.  

Importante destacar no campo teórico, que a proteção ambiental é um pré-requisito 

para fruição de outros direitos fundamentais. Por essa razão, o conceito de função ecológica da 

propriedade privada possui liame com o princípio “in dubio pro natura”, e fundamenta-se 

numa incerteza passível de aplicação no campo jurídico, convalidando-se em uma ferramenta 

decisória, não apenas na esfera dos crimes ambientais, mas igualmente, em matéria de direito 

administrativo.   

Este princípio está ancorado no princípio da precaução, o qual se estabelece no campo 

da incerteza científica. Segundo Sampaio (2003, p. 59), o princípio da precaução possui caráter 

semanticamente aberto, tem possiblidade diversas interpretações, podendo agrupá-las em duas 

grandes concepções: uma forte, outra fraca. Ainda segundo Sampaio (2000, p.61), a forte parte 

da concepção biocêntrica, e a fraca, torna relevante “uma ética ambiental antropocêntrica 

responsável. Trata-se de corrente majoritária, na medida em que q referida orientação se 

coaduna com o antropocentrismo alargado e intergeracional.”     

A distinção entre o princípios da precaução e da prevenção, segundo Granziela (2014, 

p. 61): 

[...] pelo princípio da precaução, existe uma tendência à não autorização de 

determinada atividade, enquanto persistir a incerteza a respeito de suas consequências 

nocivas  e irreversíveis ao meio ambiente. 

[...]  

e o princípio da prevenção ocorre uma compatibilização entre a atividade a ser 

licenciada e a proteção ambiental, mediante a imposição de condicionantes ao projeto.  

 

No que tange a análise em tela, o artigo 2º, inciso XIX da CF, estabelece a 

competência para instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, e definir 

critérios de outorga de direitos de seu uso (BRASIL, 2021). Na seara da regulação de recursos 

hídricos, o Código das Águas, Decreto n. 24.643 de 10 de julho de 1934, ainda está em vigor,  

e é o norte para demais regulamentações no âmbito estadual e municipal.  

Sob a ótica da gestão, após inúmeras idas e vindas quanto às competências, a partir da 

criação do Ministério do Meio Ambiente, a política hídrica passou a ser de competência da 

Agência Nacional de Águas (ANA). E desde então, é  responsável pela implementação, 
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efetividade e outorga dos direitos de uso do recurso hídrico que seja de domínio da União 

Federal. 

A lei n. 9.433 de 8 de janeiro de 1997, regulamentou o inciso XIX do artigo 21 da 

Constituição Federal. Foi harmonizada com os princípios instituídos pela Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio 92, e está ancorada no artigo 

1º da citada lei e incisos, nos seguintes fundamentos: 

[...] I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III – em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais; 

IV – a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas; 

V – a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.       

 

Foram elencados os seguintes instrumentos de gestão: planos diretores de recursos 

hídricos, enquadramento dos corpos de águas em classes, juntamente com o zoneamento dos 

rios, que tem por objetivo a adequar ao uso e destinação às condições ambientais; outorga do 

direito de uso, cobrança pelo uso da água a fim de gerar receitas capazes de equalizar seu uso. 

E por fim, foi desenvolvido o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, que é um 

sistema de coleta, armazenamento de informações sobre os recursos e intervenções.   

O passo à frente de natureza legislativa, viabiliza a discussão da melhor forma de uso 

racional e sustentável dos recursos naturais para a saúde e bem-estar do ser humano. 

Considerando que as águas residuais ocupam espaços territoriais, e estes deveras, são de 

domínio privado, houve por bem distinguir e regulamentar, mesmo apresentando condição de 

domínio privado. A Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, regulamentou o §1º e incisos do artigo 

225 da Constituição Federal, e criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC. São denominados APA: 

[...] em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de 

atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a 

qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos 

básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. (MOLEDO, SAAD, 

DALMAS, et al 2016, p. 513). 

 

http://www.infoescola.com/ecologia/fatores-abioticos/
http://www.infoescola.com/ecologia/recursos-naturais/
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A International Union for Conservation of Nature (IUCN), segundo Sherl et al (2006), 

elaborou um conceito de Áreas Protegidas nos seguintes termos: “uma superfície de terra ou 

mar especialmente consagrada à proteção e preservação da diversidade biológica, assim como 

dos recursos naturais e culturais associados, e gerenciada através de meios legais ou outros 

meios eficazes”.   

E a gestão hídrica passou a ser dividida da seguinte forma: à União, cabe a 

administração dos grandes rios, lagos formados por barragens hidrelétricas e de açudes; aos 

Estados, compete a administração de todas as nascentes, e dos pequenos e médios corpos de 

águas e a totalidade dos aquíferos subterrâneos; e aos Municípios, segundo o artigo 23, inciso 

VI,  XI e parágrafo único da Constituição Federal, o exercício do poder polícia para as águas. 

Segundo Mendes et. al (2008), a competência concorrente permite que os Estados-

membros e o Distrito Federal suplementem normas gerais. Nesse passo, cada Estado-membro 

passou a implantar sua política de recurso hídrico a fim de atender as peculiaridades locais.       

 

3.2 POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E O SISTEMA DE GESTÃO DO 

ESTADO E DO MUNICÍPIO.  

A Política de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul é regulamentada pela Lei 

Estadual n. 2.406/2002, e estão incluídos como sua atribuição a constituição do Conselho 

Estadual dos Recursos Hídricos. Sendo de sua competência a regulamentação acerca da 

cobrança sobre a utilização em bacia hidrográfica correspondente.  

O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (PERHS/MS), 

(SEMAC, 2010), o qual fraciona o Estado em UPG’s (Unidades de Planejamento e Gestão), 

as quais estão delimitadas em consonância com as sub-bacias hidrográficas tributárias do Rio 

Paraguai e Rio Paraná, sendo então estabelecidos, sob ótica de recursos hídricos subterrâneos, 

oito sistemas aquíferos. 

É mister destacar não haver cobrança do recurso natural por parte da atividade 

agropecuária. O artigo 20 da lei estadual em exame dispõe: 

[...] Art. 20. A cobrança pelo uso dos recurso hídricos deverá ser implantada por 

bacia hidrográfica , a partir da proposta dos correspondentes comitês, cujos valores 

serão definidos, ouvidos os comitês locais, pelo Conselho Estadual dos Recursos 

Hídricos. 

§1º. São considerados insignificantes e serão isentos da cobrança pelo direito de uso 

da água as capacitações e derivações empregadas em processo produtivo 

agropecuário, assim como os usos destinados à subsistência familiar rural ou urbana, 

mantida, em todo os casos, entretanto, a obrigatoriedade de cadastramentos no órgão 

outorgante. 
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§2º. Serão adotados mecanismos de compensação e incentivos para os usuários que 

devolverem a água em qualidade igual ou superior àquela determinada em legislação 

e normas regulamentares.  

§3º. As captações e derivações de que trata o parágrafo primeiro deste artigo, quando 

devolvidas ao leito hídrico, deverão sê-lo em grau de pureza igual ou superior ao 

captado ou derivado. 

Art. 23 – As agroindústrias que dispuserem de sistema próprio de captação, 

tratamento e reciclagem de água, com projetos aprovados pela Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, serão isentas da cobrança pelo direito de uso 

da água 

Art. 24 Os produtores rurais que mantiverem sistema de irrigação de lavouras 

estarão isentos da cobrança pelo direito do uso da água, desde que comprovado o 

aumento da produtividade agrícola do beneficiário e a não poluição da água. 

 

Destaca-se no enquadramento da área pesquisada, a Lei 9.433 de 08 de janeiro de 

1997, que institui e regulamenta a política nacional de recurso hídricos e designa o manancial  

em estudo como unidade de gestão.  

Em razão da relevância deste manancial para o fornecimento de água para a capital, 

o Município de Campo Grande, designou-a como Área de Proteção Ambiental (APA), por 

meio do Decreto 7.183, de 21 de setembro de 1995 da Prefeitura Municipal de Campo Grande 

(PMCG, 2008). 

Destaca-se ainda, a Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Por 

oportuno, o presente artigo segue as diretrizes gerais da Resolução CONAMA nº 428, de 2010, 

que dispõe sobre as áreas de proteção ambiental – APA’s. 

Para a proteção da APA do Guariroba, o Código Florestal Brasileiro dispõe sobre a 

proteção a ser dada a vegetação nativa. No presente caso, as nascentes e afloramentos de águas 

subterrâneas da APA do Guariroba, a legislação faz ressalvas a fim de efetivar a proteção de 

rios e nascentes, quanto a proibição de plantações a 30 metros de curso de águas com menos de 

10 metros de largura ou 50 metros de nascentes (art.4, I, a, V da Lei 12.651/12), com o que, em 

princípio, estaria respeitada a legislação e salvaguardada a APA do Guariroba: 

 

[...]Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, 

para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 

(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 
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V - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja 

sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;   

 

Entretanto, as nascentes e o curso de águas vem decrescendo com o tempo. A calha do 

rio diminuiu e várias nascentes que compunham a APA, desapareceram. Evidenciando que a 

referida proteção não se revela suficientemente efetiva para a conservação.    

O plano de manejo da APA do Guariroba elaborado pelo Estado, é inconclusivo no 

tocante a possibilidade de impactos negativos da silvicultura na dinâmica hidrológica local. 

Afirma que haver vários estudos a respeito, mas que não se chegou à conclusão a qualquer tipo 

de impactos negativos, com o que o plantio de eucaliptos segue em plena expansão na região, 

nos termos abaixo: 

[...] Em relação à silvicultura, a implantação de empreendimentos industriais no 

interior do estado do Mato Grosso do Sul, tanto no polo mineral de Corumbá como 

na região do município de Três Lagoas, é um importante componente do processo de 

expansão dessa atividade no estado. Complementarmente, o registro de pecuaristas 

proprietários de fazendas na APA, interessados ou já com desenvolvimento de 

projetos técnicos de silvicultura de eucalipto, é uma forte evidência da introdução 

dessa atividade no território da APA do Guariroba.” 

[...] 

Em todo caso, outro aspecto que merece comentário refere-se aos impactos da 

silvicultura na dinâmica hidrológica local, sobretudo decorrentes do alto consumo de 

água nos plantios de eucalipto. Nesse aspecto, cumpre também salientar que as 

implicações dos plantios de eucalipto na recarga de aquíferos e na vazão de cursos 

d’água ainda vêm sendo objeto de diversas discussões entre pesquisadores de diversas 

áreas do conhecimento. 

No Brasil, dentre as pesquisas mais aprofundadas sobre esse tema, destaca-se o 

trabalho de Lima (1993). Em relação aos aspectos hidrológicos em áreas com plantios 

de eucalipto, o autor afirma, com base em resultados de estudos realizados no Brasil 

e em diversos outros países, sob as mais diferentes condições de clima e de solo, que 

o balanço hídrico em áreas com plantio homogêneo de eucalipto não difere de outras 

espécies florestais ou mesmo de algumas culturas agrícolas.  
 

Existe posicionamento em sentido oposto ao dado pelo Comitê Gestor da APA 

Guariroba. Este em contrapartida, elaborou o Plano de Manejo da APA e mananciais do 

Córrego Guariroba, posto que os impactos da silvicultura do eucalipto no meio ambiente à 

princípio, podem ser positivos ou negativos, como muito bem explanado por (MOLEDO, 

SAAD, DALMAS et al, 2016, p. 513). 

 No tocante a situação da área antes do plantio, posto que uma área que seja de 

pastagens, a mesma trará benefícios que antes inexistiam como melhores condições para a fauna 

local. Por outro lado, uma vez implantada a floresta de eucalipto, no caso de a plantação de 

eucalipto ser implantada onde antes existia mata nativa, o impacto será negativo, posto que 

destruirá a biodiversidade existente com uma monocultura, nos seguintes termos:  
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[...] O efeito das plantações de eucalipto sobre a flora pode ser positivo ou negativo, 

isto é, dependendo da situação em que a área se encontra no início da implantação da 

monocultura. Na mudança de pastos em fazendas de pecuária por eucalipto, ocorrem 

impactos positivos, pois as florestas plantadas geram melhores condições para 

desenvolvimento da fauna local. Ao contrário, quando da implantação em uma área 

que apresenta mata nativa, mesmo que secundária, haverá impactos negativos com o 

desmatamento.  

Outro efeito que deve ser considerado é a supressão de vegetação concorrente com as 

árvores de eucalipto. Esta supressão ocorre por ação do homem durante o primeiro 

ano do plantio e, após isso, a supressão ocorre por ação natural, onde verifica-se 

inibição do crescimento de outras plantas.  

A formação das áreas cultivadas com eucalipto, bem como a reforma e manutenção 

das áreas de preservação permanente - APP produzem corredores ecológicos que 

possibilitam o pouso de espécies da fauna e o fluxo gênico que possibilita a migração 

de genes entre as áreas plantadas (LIMA, 1996, p. 301).   

 

No caso em análise, a microbacia do Córrego Guariroba e mananciais, verificou-se  a 

plantação de eucalipto próximo do córrego. Neste caso haveria alguma influência negativa, 

posto que o eucalipto possui a fama de ser um vilão das microbacias, com grande consumo de 

água, apesar de seu consumo médio ser de 15 litros/dia no verão, com raízes que não 

ultrapassariam 2,5 metros de profundidade. 

Poderia o mesmo ter outro tipo de comportamento junto as microbacias e influenciar 

os lençóis freáticos e nascentes subterrâneas que afloram de modo negativo? Para Vital (2007, 

p. 243), o comportamento de uma plantação de eucaliptos ao lado de bacias hidrográficas, 

poderia sim impactar negativamente os lençóis freáticos, posto que neste caso, o consumo do 

eucalipto seria muito maior nos seguintes termos:   

 

[...]O impacto sobre os lençóis freáticos, de acordo com o Instituto Engenharia 

Florestal, dependerá da localização das plantações em relação à bacia hidrográfica. Se 

as plantações estão situadas em locais de maior altitude, as raízes dos eucaliptos, por 

não ultrapassarem 2,5 m, não alcançariam os lençóis freáticos subterrâneos. Se, 

entretanto, as florestas forem plantadas perto das bacias hidrográficas, os eucaliptos 

passam a consumir mais água, crescem mais rapidamente e podem gerar impactos 

sobre os lençóis freáticos tanto localmente como a jusante.  

A literatura mostra também que a profundidade dos lençóis freáticos varia em função 

das características do solo, bem como das características hídricas de cada região, de 

tal sorte que o impacto das plantações de eucalipto sobre os lençóis d´água deve ser 

analisado caso a caso.   
              

Portanto, verifica-se a ocorrência de um impacto negativo sobre o lençol freático do 

córrego Guariroba e manancial, em razão da plantação de eucaliptos, dentro e no entorno da 

mesma.  

Significa que haverá um crescimento mais rápido dos eucaliptos com a referida 

abundancia de água no local. Deve ser considerado nesta conjuntura, que não se trata de uma 
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área pequena e/ou de uma quantidade de pés de eucalipto irrelevante, mas de um quantitativo 

na ordem de mil que consomem simultaneamente o mesmo recurso hídrico. Mais uma vez o 

lucro de um empresário trazendo impactos negativos no fornecimento de água, um bem escasso 

para uma cidade de 900 mil habitantes. A cidade de Campo Grande, embora recortada por 

córregos, estes possuem capacidade de vazão muito inferior a necessária, o que a torna carente 

de recursos hídricos. 

 

4. AS CONSEQUÊNCIAS AMBIENTAIS DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

ECONÔMICA NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DO GUARIROBA: A 

GOVERNANÇA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA EMPRESA NO 

CONTEXTO URBANO 

 A cidade de Campo Grande não é diferente das antigas civilizações, que se 

constituíram e desenvolveram entorno de fontes aquíferas e/ou no entorno. A mesma possui a 

captação de água distante a 36 KM da APA do Córrego Guariroba. É captada, tratada e enviada 

por bombeamento elétrico até a cidade e abastece uma região constituída por bairros carentes e 

de população vulnerável.  

No passado, foi responsável por quase 80% da água fornecida à cidade, e atualmente 

a sua importância continua grande, qual seja o suprimento corresponde a 37% de toda água 

usada na cidade. O restante já vem sendo extraído do Aquífero Guarani e do Córrego Lageado:  

 

[...]Em Campo Grande mais de 34% da água vem da captação do Córrego Guariroba 

e, por meio de um potente sistema de bombeamento, viaja através das adutoras por 

mais de 30 km até chegar à estação de tratamento. O restante é captado do Córrego 

Lageado (16%) e de 150 poços profundos – sendo 10 deles do Aquífero Guarani 

(50%). 

Para garantir a sustentabilidade do uso dos recursos hídricos, as captações superficiais 

(represas) e subterrâneas (aquíferos) recebem cuidados ambientais e sanitários 

especiais. A água bruta captada nos córregos passa por várias etapas de tratamento 

antes de seguir para os reservatórios e abastecer a população. (Concessionaria Águas 

Guariroba, 2020). 

        

   A região sub examine situa-se na margem direita da BR 262, entre os municípios de 

Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. A microbacia hidrográfica do córrego Guariroba está 

localizada no extremo nordeste do município de Campo Grande - MS e possui uma superfície 

de 370 km² (Figura 1). Está inserida na UPG do Rio Pardo, afluente da margem direita do Rio 

Paraná (SEMAC, 2010).  
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Figura 1- Localização da APA Guariroba, em Campo Grande - MS 

 

Fonte: CAVAZZANA, 2018, p. 137. 

A bacia do córrego Guariroba possui área de 370 km², está situada na parte no extremo 

nordeste do município de Campo Grande – MS e constituída de várias nascentes entremeadas 

por córregos secundários. A água que abastece o manancial tem como origem, segundo Soldera 

e Manzioni (2012) o Sistema Aquífero Bauru (SAB), situado no oeste paulista, bem como é 

reabastecido pelas águas da chuva.   

É responsável pelo abastecimento em torno de 37% de água potável da capital de Mato 

Grosso do Sul.  Em seu histórico de manejo consta a construção de uma barragem, formando 

um reservatório com 100 ha., de onde é retirada, a uma vazão de 1,4 m³/s. 

O desenvolvimento da silvicultura de eucalipto australiano, espécie típica de deserto, 

em monopredominância e de metabólitos secundários, isto é, a planta se adapta, e desenvolve 

predominância sobre as espécies nativas, inibe o crescimento das outras plantas pioneiras 

(nativas). Na imagem abaixo, temos a beleza da silvicultura, desde que estivesse ocupando 

um local adequado: 

Imagem 1 - Vista geral da silvicultura situado às margens   

 

Fonte: Autora, 2019. 
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Na imagem 2, trata-se de árvore nativa é de uma espécie nobre – sucupira, está 

liberando resina natural no caule em vários pontos, indicativo típico de estresse hídrico. 

Imagem 2 - Árvore espécie sucupira em estresse hídrico 

 

Fonte: Autora, 2019. 

A nova atividade econômica paulatinamente induz a perda da biodiversidade em 

curto espaço temporal. Foi constatado veio d’água descoberto, solo igualmente escuro e o qual 

não mina mais água, plantas nativas em processo de se secagem e morte.   

Imagem 3 - nascente morta 

 

Fonte: Autora, 2019. 

O levantamento ora apresentado demonstra claramente as condições ambientais da 

região, oferecendo elementos de estudos consistentes no que tange às consequências da 

inserção da nova atividade econômica, quer seja para o meio físico, biótico e antrópico e na 

relação com o abastecimento da cidade de Campo Grande. 

A existência de impactos ambientais é inerente a qualquer atividade econômica. 

Entretanto, a atividade de silvicultura de eucaliptos, demonstra severamente o antagonismo 

entre a atividade desenvolvida e finalidade da legal e objetiva da APA. É reconhecidamente, 
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sem demandar qualquer outro questionamento, necessária preservação do manancial e da 

dependência hídrica, que ainda está em torno de 40% da população da capital do Estado. 

As questões socioambientais possuem dinamismo, o que demonstra a importância 

deste estudo para implantação de políticas públicas e estratégias que venham a conciliar o 

desenvolvimento com a máxima minimização de impactos ambientais.  

 

4.1 A SEGURANÇA HÍDRICA E OS ASPECTOS DA GOVERNANÇA AMBIENTAL 

Segundo Marques e Medeiros Filho (2014, p. 46), a segurança hídrica está 

fundamentada no conceito de segurança ambiental, a qual possui dois eixos de análise: a 

primeira se refere à gestão de recursos, e a segunda, incorpora todas as questões de segurança 

ambiental, se situando na seara da geopolítica do meio ambiente, abarcando o contexto de 

relações internacionais.  

O Institute for Water, Environment & Health (2013), conceitua a segurança hídrica 

“como capacidade de uma população de salvaguardar o acesso sustentável a quantidades 

adequadas de água de qualidade aceitável para sustentar a subsistência, o bem-estar humano 

e o desenvolvimento socioeconômico, para garantir a proteção contra doenças e desastres 

relacionados à água, e preservar os ecossistemas em um clima de paz e estabilidade política.  

Para Bakker (2012), segurança hídrica é o desafio de equilibrar as necessidades 

hídricas do homem e do ambiente, salvaguardando os serviços ecossistêmicos essenciais e a 

biodiversidade. A Wateraid (2017), faz uma aproximação humanista ao tratar da segurança 

hídrica numa escala menor:  

[...] O acesso confiável à água, em quantidade suficiente e de qualidade para as 

necessidades básicas humanas em pequena escala, garantia dos meios de 

subsistência e os serviços ecossistêmicos locais, juntamente com uma adequada 

gestão de riscos inerentes aos desastres relacionados com a água.   

Melo e Johnsson (2017), definem a segurança hídrica como a disponibilidade em 

quantidade e qualidade da água para a saúde, meios de subsistência, os ecossistemas e para 

produção aceitável, juntamente com um nível aceitável de riscos relacionados com a água para 

as pessoas, ambientes e economias.   

Por meio Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, a água básica e 

saneamento no século XXI, o Brasil teve modificado seu uso em razão da adição de poluentes. 

É possível nomear quatro dimensões de governança proposta pelo PNUD: a governança 
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política; governança administrativa; governança econômica; e a governança sistêmica.5 A 

primeira refere quanto a participação democrática, legítima e pluralista e simultaneamente 

acessível. A segunda traduz uma administração pública transparente, eficiente, responsável e 

independente. A terceira estabelece uma ordem econômica que seja de mercado que seja 

simultaneamente competitiva e não discriminatória e que articule para o desenvolvimento 

econômico.    

A OCDE, a fim de complementar à definição da PNUD, estabelece que a governança 

hídrica se refere a “um conjunto de sistemas políticos, sociais, econômicos e administrativos 

implementados para o desenvolvimento e gestão dos recursos hídricos e a prestação de 

serviços de saneamentos em diferentes níveis da sociedade”.  

As definições acima deixam claro a necessidade de uma articulação conjunta entre 

política eficiente, agentes econômicos e sociedade a fim de formar critérios de jurídicos de 

regulação e modulação das ações de pessoas e de empresas, cujo equilíbrio deve se harmonizar 

com os princípios que resguardam o meio ambiente. 

 

4.2 A FUNÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DAS EMPRESAS E 

SUSTENTABILIDADE 

              Segundo Reale (1998, p. 189-194), no âmbito do Direito a dinâmica decorre da 

polaridade estimativa entre um valor e um desvalor: o justo contrapõe ao injusto, o lícito ao 

ilícito, o legal ao ilegal, etc.  

A sociedade empresária possui uma atribuição fundamental numa economia de 

mercado. É por meio de sua atividade que gera empregos, impostos, riqueza e 

desenvolvimento econômico. Por tudo isso, são atribuídos poder no contexto social. Com o 

surgimento do Estado Social, os atos privados devem atender não só os interesses individuais, 

mas também aos interesses coletivos. 

O conteúdo do artigo 170 da CF é orientado pela realização dos princípios 

fundamentais de justiça social, solidariedade e da dignidade da pessoa humana. Para 

efetividade de tais princípios, o posicionamento da empresa passa a ser de instrumento de 

efetivação destes valores.   

                                                 

5 Disponível em: https://www.unwater.org. Acesso em: 18/12/2018. 

https://www.unwater.org/


 
CAPÍTULO 14 

GOVERNANÇA DE RECURSOS HÍDRICOS NO 
CONTEXTO DO ESPAÇO URBANO: ANÁLISE DO 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE 

CAMPO GRANDE/MS 
 

291 
 

              No que tange ao significado da responsabilidade social das empresas (RSE), este 

abrange acionistas, funcionários, fornecedores, clientes, governos e movimentos sociais e 

comunitários, implica na ampliação dos adjetivos sociais que estão além da lucratividade e 

responsabilidade legal e importa na visão de qual papel a empresa desempenha na sociedade. 

Para Carroll (1979, p. 498), a RSE possui quatro vetores fundamentais, que estão 

além do cumprimento de leis e da lucratividade. Daft (1999, p. 301), desenvolve um modelo 

conceitual acerca dos elementos fundamentais da RSE, quais sejam: ética (conformidade); 

econômico (corresponder às expectativas de lucratividade de seus acionistas); legal (dar 

cumprimento à lei); e discricionariedade (contribuição para sociedade/comunidade e para 

qualidade de vida). 

Em uma síntese histórica, a partir da Rio 92, as empresas iniciaram ações de 

desenvolvimento econômico ligados ao campo socioambiental. Em 1997 foram criadas 

diversas certificações de qualidade em parceria com o Programa Ambiental das Nações 

Unidas (UNEP) das Nações Unidas. 

 E destas, em 1999, foi criado pelo Institute of Social and Ethical Accountability, a 

Accountability 1000, a norma mais abrangente de gestão da responsabilidade social de 

empresas, que abarca, no processo de prestação de contas, informações de qualitativas da 

contabilidade e auditoria e relatórios de informações financeiras, sociais, ambientais. 

Insta ressaltar que a responsabilidade social não é filantropia, mas sim de um 

comportamento eticamente responsável do ponto de vista social e que é somado a sua 

atividade econômica. 

Elaborados tais argumentos, são identificados cinco atores sociais: as empresas de 

extração vegetal (fazendas); as empresas de papel e celulose que adquirem a produção; o 

governo estadual e o governo municipal, e a comunidade local que depende da atividade das 

fazendas para própria manutenção e, finalmente, a empresa de abastecimento de águas que 

possui responsabilidade direta quanto a manutenção do manancial. 

     

5 CONCLUSÃO 

Segundo a UNESCO (2009), o volume total de água existente na Terra compõem-se 

de 97,5% de água salgada, armazenada nos oceanos, e de apenas 2,5% de água doce, estocada 

em sua maior parte nas calotas polares, geleiras e cumes de montanhas.  
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O município de Campo Grande está experimentando um processo de desenvolvimento 

populacional acelerado, o que torna a disponibilidade do recurso essencial de forma 

diversificada, mais prudente. É possível afirmar a necessidade de monitoramento das 

atividades econômicas a serem desenvolvidas não só dentro, mas igualmente no entorno da 

APA, em razão da total interrelação e correlação não só no ambiente local, mas suas 

consequências para população da capital, sendo impossível o desprezo destes dados.  

Está claramente demonstrado que a legislação tem qualidade, entretanto a 

problemática a qual se depara em campo, se refere aos instrumentos de gestão. No âmbito 

científico, esta gestão é ausente. No econômico, é perceptível a postura de irrelevância com o 

problema. E social, em que é possível afirmar que a atividade econômica em curso prejudica 

a manutenção do abastecimento da cidade. 

Considerando as legislações alinhavadas, fomenta as seguintes vertentes de análise: 

no aspecto ambiental, a silvicultura, em tese, cumpre um papel de manutenção de área verde; 

na utilização da água, em tese, também não polui os corpos de água; e quanto aos aspecto 

econômico, cumpre a função de manutenção econômica da comunidade local na área. 

Mediante a sutileza deste argumentos, aparentemente trata-se de atividade ambientalmente 

viável, mas que se torna incompatível com a função ambiental em razão da localização.      

Mesmo considerando que o Aquífero Guarani possa vir a substituir a água fornecida 

pela APA, deve-se ressaltar que se trata de conduta temerária. Isto porque, o Brasil tem 

experimentado um aumento expressivo na velocidade do desmatamento no norte do Estado 

Mato Grosso e Sul do Amazonas e Pará. 

É desta região que o ciclo de chuvas repõe as águas na região centro-oeste, formando 

um ciclo ecologicamente perfeito que também alimenta o agronegócio e o próprio aquífero. 

Com a falta de chuvas e a substituição da APA pelo aquífero, sobrecarregando a retirada deste, 

a tendência é de acirramento da escassez no futuro.  
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RESUMO 

Este artigo visa discutir a ocupação do espaço de alunos negros do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) na cidade do Rio Grande a partir de uma perspectiva 

sócio-histórica. Verificar onde residem, permite compreendermos a carga simbólica na memória de um 

povo que foi nitidamente segregado e teve que desenvolver estratégias de ocupações espaciais, tendo 

que se estabelecer nas regiões periféricas, tal como analisado neste estudo. A escravidão criou uma 

dívida histórica, pois excluiu os negros de importantes esferas socioculturais e espaços que ainda hoje 

são de privilégio, estando a academia entre eles. A metodologia de pesquisa é descritiva e quantitativa 

em que foram coletados os endereços de estudantes negros ingressantes do Ensino Médio Integrado nos 

anos de 2015 e 2016 no Campus, sendo feito o mapeamento e identificado onde se concentra a maioria 

desses alunos. Por meio de análise quantitativa, verificamos que os estudantes negros permanecem 

majoritariamente localizados em bairros mais afastados do centro da cidade, sendo dois deles 

considerados abaixo dos indicadores do IBGE (2010). Concluímos com este estudo que, apesar de mais 

de 130 anos da abolição da escravatura, os negros continuam à margem do espaço urbano econômico e 

de desenvolvimento sociocultural, podendo influenciar negativamente no seu aproveitamento 

acadêmico.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Este trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa mais ampla que está sendo 

desenvolvida com o fomento externo do CNPq5 e com auxílio do IFRS6. Este estudo tem como 

objetivo discutir a ocupação do espaço dos estudantes cotistas raciais do IFRS dentro do 

município do Rio Grande. Desta forma, é possível compreender geograficamente onde residem 

esses estudantes e traçar um paralelo entre raça7 bairro e situação social. Verificar de onde são 

oriundos esses alunos auxilia a denunciar a carga histórica de um povo que foi nitidamente 

excluído e segregado devido à forma de organização do Estado brasileiro e possibilita uma 

sensibilização na comunidade interna e externa ao Campus sobre a necessidade de mudarmos 

este quadro. Para tanto, trazemos um referencial teórico que fundamenta nossos estudos e nos 

permite interpretar os dados de forma a esclarecer o fenômeno pesquisado: o racismo e a 

segregação espacial que influenciam a ocupação dos estudantes cotistas raciais na cidade do 

Rio Grande, bem como seu aproveitamento escolar. Trataremos, então, a questão histórica do 

município, a qual contém uma memória escravocrata muito viva, resgatando as condições a que 

foram relegados os negros trazidos para o município. A partir desse embasamento, explicitamos 

a metodologia que nos leva à análise e discussão dos dados coletados para respondermos aos 

objetivos deste estudo e a questão norteadora: onde residem os estudantes negros do IFRS 

Campus Rio Grande?  

 

2. RIO GRANDE - UMA CIDADE HISTORICAMENTE ESCRAVAGISTA 

O Brasil tem em suas bases socioeconômica e política a grande propriedade rural e a 

exploração de mão de obra escrava “alimentada pelo tráfico internacional de negros 

desenraizados de suas tribos e comunidades de origem no continente africano” (ADORNO, 

2002, p. 84). Nessa organização do Estado brasileiro grupos sociais foram claramente 

segregados. Aos brancos herdeiros lhes pertenciam as grandes empresas e fazendas; aos negros 

herdeiros de uma época escravocrata, quando a liberdade lhes foi dada, seu destino eram as 

ruas. Assim, fez-se necessário desenvolver estratégias de ocupações espaciais que acabaram, 

por sua maioria, acontecendo em espaços periféricos.  

                                                 
5
 Edital IFRS n° 26/2020 PIBIC/PIBIC - Af/PIBIC-EM/PIBITI/IFRS/CNPq 

6
 EDITAL IFRS Nº 64/2019 FOMENTO INTERNO PARA PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO  

7
 Aderimos ao termo “raça” seguindo Guimarães (2009) e outros estudiosos (FILICE, 2011; ALMEIDA, 2018; 

RIBEIRO, 2019) que a utilizam para reconstruir, de modo crítico, as noções de desigualdade e de sofrimento 

pelo qual passam ou passaram muitas populações étnicas-raciais.  
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Nesse cenário são construídas cidades brasileiras como o município do Rio Grande, 

localizado no litoral Sul do Rio Grande do Sul. Segundo o historiador riograndino Torres (2008) 

o município teve o início de sua história na colonização marcada pela chegada da expedição do 

Brigadeiro José da Silva Paes em 1737, o qual trazia consigo alguns militares e escravos. Essas 

primeiras décadas do povoamento da chamada Vila do Rio Grande foram marcadas por 

precariedade e condições socioeconômicas primitivas e isso promoveu a expansão do sistema 

escravista amplamente registrado em localidades portuárias, como é o caso do Rio Grande.  

Ainda de acordo com Torres (2008), o domínio do tráfico de escravos através dos rios 

brasileiros e as atividades comerciais implementadas no interior do país entre 1640 e 1680, 

trouxeram para Rio Grande o governador Dom Manoel Lobo e com ele padres, artesãos e 60 

escravos para o desenvolvimento das atividades no porto. Em 1750 já existiam em média 139 

senhores de escravos na cidade. Santos (apud. TORRES, 2008, p.101) registra que a partir daí 

“era de uso remeter para a Vila do Rio Grande de São Pedro, provindo de outras partes do 

Brasil, os escravos considerados incorrigíveis” e a cidade se movimentava na medida que mais 

escravos chegavam. Se eram trazidos para cá os escravos “incorrigíveis”, pode-se imaginar que 

aqui o tratamento era mais desumano ainda do que em outras partes do país. 

A partir da década de 1850 a onda de resistência à escravatura torna-se forte e centenas 

de escravos fogem e refugiam-se em quilombos. Em Rio Grande, na Ilha dos Marinheiros, 

localiza- se o Quilombo8 do Negro Lucas que por trinta anos, até 1888 quando da abolição da 

escravatura, salvou e abrigou negros e negras do interior do Rio Grande do Sul. A História 

demonstra que “a participação da mão-de-obra dos escravos nas atividades urbanas e 

domésticas não era ocasional, mas intensa em Rio Grande” (TORRES, 2008, p.105), cidade 

construída inteiramente pelas mãos de escravos e que possui sua memória escravocrata muito 

viva e com o racismo estruturalmente estabelecido. 

A abolição da escravatura, a partir da Lei Áurea sancionada em 1888, tornou os homens 

e mulheres negros legalmente livres, mas a cultura da escravidão deixou marcas que ainda se 

fazem presente. A lei os libertou de seus senhores, mas sem políticas de ressocialização dentro 

                                                 
8
 Segundo Munaga e Gomes (2016, p.71 e 72): “Os quilombos brasileiros podem ser considerados como uma 

inspiração africana, reconstruída pelos escravizados para se opor a uma outra estrutura política na qual se 

encontram todos os tipos de oprimidos. [...] uma experiência coletiva dos africanos e seus descendentes, uma 

estratégia de reação à escravidão, somada da contribuição de outros segmentos com os quais interagiram em cada 

país, notoriamente alguns povos indígenas. [...] Tratava-se da reunião fraterna e livre, com laços de solidariedade 

e convivência resultante do esforço dos negros escravizados de resgatar sua liberdade e dignidade por meio da 

fuga do cativeiro e da organização de uma sociedade livre. Os quilombolas eram homens e mulheres que se 

recusavam viver sob o regime da escravidão e desenvolviam ações de rebeldia e de luta contra esse sistema”. 
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de uma sociedade escravocrata, fazendo com que buscassem espaços que tiveram que lutar e 

resistir para conseguir ocupar. Muitos escravos já estavam vivendo à margem da sociedade (em 

Quilombos, por exemplo) e outros começaram a viver segregados, pois aos negros e negras 

deste país, muitos direitos foram negados: “direito divino à independência, direito à escolha do 

seu próprio regime político, direito de não ser colonizado nem explorado por nações” (FREI 

BETTO, 1998, p. 49). Contemporaneamente, é possível perceber as marcas que o Brasil carrega 

da época em que foram originadas as consequências da segregação racial, como o fato de as 

periferias terem uma população majoritariamente negra (LONGO, 2012).  

De acordo com Milton Santos (2000), as cidades se desenvolvem colocando as pessoas 

em seus lugares econômicos e nos seus lugares sociais e, segundo o último censo do IBGE 

(2010), negros (pretos e pardos) continuam ocupando o lugar que historicamente lhes foi 

destinado: as periferias. Também os cárceres privados e as favelas estão repletos de corpos 

negros. Esse mesmo corpo ainda hoje não encontrou totalmente seu espaço nas salas de aula, 

nos cargos de prestígio e poder, nem na política (FRANCO, 2017).  

 

3. RACISMO ESTRUTURAL 

Como vimos, o município do Rio Grande foi fundado no trabalho escravo e o racismo 

estrutural e cultural se forja nessa relação entre brancos e negros, desde então. A falsa ideia da 

democracia racial, assim como acompanhou o país inteiro desde o final do séc. XIX ao início 

do séc. XX, também se manteve no município e dentro das Instituições como o IFRS Campus 

Rio Grande – e ainda vigora. A obra “Casa Grande e Senzala” de Gilberto Freyre, escrita em 

1933, é um marco na disseminação do mito da democracia racial brasileira, pois apesar de 

Freyre ter o ponto da miscigenação como algo positivo, indo na contramão do branqueamento 

como forma de evolução social e intelectual da população brasileira, ele acreditava na relação 

cordial entre senhores e seus escravos – o que bem sabemos não existir. 

Para desmistificar essa democracia racial, os brancos deveriam, primeiramente, ter a 

consciência de que o preconceito existe, de que o racismo existe. É como aponta Djamila 

Ribeiro (2019, p. 21) que, em uma pesquisa do “Datafolha realizada em 1995, mostrou que 89% 

dos brasileiros admitiam existir preconceito de cor no Brasil, mas 90% se identificavam como 

não racistas”. Ou seja, os números não fecham. Se há racismo, há racistas, e nós autoras, sendo 

criadas numa cultura racista e por sermos brancas, somos racistas em desconstrução, isto é, 
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fazemos parte de uma branquitude crítica9 (CARDOSO, 2010; SHUCMAN, 2014; 

DIANGELO, 2019). Daí a importância de estudos e pesquisas que possam compreender e 

desvelar o racismo estrutural, cultural e histórico para que busquemos, por meios de ações 

concretas, uma real mudança desse paradigma.  

O sociólogo americano de origem Porto Riquenha, Bonilla-Silva (2017), também 

questiona um racismo que ele chama de “daltônico” em que o racista culpabiliza a vítima e que 

os brancos podem parecer racionais e até morais ao se oporem às abordagens práticas para lidar 

com o fato da desigualdade racial, como políticas públicas tais como a Lei de Cotas Raciais 

(12.711), por exemplo, alegando que todos têm as mesmas capacidades intelectuais para 

ingressarem nas Instituições de ensino superior.   

De acordo com Almeida (2021, p.50): “O racismo é uma decorrência da própria 

estrutura social, ou seja, do modo ‘normal’ com que se constituem as relações políticas, 

econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo 

institucional”. Isso quer dizer que, na concepção do racismo estrutural, o racismo não se dá 

apenas no comportamento individual dos sujeitos - ainda que cada indivíduo deva ser 

responsabilizado quando cometer atos racistas, mas é mais amplo e complexo, abrangendo 

instituições e todas as relações sociais. 

 

3.1 RACISMO INSTITUCIONAL X APROVEITAMENTO ESCOLAR 

É de Paulo Freire (2000, p.67) a ideia de que “se sozinha a educação não transforma a 

sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda”. Portanto, a escola tem papel fundamental na 

ascensão sociocultural e na luta contra as desigualdades e segregação espacial, participando da 

verdadeira inclusão e acessibilidade de negros e negras no Brasil. Tendo em vista o racismo 

estrutural e a forma de organização do Estado brasileiro, ocupar espaços nas escolas foi mais 

um dos privilégios negado à comunidade afrodescendente e estar em uma escola 

majoritariamente branca é um ato de coragem e resistência.  

Tendo em vista que a educação é um direito social fundamental, assegurado pela 

Constituição Federal de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação que garante uma 

educação inclusiva para todos os cidadãos, em agosto de 2012 foi sancionada a lei N ° 12.711 

ou Lei de Cotas. As Cotas Raciais surgem como uma política de ação afirmativa importante 

para uma tentativa de promover uma democratização racial no meio acadêmico, possibilitando 

                                                 
9
 Ter consciência dos privilégios simbólicos que nós, brancos, temos ao pertencer a essa raça (CARDOSO, 2010). 
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maior acesso de alunos negros em Institutos Federais de Educação e Universidades, 

possibilitando uma mudança de estrutura e fazendo com que todos, independentemente da raça, 

reflitam sobre suas posições na sociedade em sua totalidade, mesmo que com suas 

especificidades culturais e identitárias.  Entretanto, uma grande preocupação desta pesquisa é 

se a lei que equipara o ingresso nas escolas também é capaz de equiparar o ambiente e a 

permanência de esferas que, por anos, mantiveram-se majoritariamente brancas.  

Segundo dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica (2019, s.p.):  

 

Em 2018, apenas 63,7% dos jovens pretos e 65% dos pardos de 15 a 17 anos 

frequentavam o Ensino Médio, ao mesmo tempo que 75,4% dos brancos. Já a 

conclusão dessa etapa até os 19 anos era uma realidade para apenas 53,9% dos jovens 

pretos e 57,8% dos pardos em 2018, frente a taxa de 73,7% dos jovens brancos. 

 

Esses dados explicitam a necessidade de as Instituições de Ensino buscarem estratégias 

para manterem os estudantes negros nas escolas, pois, embora estudos comprovem que o 

aproveitamento de alunos cotistas raciais seja igual ou até superior ao dos alunos não cotistas 

(MARQUES, 2018) o abandono dos estudos é maior entre os estudantes pretos e pardos.  

De acordo com Celso Antunes (2011) o sistema educacional brasileiro não foi 

desenhado para produzir equidade, pois a escola é herdeira de uma concepção de ensino elitista. 

“Nesse contexto, o planejamento pedagógico, os objetivos específicos, os sistemas de aula, o 

currículo desenvolvido e a estrutura dos meios de avaliação - do aluno e da própria escola - 

mostram-se extremamente distantes de uma cultura resiliente” (ANTUNES, 2011, p.31).  Ao 

não atender a questão de classes sociais distintas, ela também não atende questões raciais como 

uma diversidade étnica com índios e negros cotistas, pois também carrega o racismo 

institucionalizado. 

Silvio Almeida (2019, p. 40) afirma que “No caso do racismo institucional, o domínio 

se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça, que servem para 

manter a hegemonia do grupo racial no poder”. Portanto, a branquitude10 que domina o espaço 

acadêmico, sentiu-se prejudicada ao perceber que seu espaço estava sendo “tomado” por 

estudantes cotistas, sem tentar compreender o porquê da instituição da Lei de Cotas que, entre 

                                                 
10 A branquitude se refere a toda a gente branca. A autora Robin DiAngelo (2019) propõe três importantes desafios 

aos brancos: dar nome a nossa raça; compreender o processo de socialização, pois nós construímos sentido e 

experiências a partir de nossas lentes culturais; e definirmos o que é “racismo”, saindo da nossa zona de conforto 

ao compreender que o racismo é um problema a ser resolvido por pessoas brancas, uma vez que foram os brancos 

europeus que criaram esse conceito para justificar a colonização dos povos não brancos.  

 

http://bit.ly/2X1izKu
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tantos motivos, era modificar a atuação dos mecanismos discriminatórios na educação 

remanescentes de uma discriminação histórica. 

A permanência ou não dos alunos em geral, mas principalmente dos alunos ingressantes 

pelas cotas, depende primordialmente do ambiente escolar (ROSA, 2019). A escola deveria 

fornecer acompanhamento e acolhimento aos alunos cotistas para ajudá-los a encontrarem sua 

voz na instituição e, por conseguinte, sentirem-se pertencentes àquele lugar. A mudança da 

cultura da branquitude começa quando os espaços celebram a diversidade cultural. Por isso, a 

análise do aproveitamento, da evasão e da reprovação de alunos negros é importante de ser 

desenvolvida, pois além dos aspectos externos à escola (moradia, relação familiar, alimentação, 

saúde) que influenciam na aprendizagem, há condições internas como uma organização com 

práticas pedagógicas acolhedoras e não excludentes.  

 

4. METODOLOGIA 

 A metodologia desenvolvida para este trabalho é quantitativa e descritiva, pois “visa 

descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, 

[assumindo], em geral, a forma de levantamento” (SILVA & MENEZES, 2000, p.21). Nas 

variáveis mais amplas temos a relação dos estudantes cotistas raciais e seu meio socioespacial. 

Por isso, se fez necessário verificar de que bairros são oriundos esses alunos, pois os indicadores 

sociais dessas localidades nos levam a uma interpretação das suas realidades socioeconômicas. 

Também foi analisado o aproveitamento acadêmico dos alunos cotistas raciais em relação aos 

alunos de ampla concorrência para verificar o impacto por motivo das barreiras impostas em 

suas vidas. Para essa análise, prosseguimos com as ações relacionadas abaixo: 

1) Para realizar o levantamento dos dados sobre os alunos cotistas raciais que 

ingressaram no Campus nos anos de 2015 e 2016 foi feita uma análise 

documental junto à secretaria do Campus para identificar os endereços dos 

estudantes no momento do ingresso na instituição. Em seguida, os dados 

coletados foram organizados em um banco de dados no Excel. É válido ressaltar 

que o valor absoluto de alunos são de 48 alunos cotistas raciais e 187 alunos de 

ampla concorrência; 

2) A partir dos dados sobre o aproveitamento dos alunos, fornecidos pelo setor de 

registros do Campus, foi possível verificar se a situação escolar foi de evasão, 

reprovação ou se o curso foi concluído de forma padrão; 
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3) Foram gerados gráficos com os dados de aproveitamento acadêmico dos alunos 

cotistas raciais e alunos de ampla concorrência para melhor compreensão e 

análise comparativa; 

4) Para representar a localidade dos alunos cotistas raciais e identificar onde 

residem, foram gerados mapas através do software Qgis. 

5) Para verificar os indicadores sociais adotados pelo IBGE (saúde, renda e 

educação) nesses bairros onde moram os estudantes cotistas raciais, foram 

consultados os dados censitários cedidos por este provedor de informações. 

 

É importante ressaltar que as análises foram realizadas utilizando os anos de 2015 e 

2016, pois somente a partir do ano de 2015 a Instituição tem os registros de qual modalidade 

(ou cota) foi adotada para o ingresso de cada estudante. Soma-se a isso, o fato de que somente 

esses dois anos fornecem dados de um ciclo completo (quatro anos) de formação técnica-

integrada ao Ensino Médio no IFRS. 

 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Passaremos a demonstrar os dados coletados sobre aproveitamento escolar e sobre onde 

residem os estudantes cotistas raciais negros, analisando as ocorrências à luz do referencial 

teórico já exposto. 

Inicialmente, para que fosse possível comparar e analisar o desempenho acadêmico de 

alunos cotistas raciais com o de alunos de ampla concorrência, foram gerados gráficos para 

cada grupo com os resultados exemplificados abaixo: 
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Imagem 1 - Gráfico de aproveitamento acadêmico dos alunos de ampla concorrência 

 
Fonte: desenvolvido pelas autoras. 

 

 

Imagem 2 - Gráfico de aproveitamento acadêmico dos alunos cotistas raciais. 

 

Fonte: desenvolvido pelas autoras. 

 

Os dados revelam o abismo existente na academia entre estudantes brancos e negros. 

Enquanto 62,1% dos alunos de ampla concorrência são aprovados de forma padrão, somente 

10,5% dos cotistas raciais conseguem isso. Além disso, o valor mais alarmante está nos 79% 
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dos alunos cotistas raciais que evadiram da instituição nos anos de 2015 e 2016, enquanto 

somente 32,5% dos alunos de ampla concorrência evadiram nesses mesmos anos. É inegável 

que, embora o número de alunos ingressantes seja proporcional, o privilégio de permanecer em 

uma instituição federal de ensino ainda não é igual para todos, comprovando a tese de que a 

Escola deve rever seu currículo e suas práticas pedagógicas para atender a esses estudantes 

cotistas raciais que são, muitas vezes, colocados à prova diariamente em condições precárias 

de sobrevivência. 

 Em seguida, foram mapeadas as localizações dos alunos para tentarmos traçar um 

paralelo entre raça, bairro e o aproveitamento acadêmico. 

 

Imagem 3 - Mapa de localização dos alunos cotistas raciais 

 
Fonte: desenvolvido pelas autoras. 

 

Neste mapa (Imagem 3) temos a representação de onde residem os alunos cotistas 
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raciais no município de Rio Grande através da técnica de densidade Kernel11, em que zonas 

com cores mais quentes, como o vermelho, representam locais com maior número de alunos e 

cores mais frias, como o verde, representam regiões com menos alunos. 84,1% dos alunos 

cotistas raciais se encontram em bairros afastados do centro econômico e com menos acesso a 

indicadores sociais do IBGE: renda, saúde e educação. Somente 15,7% desses alunos se 

encontram em bairros com maior concentração de renda e serviços.  

 

Imagem 4 - Mapa de localização dos alunos de ampla concorrência 

 

Fonte: desenvolvido pelas autoras. 

 

Neste mapa (Imagem 4) temos a representação das residências dos alunos de ampla 

concorrência. Esses alunos se encontram em equilíbrio entre o número de alunos afastados do 

                                                 
11

 Ver: Barbosa Wanderley, Maria Fernanda. Estudos em Estimação de Densidade por Kernel: Métodos de 

Seleção de Características e Estimação do Parâmetro Suavizador / Maria Fernanda Barbosa Wanderley. – Belo 

Horizonte: UFMG EE, 2013. Ver: https://www.clickgeo.com.br/mapas-de-kernel-conceitos-fundamentais/ 
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centro econômico da cidade e próximos do centro. 55,9% deles está afastado e reside em bairros 

com menos acesso a indicadores sociais adotados pelo IBGE como: renda, saúde e educação. 

44,1% deles estão próximos da área central e se encontram em bairros bem desenvolvidos. 

Foi constatado que 86,6% dos alunos cotistas raciais e 97,3% dos alunos de ampla 

concorrência que evadiram estão em bairros afastados do centro econômico da cidade. 74% dos 

alunos que repetiram, no total, também se encontram nessas mesmas localidades. Segundo 

Milton Santos (2000, p. 1): “Cidades crescem e se modificam guardando, porém, sua alma 

profunda apesar das transformações do seu conteúdo demográfico”. Isso nos remete à 

segregação espacial histórica sofrida desde a escravidão e que perdura há gerações, pois todos 

que têm suas raízes nos bairros construídos pelos negros, os quais tiveram seus direitos negados, 

têm em sua história a vivência de barreiras sociais muito fortes. Afinal, toda segregação 

socioespacial não é coincidência, já que o planejamento urbano constitui apenas uma fachada 

para operações capitalistas.  

 

6. CONCLUSÃO 

Ainda que se tenha passado por uma década de grandes e importantes mudanças 

promovidas pelo Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010), continuamos a nos deparar 

com graves situações de discriminação e de violência vivenciada pela comunidade negra e, 

principalmente, pela juventude negra (NOVAES, 2015). O imaginário social brasileiro ainda 

carrega o preconceito racial que é passado de pai para filho, tornando-se cultural, estrutural e 

institucional. 

É evidente que as escolas, por serem reflexo da sociedade, permanecem sendo um 

ambiente desigual que carregam as raízes profundas do racismo e do preconceito, ainda que 

muitas vezes, velado. Sozinha, a cota racial que possibilita maior número de ingresso para 

alunos pretos e pardos, não garante a permanência e nem o sentimento de pertencimento desses 

jovens estudantes nas instituições de ensino. As barreiras impostas na vida desse povo muitas 

vezes impedem que eles consigam concluir seus cursos. Cabe às instituições de ensino, não 

somente aderirem à Lei de Cotas, mas também buscarem caminhos em suas salas de aula para 

minimizar esse problema. 

Como demonstrado neste estudo, enquanto 79% de alunos cotistas raciais evadem da 

instituição anualmente, somente 32,5% de alunos de ampla concorrência desistem dos cursos 

no IFRS Campus Rio Grande. Na cidade, 81,4% dos alunos cotistas raciais estão afastados do 

centro econômico e com menor acesso a indicadores sociais como renda, saúde e educação, 
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enquanto 44,1% de alunos de ampla concorrência estão localizados em zonas privilegiadas. 

Portanto, podemos traçar um paralelo entre raça, bairro e o aproveitamento acadêmico, 

observando que: 1) os estudantes cotistas raciais negros estão ocupando as periferias (legado 

socioespacial da cidade escravocrata); 2) essa ocupação espacial, que se dá em áreas de menor 

acesso a indicadores sociais adotados pelo IBGE, indica uma possível interferência na 

permanência e êxito dos estudantes cotistas raciais; 3) o aproveitamento acadêmico dos 

estudantes também depende de um olhar atento da Instituição sobre esses aspectos e tantos 

outros que podem influenciar na aprendizagem e na permanência desses estudantes. 

 A cultura dos negros e negras que passam a ocupar seus espaços no IFRS é a 

manifestação coletiva de suas heranças do passado. Por isso, incluir tal cultura na escola é 

respeitar a história de um povo que lutou muito para estar nesse lugar. Uma educação que sabe 

que é no conjunto das diferenças que encontramos nossa própria identidade e que celebra todas 

as culturas possibilita um país mais justo, pois a educação possui um papel primordial na 

ascensão social. Segundo Angela Davis (2017, p.53): “A política não se situa no polo oposto ao 

de nossa vida. Desejemos ou não, ela permeia nossa existência, insinuando-se nos espaços mais 

íntimos”, por isso todos aqueles em situação de privilégio devem ter consciência e caminhar 

lado a lado com aqueles que ainda resistem porque precisam (re)existir. 

Desejamos que este estudo colabore para reforçar a necessidade de políticas públicas 

que promovam desenvolvimento nas periferias e que os jovens busquem, por meio da sua arte 

e cultura, resgatar o lado positivo de pertencer a essas localidades periféricas, transformando 

suas comunidades e exigindo das autoridades investimento básico em saúde, educação, 

segurança e oportunidades. 
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CAPÍTULO 16 
O DIREITO À CIDADE DA POPULAÇÃO LGBTI+ NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ: 

CONTEXTO E PERSPECTIVAS 

 

Hebert de Paula Giesteira Villela1 

 

RESUMO 

O cenário político e social no Brasil desde 2019 vem apresentando um desbarato com a estrutura 

democrática que esteve em ascensão desde 1988. O direito à cidade é acometido por diversas formas 

de desapreço, inclusive pela limitação da participação social que fornece características densas para o 

processo democrático. Pretende o estudo realizar uma abordagem contextualizadora do movimento 

LGBTI+ no mundo, no Brasil, e chegando a demonstrar suas peculiaridades no Município de Maringá 

– Paraná. Mediante o embasamento teórico, a aspiração é refletir sobre os andamentos que a pauta 

LGBTI+ vêm tomando nesse Município. Valeu-se do método qualitativo para a investigação 

pretendida, utilizando referenciais importantes sobre o tema, assim como a descrição da construção de 

uma aproximação da população ao governo municipal. Outrossim, o estudo foi subsidiado por dados  

primários obtidos por meio de pesquisa realizada por formulário eletrônico. Consumando a pesquisa, 

foi possível concluir que os movimentos sociais LGBTI+ do município de Maringá, apesar dos 

retrocessos dessa pauta no âmbito federal, em 2021 conseguiram se articular e propiciar andamento de 

demandas importantes junto ao Poder Executivo e Legislativo Municipal. 
 
Palavras-chave: participação social; direito à cidade; LGBTI+; movimentos sociais; Conselhos 

                                                 

1 Mestre em Ciências Sociais pela UEM, linha de pesquisa: Instituições, políticas públicas e participação, 

Especialista em Gestão Pública Municipal, e Graduado em Direito. Membro da Comissão de Diversidade Sexual 

e de Gênero da OAB Subseção Maringá PR. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Com fundamento no Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal do Brasil 

de 1988 dispôs em seu artigo 1º, inciso III a dignidade da pessoa humana. No artigo 5º do 

texto Constitucional temos a garantia da igualdade, assegurando o tratamento igualitário para 

todas às pessoas. A Constituição ainda prevê nos incisos I e IV do artigo 3º o objetivo 

fundamental da República, que seja, a promoção do bem de todas as pessoas e a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, sem preconceitos ou quaisquer formas de 

discriminação. São direitos primordiais e garantidores para toda sociedade brasileira, mas que 

nem sempre encontram efetivação, por motivos diversos, como a falta de regulamentação em 

leis, ou o desrespeito institucional do Poder Público em todas suas esferas. 

 Quando se fala em sociedade pretendemos abranger todas e todos, inclusive inserindo 

as minorias que tanto lutam e resistem por seus direitos que também anseiam por garantias e 

efetivações. A população LGBTI+2 é uma dessas minorias que tem lutado e resistido apesar 

de tantas retaliações de diversas formas. Todos os direitos alcançados pela população 

LGBTI+ no Brasil foram à base de muita batalha e articulações mas, mesmo assim, só 

tiveram esses direitos pautados devido ao Poder Judiciário, que vem fazendo as vezes do 

Poder Legislativo muito omisso para com essa população. 

 A maioria dos agentes do Poder Executivo também estão inertes quanto a essa 

situação, quando lhes competem a criação de leis ou a promoção de políticas públicas que 

alcancem a população LGBTI+. No entanto, não podemos generalizar, pois encontramos no 

país alguns gestores executivos estaduais ou municipais buscando promover a garantia e a 

efetividade dessa população. 

 As conquistas da população LGBTI+ são de grande expressividade diante do histórico 

vivenciado por tanto tempo. Como a despatologização da homossexualidade, bissexualidade e 

transexualidade; o reconhecimento da existência da família composta por casais 

homoafetivos; o reconhecimento institucional das pessoas transexuais, possibilitando a 

alteração do nome e gênero, pela mera declaração do requerente em cartório; a criminalização 

da LGBTfobia; o afastamento da restrição de doação de sangue por homens gays, bissexuais e 

                                                 

2     A sigla LGBTI+ internacionalmente, a sigla mais utilizada é LGBTI+, que engloba as pessoas 

intersex. Órgãos como a ONU e a Anistia Internacional elegeram esta denominação com um padrão para falar 

desta parcela da população. Nesse estudo encontraremos as variáveis LGBT, sigla utilizada durante um período e 

mais popular não somente entre essa população. Também encontraremos a menção variável da sigla como 

GLBT, que era utilizada antes das reivindicações das lésbicas, pois há quem defenda o uso do "L", em referência 

às lésbicas, no início da sigla, o que daria mais visibilidade às reivindicações das mulheres. 
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mulheres transgêneros; entre outras conquistas, por menores que sejam, mas são de grande 

valia para essa comunidade. Esses direitos estão formalizados nas decisões judiciais e devem 

ser garantidos para a população LGBTI+, mas esse arcabouço jurídico vigente garante apenas 

formalmente os direitos fundamentais e direitos de personalidade dos LGBTI+, demonstrando 

dessa forma que o seu reconhecimento não está sendo suficiente para alcançar sua efetividade. 

 Entre diversos direitos que são desagregados dessa população, temos o direito à 

cidade, garantido através dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, e regulamentado pela 

Lei nº 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, sendo que também deve ser garantido para a 

população LGBTI+. A efetivação desse direito se concretiza através de vários mecanismos 

como o direito de ocupar espaços públicos e aberto ao público sem sofrer discriminações; o 

direito de expressar afetividade em locais públicos, assim como as mesmas manifestações 

sejam permitidas ou toleradas em relação aos demais cidadãos; ser inserido em 

estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer nível e modalidade de ensino livre 

de qualquer preconceito; ter o direito de acesso ao atendimento humanizado e acolhedor em 

qualquer hospital, pronto socorro, ambulatório ou em qualquer estabelecimento similar de 

rede pública ou privada de saúde; direito ao emprego e renda; direito à moradia; direito à 

alimentação; direito de participar como cidadã e cidadão das esferas participativas propiciadas 

pelo Poder Público; e inclusive o direito de representar e ser representada e representado 

perante a sociedade e o Estado para expor suas demandas. 

 Considerando tais apontamentos, esse estudo elegeu o Município de Maringá - PR, 

considerando que a cidade foi eleita a melhor cidade para se viver no Brasil3 para ser seu 

recorte de análise. Passando por uma fundamentação teórica que aprofunda os tópicos acima 

mencionados, pretende demonstrar o contexto que Maringá permeou e quais são as 

perspectivas para o futuro da cidade no que se refere a população LGBTI+. Discorrerá de 

forma argumentativa os institutos da participação, controle social e o papel dos Conselhos de 

Políticas Públicas. 

 Diante disso, o presente estudo está dividido em duas seções, além desta introdução. 

Iniciaremos o desenvolvimento do estudo, que de forma epistemológica procurou 

contextualizar o tema em si, mas permeando e traspassando assuntos correlatos e importantes 

para o entendimento da dinâmica histórica, política e social. Serão mencionados os principais 

                                                 

3 http://www2.maringa.pr.gov.br/site/noticias/2021/05/10/melhor-cidade-para-se-viver-

maringa-projeta-futuro-de-olho-na-inovacao-e-qualidade-de-vida/37569 
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fatos político-sociais da população LGBTI+ durante a história dos movimentos sociais de 

promoção e defesa dessa comunidade. Trataremos também de conceituar a chamada 

participação popular ou social, e a sua estrita correlação com o direito à cidade, onde 

tentaremos tornar evidente que inerentes entre si, assim como outros direitos diversos. 

Fazendo uma ligação a isso, trataremos de conceituar os Conselhos de Políticas Públicas, 

mais especificamente os municipais, demonstrando suas atuações e seus atores. Após esse 

alicerce teórico conceitual, passaremos a abordar as atuações do Poder Executivo do 

Município de Maringá no Paraná, traçando um recorte temporal de antes de 2021 e após esse 

ano. 

 Através de fonte primária indicaremos os dados levantados através de uma pesquisa 

realizada com a população LGBTI+ de Maringá no início do ano de 2021, e para colaborar 

com esses dados utilizaremos documentos que são disponibilizados por diversas instituições e 

organizações de defesa LGBTI+. 

 Por fim, na segunda seção, uma breve sistematização desses achados será apresentada 

nas considerações finais, demonstrando quais são as perspectivas diante desses 

levantamentos, os possíveis obstáculos e fazer uma síntese das principais demandas que a 

população LGBTI+ de Maringá espera alcançar. 

Cumpre destacar que, além de contribuir para a ampliação dos estudos sobre 

movimentos sociais LGBTI+ e Conselhos Municipais como representação política em 

instituições participativas, o estudo oferece uma espessa combinação de fatores e variáveis 

analíticas que podem ser utilizados, outrossim, para os estudos e reflexões que estão voltados 

à dimensão da inclusão política de outras minorias sociais no alcance de seus direitos, 

principalmente o direito à cidade. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. A LUTA E A RESISTÊNCIA 

 A história da luta LGBTI+ no mundo remete episódios marcantes como foi a chamada 

Revolta de Stonewall em Nova Iorque nos Estados Unidos, em 28 de junho de 1969. Esse foi 

um marco para a comunidade LGBTI+ significando a resistência dessas pessoas pelos seus 

direitos. Importante colocar que o “homossexualismo” (termo utilizado na época) era 

considerado uma doença, e pessoas com essa “patologia” eram encaminhadas para 
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tratamentos psiquiátricos, que utilizavam eletrochoque, castração e lobotomia4 (BAUSUM, 

2015). A população LGBTI+ na cidade de Nova Iorque – Estados Unidos, se encontrava em 

locais denominados guetos, como bares e boates, esses locais eram constantemente abordados 

por forças policiais sob a alegação que não havia licença para venda de bebidas alcoólicas, o 

que ocorreu com do bar Stonewall. Com o confronto instaurado, os frequentadores do bar se 

revoltaram com as medidas tomadas pelas forças policiais. Nesse dia, pessoas foram presas, 

sob os gritos dos demais que presenciaram a situação, de revolta. Na noite seguinte uma 

multidão se concentrou em frente ao bar Stonewall, portando bandeiras com dizeres de 

empoderamento gay, iniciando um protesto que deu início ao Movimento Gay nos Estados 

Unidos. 

 Muitos outros protestos ocorreram, e vários Movimentos Sociais surgiram como a 

Frente de Libertação Gay, e a Aliança dos Ativistas Gays, que organizadamente realizaram a 

primeira Marcha do Orgulho Gay nos Estados Unidos. Em poucos meses, todas grandes 

cidades dos Estados Unidos apresentaram manifestações pelos direitos dessa comunidade. 

Diante disso, dia 28 de junho passou a ser considerado então o Dia do Orgulho Gay no 

Mundo, uma conquista talvez sem muita relevância para sociedade como um todo, mas de 

grande importância para a população LGBTI+ no mundo. Foi um marco para a luta de uma 

comunidade que até então estava extremamente invisibilizada, marginalizada e sempre 

atacada5. 

 Tal acontecimento possibilitou que os gays, as lésbicas, os/as bissexuais, as travestis e 

transexuais começassem a ter conscientização de suas situações desprovidas de direitos e sem 

igualdade no tratamento, e mesmo que ressabiadamente passaram a lutar por possibilidade de 

voz e vez na sociedade. Essa conscientização se espalhou pelo mundo, onde movimentos 

sociais em defesa da população LGBTI+ começaram a se organizar e pleitear por direitos e 

igualdade perante a sociedade e o Estado6. 

 No período de 1931 ao final da década de 1970, algumas conquistas ocorreram pelo 

mundo e no Brasil, como em 1931 ocorreu a primeira cirurgia de redesignação sexual 

registrada no mundo (transexual Lili Elbe); em 1959 ocorreu a primeira cirurgia de 

                                                 

4  Intervenção cirúrgica no cérebro na qual são seccionadas as vias que ligam as regiões pré-frontais e o 

tálamo, no passado em casos graves de esquizofrenia; leucotomia [A técnica, criada em 1933 pelo médico 

português A. Egas Moniz 1874-1955. 
5  https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2019/06/revolta-de-stonewall-tudo-sobre-o-levante-

que-deu-inicio-ao-movimento-lgbt.html 
6   Idem 
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redesignação sexual no Brasil de um Homem Trans Intersexo; nos anos 60 surgiu o grupo 

Divina Divas, a primeira geração de artistas travestis do Brasil, formados por: Rogéria, 

Valéria, Jane di Castro, Camille K., Fujica de Holliday, Eloína, Marquesa e Brigitte de 

Búzios; em 1977 Claudia Celeste estreia como a primeira Travesti a atuar em uma novela 

brasileira; de 1978 a 1981 a circulação do Jornal Lampião da Esquina, um periódico de cunho 

homossexual brasileiro, entre outras conquistas mais.7 

 Na esfera dos movimentos sociais brasileiros LGBTI+, em 1962 foi fundada a Turma 

OK, primeira instituição LGBT do Brasil, no Rio de Janeiro, onde um grupo de homens 

homossexuais a partir de suas relações de amizade se reuniam para compartilhar experiências. 

Ocorriam nessas reuniões apresentações, dublagens, cantos, que para esses homens 

significava não só atos artísticos, mas atos de resistência diante da falta de liberdade que o 

período impunha, que era a Ditadura Militar. No próximo ano, em 2022, a Turma Ok8 

completará 60 anos de existência, realizando suas atuações artísticas, e colaborando com o 

movimento em diversas frentes. 

 A década de 70 foi um período de grande repressão face a Ditadura Militar instaurada 

no país. Apesar do comedimento para com diversos grupos que “destoavam” da ideologia 

militar implantada, houve um protelamento em formações e organizações de movimentos 

LGBTI+, mas também foi um período que instigou a criação de grupos que procuravam 

resistir ao autoritarismo militar. 

 Em 1978 surgiu o Grupo SOMOS, primeiro Grupo de Afirmação Homossexual do 

Brasil. O SOMOS foi um grupo importante pois pontuou a crescente importância do 

movimento homossexual como personagem primordial nas discussões dos principais assuntos 

nacionais. Um debate realizado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, 

promoveu a inspiração de outros grupos em diversas partes do país. Esses grupos foram mais 

visibilizados e tiveram suas vozes ecoadas através do I Encontro dos Homossexuais 

Militantes, realizado em 1979. Já se discutiam nessas esferas a inclusão na Constituição 

Federal o respeito à “opção sexual” e a pauta pela retirada do termo “homossexualismo” da 

lista de doenças mentais. 

                                                 

7 Dados colhidos em Instagram @antra.oficial: 

https://www.instagram.com/p/CNzzA6wHIiH/?igshid=iwcqn7htodt3 
8  https://turmaok.com.br/ 

https://www.instagram.com/p/CNzzA6wHIiH/?igshid=iwcqn7htodt3
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 Em 1980 foi fundada uma das organizações não governamentais de mais relevância 

em defesa dos direitos homossexuais no Brasil, o Grupo Gay da Bahia9. Essa organização 

uma das mais antigas do Brasil que luta em defesa dos gays. Seus principais objetivos são: 

lutar contra a homofobia (e a transfobia), denunciando toda e qualquer forma de preconceito 

contra gays, lésbicas, travestis, etc; informar sobre a homossexualidade e trabalhar para a 

prevenção do HIV e da AIDS junto à comunidade LGBTI+; e conscientizar os homossexuais 

acerca de seus direitos para que estes possam lutar por sua cidadania, dando cumprimento ao 

princípio da igualdade, expresso na Constituição Brasileira. 

 No contexto de tantas lutas que tomavam corpo, surge então o vírus do HIV e a 

doença da AIDS, alterando toda história e vida de milhões de pessoas no mundo. Em 1980 

surgiu o primeiro caso no Brasil, que causou um impacto na comunidade gay, deste modo a 

grande incidência de pessoas homossexuais infectadas só reforçou o preconceito e a 

marginalização desse grupo. Esse cenário crítico sanitário fez com que a militância dos 

movimentos sociais LGBTI+ se organizassem para compreender a doença, e outras dúvidas 

que cercavam esse vírus. 

 

O Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS (GAPA), A Associação Brasileira 

Interdisciplinar de AIDS (ABIA, formada por militantes do Somos-RJ) e o Grupo 

Pela Vida, fundado por Herbert Daniel, ex-militante da luta armada contra a 

ditadura, e demais companheiros, foram os principais responsáveis por programas 

estaduais desenvolvidos ao longo das décadas de 80 e 90. Em 1985, dois anos após o 

isolamento do vírus, o teste para detecção do HIV foi desenvolvido e o estado de 

São Paulo foi o primeiro no país a estruturar um programa de controle da AIDS no 

Brasil. Em 1988, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis e, nesse mesmo ano, foi marcado o dia 1º de dezembro 

como o dia mundial de luta contra a AIDS na Assembleia Mundial de Saúde 

(TAVARES, 2018) 
 

 Entretanto, alguns teóricos afirmam que criou-se uma conscientização popular de  que 

a epidemia da AIDS destruiu, em um período de tempo curto, o que a população LGBTI+ 

levou anos para conquistar, através dos movimentos LGBTI+ e de libertação sexual, no 

entanto, a epidemia de HIV/AIDS corporificou em poucos anos uma façanha que nem o mais 

bem-intencionado movimento pelos direitos homossexuais teria conseguido: deixar evidente à 

sociedade que o homossexual existe e não é outro distante, mas está muito próximo de 

qualquer cidadã ou cidadão comum (TREVISAN, 2011, p.462). Dessa forma, a pauta 

                                                 

9  https://grupogaydabahia.com.br 

 

https://grupogaydabahia.com.br/
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homossexual ficou mais em evidência na sociedade machista patriarcal que até então era 

dissimulado. 

 Em 1985 foi criado o Programa Nacional de DST e AIDS pelo Ministério da Saúde, 

programa este que financiou as ações de prevenção à AIDS entre 1993 a 2002, com recursos 

federais, estaduais e municipais. As políticas estatais de enfrentamento a HIV/AIDS angariou 

forças devido ao envolvimento dos grupos/movimentos sociais, que expressaram suas tensões 

para o Poder Público, garantindo dessa forma a atuação estatal, assim como seu 

financiamento. 

A mobilização política e social da comunidade gay brasileira, que perdurava por 

mais de uma década, começou a seguir de maneira intensiva, por conta da aids, o 

que proporcionou uma fonte significativa para a mobilização de um grupo mais 

visível. À medida que a epidemia foi atingindo outros grupos sociais, novas 

estratégias e novos grupos foram formados, focando em parcelas mais abrangentes 

da população (SANTOS, 2015. p. 55-56). 
 

 Diante de expressivas vitórias angariadas pela população LGBTI+, muitas através dos 

movimentos sociais que representam essa comunidade, o período inicial de enfrentamento ao 

HIV/AIDS foi essencial para a mobilização do Poder Público em prol dos LGBTI+. Essa 

ocorrência iniciou um diálogo mais aberto entre a população LGBTI+, na maior parte das 

vezes representados pelos movimentos sociais, com os governantes. 

 Atravessado esse período nebuloso, os movimentos sociais LGBTI+ continuaram suas 

pautas, e no período de 2003 a 2010 vislumbraram uma abertura através dos governos de Luiz 

Inácio Lula da Silva – Lula. Em 2004 foi lançado o Programa Brasil Sem Homofobia, que 

tinha a preocupação de combater à violência e à discriminação contra GLTB10 e de Promoção 

da Cidadania Homossexual. Esse programa foi elaborado com parceria do governo e 

sociedade civil organizada, e aponta em seu texto, além de tantas outras propostas, que um 

dos objetivos centrais do programa é a educação e a mudança de comportamento dos gestores 

públicos, buscando a atitude positiva de atitudes firmes e sinceras e não a aceitação de 

nenhum ato de discriminação, adotando um “não à violência” como bandeira de luta. 

(BRASIL, 2008, p. 7). Esse Programa fomentou significativamente a promoção da cidadania 

LGBTI+, promovendo políticas públicas para o reconhecimento da diversidade sexual, 

embora de uma forma ainda insuficiente diante de tantas necessidades e vulnerabilidades que 

essa comunidade foi acometida. 

                                                 

10  Sigla utilizada pelo Programa e que mais tarde por uma demanda da população lésbica foi alterada para 

LGBT. 
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 Continuando nos avanços dessa pauta, o governo federal realizou em 2008 a I 

Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, onde o tema da 

conferência foi – Direitos Humanos e Políticas Públicas: o caminho para garantir a cidadania 

GLBT. Foi um espaço de diálogo que resultou no I Plano Nacional de Promoção da Cidadania 

e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 

 As promoções realizadas pelo governo federal nesse período, pautava a primazia pela 

descentralização do sistema, pelo processo participativo, firmando dessa forma o Estado 

Democrático previsto na Constituição Federal de 1988. 

 Um outro importante avanço foi a criação do Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação e Promoção de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

– CNCD/LGBT. Criado inicialmente pelo Decreto nº 3.952/2001 no Ministério da Justiça, e 

seu objetivo primário foi acompanhar as políticas públicas envolvidas na defesa dos direitos 

sociais e individuais de vítimas de discriminação racial ou outra forma de intolerância. Nota-

se que o objetivo oculta a discriminação à população LGBT, e o Conselho se volta para 

demandas também raciais. Em 2003 houve uma desvinculação, onde a promoção da igualdade 

racial passou a ter seu Conselho próprio, e o CNCD/LGBT passou a vivenciar uma atuação 

mais forte de setores organizados que lutam pelo reconhecimento dos direitos de gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Em 2005 o Decreto no 5.397, inseriu de forma 

explicita a participação de membros da população LGBTI+ no CNCD/LGBT. E por fim, em 

2010, o Decreto 7.388 instituiu nova competência e estrutura ao CNCD/LGBT, para atender, 

uma demanda histórica do movimento LGBTI+ brasileiro, com a finalidade de potencializar 

as políticas públicas para a população LGBTI+. 

A população LGBTI+ notou que suas atuações políticas estavam inseridas nos 

movimentos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, transpondo os movimentos 

em atuações diversas, como a Parada do Orgulho LGBT, marchas, palestras, campanhas, 

mesas-redondas, manifestações, os chamados beijaços e outras diversas formas de 

resistências. 

O Movimento LGBTI+ passou a participar de vários momentos de interlocução com o 

Estado, não apenas através da participação em Conselhos e Conferências, mas também em 

outros meios como fóruns, seminários, audiências públicas, varas da cidadania, entre outros. 

 

2.2. PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL 
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A participação social além de ser peça fundamental da democracia, também é 

componente essencial do controle social, onde cidadãos e cidadãs realizam o controle, 

fiscalização, interferência e a efetiva participação das atividades estatais. 

 

O controle social é uma das formas de participação popular na administração 

pública. Esse controle se dá por meio da fiscalização, monitoramento e proposição 

de políticas públicas. Mediante o controle social ocorre o acompanhamento 

sistemático (individual ou por meio de entidades associativas e representativas) das 

atividades da administração pública. É responsabilidade do Estado estimular a 

participação social, estabelecendo diretrizes específicas para a participação da 

sociedade civil nas decisões da administração pública e no acompanhamento e 

fiscalização de políticas públicas. (PEREIRA, 2010, p. 43). 

 

 Os Conselhos de Políticas Públicas, como forma da participação popular, têm por 

objetivo prover a participação da sociedade civil, organizada ou não, buscando a construção, o 

planejamento e fiscalização das políticas públicas nas diversas áreas, cabendo ao Estado criar 

esses Conselhos. 

 Juridicamente abordando a forma de criação de um Conselho de Políticas Públicas, é 

importante destacar que a utilização de Decreto para essa criação apresenta uma limitação 

demonstrando fragilidades, ou seja, trata-se de um normativo frágil que pode ser revogado a 

qualquer tempo pelo chefe do Poder Executivo. Ao contrário da criação por meio de lei, que 

tem o procedimento de sua revogação mais enrijecida que o Decreto. 

 Como previu Pereira (2016), que seria possível a entrada de um governo com perfil 

conservador, e que muito provavelmente a criação do CNCD/LGBT poderia ser revogado, 

acarretando em um grande retrocesso para população LGBTI+ brasileira. Concretizando sua 

previsão, o atual governo (Presidente Jair Messias Bolsonaro 2019-2021), no dia 11 de abril 

de 2019 assinou o Decreto nº 9.759 que “extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações 

para colegiados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional”. Sem 

especificar exatamente quais instâncias seriam extintas, o decreto abrange todos os colegiados 

criados por decreto, ato normativo e ato de outro colegiado, incluindo conselhos, comitês, 

comissões, grupos, juntas, equipes, mesas e fóruns”. Sob os argumentos que atribuem a 

extinção dos conselhos sociais à necessidade de desburocratizar o Estado e conter gastos 

públicos, na medida em que tais instâncias gerariam gastos desnecessários, consumiriam 

recursos públicos e alimentariam entidades aparelhadas política e ideologicamente. Entre 

tantos Conselhos atingidos por essa normativa, encontrava-se o Conselho Nacional de 

Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT (CNCD/LGBT). Claro que tal 
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medida provocou reações revoltantes nos movimentos sociais e organizações não 

governamentais. Para Senna (2019), o decreto presidencial não está dissociado de um 

conjunto de outras medidas que o governo federal vem promovendo em diferentes campos de 

atuação do Estado brasileiro e aponta em direção a um verdadeiro desmonte do sistema 

democrático e participativo que vinha se consolidando no país desde a Constituição Federal 

de 1988. Foi então, por meio do Judiciário, através de uma liminar, que o STF – Supremo 

Tribunal Federal, entendeu por limitar o decreto presidencial, reduzindo a extinção dos 

Conselhos e outros colegiados que foram criados através de decreto, mantendo aqueles que 

foram normatizados por Lei. 

 O sistema democrático e participativo veio se consolidando desde os levantes por uma 

Assembleia Constituinte, para a formulação de um novo texto constitucional com 

características da era de redemocratização que vinha passando o país, findo anos de Governo 

Militar. É consensual entre os estudiosos da participação popular que a existência de diversas 

instâncias participativas representa um grande aperfeiçoamento de democratização no texto 

constitucional de 1988. Essas instâncias participativas têm contribuído tanto para remodelar 

as tradicionais formas de participação quanto para estreitar a comunicação entre setores 

sociais e o Estado brasileiro, fomentando a capacidade de influência dos cidadãos nos rumos 

das intervenções públicas (SCHMIDT, 2006; AVRITZER, 2010). 

  

2.3. O DIREITO À CIDADE 

 A impossibilidade da participação popular junto ao Poder Público não só fere a 

democracia, mas também especificamente o direito que a sociedade tem à cidade, pois é 

através da participação que a sociedade expressa suas necessidades, colocam suas opiniões, 

debatem temas controversos, e buscam defender outros tantos direitos que em grande parte se 

relacionam com local onde vivem, os espaços que ocupam, e os serviços públicos que 

utilizam (VILLELA, 2021, p. 15). 

 No Estatuto da Cidade11, art. 2º, inciso I, o direito à cidade compreende 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 os presentes e futuras gerações. Dessa forma o 

direito à cidade condensa um arcabouço de direitos que são inerentes as suas cidadãs e 

                                                 

11  Lei 10.257/2001 
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cidadãos. Essa análise deve ter como fundamento a garantia e a promoção dos direitos 

humanos, inseridos aqui os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. 

 Documentos normativos internacionais como o do Policy Unit I12 firmou um 

entendimento de que a cidade é um bem comum, devendo elas serem livres de discriminação, 

fomentadora de inclusão cidadão e participação política, respeitando a igualdade de gênero, à 

diversidade cultural e ao meio ambiente, e com economia inclusiva. 

 No Brasil, o reconhecimento legal e institucional do direito à cidade contrasta com a 

realidade urbana cotidiana de negação de direitos, em especial, aos “invisíveis”, as minorias   

sociais vulneráveis e desprovidas de ações governamentais, ao processo de planejamento e 

produção do espaço urbano. Fatores como gênero, raça, idade, etnicidade e renda, distribuem 

desigualmente os ônus e os benefícios da urbanização entre os indivíduos do território. 

(GORSDORF et al, 2016, AMANAJÁS E KLUG, 2018). 

 A estrutura sociocultural urbana é levada em consideração e é fundamental para o 

desenvolvimento das cidades. Essa estrutura adere a interação das comunidades através de 

políticas culturais, e se encontra estreitamente ligada a construção da identidade dos cidadãos 

e cidadãs dessa comunidade, assim como ao senso de pertencimento das pessoas em relação 

ao meio em que vivem. 

A construção de uma agenda de desenvolvimento urbana precisa levar em 

consideração a formação de estruturas socioculturais fundamentadas em dois 

elementos que se fortalecem mutuamente: a inclusão social e o respeito à 

diversidade. Com base nessas estruturas, é preciso que haja participação ativa da 

sociedade civil na definição, no monitoramento e na implementação de políticas 

públicas, em parceria com as decisões do Estado, de modo a influenciar as 

transformações do meio em que se vive (AMANAJÁS E KLUG, 2018). 
 

 A sonegação à cidadã e ao cidadão dos direitos já mencionados aqui, o tolhe o direito 

à cidade de forma sorrateira e algumas vezes imperceptíveis pela sociedade. A comunidade 

LGBTI+ devido a sua situação vulnerável, tem seu espaço na cidade cada vez mais restrito. 

Crianças e adolescentes são desprovidos de orientação, proteção e proibidas de se 

expressarem nas escolas, nas ruas e até mesmo em suas famílias. Abordar tal temática em 

discussão pública ocasiona um imenso desconforto e revolta pela camada da sociedade mais 

conservadora, que realiza uma pressão política sem melindre junto ao Poder Público. 

                                                 

12  O documento da Policy Unit I da Conferência Habitat III (Direito à cidade e cidades para todos) 

recomenda que as cidades sejam inclusivas, proporcionando a todos os habitantes, permanentes ou transitórios, o 

exercício da cidadania e de direitos de igualdade, independente de gênero, classe, raça, etnia, religião. 
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As pessoas transexuais são as mais vulneráveis em meio essa comunidade, 

prevalecendo a precariedade, muitas vezes, em formação educacional, pois muito cedo são 

“expulsas” (expulsas, porque elas saem da escola por motivos que torna insuportável 

permanecer nesses ambientes), consequentemente deixam de ter capacitação profissional, na 

maioria dos casos são expulsas também do próprio meio familiar, e o que lhes resta é a rua, 

quando muito moradias precárias, abrigos e casas de acolhimento. A alternativa mais 

recorrente de geração de renda dessa parte da população é a prostituição, ferindo o direito 

primordial que é a dignidade da pessoa humana. Sofrem constantemente um preconceito 

institucional, pois não são atendidas adequadamente nas redes de saúde, ou por falta de 

capacitação dos profissionais da saúde, ou por mero preconceito. E devido a isso, acabam 

recorrendo para procedimentos clandestinos que colocam sua saúde e vida em risco. Outra 

reivindicação das pessoas transexuais, é o uso do banheiro público, pois a maioria dos lugares 

com acesso público não permite que as pessoas transexuais utilizem os banheiros de acordo 

com sua identidade de gênero, causando assim um imenso constrangimento. 

A pauta LGBT no Brasil vem ganhando importância e sendo mais citada, tanto no 

meio acadêmico quanto por políticos e pela sociedade civil. Mesmo assim, a realidade da 

comunidade LGBT no Brasil está longe de ser perfeita. Isso é mostrado, principalmente, pelos 

dados sobre a violência que esse grupo enfrenta como uma consequência da LGBTfobia13.  

Ainda sem muito adentrar nas demais categorias de orientação sexual e de identidade 

de gênero que são menos conhecidas e esclarecidas para a sociedade como um todo, as 

pessoas intersexos, as pessoas não binárias, as pessoas pansexuais, assexuais, e as pessoas 

com identidade de gênero e/ou orientação sexual não heterocisgênero, grande parte da 

sociedade não respeitam suas personalidades. 

De acordo com o relatório do Observatório de Mortes Violentas de LGBTI+ no Brasil 

em 2020, é inegável a existência da violência contra essa comunidade. Ao mesmo tempo, 

destaca-se que não é uma violência qualquer fruto de um processo de formação socioespacial 

desigual, é uma violência que mata, fere e brutaliza esses corpos, expondo-os ao ridículo e a 

extremos processos de exclusão por serem quem e como são. 

A população LGBTI+ não tem direito ao espaço público como qualquer outro cidadão 

ou cidadã, expressões de afeto em público são rechaçadas quando se tratam de casais 

homoafetivos, enquanto segue a normalidade para os heteronormativos. Sobre a violência que 

                                                 

13  https://www.politize.com.br/lgbtfobia-brasil-fatos-numeros-polemicas/ 

https://www.politize.com.br/participacao-da-mulher-na-politica-coletivos-e-sociedade-civil-organizada/
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sofrem, física, psicológica e institucionalmente, segundo o Atlas da Violência de 201914, 

publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, houve, entre os anos de 2017 e 

2018, o aumento de 88% de tentativa de homicídio de pessoas LGBTI+ e, em 2020, o Brasil 

caiu 13 posições no ranking de segurança para essas pessoas. Além disso, o relatório do 

Grupo Gay da Bahia (2018) apontou que a cada 19 horas uma pessoa LGBTI+ é assassinada 

ou se suicida vítima da LGBTfobia. O Brasil, segundo informações da ANTRA - Associação 

Nacional de Travestis e Transexuais, é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo, o 

número de assassinatos é três vezes maior que o segundo colocado no ranking mundial. 

Estima-se, ainda, que a expectativa de vida destas pessoas é de apenas 35 anos, sendo ainda 

que 90% das travestis e transexuais não possuem emprego formal e estão inseridas em 

dinâmicas de prostituição (ANTRA, 2018). 

 Diante de tais fatos, dizer que o direito à cidade está plenamente garantido deve ser 

uma afirmação a ser analisada, sendo que devido a horrível violência que sofrem, essas 

pessoas são impedidas inclusive de ir e vir na cidade que habitam, a exemplo da 

impossibilidade de se demonstrar afeto em espaço público, ou até mesmo usar uma 

vestimenta considerada fora da “normalidade” social. 

 

2.4. A RELEVÂNCIA DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS: INTERAÇÃO 

ESTADO E SOCIEDADE 

 Por isso a importância da aproximação dessa população junto ao Poder Público. 

Diante do cenário nacional governamental que nos encontramos, retrocessos no âmbito 

Federal, existem esperanças que as esferas Estaduais e Municipais consigam avançar e resistir 

mais nessa necessidade da participação popular articulando políticas públicas, fiscalizando, 

mapeando e apontando soluções, com o objetivo de manter os direitos conquistados, 

efetivando-os concretamente, e conquistar mais direitos igualitários da sociedade. 

 Os movimentos sociais são importantes aliados nessas demandas, quando bem 

organizados, articulados e focados, conseguem avançar com as demandas de seus coletivos, 

realizando propostas junto ao Poder Público, ou agindo de forma isolada com trabalhos 

voluntários. 

 Segundo Feitosa e Santos (2016), é nessa trajetória de luta e atuação política que o 

movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) está inserido. 

                                                 

14   https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-2019 
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Para isso, o movimento tem atuado em diversas perspectivas, sendo as mais frequentes: 

paradas do orgulho LGBT, marchas, mesas-redondas, manifestações, panfletagens, palestras, 

campanhas, beijaços e outras formas de resistência à homofobia e a heteronormatividade 

construídas historicamente em nossa sociedade. 

 Mas o ideal seria a união desses movimentos sociais que lutam pela causa LGBTI+, 

propiciando debates, oferecendo oportunidades de fala, apresentando sugestões e resoluções, e 

formalizando pedidos por políticas públicas para todos seus coletivos.  

 

Para uma parte das/os estudiosa/os, as IPs15 corrigem os limites da democracia 

representativa e aprimoram o sistema político, tornando-o mais poroso aos 

diferentes interesses presentes na sociedade, favorecendo o controle social das ações 

governamentais e conferindo maior eficácia às políticas públicas ao aproximar a 

tomada de decisões daquela/es que serão por elas afetada/os. Para outra/os, elas 

iriam além da mera correção, pois alargariam os próprios limites da democracia 

representativa ao trazer para o centro decisório grupos sociais sub-representados nas 

instituições tradicionais com potencial de contestação dos poderes estabelecidos e de 

transformações sociais mais amplas. (ALMEIDA, 2021). 
 

 Nesse sentido, também se insere a importância da existência de um Conselho de 

Políticas Públicas, que contemplará todos os atores e atrizes em representação da sua 

categoria, pautando as necessidades específicas do seu grupo. Levando ao debate e 

discussões, considerando as colocações dos demais membros, dos outros grupos e dos 

representantes governamentais. 

 Um Conselho de Política Pública é entendido como um espaço público, por isso sua 

ligação direta com o direito à cidade, vinculado a órgãos do Poder Executivo e têm por 

objetivos, a participação da sociedade, a definição de prioridades para a agenda política, bem 

como na formulação, no acompanhamento e no controle das políticas públicas. 

 Os Conselhos caracterizam-se como Órgãos colegiados, pois cuida-se de uma 

instância de deliberação colegiada, composta por representantes do poder público e da 

sociedade civil; permanentes, pois determinados pela Constituição, criados por lei e 

regulamentados pelos regimentos internos ou estatutos; são orientados pelo princípio da 

paridade, garantindo representação por igual número de representantes do Governo e da 

sociedade civil. Importante destacar que os Conselhos dependem de mobilização social e de 

lideranças engajadas que reivindiquem direitos. Deve estar aberto à participação de diversas 

tendências políticas e ideológicas para se tornar mais representativo e diversificado, sem estar 

                                                 

15  Ips: Instâncias Participativas 
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atrelado a qualquer partido político. Deve estar em sintonia com as políticas nacional, 

estadual e municipal, sua criação depende de previsão legislativa, que também vai definir as 

atribuições, a duração dos mandatos e a sua atuação que pode ser de fiscalização, 

mobilização, deliberação ou ainda função consultiva. 

 É importante o Conselho contar com recursos orçamentários e financeiros, que devem 

ser previstos no orçamento do ente federativo. Recomenda-se que a lei de criação do 

Conselho preveja um artigo que garanta tal recurso. Além desses recursos, que serão 

utilizados para a fomentação das políticas públicas, é primordial haver um apoio 

administrativo e meios de execução de trabalhos fornecidos pela Administração Pública – 

Secretaria que está vinculado. 

 De um lado estão os movimentos sociais que buscam reduzir as desigualdades sociais, 

e possuem urgência na concretização de suas propostas, e por outro lado os Conselhos 

aparelhados ao Estado, e apesar de serem instituições participativas, possuem um ritmo 

diferenciado, entretanto, demonstram ser mais céleres e pressionadores junto ao Poder 

Público para a concretização dos resultados das políticas públicas. Chaia e Martins (2021) 

entendem que os conselhos são órgãos de ação política e não se organizavam para legitimar 

uma autoridade central e para formular agendas ou estratégias a serem executadas pelas 

burocracias governamentais, mas constituíam um espaço público de ação e discussão. 

 O projeto, a criação e implantação de um Conselho deve considerar as características 

do ente federado que se pretende instalar, e também uma análise da população alvo é de 

extrema importância. 

 

2.5. MARINGÁ – PARANÁ: CONTEXTO E PERSPECTIVAS 

 O Município de Maringá até o ano de 2021 pouco se mobilizou ou nada fez em prol da 

população LGBTI+ concretamente e institucionalmente. A cidade conta com uma população 

de 430.15716 habitantes, sendo uma cidade de médio porte que recebe muitas pessoas de 

outros municípios e até mesmo Estados, que vêm para trabalhar, estudar, comprar, ou para o 

lazer. Fundada oficialmente em 10 de maio de 1947, teve uma expansão habitacional 

grandiosa na década de 50 chegando a 100 mil habitantes. Como reflexo do movimento de 

êxodo rural ocorrido em meados do século passado pode-se observar a prevalência da 

população urbana em relação à rural, onde em 2010 a população urbana do município 

                                                 

16  Dados do IBGE de 2020 - https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pr/maringa.html 
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correspondia a 98,2% da população e a rural 1,8%. (DATASUS, 2012). A Escolarização 

(faixa etária de 6 a 14 anos) no município atinge altíssimo nível de 98,4% (dados de 2010). O 

Índice de Desenvolvimento Urbano Municipal em 2010 foi de 0,808. E um PIB per capita de 

R$ 44.442,52. O salário médio mensal dos trabalhadores formais é de R$ 2.800,00. E o 

município conta com aproximadamente 80 estabelecimentos de Saúde do SUS – Sistema 

Único de Saúde. (IBGE, 2018). 

 De acordo com o Portal do MUNIC17 – Perfil dos Municípios Brasileiros (IBGE, 

2019), os quesitos – se o município executa programas e ações para grupos específicos – no 

caso LGBTI+? Se há legislação específica; se existe um Programa de Proteção dos Direitos de 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais; sobre a existência de Conselho Municipal 

de Direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, ou um Comitê gestor de 

enfrentamento à violência LGBTfobia, e existência de Conferências Municipais de Direitos e 

Políticas para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, e assim se existem Políticas 

ou Programas na área dos Direitos Humanos todas as respostas foram negativas no âmbito 

municipal quando se trata da promoção de direitos lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais e/ou de enfrentamento à LGBTfobia. 

 No âmbito municipal da Administração Pública de Maringá, a população LGBTI+ 

encontrava espaço mínimo e invisível no Conselho Municipal de Política de Promoção da 

Igualdade Racial – Lei nº 9882/2014, como representante não governamental, onde possuía 

uma cadeira como 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente de representando as 

organizações do movimento das pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Também 

foi possibilitado a representação LGBT no Conselho das Mulheres – Lei nº 9.965/2015. 

 Na esfera Legislativa Municipal, o Vereador Manoel Sobrinho (PCdoB) foi autor do 

projeto18 - Projeto de Lei Ordinária 11520/2010, de criação do Dia Municipal de Combate à 

Homofobia. Que institui o dia 17 de maio como Dia Municipal de Combate à Homofobia, 

onde todos os vereadores votaram a favor do projeto, com exceção de uma vereadora (DEM), 

que disse não poder concordar com a proposta por sua “posição cristã”. O projeto seguiu para 

o Executivo, e na omissão do então Prefeito Ricardo Barros, foi promulgada pelo Legislativo 

sob o número de 8615/2010, entretanto, não houve efetividade por parte do Executivo. 

 Observamos por esse panorama histórico que remete até o ano de 2020, surgiram 

                                                 

17 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/maringa/pesquisa/1/74454 
18 https://vermelho.org.br/2010/05/07/maringa-aprova-dia-municipal-de-combate-a-homofobia/ - texto integral 

em http://sapl.cmm.pr.gov.br:8080/sapl/sapl_documentos/materia/4780_texto_integral 

https://vermelho.org.br/2010/05/07/maringa-aprova-dia-municipal-de-combate-a-homofobia/
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poucos avanços em prol da população LGBTI+ em Maringá, promovidos pelo Poder 

Executivo e Legislativo, ficando a cargo dos movimentos sociais, organizações de pesquisa e 

estudos voltados para população LGBTI+, o avanço de algumas conquistas, e trabalhos junto 

a comunidade. 

É importante destacar que Maringá possui anualmente o evento da Parada Gay, com 

autorização burocratizada pela Administração Municipal, organizações e movimentos sociais 

somam forças para a realização do evento. De acordo com a mídia19 em 2012, ano da 1ª 

Parada Gay de Maringá, 8 mil pessoas participaram do evento no dia 20 de maio de 2012. 

 No que se refere a gestão municipal atual (2021-2024), foi mantido o poder devido a 

reeleição em 2020, quando o Prefeito Ulisses Maia venceu em primeiro turno, mantendo a 

continuidade de seus trabalhos junto a Prefeitura Municipal de Maringá. Desta forma, um dos 

primeiros atos do Prefeito em 2021 foi promulgar uma reforma administrativa com a Lei 

Complementar nº 1269/202120, sancionado pelo Poder Legislativo. Essa reforma foi 

expressiva na alteração de Secretarias, Gerências e criação de novos cargos. Uma inovação 

desse ato normativo, foi a criação da Secretaria Municipal da Juventude e Cidadania – 

SEJUC, e ara o cargo de Secretário foi nomeado o primeiro imigrante haitiano, Emmanuel 

Predestin. Na estrutura administrativa da SEJUC, além de outras unidades que tratam de 

pautas como igualdade racial, imigrantes, e outras, foi implementada pioneiramente a 

Gerência da Diversidade. Na conjuntura política atual do país, esse ato se caracteriza bem 

divergente dos programas federais instituídos desde 2019, ou melhor, dos programas federais 

desconstituídos Brasil afora no âmbito Federal, no que se refere a atenção a população 

LGBTI+ e outras minorias. Os movimentos sociais vislumbraram nesse avanço uma 

possibilidade de apresentar suas demandas, demonstrar as necessidades da sua comunidade, 

articular agenda, ajudar na propositura de programas e projetos, e muitas outras atuações em 

prol da população LGBTI+. 

 Um dos primeiros atos dessa Secretaria e Gerência, através da realização de uma 

pesquisa desenvolvida por meio de formulário, a SEJUC entendeu a necessidade de conhecer 

a população LGBTI+. Com a colaboração da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da 

OAB Maringá, lançou oficialmente o chamado “Mapeamento da População LGBTI+”21. 

                                                 

19 http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2012/05/parada-gay-em-maringa-no-parana-reune-cerca-de-oito-mil-

pessoas.html 
20 http://venus.maringa.pr.gov.br/arquivos/orgao_oficial/arquivos/oom%203499.pdf 
21 http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=6be6ebd818556b&id=37244 
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Segundo a Secretaria, a proposta é conhecer as necessidades e enfrentamentos, que subsidiem 

políticas públicas de diversidade e gênero, garantindo os direitos constitucionais. Na 

divulgação desse Mapeamento no Portal da Prefeitura de Maringá, o Secretário ainda afirmou 

que uma segunda ação desenvolvida pela secretaria, consiste em criar o Conselho Municipal 

de Promoção dos Direitos LGBTI+. 

 Devido a articulações dos movimentos sociais LGBTI+ de Maringá, foi possível 

realizar uma audiência com o Prefeito da cidade no dia 04/05/2021, quando foi apresentada a 

proposta de criação do Conselho Municipal de Direitos da População LGBTI+ pelos 

movimentos. Em um documento que contextualiza todos direitos alcançados por essa 

população ao longo do tempo, assim como demonstra a dificuldade da efetivação deles, foi 

complementado também com uma minuta de Projeto de Lei para nortear o Poder Executivo, e 

também anexos como argumentos para a criação do Fundo do Conselho. Estiveram presentes 

representantes das organizações: Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero Subseção 

Maringá/PR; AMLGBT – Associação Maringaense LGBT; ResisTRANS; Nudisex – Núcleo 

de estudos e pesquisas em diversidade sexual; DeVerso – Sexualidade, Saúde e Política; APP 

LGBT – Coletivo Estadual de Combate à LGBTfobia da APP Sindicato; UNA LGBT - União 

Nacional LGBT Maringá; CRP – Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Foram 

consignatários da proposta, além dos mencionados acima, as organizações: OAB – Ordem dos 

Advogados do Brasil Subseção Maringá; Associação Nenhuma a Menos; ONG Maria do 

Ingá; e BRCidades – Núcleo Maringá. Estiveram presentes também o Secretário da SEJUC e 

o Gerente de Diversidade, ambos da Prefeitura de Maringá, e os vereadores municipais 

Professora Ana Lúcia Rodrigues, e Mario Verri. 

 O Prefeito Ulisses Maia apoiou a pauta, e se comprometeu em dar andamento ao 

processo Legislativo para a promulgação da lei. Deixou claro que alguns quesitos seriam 

analisados pelo Executivo e Secretaria de Fazenda, questões jurídicas, orçamentárias, e outras, 

mas que não visualizava problema algum na criação do Conselho.  

 

2.6. PESQUISA POR FORMULÁRIO: ACHADOS 

 Por uma iniciativa não só acadêmica, mas de interesse em saber mais sobre a 

população LGBTI+ de Maringá, anteriormente a pesquisa da Prefeitura, foi realizada uma 

pesquisa por meio de formulário eletrônico, com 10 questões, e enviada para e-mails, redes 

sociais, e outros canais. No entanto, iniciada a divulgação para participação da pesquisa 

realizada pela Prefeitura, foi definido pelo encerramento da coleta de dados, que perdurou 
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entre os dias 25 de fevereiro de 2021 a 18 de março de 2021, para não confundir a população 

sobre o trabalho desenvolvido pela Prefeitura. Neste período de coleta de dados foram 

alcançados 406 respondentes. 

 Essa coleta de informações possibilitou demonstrar alguns dados nunca antes 

coletados na cidade de Maringá. Pois o Censo do IBGE e nenhuma outra instituição de 

pesquisas e estatísticas nunca incluiu a população LGBTI+ em suas pesquisas, buscando 

traçar o perfil dessa comunidade. 

 A primeira informação do formulário demonstrou que a idade média dos respondentes 

é de 27 anos de idade, sendo que o respondente mais jovem possui 16 anos e o mais idoso 65 

anos. Concentram-se na faixa etária de 22 e 24 anos (com 32 respondentes cada) essa 

população. 

 Com relação a identidade de gênero, 189 respondentes se identificaram como Mulher 

Cis; 183 respondentes se identificaram como Homem Cis; 4 respondentes se identificaram 

como não binários; 3 respondentes se identificaram como mulheres transexuais; 4 

respondentes se identificaram como homens transexuais; 12 respondentes se identificaram 

apenas como Cisgênero; 3 respondentes se identificaram como Travestis, sendo uma delas 

não binária; e 8 pessoas não declararam. 

 Em se tratando da orientação sexual, 1 respondente se declarou Androsexual22; 2 

respondentes se declararam Assexuais; 82 respondentes se declararam Bissexuais; 2 

respondentes se declararam Demisexuais23; 189 respondentes se declararam Gays; 79 

respondentes se declararam lésbicas; 18 respondentes se declararam Pansexuais24; 28 

respondentes se declararam Heterossexuais; 5 respondentes não declararam. 

 Perguntamos em seguida aos respondentes se achavam Maringá uma cidade 

acolhedora para população LGBTI+? Sendo que 181 respondentes disseram que não; e 225 

respondentes disseram que sim. Perguntamos também se os respondentes sofreram algum tipo 

de LGBTfobia em Maringá, e se eles poderiam relatar resumidamente. Foram 247 respostas 

afirmativas, com relatos diversos de violência física, verbal e psicológica. 

 Perguntamos aos respondentes, de forma aberta, com relação aos serviços públicos, o 

                                                 

22 Androfilia é um termo utilizado nas ciências comportamentais, junto a ginefilia e ambifilia, para descrever as 

orientações sexual e romântica, como uma alternativa a dicotomia homossexual e heterosexual. 
23 Demissexual é alguém cuja atração sexual para outro tende a manifestar-se ativamente somente quando existe 

envolvimento ou laço emocional, afetivo ou intelectual para essa outra pessoa. 
24 Pansexualidade é a atração sexual, romântica ou emocional em relação às pessoas, independentemente de seu 

sexo ou identidade de gênero. 
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que eles achavam que Maringá mais deixa a desejar para com a população LGBTI+. As 

respostas mais recorrentes foram: Políticas Públicas; saúde, informações de saúde, DST, 

apoio para tratamento DST; falta desde acolhimento, até oportunidade de emprego; casas 

acolhedoras para nosso público que é expulso de casa ou se encontra vulnerável pelas ruas; 

escola e/ou cursos para a população trans e travesti; assistência social em casos de 

vulnerabilidade; segurança; políticas de maneira genérica, por exemplo adesão do uso de 

nome social como lei pelo sistema de saúde particular; desenvolvimento de políticas de 

reabilitação social para pessoas trans em situação de rua e/ou prostituição; centro de testagem 

e acolhimento fora da região central da cidade,  falta de distribuição de preservativos em 

pontos-chave da cidade, como terminal de ônibus, etc.; locais pra LGBT saírem e se 

conhecerem, liberdade de expressão e poder de ser nós mesmos sem medo de estar nas ruas; 

leis a favor; apoio psicológico, emocional, sendo que não nos permite falar e em casos de 

denúncia por homofobia, raramente algo acontece; ouvidorias; banheiros unissex; ensino 

sobre educação sexual nas escolas; direitos LGBTs/ delegacia especializada em crimes do 

gênero / programação cultural / programas voltados pra pessoas trans como empregos cursos; 

ambulatório para transexuais; proposição de campanhas e medidas efetivas contra HIV/AIDS 

voltadas especificamente para a população LGBT e também não LGBT; políticas de incentivo 

à cultura; o acesso à hormonoterapia pelo SUS é muito burocratizado e por mais que seja um 

protocolo padrão, passar por psicólogo antes, é patologizante tal “necessidade” claramente 

cisgênera, de reter o poder sobre nossos corpos, de nos pôr a performar um teatro de 

heterossexualidade e conformação patriarcal para seu bel prazer; profissionais de psicologia 

deveriam ter maior preparo para lidar com a população LGBTI+, especialmente na rede 

pública/serviços sociais; falta de representatividade; cargos públicos ocupados por pessoas da 

comunidade; canal de informações, aconselhamento, políticas de inclusão; nós precisamos ter 

um abrigo LGBT, um que seja laico; talvez uma versão LGBTI+ da delegacia da mulher, 

talvez na UEM tem, como o NUMAPE, que cuida de casos de violência doméstica, pensar em 

algo nesse sentido voltado a nós; vagas especiais em concursos públicos pra população T, 

principalmente; políticas inclusivas e de reintegração social para pessoas trans; formação para 

empoderamento; faltam campanhas que enfoquem a conscientização sobre a discriminação de 

gênero e espaços que acolham a população LGBTQ+ em situação de vulnerabilidade, entre 

outras. 

 As propensões dessa comunidade estão em sua maioria abarcadas pelos direitos mais 

essenciais garantidos pela Constituição Federal e outros institutos normativos pátrios, visão 
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essa a partir da análise das respostas acima expostas. Essas necessidades apontadas se 

coadunam também com as competências elencadas para a nova Secretaria de Juventude e 

Cidadania, com a reforma administrativa implantada pelo Poder Público Municipal. Há um 

encontro, portanto, dos anseios da sociedade e da intenção do governo municipal em pontos 

que sempre permearam os almejos da população LGBTI+. Além desse encontro de 

proposições, temos a legislação nacional, através de leis, decretos, resoluções, portarias, que 

regulamentam o andamento dessas proposituras, fornecendo ao Estado e à sociedade aparato 

legal para a implementação de muitas dessas demandas. 

 Diante de tantos retrocessos intimidadores dos últimos anos, os movimentos sociais 

LGBTI+ de Maringá sentiram um toque de bálsamo com o ato legislativo de criação de uma 

Gerência da Diversidade no âmbito municipal. Em especial a Comissão de Diversidade 

Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil – subseção de Maringá/PR, que 

prontamente buscou promover uma reunião com o Secretário da Juventude e Cidadania, para 

conhecer a pasta, o planejamento, a estrutura, mas também para apresentar as primeiras 

demandas para a população LGBTI+ de Maringá. Esse encontro ocorreu em 04 de março de 

2021, onde estiveram presentes o Secretário Emmanuel Predestin, o Superintendente da pasta 

Guilherme Mariucci, e membros da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem 

dos Advogados do Brasil – subseção de Maringá/PR. A reunião foi proveitosa, e teve a 

demonstração de abertura para diálogos junto a SEJUC. Em um documento oficial, a 

Comissão da OAB apresentou um panorama das conquistas LGBTI+ no Brasil ao longo dos 

anos, e apresentou duas intenções de propostas futuras: i) Da implementação de Conselho 

Municipal de Direitos da População LGBTI+ e da necessidade ii) de criação de lei que puna 

administrativamente a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero.  

 No entanto, é primordial para que os trabalhos caminhem, a criação de um Conselho 

Municipal LGBTI+, possibilitando o debate entre todos os movimentos e com o governo 

municipal. Resultando em propostas, relatórios, pareceres, promoção de atividades, 

entendimentos nas mais diversas áreas como saúde, violência, educação, assistência social, 

capacitações, empoderamento, representatividade, empregabilidade, e muitos outros. 

 Essas possibilidades engajam esperanças nas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais, intersexo e pessoas com identidade de gênero e/ou orientação sexual não 

heterocisgênero. A intolerância para com essa população, podem ser notadas nas ruas, praças 

e outros espaços públicos que funcionam como termômetro dessa hostilidade. Essa situação 

de vulnerabilidade e fragilização, demonstra o clima político hostil, e mesmo quando não há 
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nenhuma ameaça, não é possível aproveitar a cidade porque se está em um estado de alerta 

constante. Essa população avista uma das possibilidades mais elementar de todas, viver 

plenamente a malha urbana sem a realização de um recorte social, racial e de diversidade, 

com a oferta de serviços centrais como espaços de cidadania, centros de diversidade, e lugares 

públicos que oferecem segurança. 

 Transformando nossa cidade em um lugar mais seguro, inclusivo e participativo, 

proporciona a construção de um Direito à Cidade para LGBTI+, de forma igualitária como 

para os demais indivíduos. Construindo cidades justas para todas as pessoas, é uma forma 

certeira de impactar e combater diferentes discriminações. O direito à cidade é coletivo, 

individualmente não é possível alcançar esse direito essencial. Ele só é possível quando 

coletivamente é reivindicado. 

 

3. CONCLUSÃO 

 Por meio do estudo realizado, infere-se que a cidade de Maringá no Paraná vivenciou 

longos anos de conservadorismo latente, refletindo nas tomadas de decisões do Poder Público 

Municipal, assim como na propositura de normativos junto ao Poder Legislativo Municipal, 

que deixou a mercê a população LGBTI+ da cidade. Apesar de ser uma cidade que 

aparentemente não apresenta grandes índices de violência LGBTfóbica, os dados são 

subnotificados por carência de dados institucionais, inexistência de pesquisa censitária, pelo 

descaso institucional estatal de registrar e catalogar o atendimento dessa população, entre 

outros fatores que dificultam ainda mais a realização de projetos e programas de políticas 

públicas para essa comunidade. 

 As conquistas LGBTI+ ao longo do tempo foram marcadas por muita luta e 

resistência, onde os movimentos sociais ocupam um espaço de grande importância na 

mobilização da população e na realização de ações que promovem os direitos de lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersex e as pessoas com identidade de gênero e/ou 

orientação sexual não heterocisgênero. Maringá não foge a esse contexto, os movimentos 

sociais sempre estiveram presentes na luta pela pauta LGBTI+, mas caminhavam de forma 

apartada, ocorrendo poucos momentos de interação entre eles. 

 Foi por meio de um avanço na consideração dos direitos humanos na cidade de 

Maringá, que a gestão pública municipal atual (2021-2024) entendeu necessário dar 

visibilidade para minorias que em longos anos de história da cidade nunca tiveram atenção. 
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Foi essa janela de oportunidade que os movimentos sociais LGBTI+ rapidamente notaram, e 

unidos se organizaram para iniciar um diálogo com o Poder Público Municipal. 

 O direito à cidade foi reivindicado através da proposta de criação do Conselho 

Municipal de Direitos LGBTI+, que proporcionará a participação popular, a fiscalização, e a 

propositura de ações. Com esse passo, cria-se uma perspectiva de alcance de outros direitos já 

garantidos, mas não efetivados, desde o direito de ocupar espaços públicos, direito a saúde 

pública humanizada e acolhedora, até os direitos essenciais da igualdade e liberdade. 

 Há portanto, fatores para se acreditar que Maringá no quesito “melhor cidade para se 

viver”25 – pode vir a alcançar a população LGBTI+ antes excluída desse slogan/merchadising 

propagado nacionalmente e que chamou tanta atenção. Lembrando, que estamos falando das 

perspectivas de melhorias para a população LGBTI+, sem adentrar em outras deficiências que 

o município possa apresentar. 

 Assim sendo, transformando Maringá em um lugar mais seguro, inclusivo e 

participativo, proporcionará a construção do direito à cidade para população LGBTI+ efetivo, 

de forma igualitária como para os demais indivíduos. Construindo cidades justas para todas as 

pessoas, impactando e combatendo diferentes discriminações. 
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CAPÍTULO 17 
A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE DIREITO À CIDADE: de Henri Lefebvre às 

Teorias Feministas e Queer 

 

 

Hortência Brito1 

Mariana Barbosa de Souza2 

 

RESUMO 
A partir de uma releitura com base nas Teorias Feministas e Queer, analisamos o direito à cidade 

enquanto conceito formulado por Henri Lefebvre. Em um primeiro momento apresentamos a concepção 

do conceito, influenciado fortemente por perspectivas marxistas e perpassando por discussões que 

envolvem o cotidiano, o espaço, o urbanismo, o capitalismo, a modernidade e o corpo. Em um segundo 

momento nos debruçamos a pensar o direito à cidade de forma generificada, sob a perspectiva das 

Teorias Feministas e Queer, enfatizando a necessidade de compreendermos a conformação deste 

conceito a partir da influência do sistema patriarcal no qual ele se encontra inserido, a fim de dar 

visibilidade para experiências cotidianas e dos sentimentos de mulheres e de pessoas LGBTQIAP+ 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros, Queers, Intersexuais, Assexuais, 

Pansexuais e as demais pessoas que fogem da heterossexualidade e/ou cisnormatividade) no espaço 

urbano. Ao final evidenciamos a importância e a necessidade de entendermos o conceito em diferentes 

áreas do conhecimento, o que demonstra o quanto o direito à cidade é uma elaboração multifacetada que 

permite a sua interpretação e aplicação a partir do Direito, da Geografia, do Planejamento Urbano, entre 

outras áreas do conhecimento, não olvidando a sua relação com questões de gênero e de sexualidades. 

 

Palavras-chave: direito à cidade; Teorias Feministas; Queer. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos vinte anos vêm crescendo a importância do papel de populações 

minoritárias e a visibilidade de suas lutas em movimentos sociais existentes. São grupos, 

comitês, conselhos municipais de direitos, encontros culturais, que se dedicam à realização de 

ações pontuais destinadas às populações que foram invisibilizadas na História. A inserção 

dessas pessoas em lutas como as que pautam o direito à cidade, que até recentemente não eram 

tidas como prioritárias para a luta anticapitalista e eram até mesmo denominadas de uma 

questão que se relacionava às pautas identitárias e não estruturais, resultou no crescimento de 

maneiras de engajamento, de discussão e atuação militante. Os movimentos e também as ações 

individuais estão engajando embates que vão de encontro às inúmeras opressões que existem 

no espaço urbano. 

No caso específico do direito à cidade, desvela pontos importantes para compreender, 

para além da associação direta do seu entendimento como direito de ir e vir livremente, os 

fatores que mobilizam pessoas LGBTQIAP+ como também titulares de direitos fundamentais, 

tendo em vista que o direito à cidade envolve uma gama de outros direitos, sobretudo sociais 

como direito à saúde e direito à educação. 

Apesar de o debate de gênero e sexualidade estar inserido de maneira mais sistemática 

dentro de pautas de militância dos movimentos de luta pelo direito à cidade, as relações entre 

empoderamento de pessoas LGBTQIAP+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais 

e Transgêneros, Queers, Intersexuais, Assexuais, Pansexuais e as demais pessoas que fogem da 

heterossexualidade e/ou cisnormatividade) e os frutos advindos de autonomia dessa população 

ao participarem desses movimentos são prementes e envolvem fatores relacionados à formação 

do capitalismo e das cidades no tocante às desigualdades de gênero. 

Com base nos Estudos Culturais, Estudos de Gênero e Estudos Feministas, como Judith 

Butler (2018 [1990]; 1993; 2016), compreendemos que a sociedade e, no caso em análise a 

cidade, deve ser entendida como um ambiente em que todos/as possam conviver sem sentir o 

desrespeito e as violências sociais. Para isso, articulamos recentes publicações sobre direito à 

cidade, permitindo construir, por meio da associação à pesquisa documental e bibliográfica, um 

conhecimento científico acerca do tema. 

Destacamos que para a sociedade, muitas pessoas que compõem a população 

LGBTQIAP+ são seres abjetos e pesquisas relacionadas à essa população são tidas como 

ausentes de necessidade, sem importância, sem rigor científico, ou de cunho exótico, como 

apontado por Joseli Maria Silva, Marcio Jose Ornat e Alides Baptista Chimin Júnior, na obra 
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Geografias Malditas: corpos, sexualidades e espaços (2013). Autores e autoras de pesquisas 

tocantes a gênero e sexualidade são constantemente submetidos a constrangimentos que 

menosprezam seus trabalhos e até mesmo suas vivências. São também ataques pessoais 

sarcásticos que são consequência da mais pura ignorância em relação à produção científica 

como um todo. Cotidianamente o que se vê, especialmente no Brasil, é um negacionismo 

científico que tem consequências em pesquisas como as que apresentamos neste texto. 

É normal convivermos com piadas por parte, inclusive, de outros acadêmicos e da 

comunidade em geral atacando nossas pesquisas, ou nossa qualificação intelectual e 

comportamento moral. Nada mais são do que tentativas de dominar a ordem discursiva presente 

em diferentes áreas do conhecimento. Contudo, ressaltamos que fazemos parte deste discurso 

e nossas proposições científicas estão insertas no campo discursivo e são alvos de comentários 

em listas de discussões, ao mesmo tempo em que são alvo de comentários na internet. 

Desta feita, para dar conta do objetivo geral deste trabalho que é entender o direito à 

cidade e sua evolução enquanto conceito útil à análise de estudos em diferentes áreas do 

conhecimento (Direito, Geografia, Planejamento Urbano), o artigo conta com além desta 

introdução e das considerações finais, outras duas partes. A primeira, ancorada teoricamente 

nos estudos de Henri Lefebvre (2008 [1968]) e representantes da Geografia Crítica (como Ana 

Fani Alessandri Carlos), trata do direito à cidade e seu histórico conceitual. A próxima seção 

trata do mesmo conceito à luz das Teorias Feministas e Queer. 

 

2. O DIREITO À CIDADE SOB A PERSPECTIVA MARXISTA 

 O direito à cidade é um conceito concebido, inicialmente, pelo filósofo e sociólogo 

Henri Lefebvre. Com uma forte influência marxista, Lefebvre escreveu mais de 60 livros 

englobando o cotidiano, o espaço, o urbanismo, o capitalismo, a modernidade, o corpo (SILVA; 

ORNAT, 2016) e o próprio direito à cidade em um livro de mesmo nome, publicado em 1968, 

como uma forma de homenagear o legado de Karl Marx. 

Lefebvre (2008 [1968]) inicia suas proposições analisando como os espaços urbanos 

passaram por uma enorme alteração pós-guerras em virtude do aumento da industrialização, 

que para ele caracteriza a sociedade moderna. Assim, a cidade é uma obra, por ser uma 

construção humana com diferentes estéticas, fruto das relações entre as diferentes pessoas e 

seus diferentes grupos, e que isto vai de encontro com o fato de a cidade ter se tornado um 

produto, cujo valor de troca extrapola o seu valor de uso. 
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Por mais que suas obras sejam baseadas nos processos de urbanização da França, o 

autor alerta sobre uma tendência global de produção dos espaços urbanos como espaços de 

consumo, e que estas práticas consumistas criaram uma ideologia da felicidade baseada no valor 

de troca. E nesse contexto, ressaltamos a atualidade de sua obra. Embora o cenário brasileiro e, 

sobretudo, o latinoamericano possua características muito particulares, não podemos ignorar a 

potência da obra mencionada para analisar os fenômenos que acontecem no espaço urbano da 

região da América Latina. 

Ainda sobre a cidade como obra, Lefebvre (2008 [1968]) argumenta que a 

suburbanização buscava afastar a classe proletária de sua criação, ao mesmo tempo em que 

buscava produzir um espaço de consumo para a sociedade burguesa. Mas para o autor, o intuito 

das classes dominantes não era desmoralizar o proletariado, contudo, a especulação imobiliária 

e do solo provocou exatamente uma segregação de classes baseada no valor do uso e da troca 

destes espaços e assim, através de uma orientação ideológica, se consolidou mais uma vitória 

da classe dominante sobre a proletária. Esse processo é responsável pela dissipação da 

consciência urbana. 

Esta segregação tem como efeito último a criação dos guetos, os quais podem ser 

analisados, segundo Lefebvre (2008 [1968]), por meio da exposição e análise de critérios 

ecológicos, formais e sociológicos. É por meio desta crítica às novas formas de organização 

urbana que Lefebvre (2008 [1968]) chega no argumento do direito à cidade. Se pensarmos na 

atualidade, não podemos olvidar dos modelos de anti-cidade que se encontram presentes no 

nosso cotidiano, como é o caso dos condomínios horizontais fechados, ainda sem legislação 

reguladora em âmbito federal e presentes em cidades pequenas, médias e grandes. 

Para o autor, a cidade é um projeto sempre em construção e sempre em mutação. A 

renovação urbana influencia o nosso cotidiano e possui um caráter revolucionário, pois só pode 

ser realizada efetivamente através do suporte social. Em virtude de sua veia marxista, Lefebvre 

(2008 [1968]) argumenta que é apenas com a colaboração da classe proletária, mas não se 

restringindo a ela, que a reforma urbana pode acontecer. Para ele, é no seio da luta social que 

direitos são clamados e criados: direitos da mulher, direitos étnico-raciais, direitos à cultura, 

direitos à habitação, direitos ao lazer, entre outros. Nesta perspectiva, temos o direito à cidade, 

o qual 

 
[...] se manifesta como forma superior dos direitos: direito à liberdade, à 

individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. Direito à obra (à atividade 
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participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade estão 

implicados no direito à cidade. (LEFEBVRE, 2008 [1968], p. 134). 

 

Deste modo, o direito à cidade é como um apelo à existência e uso pleno dos espaços 

urbanos, ou seja, um direito à vida urbana plena, sendo alcançado apenas com o protagonismo 

da classe proletária. Portanto, como dito anteriormente, para Lefebvre (2008 [1968]) o espaço 

urbano está sempre em construção, nunca encerrado no tempo presente, e por este motivo ele 

enxerga o direito à cidade como uma utopia. 

Ana Fani A. Carlos é uma grande referência da Geografia Urbana brasileira e possui 

diversos trabalhos influenciados por Henri Lefebvre, sendo também uma grande referência 

sobre as obras do autor. No que tange o direito à cidade, suas primeiras reflexões se iniciam em 

2003 no VII Simpósio Nacional de Geografia Urbana, mas sua primeira publicação sobre o 

tema foi em 2005 em um artigo intitulado O “Direito à Cidade” e a Construção da 

Metageografia, e dois anos depois publica um capítulo de mesmo nome em seu livro O Espaço 

Urbano: Novos Escritos sobre a Cidade (2007). 

A sua reflexão sobre o direito à cidade se desdobra sobre o entendimento de que este 

se faz em um "espaço-tempo diferencial da realização possível da vida humana". (CARLOS, 

2007, p. 109). Para a autora, existe um debate superficial sobre o "direito", compreendido como 

um sinônimo de "qualidade de vida", quando na verdade, a luta pelo direito à cidade surge 

quando há uma transformação da cidade obra em cidade produto. 

Carlos (2007; 2020) aponta que para que cheguemos às vias de fato do direito à cidade, 

a vida humana precisa ser realizada plenamente na sociedade urbana e, para isso, precisamos 

alterar as relações cotidianas da forma que as conhecemos e, por fim, transformar a cidade. Em 

nível teórico, o direito à cidade seria alcançado através de uma crítica radical do espaço urbano 

pela Geografia (CARLOS, 2020), mas uma Geografia unificada, uma “metageografia” 

(CARLOS, 2007). 

A fim de se estabelecer uma crítica radical às relações humanas no espaço urbano, que 

nos levariam ao direito à cidade, precisamos compreender que a cidade, como fruto da criação 

humana em espaços-tempos distintos, tem se distanciado de suas/seus criadoras/es (CARLOS, 

2007; 2020). Isso gera uma limitação no uso da cidade e uma fragmentação da vida. Desta 

forma, é no plano do habitar, do espaço vivido, que práticas cotidianas são criadas e 

performadas. Portanto, é o habitar que evidencia as contradições presentes na cidade e em outras 

escalas, tendo em vista que este plano é multi-escalar e é através dele que a mudança em busca 

da cidadania pode ser realizada (CARLOS, 2007; 2020). 
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Segundo Carlos (2007; 2020) a cidade como produto, promovida por empresas 

privadas e/ou pelo Estado, estratifica os espaços e tempos, reduz o habitar ao habitat e reduz a 

casa à propriedade privada. Além disso, cria condomínios fechados, programas de moradia, 

dentre outros planos de organização urbana, que separa as classes, as pessoas, esvazia as ruas e 

espaços públicos em geral, incentivando o consumo de espaços privados. O esvaziamento dos 

espaços públicos gera a falta de segurança, que é utilizada como argumento para a promoção 

de espaços privados de lazer, criando um ciclo de alimentação do consumo. 

Para Carlos (2007), o Estatuto das Cidades, criado em 2001, é um grande avanço na 

discussão do direito à cidade, entretanto, o que se transcreve neste documento, reduz o direito 

à cidade ao habitat, pois se refere ao direito à moradia e direito aos serviços e bens públicos, 

demonstrando, mais uma vez, uma discussão rasa em torno do tema. Também salientamos que, 

mesmo depois de vinte anos da publicação da referida lei, muitos instrumentos previstos sequer 

foram implementados na maioria das cidades brasileiras, como é o caso do IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urbano) progressivo no tempo. 

Assim como Lefebvre (2008 [1968]), Carlos possui uma análise do direito à cidade 

voltada, exclusivamente, para a discussão de classes. Mesmo em obras mais recentes, como O 

Poder do Corpo no Espaço Público: O Urbano Como Privação e o Direito à Cidade (2014), 

em que ela discute o corpo como um espaço relacional com as diferentes escalas, além de 

mencionar a casa e as dicotomias entre espaço privado e espaço público, ainda vemos uma 

homogeneização das experiências espaciais humanas, e.g. a palavra "homem" sendo utilizada 

como sinônimo de humanidade. Deste modo, mesmo a autora mencionando os movimentos 

sociais como agentes de mudança, por considerar apenas o capitalismo como força hegemônica 

opressora, Carlos (2007; 2020) desconsidera o patriarcado e o racismo/colonialismo como 

forças que também organizam e modelam a nossa sociedade. Não significa dizer que suas obras 

não sejam de extrema importância para os estudos urbanos, ou ainda fazer uma crítica 

anacrônica de seus escritos, mas que suas análises produzem generalizações, nas quais o único 

diferencial estaria na classe social. 

Harvey (2012 [2008]; 2015), assim como Lefebvre (2008) e Carlos (2007), discorre 

sobre o direito à cidade com um olhar crítico ao sistema capitalista, pois para ele, "a urbanização 

sempre foi um fenômeno de classe" (2012 [2008], p. 74). Todavia, se para Lefebvre (2008 

[1968]) o direito à cidade está relacionado ao uso e à apropriação do espaço urbano, e para 

Carlos (2007) este direito se faz pela realização da vida humana plena em diferentes espaços-
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tempos, para Harvey (2012 [2008]; 2015) o direito à cidade ocorre pela liberdade coletiva de 

mudar a cidade. 

Ainda como Lefebvre (2008), Harvey (2012 [2008]) analisa o planejamento urbano de 

Haussmann, refletindo sobre a construção de Paris como cidade locus de consumo, mas para 

além disso, Harvey (2012 [2008]) demonstra como Haussmann também influenciou a 

transformação urbana de Nova York através de Moses. No entanto, diferentemente de Lefebvre 

(2008 [1968]), que centra sua análise à França, Harvey (2012 [2008]) realiza uma leitura global 

sobre os processos de urbanização, mencionando, inclusive, o Estatuto das Cidades inserido na 

legislação brasileira em 2001. Segundo o autor, o mercado imobiliário se mostrou um 

estabilizador e impulsionador da economia em diversas localidades, mesmo em momentos de 

crise. Pudemos observar este fenômeno acontecendo no Brasil em 2020, pois apesar da crise de 

COVID-19, que matou milhares de pessoas e deixou muitas outras desempregadas, o mercado 

imobiliário brasileiro expandiu-se em 26,1%, com previsão para expandir-se ainda mais em 

2021 (QUINTÃO, 2021). 

Semelhante à Lefebvre (2008 [1968]) e Carlos (2007), Harvey (2012 [2008]) vê a 

cidade tornar-se uma mercadoria, na qual a qualidade de vida está intrinsecamente ligada ao 

consumo. Este modo de sociabilidade baseada no consumo da cidade, cria espaços de 

acumulação de bens e serviços e espaços de abjeção, além disso, promove uma fragmentação 

das experiências espaciais e, portanto, da vida. 

O direito à cidade se constitui a partir de uma administração democrática do espaço 

urbano, mas para Harvey (2012 [2008]), este está sendo utilizado por interesses privados. Deste 

modo, apenas algumas pessoas, pertencentes à elite, possuem direito à cidade. Segundo o autor, 

o foco dos movimentos sociais deveria ser as lutas urbanas, pois as cidades refletem quem 

somos e o que queremos ser, ou seja, o direito à cidade está além da liberdade de uso, mas ele 

se constitui na liberdade de mudança (HARVEY, 2015). Neste sentido, indo um pouco além 

que Lefebvre (2008 [1968]), Harvey (2012 [2008]) menciona as lutas feministas em torno na 

pauta urbana, mas não avança a discussão além disso.  

Por fim, para Harvey (2015), o direito à cidade é uma construção social política e 

inalienável. Para ele, este direito não chega a ser uma utopia, como proposto por Lefebvre (2008 

[1968]), mas não é algo que esteja ou que será dado, mas sim algo que precisa ser construído 

consciente e coletivamente. Deste modo, a perspectiva de Carlos (2020) melhor se assemelha à 

de Harvey (2015), pois para a autora o direito à cidade está entre o presente e a utopia (o futuro), 

ou seja, o direito à cidade é o caminho. 
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3. TEORIAS FEMINISTAS E QUEER: UM DESAFIO PARA O DIREITO À CIDADE 

Tovi Fenster desafia, 37 anos depois, a noção lefebvriana de direito à cidade em sua 

obra intitulada The Right to the Gendered City: Different Formations of Belonging in Everyday 

Life (2005). Segundo a autora, a análise de Lefebvre pecou ao pensar o direito à cidade de forma 

não-generificada e ignorando o sistema patriarcal, portanto, sua proposta é desenvolver uma 

crítica ao direito à cidade de Lefebvre através das experiências cotidianas e dos sentimentos de 

mulheres no espaço urbano. 

Segundo Fenster (2005), estudos das últimas décadas sobre cidadania têm denunciado 

violências e discriminações sofridas por mulheres em diversas escalas e setores, no entanto, a 

maior parte destes estudos estão recortados sob a escala do Estado. Contudo, o patriarcado é 

uma força hegemônica multi-escalar agindo, simultaneamente, no corpo, na casa, no bairro, na 

cidade, etc, portanto, compreendê-lo na escala urbana se faz necessário, se buscamos desafiá-

lo no cotidiano. 

O que Lefebvre (2008 [1968]) definia por direito à cidade se resumia ao direito de 

participação, direito de apropriação e ao direito de habitar, contudo, para Fenster (2005), o autor 

não foi sensível para as diferenças individuais e coletivas das sociedades. Para a autora, a 

argumentação de Lefebvre sobre o direito à cidade não desestabiliza e não desafia nenhuma 

relação de poder, para além da estrutura urbana capitalista, pois, como já mencionamos aqui, 

sua perspectiva é muito centrada no cotidiano francês pós-guerras. 

Um ponto falho na análise lefebvriana ancora-se no fato de o autor ter focado sua 

discussão apenas no espaço público, algo comum em análises não-generificadas, não-

sexualizadas e não-racializadas, desconsiderando o espaço privado. Segundo Fenster (2005), 

por Lefebvre (2008 [1968]) não abordar a vida privada, o direito à cidade no que concerne a 

moradia, é concebido com uma certa neutralidade, como se os acessos e vivências fossem 

universais, uma vez conquistados. Contudo, teóricas feministas têm evidenciado que mesmo o 

espaço privado é passível de interdições, pois, por ser uma escala indissociável das demais, o 

espaço doméstico é também um espaço de opressão e luta (hooks3, 1984; VALENTINE, 1993). 

Desta forma, precisamos analisar a busca pelo direito à cidade tanto por meio de análises que 

                                                 
3
 Pontuamos que bell hooks utiliza este nome em homenagem à bisavó, Bell Blair Hooks e faz questão de que seu 

nome seja escrito em letra minúscula, a fim de que seja dado enfoque ao conteúdo de suas ideias e não à sua pessoa. 
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abordam o espaço público, quanto compreensões que perpassam o espaço privado (FENSTER, 

2005). 

Através dos relatos obtidos com entrevistas realizadas com londrinos e 

jerosolimitanos, Fenster (2005) argumenta que a separação entre público e privado, muitas 

vezes reforça a subordinação feminina no espaço privado e a sua invisibilização em espaços 

públicos. Em se tratando de LGBTQIAP+, existe uma castração no espaço privado e uma 

abjeção em espaços públicos (VALENTINE, 1993; SILVA; ORNAT, 2010). Para Fenster 

(2005), o sentimento de pertencimento é intrínseco ao direito de uso, portanto, o direito de 

pertencer se faz necessário para o alcance de um direito à cidade pleno. 

Judith Butler (2018 [1990]; 1993) elaborou o conceito de performatividade de gênero, 

em que práticas realizadas repetidamente por nós criam uma ideia de naturalidade entre 

determinados corpos (homem/mulher, masculino/feminino, etc.) e criam um desejo, muitas 

vezes inconsciente, de pertencer a estas identidades. Entretanto, existem corpos que fogem aos 

mecanismos de gênero (BUTLER, 2016), tornando-se corpos indesejáveis, corpos abjetos. Sob 

influência da performatividade de Butler (2018 [1990]; 1993), Rose (1999) elabora o conceito 

de espaços performados, ou seja, sua ideia é de que os espaços são também construções 

articuladas por repetições de performances que criam noções de naturalidade, de pertencimento 

e, em contrapartida, de abjeção. Por não sentirem-se seguras em espaços públicos, ou mesmo 

em espaços privados (pensando em vítimas de violência doméstica), as mulheres não se 

consideram pertencentes a estes espaços (FENSTER, 2005). 

Historicamente, as pessoas com poder de decisão e participação dos espaços urbanos 

são homens, brancos, heterossexuais, cisgêneros, etc., e por isso pessoas que fogem destes 

padrões normativos sentem-se deslocados, não-representados e mesmo interditados nos espaços 

urbanos (FENSTER, 2005). Portanto, assim como proposto por Lefebvre (2008 [1968]), o 

direito à cidade atrela-se aos direitos de participação e de uso, então, quanto maior poder de 

escolha as pessoas de diferentes identidades tiverem, maior será a representatividade dessas 

pessoas no espaço urbano e, portanto, maior será seu sentimento de pertencimento. O que 

Fenster (2005) demonstra sobre esse argumento, é que o espaço da casa é indissociável do 

espaço urbano e ao ignorá-lo em nossas análises, estaremos corroborando com a invisibilização 

de metade da população mundial, logo, o direito à cidade será impossível. 

Sob a influência de Fenster (2005), Maria Rodó-de-Zárate no artigo ¿Quién tiene 

Derecho a la Ciudad? Jóvenes Lesbianas en Brasil y Cataluña desde las Geografías 

Emocionales e Interseccionales (2016), se propõe a pensar o direito à cidade para mulheres 
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lésbicas jovens, sob uma perspectiva interseccional e considerando as emoções, com o recorte 

espacial das cidades de Ponta Grossa-Paraná/Brasil e Manresa-Cataluña/Espanha. A autora 

argumenta que apesar de já existirem estudos anglófonos sobre gays e lésbicas em contexto 

urbano, estes englobam apenas pessoas brancas em espaços metropolitanos. 

Rodó-de-Zárate (2016) não pretende fazer comparações das experiências de jovens 

lésbicas com jovens gays e nem pretende comparar as espacialidades estudadas com 

metrópoles. O objetivo da autora com este trabalho é mostrar como jovens lésbicas negociam 

sua transição pelos espaços da cidade, considerando que estes espaços são adultos e 

heteronormativos, além disso, ela analisa o grau de limitação do direito à cidade para estas 

mulheres. Portanto, sua análise de direito à cidade se volta ao de direito de apropriação e do uso 

do espaço. 

Com base nos relatos de suas entrevistadas, Rodó-de-Zárate (2016) percebe que 

espaços públicos são locais de medo e interdição para jovens lésbicas, pois elas não se sentem 

confortáveis em expor suas sexualidades, ao mesmo tempo que, ao exporem, são repreendidas 

por outrem. Assim, a autora constata que a heteronormatividade esmaga existências sexuais 

desviantes nos espaços. Essas mulheres não deixam de usar os espaços públicos, mas os 

utilizam com cautela e medo de expressarem sua sexualidade, e em contrapartida, essas jovens 

também criam espaços de resistência em meio a todas estas interdições, o que demonstra uma 

demanda por um direito à cidade que considere a interseccionalidade de diferentes identidades 

e não apenas a classe social. 

Para Fenster (2005), o sentimento de pertencimento está diretamente atrelado à 

conquista do direito à cidade, Rodó-de-Zárate (2016), nesta perspectiva, argumenta sobre a 

importância da Geografia das Emoções para criar uma aproximação com este direito, pois as 

emoções trazem uma complexidade para a as análises, em virtude das suas diversidades. As 

emoções denunciam espaços de opressão e desigualdade, bem como espaços de bem-estar. 

Assim, Rodó-de-Zárate (2016) demonstra através dos Mapas de Relevo da Experiência4, que 

não apenas a sexualidade sofre sanções em algumas espacialidades, mas também a identidade 

de gênero e a idade. 

Outro ponto importante elencado na pesquisa de Rodó-de-Zárate (2016), influenciado 

por Gill Valentine (1993), é o paradoxo presente em discursos cis-heteronormativos, que 

                                                 
4
 Relief Maps. Para compreendê-lo melhor e/ou criar seu próprio mapa, veja: [https://reliefmaps.cat/en/about]. 

Acessado em: 21/05/2021. 

https://reliefmaps.cat/en/about
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cobram uma privacidade para pessoas com sexualidades e/ou gêneros dissidentes, mas expõem 

e performam a cis-heterossexualidade em espaços públicos constantemente, ao ponto de torná-

la invisível, de tão comum. 

Ainda sobre o que tange o espaço privado, o que é evidenciado por Rodó-de-Zárate 

(2016) é que o espaço da casa é um espaço controverso, pois pode ser tanto um refúgio para 

mulheres lésbicas (quando possuem suas próprias casas), quanto ser um lugar de mal-estar, em 

se tratando de jovens lésbicas que ainda moram com familiares que não aceitam sua 

sexualidade. Do mesmo modo, a autora demonstra como o gênero feminino também sofre 

interdições dentro do espaço doméstico. Nessa perspectiva, a autora, assim como Fenster 

(2005), tece críticas a como o direito à cidade voltou-se, majoritariamente, aos espaços públicos 

e pouco se interessou sobre o interior das casas, por mais que estes espaços sejam inseparáveis 

da esfera urbana. 

Por fim, Rodó-de-Zárate (2016) destaca que a localização geográfica não é e não deve 

ser o único fator a ser considerado em análises sobre as experiências cotidianas, mas que uma 

série de identidades interseccionadas proporcionam diferentes experiências espaciais, por 

diferentes pessoas. Desta forma, restringir nossa análise a identidades específicas, não 

considerando ou ao menos mencionando outras identidades e suas intersecções, produzem um 

falso senso de neutralidade, tanto das experiências humanas, quanto na própria ciência que 

estamos construindo. 

Paula Sanz e Carmen Gil influenciadas tanto por Fenster (2005), quanto por Rodó-de-

Zárate (2016), em seu artigo The Right to the City from the Perspective of Feminist 

Ethnography: Politicizing Emotions and Resistance in the Urban Space (2020), propõem trazer 

à luz emoções sentidas no cotidiano e que são suprimidas e ignoradas pelos movimentos sociais, 

sendo estes considerados pelas/os teóricas/os do direito à cidade os agentes transformadores da 

realidade. 

Trazendo uma crítica epistemológica, Sanz e Gil (2020) argumentam que a dicotomia 

entre razão e emoção, tão presente na história da ciência, produziu um mito de neutralidade, 

resultando em espaços e discursos androcêntricos, eurocêntricos, não-racializados e cis-

heterocentrados, e desqualificando espaços e discursos outros. Deste modo, as autoras propõem 

uma retomada destas emoções através da etnografia feminista, a fim de desestabilizar o viés 

positivista das ciências e politizar a subjetividade no fazer científico.  

Com este trabalho, Sanz e Gil (2020) buscam evidenciar, através da construção de 

identidades (gênero, sexualidade, classe e raça) no exercício do direito à cidade, emoções que 
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nos movem como seres humanos. Assim como suas antecessoras feministas, Sanz e Gil (2020) 

criticam o eurocentrismo e a homogeneidade das experiências humanas (separadas apenas por 

classes) no conceito de direito à cidade de Lefebvre (2008 [1968]), prática ainda perpetuada por 

muitas/os teóricas/os urbanistas. Contudo, como já exposto aqui, o espaço urbano, a cidade, não 

podem ser neutros e nem homogêneos, pois são construídos por pessoas repletas de 

subjetividades e imparcialidades, assim, planejar espaços para atender a um único padrão de 

existência (e.g. homem, branco, cis, hétero, etc.), é ilógico e incoerente. 

Para além de mostrar as interdições sofridas por pessoas interseccionadas por gêneros, 

sexualidades, etnias, raças e classes não dominantes, Sanz e Gil (2020) pretendem demonstrar 

tipos de resistências e como essas pessoas modificam os espaços para seu uso, apesar das 

limitações. Precisamos ampliar a ideia de direito à cidade para abarcar sujeitos que fujam dos 

padrões normativos e nos sensibilizar com as diferentes experiências no espaço que cada 

indivíduo, em sua complexidade, vive. Uma alternativa para evitar a homogeneização do espaço 

urbano e das pessoas, é considerar o sentimento de pertencimento, a identidade. É nessa 

perspectiva que as autoras desenvolvem três dimensões do desenvolvimento de sentimentos de 

pertencimento. 

A primeira dimensão de desenvolvimento de um sentimento de pertencimento, se 

atrela às posições ocupadas socialmente, desta forma, cada indivíduo, com suas 

interseccionalidades, experimenta o espaço urbano de uma forma. A segunda dimensão se 

refere a como as diferentes experiências no espaço e as identificações que fazemos com este 

ocorrem na vida cotidiana, pois é nesta escala que as vivências adquirem significado. A terceira 

e última dimensão levantada por Sanz e Gil (2020), se refere à criação de sentimentos de 

pertencimento, frutos da nossa vida cotidiana, através da participação ativa e equitativa na 

produção do espaço. 

As autoras são céticas a respeito da militância em torno do direito à cidade, pois a 

militância, comumente, não abarca todas as camadas da sociedade que são expropriadas deste 

direito. Por isso, Sanz e Gil (2020) buscam abordá-lo através de estruturas informais que giram 

em torno do cotidiano, principalmente, por julgarem que esta perspectiva vem sendo pouco 

abordada. Para as autoras, “[a]s resistências cotidianas são protagonizadas por indivíduos que, 

privados do direito à cidade, ‘normalizam’ a violência como parte de suas narrativas de vida e 



 

  
CAPÍTULO 17 

A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE DIREITO À 
CIDADE: de Henri Lefebvre às Teorias Feministas 

e Queer 
 

350 

 

percebem a cidade como inóspita e hostil”5 (SANZ e  GIL, p. 16), assim, seu trabalho tem como 

base os sentimentos, as memórias e as experiências no espaço.  

O medo, segundo Sanz e Gil (2020) é uma das emoções mais presentes na relação de 

gênero [e sexualidade] e espaço. O sistema de gênero é um dos agentes de regulamentação do 

espaço urbano, sendo responsável por criar imaginários de medo que limitam as experiências 

espaciais de mulheres, mas também LGBTQIAP+. Imaginários que traçam desde o 

deslocamento destes sujeitos, à escolha/posicionamento da moradia (VALENTINE, 1993). 

Sobre o sentimento de pertencimento, mesmo em alguns lugares que são tidos como 

um marco/símbolo de alguma comunidade, são espaços interditos para alguns sujeitos, pois 

muitos desses espaços são cis-heteronormativos e patriarcais, debilitando o senso de 

pertencimento, assim como o direito à cidade. Em contrapartida, essas pessoas ‘interditas’ 

possuem outros espaços, relacionados à memória afetiva, locais em que geram sentimento de 

segurança, intimidade e, portanto, pertencimento (RODÓ-DE-ZÁRATE, 2016; SANZ; GIL, 

2020). 

Assim, o que percebemos com a argumentação de Fenster (2006), Rodó-de-Zárate 

(2016) e Sanz e Gil (2020), é que ao mesmo tempo em que sujeitos sentem-se não pertencentes 

à determinado espaço, por diferirem dos padrões normativos e por temerem por seus corpos e 

vida, esses sujeitos criam alternativas de acesso ao espaço urbano, seja por traçar diferentes 

rotas, seja pelo deslocamento em grupo, pela criação de espaços seguros, etc. Logo, ao mesmo 

tempo que o espaço é interdito, existem mecanismos de resistência, mecanismos de utilização 

e mecanismos de subversão à ordem espacial vigente. 

 

5. CONCLUSÃO 

Com este artigo ressaltamos a importância de trazer à discussão o que esperamos da 

compreensão em sentido amplo do conceito que envolve o direito à cidade e, neste caso, 

atribuímos importância à necessidade de pesquisar o conceito em diferentes áreas do 

conhecimento, o que demonstra o quanto o direito à cidade é uma elaboração multifacetada 

que permite a sua interpretação e aplicação a partir do Direito, da Geografia, do Planejamento 

Urbano, entre outras áreas do conhecimento. 

                                                 
5
 These everyday resistances are protagonized by individuals who, deprived from the right to the city, “normalize” 

violence as part of their life narrative and perceive the city as inhospitable and hostile (SANZ; GIL, 2020, p. 16) - 

tradução nossa. 
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Diante de autores e autoras inseridos nos mais diferentes campos do conhecimento, 

compreendemos que não se ignora a existência de uma discussão sobre direito à cidade na 

academia, mas que ainda urge a necessidade de uma produção que leve em consideração 

aspectos tocantes à sexualidade e gênero. Em síntese: esta análise parece indicar que um longo 

caminho ainda necessita ser trilhado. Talvez essa retaguarda, ainda que pouco estruturada, 

possa exemplificar, ao menos em parte, a pobreza de análise de situação, de agendas e, até 

mesmo, de políticas públicas sob a ótica do respaldo a este direito. 

Logo, apesar de não ter sido realizada uma pesquisa ainda mais detalhada, parece claro 

que os estudos encontrados têm se beneficiado pouco dos conhecimentos acumulados em outras 

áreas. E ideias não faltam, contudo, algumas barreiras necessitam ser ultrapassadas, como por 

exemplo o atual corte de investimentos em educação. O que presenciamos é o verdadeiro 

sucateamento da educação e da pesquisa no Brasil. Assim, a agenda contemporânea de metas e 

estratégias sobre estudos que envolvem direito à cidade, tem sido inadequada e insuficiente 

para o Brasil, que apresenta intensa desigualdade econômica e racial. 
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