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Daqui não saio! 

Daqui ninguém me tira! 

Onde é que eu vou morar? 

O senhor tem paciência de esperar! 

'inda mais com quatro filhos, 

Onde é que vou parar?!... 

Sei que o senhor 

Tem razão de querer 

A casa pra morar, 

Mas onde eu vou ficar?! 

Nesse mundo ninguém 

Pede por esperar, 

Mas já dizem por aí 

Que a vida vai melhorar...  
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RESUMO. 

 

Esta pesquisa tem por escopo tratar da violação do direito à cidade e do direito à moradia na 

conjuntura preparatória para a Copa do Mundo de 2014 em Fortaleza, uma vez que fora 

escolhida como sede do Mundial de Futebol. Analisa-se o impacto iminente, decorrente da 

instalação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), obra de responsabilidade do Governo do 

Estado do Ceará, ao longo de 12,7 km, percorrendo áreas de moradias consolidadas há 

décadas pelas Comunidades dos Trilhos. Estuda-se a inversão do direito à cidade no direito de 

consumir a cidade. Apresenta-se as leis que se referem ao direito à moradia adequada a fim de 

alertar para a iminente violação de direitos humanos. Para isso, explora-se a desarmonia entre 

estas leis e a postura do Governo. Posteriormente, discute-se a problemática acerca da função 

social da propriedade como elemento de combate à especulação imobiliária. Em seguida, 

considera-se a resposta e a resistência que os moradores destas comunidades, organizados no 

Movimento de Luta em Defesa da Moradia (MLDM), numa nítida manifestação de retomada 

do direito à cidade e contra à pressão do Governo em seu intento de executar Políticas 

Públicas conservadoras e “higienizadoras”. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Copa do Mundo. Direito à cidade. Direito à moradia. Participação 

popular.  
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ABSTRACT. 

 

This research has the purpose to study the imminent violations to the right to city and to the 

right to housing in the context of World Cup 2014 in Fortaleza, since it has been chosen to 

host the World Cup. We will look at the depth of the impending crash, due to the installation 

of Light Rail Transit (LRT), an enterprise on responsibility of the State Government of Ceará 

over 12.7 km, covering areas of consolidated houses for decades by the Communities of the 

rails. We will analyze the inversion of the Right to the City to the Right to Consume the City.  

We will study the laws that are related to housing rights to warn the possible violation of 

human rights and to explore the discord between these laws and the attitude of the 

Government. Later it will be presented the concept of social function of property as a 

instrument to struggle against the real estate speculation. Then, we will present the response 

and resistance to the residents of these communities, organized in the Struggling Movement in 

Defense of Housing, in Portuguese Movimento de Luta em Defesa da Moradia (MLDM), a 

clear demonstration of their right to the city, given to pressure the Government and its attempt 

to run conservative and “sanitized” public policies. 

 

KEYWORDS: World Cup. Right to the city. Right to housing. Popular participation. 
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INTRODUÇÃO. 

 

Ao descortinar este trabalho cabe alertar, inicialmente, para a impossibilidade de 

trazer plenamente à tona, nestas poucas páginas, o real teor da injustiça reinante no contexto 

em que esta pesquisa se refere. No entanto, antes de adentrarmos nos temas dos capítulos, faz-

se necessário apresentar algumas considerações. 

O objetivo geral desta monografia consiste em fazer o registro de um novo 

movimento social urbano – o Movimento de Luta em Defesa da Moradia (MLDM) – surgido 

em Fortaleza, Ceará, em setembro de 2009, e sua relação com o direito à moradia e com o 

direito à cidade no contexto prévio da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Para tanto, fez-se 

necessário apresentar as razões pelos quais este movimento surgiu, expondo o “pano de 

fundo” político, social e histórico que propiciou o seu desenvolvimento. Portanto, trata-se de 

um estudo de caso que busca assinalar para a dinâmica externa e interna do contexto de 

ocorrência do MLDM em sua intersecção com Direito. 

Assim sendo, esta pesquisa objetiva analisar e alertar para as possíveis violações 

ao direito à moradia e do direito à cidade no contexto da Copa do Mundo de 2014 em 

Fortaleza, uma vez que fora escolhida como sede do Mundial de Futebol. Estudarei a 

profundidade do impacto, decorrente da instalação do sistema de Veículo Leve Sobre Trilhos 

(VLT), obra de responsabilidade do Governo do Estado do Ceará, ao longo de 12,7 km, 

percorrendo áreas de moradias consolidadas há décadas pelas Comunidades dos Trilhos. 

Apresentarei as leis que se referem ao direito à moradia e à cidade de modo a alertar para a 

violação em curso de direitos humanos e será explorada, oportunamente, a desarmonia entre 

estas leis e a postura do Estado, uma vez que ele desrespeita e olvida determinadas matérias 

legais, criando assim um verdadeiro estado exceção nas cidades. Analisarei a resistência dos 

moradores destas comunidades, organizados no MLDM, como hipótese de retomada dos seus 

direitos frente à pressão do Governo no seu intento de executar Políticas Públicas 

conservadoras e "higienizadoras". Buscarei, assim, demonstrar também que a Copa do Mundo 

não é um torneio meramente esportivo, mas um evento inscrito na lógica de 

internacionalização do capital e, portanto, catalisador da lógica excludente imposta pelo 

próprio capitalismo. 

Como objetivos específicos: 

Buscar apreender o que representa realmente a Copa do Mundo de Futebol 

enquanto evento global inserido na lógica de internacionização do capital e globalização, bem 
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como analisar, detidamente, a política de intervenção da Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA) nos países-sedes do Mundial. 

Discutir como a Copa do Mundo chega a Fortaleza no que concerne à instalação 

de empreendimentos de infraestrutura para garantir o evento, notadamente e exclusivamente, 

no que se refere ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), metrô de superfície a ser construído ao 

longo de 12,7 km em áreas de moradia consolidada. 

Analisar as implicações sociais do VLT relacionadas ao gozo do direito à cidade 

como um todo, buscando demonstrar a hipótese de inversão deste direito à cidade no direito 

de consumir a cidade. Como consequência disso, apresentarei a cidade em vias de 

consolidação de um amplo processo de exclusão sócio-espacial e “higienização” da pobreza 

por via da remoção forçada em massa inscrita em um quadro político manifesto de cidades de 

exceção. 

Discutir o conteúdo do direito humano à moradia adequada como horizonte legal 

e social de justiça às populações afetadas pelas obras preparatórias para a Copa em Fortaleza, 

visando analisar o menoscabo do poder público na vigilância e garantia legal deste direito, 

discutindo para tanto, oportuna e criticamente, a tonalidade do conceito de função social da 

propriedade e os dispositivos legais em confronto com a postura do governo estadual e 

municipal. 

Apresentar a resposta do poder popular, “desde abajo”, por via da ação direta dos 

moradores no amplo processo de participação, auto-organização e mobilização bairrial do 

Movimento de Luta em Defesa da Moradia (MLDM), instrumento este de retomada do direito 

à moradia e da disputa real pela terra. Neste sentido, relembra-se alguns momentos de disputa 

política e jurídica entre o movimento e seus moradores e o Governo do Estado e demais 

agentes da governança. 

O interesse pessoal pelo tema em questão derivou: a) da experiência profissional 

no Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar 

(EFTA), vinculado à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do estado do 

Ceará, período este que me fez atentar ainda mais para a questão dos conflitos urbanos e sua 

inflexão com o direito; b) da vivência com as comunidades do trilho e da opção pessoal por 

estabelecer contatos e vínculos diretos com comunidades afetadas por grandes 

empreendimentos e construções – isto se deu antes mesmo do surgimento do MLDM em 2009 

por meio da militância social de apoio; c) e, por fim, pelo compromisso e interesse acadêmico 

pela temática urbana, pelo direito à cidade e pelo direito à moradia, interesse este adquirido e 

fortalecido ao longo da graduação. 
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Também faz-se mister dedicar algumas palavras à metodologia da pesquisa. A 

pesquisa em direito é marcada pelo distanciamento entre o que se pesquisa e o pesquisador. 

Ou seja: pela robusta dicotomia e afastamento entre sujeito e objeto. Tal postura traz consigo 

a prática da uma pesquisa alheia aos influxos sociais e à realidade concreta e material, 

consagrando uma visão idealista e distorcida da realidade. 

Assim sendo, busquei pautar esta pesquisa de modo diverso em relação ao 

paradigma majoritário do “fazer pesquisa” no campo do direito, que privilegia apenas a 

pesquisa bibliográfica, doutrinária e jurisprudencial. Nesta monografia, busquei uma 

metodologia diversa, de modo a enriquecer e contrastar com o paradigma alheio e estranhado 

de ver a realidade por meio da ótica puramente idealista do direito. Entretanto, cabe ressaltar 

que não desprezei a discussão jurídica, mas busquei criar um feixe coordenando o saber de 

autores de outros ramos do conhecimento, como a sociologia, a geografia, o urbanismo e a 

história com o direito.  

Assim sendo, este trabalho não deve ser tomado como um relato frio e distante 

dos fatos e dos acontecimentos. Não é produto de uma elucubração abstrata e frígida da 

realidade. É, na verdade, um relato vivo de uma experiência vivenciada há mais de três anos. 

Longe de ser apenas a manifestação do “pensar” afastado, esta pesquisa foi acumulada, vale 

lembrar, no calor dos acontecimentos. Foi erigida pelo sentimento de solidariedade e pela 

finura ocular de quem presencia a história no cotidiano. 

Para a consecução deste trabalho, conforme outrora exposto, tomei a pesquisa 

participante ou observação participativa como marco. Comecei a participar das atividades nas 

comunidades em meados de junho de 2009 por via das reuniões organizadas na Comunidade 

Trilha do Senhor por moradores, na qual muitos destes são ligados à igreja e às CEBs. 

Naquele momento, não havia certeza de que a Copa do Mundo de Futebol de 2014 iria afetá-

los, nem muitas informações estavam publicizadas e à disposição dos moradores. 

Como toda aproximação, a aceitação por parte dos moradores de pessoas de fora 

das comunidades foi gradativa e propiciada por um crescente reconhecimento individual ao 

passo que ia sendo estabelecido vínculos éticos, laços de confiança e compromisso com a 

causa. Vale salientar que, inicialmente, não tive a intenção de desenvolver pesquisa alguma 

relacionada à Copa do Mundo, à moradia, aos moradores ou a qualquer outra questão. A ideia 

surgiu quando a situação, que será examinada, foi se tornando mais complexa, sendo 

necessário produzir conhecimento, sistematizar informações, levantar dados, criar argumentos 

contrastantes à lógica imposta pelo Governo de modo a facilitar a difusão de informações 

entre as comunidades.  
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Compreendo como pesquisa participante ou observação participativa o resultado 

intelectual da aproximação, da inserção ou da imersão do pesquisador no ambiente da 

pesquisa, na história em processo, de modo a registrá-la sob o ponto de vista do “outro”
 1

, do 

dominado. Isto propicia outra relação com a pesquisa que, deste modo, tende a se apartar do 

distanciamento ortodoxo do pesquisar indiferenciado, desinteressado e alheado (mesmo que 

este modo de pesquisa tradicional traga, por vezes – e muitas vezes assim o traz – a percepção 

oculta de interesses políticos do pesquisador). Nesta pesquisa busquei afastar a lógica da 

pesquisa do “neutro”. Isto não implica afirmar que a pesquisa deva se tornar “panfletária”, 

noção esta que também me afasto. 

Cabe alertar que a pesquisa participante é teoricamente dotada de grandes debates, 

muitos deles controversos, conforme sistematiza Ana Maria Doimo. De um lado, aqueles que 

somente a justifica por via da participação plena da comunidade na definição da problemática 

pesquisada e no processo de desenvolvimento da pesquisa; e outros que a justificam também 

quando o pesquisador “participa organicamente da organização popular enquanto pessoa e, 

ao mesmo tempo, durante o seu engajamento, reúne dados e informações que poderão dar 

margem a trabalhos elaborados por ele próprio
2
”. A própria autora compreende que a 

pesquisa participante pode se dar de diferentes modos e condições. 

Entendo, neste sentido, que a pesquisa participante possa se desenvolver a partir 

de diferentes graus de apropriação e aproximação: pesquisa por via de informações recolhidas 

por intermediários ou informantes; pesquisa por meio da colaboração em que o pesquisador 

estabelece maiores relações de aproximação e apropriação e atua como um parceiro e 

apoiador; e pesquisa realizada pelo pesquisador imerso no campo, por vezes residindo no 

local. Compreendo esta pesquisa situada no segundo quesito. 

Mesmo não apresentando um modelo fixo e prontamente acabado, a Escola de 

Chicago, o interacionismo simbólico e a etnografia trouxeram ensinamentos importantes para 

realização desta pesquisa, como o reconhecimento das fontes primárias, a necessidade de 

recolhimento de relatos de vida, a realização de entrevistas, a pesquisa em jornais locais e o 

exame dos documentos elaborados pelo próprio movimento. Em suma: para a importância da 

pesquisa empírica e qualitativa. 
                                                      
1 O “colocar-se” no lugar do outro não implica “substituir-se no outro” ou mesmo cair no vício da pesquisa em que se busca a 

visão mais acertada, mais correta, mais pura. O colocar-se no lugar do outro é um exercício. E um exercício difícil, mas 

necessário.  É uma espécie de ginástica estabelecida entre o pesquisador e o “outro” de modo a não prevalecer as opiniões 

unilateralmente do primeiro. É neste sentido, uma postura de alteridade. Contudo, é necessário o pesquisador precaver-se, de 

modo a não ser lançado na tensão e no risco de se identificar totalmente com o grupo estudado e perder o olhar crítico 

necessário. 
2 DOIMO, Ana Maria. Movimento social urbano, igreja e participação popular. 1983. Dissertação (Mestrado em 

Antropologia Social) - Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, UNICAMP, Campinas, p.10. 
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Passo à explanação breve dos capítulos e do referencial teórico.  

Há dois anos Fortaleza vivencia no seu seio o desdobramento de uma nova 

realidade. Nova principalmente para a população mais pobre. Esta nova realidade é Copa do 

Mundo da FIFA de 2014 no assim chamado “País do Futebol”. Entretanto, tal evento traz um 

grave e preocupante problema: a remoção de moradores de amplos bairros, ruas e vielas para 

darem lugar às obras de engenharia e infraestrutura para o Mundial. Em diversas situações, o 

que se processa é o malferimento da dignidade humana, do direito à cidade e do direito à 

moradia adequada. Longe de trazer a alegria, este evento poderá trazer tristeza. Longe de ser o 

progresso, poderá trazer a expulsão e a exclusão de grande contingente de moradores dos seus 

lares. Longe de ser paz, poderá ser a peleja. 

Para analisar este contexto, busco fazer a discussão da forma mais clara e objetiva 

possível e, para tanto, trouxe ensinamentos de diversos campos do conhecimento, passando 

pelo Direito, com as lições de Nelson Saule Júnior, Edésio Fernandes e Jacques Távora 

Alfonsin; pela Geografia com o debate de David Harvey e Murray Bookchin; pela Arquitetura 

e Urbanismo de Raquel Rolnik e Hermínia Maricato; pela Sociologia de Henri Lefevbre, 

Mike Davis, Pierre Bourdieu, Manuel Castells, Mark Gottdiener dentre outros; e pela Política 

do cotidiano, esta grande escola de participação.  

Utilizei também a legislação brasileira e internacional na intelecção dos 

problemas, bem como matérias de jornais locais e opiniões presentes em artigos. Fiz uso, do 

mesmo modo, de material técnico (EIA-RIMA) e slides do Governo do Estado do Ceará e 

Prefeitura Municipal de Fortaleza.  

Por fim, cabe salientar a que a experiência pessoal do autor ao longo de mais de 

três anos inserido na luta das comunidades dos trilhos por via da solidariedade ativa e 

participativa foi fundamental para a consecução deste trabalho. 

Esta monografia está dividida em três capítulos. No primeiro, faço um debate 

histórico acerca da Copa do Mundo de Futebol e da dialética mercantil presente do evento, a 

lógica empresarial por trás do evento Copa do Mundo (a política da FIFA, o esporte-

espetáculo e o futebol-empresa), a confirmação de Fortaleza como uma das cidades-sedes, os 

impactos e legados apregoados pera a realização do Mundial, o anúncio de inúmeros pacotes 

infraestruturais e obras de mobilidades urbana preparatórias para o mundial, notadamente o 

Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), única obra a ser analisada nesta monografia.  

No segundo capítulo, estudo no que concerne o direito à moradia e o direito à 

cidade em diversos autores como Manuel Castells, Henri Lefebvre, David Harvey, dentre 

outros, visando mostrar como se dá o processo de produção do espaço urbano e em que 
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consiste o direito à cidade. Analiso igualmente a legislação municipal, estadual, federal e 

internacional de modo a apresentar a sistemática de proteção do direito à moradia e direito à 

cidade sinalizando onde e em que o megaevento Copa do Mundo malfere direitos.  Para tanto, 

discorro sobre alguns aspectos que tangenciam profundamente a temática em questão quando 

relacionados aos megaeventos esportivos: remoção forçada em massa, higienização social, 

segregação sócio-espacial, cidades de exceção, flexibilização e descumprimento da legislação 

criando, assim, um quadro de ilegalidade permitida. 

No terceiro capítulo, apresento a experiência do MLDM a partir dos relatos, dos 

depoimentos e das entrevistas dos moradores, bem como das notícias nos jornais locais 

visando, assim, levantar e apresentar os pontos mais polêmicos e mais latentes no que se 

refere à problemática da Copa do Mundo em Fortaleza, recortando-se o caso das comunidades 

do Trilho e da instalação do VLT. Discuto, sucintamente, o Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e seu respectivo Relatório (RIMA), apresentando os pontos controvertidos e 

problemáticos. Inserirei o debate proposto pelas ações judiciais ajuizadas pelas Defesorias e 

pelo Ministério Público Federal de modo a discutir de uma forma geral os processos movidos 

em desfavor do Estado. É preciso salientar que os capítulos não devem ser entendidos como 

momentos estanques ou apartados, mas encadeados em um contexto único: a iminente 

violação do direito à moradia e do direito à cidade. Cada capítulo faz a discussão e a 

confirmação de um ponto e todos estão interligados em um feixe comum. 

Esta investigação se ancora no campo das teoria críticas
3
 do Direito, buscando 

ampliar o horizonte jurídico e sinalizando para uma nova hermenêutica material do conflito e 

da realidade. 

Por fim, vale ressaltar que esta pesquisa se manifesta plenamente justificada ao 

passo a sociedade brasileira e internacional não podem fechar os olhos para o que se passa às 

crianças, aos jovens, às mulheres, aos adultos, aos pais, às mães e aos idosos das periferias de 

Fortaleza, cidade historicamente marcada pela segregação e pela pobreza, pelas “terras de 

ricos” e pelas “terras de pobres”. Neste sentido, buscarei analisar a profundidade e o grau de 

corrosão que o evento Copa trará. 

 

 

 

1 A COPA DO MUNDO DA FIFA DE 2014 EM FORTALEZA: “BRASIL, BOLA DA 

VEZ
4
”.  

                                                      
3 WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução ao pensamento jurídico crítico. São Paulo: Saraiva, 6 ed., 2008, p. 01 - 33. 
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Depois da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul e da escolha do Brasil para 

sediar o Mundial em 2014, as atenções globais no tocante ao futebol se voltaram para o nosso 

país. Em meados de março de 2009
5
, quando a imprensa nacional veiculou grande quantidade 

de matérias sobre a escolha das cidades-sedes, muita discussão foi feita acerca das benesses 

que a Copa iria trazer para o Brasil e para remediar alguns problemas das cidades-sedes bem 

como promover o crescimento econômico, alavancar negócios e realizar antigos projetos não 

realizados por faltas de recursos. 

O Brasil tem sido visto como um país de grandes possibilidades e oportunidades 

para os negócios ao ter entrado definitivamente na rota dos megaeventos de esporte, vale 

lembrar: em 2007 foi realizado os Jogos Pan-Americanos, em 2013 ocorrerá a Copa das 

Confederações, em 2014 a Copa do Mundo de Futebol da FIFA e em 2016 receberemos os 

Jogos Olímpicos. Neste sentido, o debate se aguça quando são apresentados os legados e as 

projeções econômicas de crescimento que um evento da magnitude da Copa do Mundo ou das 

Olimpíadas podem trazer para os seus países e cidades-sedes.  

Contudo, algumas perguntas devem ser feitas: quais as características da Copa od 

Mundo da FIFA e o que ela representa no contexto global? Qual a representação do modelo 

de esporte e de futebol atual que tanto apaixonam a opinião pública e os governos a ponto de 

se tornar hegemônica a defesa incondicionada dos megaeventos? A Copa do Mundo 

realmente trará grandes oportunidades? Ela deixará efetivamente os famigerados legados? 

Servirá verdadeiramente para atender aos anseios da população? O país vai finalmente 

resolver os seus problemas de infraestrutura e logística? Quais os interesses em jogo para a 

realização dos torneios? Qual a ideologia ou lógica por traz do espetáculo? A Copa do Mundo 

é um evento meramente esportivo? Estes são questionamentos importantes que buscaremos 

analisar neste capítulo. 

Assim, faz-se necessário conhecer um pouco mais das características da entidade 

organizadora do futebol em escala global, a Fédération Internationale de Football 

Associacion (FIFA). Posteriormente, avaliarei algumas das implicações do evento Copa, bem 

                                                                                                                                                                      
4 O título deste capítulo foi tomado da pesquisa “Brasil, bola da vez. Negócios e investimentos a caminho dos megaeventos 

esportivos”, realizada pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores em parceria com Deloitte Touche Tohmatsu, 

empresa Suiça de auditoria, consultoria tributária, consultoria em gestão de riscos empresariais, corporate finance, consultoria 

empresarial e outsorcing para clientes de diversos setores e países. Disponível em: 

<http://www.deloitte.com/view/pt_BR/br/f271d4884fbc9210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm> e 

<http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

Brazil/Local%20Assets/Documents/Estudos%20e%20pesquisas/Pesquisa%20Brasil%20bola%20da%20vez%20-

%20Deloitte%20e%20IBRI.PDF>. Acesso em: 10/12/2012. 
5 Disponível em: <http://verdesmares.globo.com/v3/canais/noticias.asp?codigo=251658&modulo=173>. Acesso em: 

09/10/2012. 

http://www.deloitte.com/view/pt_BR/br/f271d4884fbc9210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Brazil/Local%20Assets/Documents/Estudos%20e%20pesquisas/Pesquisa%20Brasil%20bola%20da%20vez%20-%20Deloitte%20e%20IBRI.PDF
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Brazil/Local%20Assets/Documents/Estudos%20e%20pesquisas/Pesquisa%20Brasil%20bola%20da%20vez%20-%20Deloitte%20e%20IBRI.PDF
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Brazil/Local%20Assets/Documents/Estudos%20e%20pesquisas/Pesquisa%20Brasil%20bola%20da%20vez%20-%20Deloitte%20e%20IBRI.PDF
http://verdesmares.globo.com/v3/canais/noticias.asp?codigo=251658&modulo=173
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como os seus impactos e legados. Analisarei, igualmente, o modelo esportivo defendido e 

reproduzido pela lógica dos torneios da FIFA – o futebol empresa e o esporte-espetáculo – e 

sua conexão com a lógica de internacionalização do capital. Por fim, apresentarei como esta 

lógica futebilística chega a Fortaleza ao se diluir nas obras preparatórias para o mundial, 

ocasião em que discuto uma das principais obras para a Copa e sua interface com a 

problemática do direito à moradia e do direito à cidade. 

 

1.1 A construção do poderio da Fédération Intenationale de Football Association (FIFA) 

sobre o futebol mundial.  

 

A Fédération Internationale de Football Association (FIFA), fundada em 1904, é 

uma associação inscrita no Registro Comercial de acordo com os artigos 66 e seguintes do 

Código Civil Suíço. Apresenta-se como a entidade internacional responsável por organizar os 

principais torneios de futebol, dentre os quais a Copa do Mundo, evento que ocorre a cada 

quatro anos.  Como documentos internos a entidade possui Estatutos, atualizados em 2010, e 

um Código de Ética, atualizado em 2012. Ambos constituem os documentos básicos do 

futebol global e estabelecem o funcionamento da entidade e os seus valores. O órgão de maior 

poder é o Congresso que elege o Comitê Executivo e o Presidente da FIFA. Existe também a 

Comissão de Ética, a Comissão Disciplinar e a Comissão de Apelação. Dentre os valores 

estão: “respetar el valor esencial del juego limpio en todo aspecto de sus funciones y asumir 

su responsabilidad social y medioambiental
6
”. Tem como missão “desarrollar el juego, 

conmover el mundo, construir un futuro mejor
7
”. 

No período de mais de um século de existência da FIFA, analiso, a seguir, um 

momento histórico específico de grande importância sem, contudo, adentrar na análise 

cronológica. Trata-se da década de 1970 até 1998. 

Em 1970, a Copa do Mundo realizada no México marcou o prenúncio de uma nova 

era: a das transmissões ao vivo e em cores de partidas internacionais para dezenas de 

países, o que se tornou possível graças ao desenvolvimento da tecnologia dos 

satélites. Era evidente que o futebol se transformara no mais popular esporte coletivo 

do mundo, o que levaria a FIFA a contar com mais países-membros que a própria 

                                                      
6 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBAL ASSOCIACION. Código ético de la FIFA. Edición de 2012, p 06. 

Disponível em: http://es.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/82/CodeofEthics2012s.pdf. Acesso em: 

10/12/12.  
7 NACIONES UNIDAS. Asemblea General. Consejo de Derechos Humanos. Distr. general. 13º período de sesiones. 18 de 

diciembre de 2009. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento 

integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, Raquel Rolnik. 

A/HRC/13/20, p 15. Disponível em: <http://www.un.org/wcm/webdav/site/sport/shared/sport/pdfs/Resolutions/A-HRC-13-

20/A-HRC-13-20_SP.pdf>. Acesso em: 10/12/12. Disponível em: <http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?s=35>.  

Acesso em: 12/12/12. 

http://es.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/82/CodeofEthics2012s.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?s=35
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ONU. Contudo, naquela época, ainda não era previsível que as Copas do Mundo se 

tornariam megaespectáculos produzidos para gerar milhões de dólares. E 

dificilmente se poderia antever que as principais ligas nacionais passariam a ser 

organizados como empreendimentos rentáveis, que grandes corporações se 

associariam ao futebol, e que os campeonatos seriam considerados “ativos” dos 

canais de televisão. Nem se cogitava que um clube de futebol trataria seus 

torcedores como “clientes”, trocaria de técnico pensando na cotação de suas ações 

na Bolsa ou procuraria diversificar suas áreas de investimento
8
. 

 

A competição entre as equipes de futebol exigia e aguçava a competição 

financeira entre os empresários da ainda incipiente atividade comercial do futebol. Não tardou 

para que se percebesse que uma sóbria e racional administração do esporte seria condição sine 

qua non para o desenvolvimento do futebol enquanto uma atividade lucrativa. 

No período de 1974 a 1998, a presidência da FIFA foi ocupada por um brasileiro 

de grande desenvoltura empresarial: Jean-Marie Faustin Goedefroid Havelange, ou somente 

João Havelange
9
, ex-atleta de polo aquático, empresário e dirigente esportivo. Durante o 

longo período de 24 anos em que esteve no comando da FIFA, Havelange organizou seis 

Copas do Mundo bastante lucrativas e “revolucionou” a maneira como até então se via o 

futebol. Ele foi o primeiro não europeu a chegar à chefia da FIFA e marcou o fim de uma era 

no futebol internacional marcada pela prática do amadorismo, pelos gastos comedidos, pela 

pífia circulação de dinheiro, pela pouca publicidade, pela pouca comercialização do futebol, 

enfim. 

Havelange fez uma campanha
10

 mundial para exercer a presidência da FIFA e, por 

fim, derrotou Sir Stanley Rous, lorde inglês que desde 1961 estava na frente da entidade. 

Durante o período em que o brasileiro esteve na chefia da entidade, a FIFA acumulou uma 

soma de recursos até então sem precedentes na história do futebol. Obviamente, hoje as somas 

acumuladas são muito superiores, mas para o contexto da época era algo inédito. 

Primeiramente, ele firmou contratos de parceria com a Adidas, que há tempos 

tinha interesse no marketing dos seus produtos em atletas, nas seleções e nos eventos de 

grandes rendimentos. Posteriormente, firmou contrato com a Coca-Cola, que já era 

                                                      
8 PRONI, Marcelo Weishaupt. Esporte-espetáculo e futebol-empresa. 1998. Tese (Doutorado em Educação Física) – 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física, UNICAMP, Campinas, p. 165. 
9 SIMSONS, Vyv; JENNINGS, Andrew. Os Senhores dos anéis. Poder, dinheiro e drogas nas Olimpíadas modernas. São 

Paulo: Nova Cultural/Best Seller, 1992, pp. 30-70. 
10 Os jornalistas ingleses Jennings e Simsons tratam um pouco deste momento: “’Jamais houve uma campanha assim para a 

presidência de uma organização esportiva’, afirmou Nally, ‘Sir Stanley Rous nunca chegou a conhecer todos os países da 

África e da Ásia, e seguramente jamais esteve nas pequenas ilhas espalhadas pelo mundo. A mudança foi radical. De repente 

aquele sul-americano dinâmico, charmoso e boa praça viajava pelo mundo, acompanhado da mulher, encontrando pessoas, 

apertando as mãos, acompanhado do time brasileiro, viajando ao lado de gente como Pele. Foi a hora do Carnaval brasileiro.’ 

Havelange desafiou a antiga supremacia européia na FIFA, e agiu com sagacidade. Percebera que os países recém-

convertidos ao futebol, na Ásia e na África, ficavam de fora do campeonato mais importante. Em troca de seus votos, 

Havelange prometeu aumentar o número de times na Copa do Mundo, de 16 para 24. Prometeu criar um Campeonato 

Mundial de Juniores. Prometeu dinheiro para os países construírem estádios, promoverem cursos para árbitros, médicos e 

técnicos, além de mais campeonatos interclubes no Terceiro Mundo”. SIMSONS, Vyv; JENNINGS, Andrew, op, cit, p. 54. 
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patrocinadora oficial das Olimpíadas. Esta companhia passou a investir somas sem 

precedentes na história do futebol para patrocinar os mundiais. 

 
Como a FIFA não possuía estrutura física e pessoal gabaritado para responder aos 

novos desafios, a concepção e organização do primeiro campeonato mundial de 

juniores, realizado em Túnis, em 1977, ficou por conta dos profissionais da Adidas e 

da Coca-Cola. Em seguida, a Coca-Cola investiu uma soma inédita, US$ 8 milhões, 

para patrocinar a Copa do Mundo da Argentina, em 1978. Segundo Simson e 

Jennings, a boa avaliação do futebol como veículo de publicidade e merchandising 

abriu o caminho para que outras empresas se interessassem pela promoção de 

competições importantes e para que grandes redes européias de televisão passassem 

a pagar mais caro pelos direitos de transmissão. Dez anos depois, em 1987, os 

direitos de transmissão das Copas de 90, 94 e 98 foram negociados pela ISL 

(empresa de representação comercial criada pelo grupo Adidas) por mais de US$ 

240 milhões com um consórcio internacional de emissoras de televisão
11

. 

 

O contrato de parceria e patrocínio com a Adidas e a Coca Cola foram 

fundamentais para a projeção da FIFA e dos megaeventos. Estas empresas juntamente com a 

FIFA buscavam novos mercados para os seus produtos e as Copas do Mundo foram mais uma 

das oportunidades existentes para alavancar os negócios. 

Durante este período, o ex-atleta firmou contratos com empresas de televisão pelo 

direito de transmitir os jogos da Copa e outros torneios de futebol organizados pela FIFA. 

Firmou contratos com redes de produtos alimentícios e de bebidas que teriam amplos lucros 

em decorrência da grande publicidade nos momentos de jogos e com o monopólio oficial de 

circulação dos seus produtos no Mundial. A FIFA adotou uma conduta empresarial e 

comercial em relação aos torneios internacionais, promovendo a publicidade nos estádios e o 

seu próprio merchandising, expandindo o futebol a todos os recantos do planeta. A expansão 

do futebol não representou apenas a globalização do esporte, mas a intensificação da 

internacionalização de um grande número de empresas, marcas e produtos. 

A FIFA, então, deixava de ser um pequeno escritório com poucos funcionários 

que organizava torneios de pouca expressão para se tornar em um poderoso organismo 

internacional de grande envergadura comercial. Proni exemplifica a pujança da FIFA: 

 
Antes de 1974, o secretário geral da FIFA era capaz de responder às questões 

cotidianas e, trabalhando em tempo integral num imóvel alugado, era o único 

assalariado e recebia um ordenado modesto. Nos anos oitenta, a presença de 

profissionais de consultoria jurídica, de administração e marketing, de relações 

públicas etc., tornou-se cada vez mais fundamental na organização e 

comercialização dos torneios, na supervisão dos contratos, no relacionamento com a 

TV. Em 1997, a FIFA contava com grande número de escritórios e imóveis próprios 

e com dezenas de funcionários; uma secretária trilíngue ganhava, em média, US$ 15 

mil por mês, um chefe de departamento cerca de US$ 25 mil, e o secretário geral 

US$ 100 mil
12

. 

                                                      
11 PRONI, Marcelo Weishaupt, op, cit, p. 167. 
12 PRONI, Marcelo Weishaupt, op, cit, p. 167. 
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A FIFA consolidou-se e passou a deter o monopólio global sobre o futebol, 

sinalizando para o início de uma nova era de comercialização e financiamento do esporte. 

Desde este período, o futebol passou a ser gerido com uma atividade de ampla complexidade, 

racionalidade e profissionalismo. A Copa do Mundo tornou-se o segundo maior evento do 

planeta e a FIFA firmou-se como um organismo internacional poderosíssimo capaz de 

estipular diretrizes e intervir nos países que sediam seu megaevento.  

Outro ponto importante merece destaque em relação à extensão do poderio da 

FIFA. Trata-se da utilização bem sucedida de um modelo de organização global baseado no 

federalismo concentrado e hierarquizado na qual a entidade em questão se posiciona como o 

órgão de maior envergadura política quanto ao poder de decidir. Assim, as outras federações e 

confederações americanas, europeias, asiáticas, africanas etc., bem como as associações, ligas 

e clubes “deberán igualmente renunciar a todo acto o actividad que perjudique dichos 

principios y objetivos” [da FIFA] e “respetarán, como máxima, el deber de lealtad hacia la 

FIFA(...)
13

”. 

O Mundial de Futebol, em verdade, insere-se dentro de lógica de 

internacionalização
14

 do capital, que está constantemente em buscas de novos mercados e 

potencialidades para ampliar sua margem de lucro. A FIFA, até a década de 1970, não tinha 

praticamente nenhum poder econômico e, consequentemente, político. Ela não possuía 

praticamente nada. No entanto, a situação começou a mudar quando a busca pelo lucro entrou 

na agenda do futebol. Estava em vias de consolidação a forma que se tornou hegemônica em 

relação à maneira de ver e fazer o futebol: o futebol-empresa e o esporte-espetáculo. E isto se 

expandiu para o mundo. A Copa do Mundo, há tempos, deixou de ser um evento meramente 

esportivo. 

 

1.2 O esporte-espetáculo e o futebol-empresa. 

 

Uma das versões difundidas com insistência pelo senso comum acerca da origem 

do esporte é a que defende o seu surgimento espontâneo na Grécia Clássica. Entretanto, deve 

haver cautela ao tomar as formas do passado pelas formas atuais, uma vez que podemos 

                                                      
13 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBAL ASSOCIACION. Idem, p.06 
14 “Devido à sua própria natureza o capital não tolera limites geográficos à sua expansão. Sua ascensão histórica levou à 

demolição das fronteiras regionais (...)”. MANDEL, Ernst. O capitalismo tardio. São Paulo: Abril Cultural, 1982, p. 219. 
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incorrer em anacronismos
15

 perigosos. As formas do passado apresentavam características 

distintas das que hoje se evidenciam na sociedade globalizada e de capitalismo internacional. 

Marcelo Weishaupt Proni analisa as teorias sobre a origem do esporte e do 

futebol. Proni esclarece, munido da análise de Richard Mandell, Allen Guttmann, Norbert 

Elias e Pierre Bourdieu, que é errôneo inferir que exista uma “linha hereditária” conectando 

os esportes atuais com os jogos, as atividades de recreação e lazer do passado. 

Características dos esportes atuais como disciplina, visão instrumental do corpo, 

concorrência, racionalidade
16

, organização, aperfeiçoamento, patriotismo, lazer de massa, 

igualdade abstrata de oportunidade nos esportes e nas competições, quantificação e 

cronometrização estariam muito mais próximos de elementos constitutivos da sociedade do 

capitalismo industrial do que dos elementos sociais de vida na antiguidade greco-romana. 

Segundo Proni: 

[...] (noções como: oportunidades iguais, fair play, regras codificadas, arbitragem, 

ligas transregionais e treinamento) tinham espantosas analogias na vida pública da 

Inglaterra pré-industrial, e que as características distintivas do esporte moderno têm 

sua origem precisamente nas mesmas circunstâncias sociais que fomentaram a 

produção industrial racionalizada. Ou seja, os esportes modernos não são um mero 

produto da industrialização. (...). A Inglaterra é considerada como a pátria do esporte 

moderno não apenas porque os ingleses inventaram ou regulamentaram boa parte 

das modalidades esportivas hoje praticadas; é assim considerada também por ter 

introduzido uma série de inovações que mudaram a feição dos jogos e competições 

atléticas
17

. 

 

Não é uma mera coincidência o desenvolvimento de grande parte dos esportes ter 

se dado no momento da Revolução Industrial na Inglaterra, mesmo que não tenham sido um 

mero reflexo da industrialização. No entanto, a industrialização catalisou o processo de 

mudança da cultura. As transformações econômicas condicionam e, por vezes, podem até 

determinar as bases sociais, o campo da ideologia e da cultura. Com o esporte, portanto, não 

poderia ser diferente. 

                                                      
15

 “[…] versão insistentemente repetida (que talvez tenha se tornado um senso comum) a respeito das origens do esporte é 

aquela que advoga que o esporte teria aparecido espontaneamente durante a idade de ouro da Grécia clássica, onde teve uma 

existência gloriosa, e então teria desaparecido trágica e repentinamente, esperando para ser revivido e revigorado na era 

moderna18. Mandell considera essa versão pouco fundamentada em evidências históricas. Ele opõe a essa abordagem – que 

poderíamos qualificar como idealista e ingênua – a visão altamente crítica de cientistas sociais como Bero Rigauer (Sport und 

Arbeit, 1969), o qual recusa a hipótese de que os esportes modernos tenham origem na Antiguidade, assim como a idéia 

geralmente a ela associada de que o esporte possa contribuir para (ou corresponda a) um aprimoramento cultural”. PRONI, 

Marcelo Weishaupt, op, cit, p. 25. 
16 “A autonomização do campo das práticas desportivas acompanha-se também de um processo de racionalização destinado, 

segundo os termos de Weber, a garantir a previsibilidade e a calculabilidade, para além das diferenças dos particularismos: a 

constituição de um corpus de regulamentos específicos e de um corpo de dirigentes especializados (governing bodies) 

recrutados, pelo menos na origem, entre os old boys das public scholls, caminham a par”. BOURDIEU, Pierre. Como se pode 

ser desportista. In: Questões de sociologia. Lisboa: Fim do Século – Edições Sociedade Unipessoal, 2003, 1 ed., p.186 
17 PRONI, Marcelo Weishaupt, op, cit, pp. 26-27 
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Assim, a “esportização”
 18

 do jogo (das atividades recreativas, lúdicas e culturais, 

dos meros costumes e práticas) significou a configuração de um novo modelo de atividade 

corporal, agora atrelado a outros elementos emergentes da sociedade britânica. Esta 

“esportização” estava em imbricada sintonia com o ideário da época, pois a mentalidade que 

se aplicava às apostas nos esportes emergentes (como pugilismo, corrida de cavalos, por 

exemplo) era a mesma que se aplicava aos negócios.  

Nesta época, houve um processo de instrumentalização e racionalização dos jogos 

e brincadeiras na qual se priorizava não só, e somente só, a diversão; mas o fortalecimento de 

uma nova moral. A história do esporte e do futebol deve ser entendida e relacionada com o 

comportamento das classes sociais, uma vez que implicava a dominação uma classe sobre 

outra no campo da cultura, “a evolução do mundo esportivo deve ser percebida como uma 

afirmação de certos valores emergentes (a glorificação da competição, a força de vontade, a 

busca de êxito social etc.)”
 19

. Neste sentido, Pierre Bourdieu esclarece:  

 
O desporto é concebido como uma escola de coragem e de virilidade, capaz de 

“formar o caráter” e de inculcar a vontade de vencer (“will to win”) que é a marca 

dos verdadeiros chefes, mas uma vontade de vencer segundo as regras – é o fair 

play, disposição cavalheiresca em tudo oposta à busca vulgar de vitória a todo preço. 

(Seria necessário evocar, neste contexto, o laço entre virtudes desportivas e as 

virtudes militares: pense-se na exaltação dos feitos dos antigos alunos de Oxford ou 

de Eton nos campos de batalha ou nos combates aéreos.) Esta moral aristocrática, 

elaborada por aristocratas (o primeiro comitê olímpico contava já não sei quantos 

duques, condes, lordes e todos da velha nobreza) e garantida por aristocratas – todos 

os que compõem a self perpetuating oligarchy das organizações internacionais e 

nacionais -, é evidentemente adaptada à exigências do tempo e, como vemos no caso 

do barão de Pierre de Coubertin, “integra” os pressupostos essenciais da moral 

burguesa da empresa privada, da iniciativa privada, baptizada – o inglês serve 

muitas vezes de eufemismo – self help
20

. 

 

Para Bourdieu, a moral aristocrática foi a primeira a moldar a estruturação do 

esporte, tanto é que o primeiro comitê olímpico foi formado pela elite. Esta moral 

aristocrática integra os fundamentos constitutivos básicos da ética burguesa que é a mesma da 

iniciativa e da empresa privadas, inclusive no campo esportivo. Durante anos, como fora visto 

outrora, o monopólio do futebol foi realizado por europeus, em grande medida, pelos ingleses. 

                                                      
18 Pierre Bourdieu esclarece esta abordagem teórica: “Parece indiscutível que a passagem do jogo ao desporto propriamente 

dito se tenha efectuado nas grandes escolas reservadas às ‘elites’ da sociedade burguesa, nas public schools inglesas onde os 

filhos das famílias da aristocracia ou da grande burguesia retomaram um certo numero de jogos populares, quer dizer 

vulgares, fazendo-os sofrer uma transformação de sentido e de função inteiramente semelhante à que o campo da música 

erudita fez sofrer às danças populares, bourrés, sarabandas ou gavotas, fazendo-as entrar em formas eruditas como o suíte” 

BOURDIEU, Pierre. Como se pode ser desportista. In: Questões de sociologia. Lisboa: Fim do Século – Edições Sociedade 

Unipessoal, 2003, 1 ed., p. 185.  
19 PRONI, Marcelo Weishaupt. Op.,Cit., p. 43 
20BOURDIEU, Pierre. Op.,Cit.,, p. 187. 
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Foram eles que estabeleceram as regras o futebol inicialmente nas escolas, depois para os 

comitês, para as ligas, para as associações, para as federações e para o mundo
21

.  

Muito embora a aristocracia valorizasse o esporte como atividade de formação de 

caráter, a mercantilização do esporte e do futebol ainda não se encontrava tão patente
22

. 

Contudo, dois modelos
23

 de esportes não tardaram em entrar em conflito: 

 
[...] o desporto, como qualquer prática, é uma parada em jogo de lutas entre fracções 

da classe dominante e também entre as classes sociais. O campo das práticas 

desportivas é lugar de lutas que têm, entre outras coisas, por parada em jogo o 

monopólio da imposição da definição legítima da prática desportiva e da função 

legítima da actividade desportiva, amadorismo contra profissionalismo, desporto-

prática contra desporto-espetáculo, desporto distintivo – de elite – e desporto 

popular – de massa [...]
24

. 

 

Ora, se de um lado havia a aristocracia que abraçava a prática amadora do esporte 

distinto, o esporte enquanto mera prática, aproximada do jogo ou da recreação; do outro lado 

havia a burguesia que “criou” novas formas esportivas e se apropriou de diversas práticas 

sociais do proletariado (dando-as outra conotação). Assim, a burguesia faz a síntese das 

práticas eminentemente aristocráticas (hipismo, corridas de cavalos, caça etc.) com práticas 

oriundas do proletariado (pugilismo, futebol
25

, atividades recreativas de festas agrárias e 

religiosas etc) e as deu uma conotação diferenciada. Transformou-as em esporte-espetáculo, 

em mercadoria de massa, em produto, em consumo. Bourdieu, mais uma vez, esclarece a 

relação: 

Assim por grande que seja a importância de que se reveste a prática dos desportos – 

e em particular dos desportos colectivos como o futebol – para os adolescentes das 

classes populares e médias, não podemos ignorar que os desportos ditos populares, 

ciclismo, futebol, râguebi, funcionam também e sobretudo como espetáculos (que 

podem der uma parte de seu interesse à participação imaginária autorizada pela 

experiência passada de uma prática real): são “populares” mas no sentido de que se 

reveste este adjetivo sempre que é aplicado aos produtos materiais ou culturais da 

produção de massa, automóveis, móveis ou canções. Em suma: o desporto, que 

                                                      
21 Cf. PRONI, Marcelo Weishaupt. Op.,Cit., pp. 146-164. 
22 O próprio idealizador dos Jogos Olímpicos, Barão Pierre Coubertin era um aristocrata da alta sociedade francesa do séc. 

XIX que defendia a promoção do esporte para a elite. Coubertin buscava manter a prática esportiva restrita aos círculos da 

aristocracia e nisso defendia explicitamente o amadorismo das competições que deveriam servir para alimentar a prática 

atlética do mais puro espírito do esporte: o verdadeiro esporte; pensado, executado e competido somente pela elite. 
23 Isso ocorreu na vidara do século XIX para o século XX, no contexto da Belle Époque. De um lado, as práticas elitizadas 

dotadas de “altos valores de espírito para a atividade humana”; de outro, práticas esportivas de rápido enraizamento e 

popularização. De uma lado, as práticas aristocráticas e amadoras (cricket, caça, tênis, remo etc); e de outro práticas que 

tendiam ao espetáculo, à massificação e à profissionalização (baseball, boxe, futebol etc). 
24 BOURDIEU, Op.,Cit., p. 189. 
25 Em verdade o futebol surgiu nas public schools inglesas do séc. XIX e se popularizou no meio do operariado 

posteriormente. Em 1848 reuniram-se em Cambridge diversas escolas com o intuito de criar um código para o football a ser 

utilizado por todos. Somente em 1863 foram estabelecidas as regras básicas do football e do rugby, quando as duas 

modalidades se separaram. Há de se notar que, com o tempo, a expansão do futebol no proletariado serviu para propósitos 

disciplinares da mesma forma como era utilizado nas escolas para educar (disciplinar) os alunos. A disseminação deste 

esporte acompanhou a lógica de disciplinamento e higienização fabril (“corpos saudáveis em mentes saudáveis”). O futebol 

serviu também para ajudar a combater a delinquência das cidades inglesas e estimular a obediência à moral do trabalho, a 

obediência às regras, reforçar a aptidão física para o trabalho etc. O futebol estava dentro de um amplo desenho ideológico de 

controle da classe trabalhadora fabril. Cf. PRONI, Marcelo Weishaupt. Op.,Cit., pp. 143-153. 
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nasceu dos jogos realmente populares, quer dizer produzidos pelo povo, regressa a 

povo, à maneira de folk music, sob a forma de espetáculos produzidos para o povo. 

O desporto-espetáculo apareceria mais claramente como uma mercadoria de massa e 

a organização de espetáculos desportivos como um ramo entre outros do show 

business, se o valor colectivamente reconhecido à prática dos desportos (sobretudo a 

partir do momento em que as competições desportivas se tornam uma das medidas 

da força relativa das nações, e portanto uma parada em jogo política) não 

contribuísse para mascarar o divórcio entre a prática e o consumo, e no mesmo 

lance, as funções do simples consumo passivo
26

. 

 

Cabe aqui fazer um pequeno parêntese. Tanto a aristocracia, quanto a burguesia e 

o proletariado são responsáveis pelas configurações e mudanças no mundo esportivo. No 

entanto, há de se notar que existe um padrão hegemônico em curso, que é o difundido pelas 

Copas do Mundo e as Olimpíadas. Este padrão hegemônico é o futebol-empresa e o esporte-

espetáculo (que são os modelos vitoriosos entre as práticas culturais realmente populares e as 

práticas esportivas da aristocracia e de elite). 

Se o século XIX foi o período histórico em que se criaram a vasta gama de 

práticas esportivas, bem como a sua normatização, o início do século XX foi o momento em 

que estas mesmas práticas foram universalizadas.  

O período de 1810 a 1840 registrou a assimilação dos jogos populares pelos 

estudantes das escolas públicas inglesas e, lentamente, a sua mutação em práticas organizadas 

e competitivas. Em 1830, apareceram as primitivas regras escritas do futebol, The Football 

Rules, no Colégio Harrow. Em 1848, em Cambridge, reuniram-se diversos representantes de 

distintas escolas para estabelecer um código comum para o futebol. Das escolas, o futebol 

enraizou-se e expandiu-se para as universidades, principalmente, por via de torneios entre 

clubes. Isso deu um grande impulso à institucionalização da modalidade em 1863 quando 

surgiu um amplo consenso acerca da modalidade soccer entre 12 escolas inglesas
27

.  

Na década de 1870 o futebol já regulamentado, normativizado e institucionalizado 

das escolas e universidades, começou a ser praticado pelos membros da classe trabalhadora 

pelo estímulo à disciplina na lógica fabril, incentivado pelos patrões e diretores de fábricas. 

Foi neste momento em que se desenvolveu e se difundiu o profissionalismo no futebol. Na 

medida em que a profissionalização do futebol se concretizava na Inglaterra, no restante da 

Europa o futebol amador se difundia rapidamente, levado por jovens à Holanda, à França, à 

Portugal e à Itália. Em outras nações ele foi inserido por meio das fábricas têxteis inglesas, 

através dos funcionários das repartições diplomáticas, pelos marinheiros britânicos além mar 

etc. Em 1896, em Atenas, na primeira Olimpíada da era moderna, o futebol foi incorporado 

                                                      
26 BOURDIEU, Pierre. Op.,Cit., p.191. 
27 PRONI, Marcelo Weishaupt, ob.cit., p. 146-149. 
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como modalidade de exibição na sua feição amadora. E, finalmente, em 1900 foi incorporado 

no rol de esportes olímpicos permanentemente
28

. 

Em 1904, por iniciativa dos franceses, a FIFA foi criada, tendo como países 

fundadores a França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Espanha, Suíça e Suécia. Os ingleses se 

negaram a compor a FIFA, uma vez que dominavam as regras do futebol e já havia 

desenvolvido o profissionalismo em relação a estas outras nações. Contudo, foi inevitável que 

o profissionalismo se expandisse para estes outros países com a inserção de salários para 

custear a atividade esportiva de diversos jogadores na Europa. De forma gradual, o 

profissionalismo ampliou-se para outros países, inclusive latino-americanos
29

.  

O século XX, até a década de 1970, foi o período de universalização do futebol 

por via da hegemonia inglesa, inclusive sob a FIFA. Somente no contexto da década de 1970 

houve uma sintomática modificação, a qual estudamos no ponto anterior, com Havelange. 

Assim, longo manifesta-se o percurso entre as meras atividades culturais e simples 

jogos até a configuração do esporte profissional, passando pelo amador. Com a tendência 

global de profissionalização, desenvolveu-se, paralelamente, o esporte-espetáculo e o futebol 

empresa como consequência do processo. 

Por esporte-espetáculo
30

 compreendemos a prática de mercantilização do esporte 

transformando-o em espetáculo-produto visando angariar lucros para os organizadores do 

evento. Prática em que reúne atletas submetidos a um regime de treinamento intenso e 

racional, rompendo assim com a prática do amadorismo, buscando desenvolver o 

profissionalismo ao máximo, bem como a competitividade e concorrência extremas. Obra de 

criação de grandes espetáculos massificados, assistidos, reportados e veiculados por grandes 

meios de comunicação de massa e consumidos no momento de lazer das pessoas. Assim, esta 

espetacularização, visando atrair mais e mais espectadores, introduz severas relações 

mercantis no campo da cultura, transformando o esporte em produto da indústria cultural
31

. A 

                                                      
28 PRONI, Marcelo Weishaupt, ob.cit., p. 149-154. 
29 Na Argentina o futebol foi introduzido em 1860 por influência britânica (marinheiros, altos funcionários de empresas ferroviárias etc). No 
Brasil o futebol foi introduzido em 1894 também por influência inglesa. Em 1902, a primeira partida internacional de futebol em território 
Americano seria disputada entre Uruguai e Argentina. PRONI, Marcelo Weishaupt, ob.cit., p. 155. 
30 “Entre os poucos autores que oferecem uma definição para “esporte-espetáculo” encontra-se o educador e sociólogo Valter 

Bracht, para quem o esporte-espetáculo (ou de rendimento) constitui um sistema que (i) possui um “aparelho” (normalmente 

financiado pelo Estado) destinado a recrutar talentos e a aprimorar o “material humano”, (ii) possui um pequeno número de 

atletas, que têm o esporte como ocupação principal, (iii) possui uma “massa consumidora”, (iv) tem os meios de 

comunicação de massa como “co-organizadores” e (v) possui um esquema de gratificação que varia com o “sistema político-

societal’”. PRONI, Marcelo Weishaupt, ob.cit., p. 94. 
31 A indústria cultural é um dos fatores atuais essenciais para a transformação das consciências (sejam elas individuais ou 

coletivas) nas sociedades massificadas como a nossa. Os produtos da indústria cultural não são produtos da arte, mas 

produtos do mercado e do capitalismo. Uma vez que a indústria cultural oferece produtos que desenvolvem uma satisfação 

momentânea, dotada de efemeridade, agradando aos indivíduos, ela, ao mesmo tempo, se impõe a estes, submetendo-os a 

formas de consciência alienadas, mascaradas, mistificadas. A indústria cultural submete os indivíduos ao seu poderio 

tornando os seres humanos acríticos e prostrados ante os produtos da cultura. Ora, uma vez que constrói formas distorcidas 

da realidade, a indústria cultural apresenta-se como um poder que difunde e domina os indivíduos dentro de uma cultura de 
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prática do esporte em larga escala traz, não somente, o esporte em sua forma pura, mas 

imbrica tal prática de elementos políticos e ideológicos. Cabe aqui alertar que tanto as Copas 

do Mundo quanto as Olimpíadas serviram para propósitos políticos e para aguçar 

nacionalismos
32

.  

O futebol-empresa
33

 consiste no modelo hegemônico de atividade empresarial 

sobre o futebol em que ocorre a mercantilização do esporte por via da conversão dos clubes 

em empresas privadas de alta lucratividade. O futebol, os clubes, as associações, as federações 

são administradas como empresas e tornam-se empresas. Trata-se da penetração da lógica 

empresarial no campo do futebol. Transformados em empresas, e gozando de personalidade 

jurídica empresarial, os clubes orientam-se pelos princípios da gestão de empresas. Assim, 

componentes da atividade empresarial passam a fazer parte do dia-a-dia dos clubes: 

marketing, competitividade, busca por lucros, preocupação com o setor de recursos humanos 

(jogadores, técnicos, profissionais de saúde etc). No futebol-empresa existem também outras 

fontes de receitas para os clubes, que neste modelo não se contentam somente com o dinheiro 

das bilheterias. Como exemplo: patrocínios milionários, contratos firmados para o direito de 

transmissão das partidas na televisão, merchandising, publicidade de produtos, valorização 

das ações dos clubes na bolsa de valores etc. Por fim, vale dizer que a relação com os 

torcedores passa a ser uma relação entre clientes e consumidores de um produto: o futebol. 

Ambos os conceitos estão interligados quando se referem a megaeventos 

esportivos. Longe de serem meros conceitos, revestem práticas atuais e contra as quais é 

difícil resistir. A gestão empresarial do futebol e sua espetacularização vem a trazer um 

                                                                                                                                                                      
submissão. Assim, a indústria cultural, por meio de seus mecanismos difusores (televisão, rádio, cinema, música, atividades 

culturais, esporte etc) transforma os indivíduos em objetos e impede a formação e o desenvolvimento de um pensamento 

crítico e autônomo. Cf ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1986, 2 ed., pp 113-156. 
32 Como exemplo podemos citar as Olimpíadas de Berlim de 1936 na Alemanha de Hitler que serviu para fortalecer o ideário 

de raça ariana e superioridade; a Copa do Mundo de 1978 no período da Ditadura Militar do Brasil em que nosso país saiu 

vitorioso, o que veio a calhar ainda mais com a propaganda ufanista que os militares faziam do Brasil; os Jogos Olímpicos 

realizadas em Moscou em 1980, que não contou com a participação da delegação dos EUA (mas a Coca-Cola participou com 

a Fanta Laranja); e, posteriormente, em Los Angeles em 1984 no final  do “calor” da Guerra Fria, desta vez devido ao temor 

do boicote da URSS ou mesmo da presença soviética nos EUA.  
33 No Brasil, a manifestação mais clara de fortalecimento do futebol-empresa se deu com a aprovação de duas leis. A Lei 

8.672 de 06 de julho de 1993, chamada de Lei Zico; e a Lei 9.615 de 24 de março de 2008, conhecida como a Lei Pelé. Em 

ambas as leis fica patente a presença da lógica de transformação dos clubes em empresas e sociedades anônimas. As duas leis 

foram profundamente marcadas pela legislação europeia sobre o funcionamento do futebol profissional, moderno e 

empresarial. Além disso podemos citar: os contratos firmados de fornecimento de material esportivo entre a CBF e Nike; 

patrocínio da Coca Cola e outras empresas (Batavo, Parmalat, Gillette) em troca de publicidade ou venda exclusiva deste 

produto em áreas próximas aos estádios; contratos com empresas de televisão, Rede Globo e Bandeirantes; desigualdade 

entre o poder econômico das equipes mais patrocinadas, desequilibrando esportivamente as competições e criando 

monopólios de equipes vencedoras, desprezando-se assim outros elementos como torcida, tradição e região, crescendo o 

fosso entre equipe grandes e pequenos; entrada de instituições financeiras (Banco Opportunity, Bando Excel-Econômico ) no 

mercado de compra de equipes visando valorizar a imagem e o patrimônio do banco; lançamento de ações de times em bolsa 

de valores; jogadores sendo negociados no mercado a preços astronômicos ao passo que outros recebem valores inferiores ao 

salário mínimo; mudança da relação entre clube e torcida, na qual os torcedores tornam-se clientes e consumidores de artigos 

relacionados à sua equipe, bem como ao próprio esporte. 
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fenômeno catalisador de forças econômicas poderosíssimas quando atrelados à sedução das 

massas. Não se trata de “vilanizar” o futebol, isso seria um equívoco, uma vez que o futebol 

enquanto pratica compõe o amplo leque da cultura. Entretanto, vale afirmar que a forma 

vitoriosa e conformada é de pratica futebolística respeita a um padrão hegemônico: o esporte-

espetáculo e o futebol-empresa. 

Este resgate foi necessário para evidenciar as metamorfoses sofridas pelo mundo 

do futebol e do esporte, apresentando as razões e buscando preparar o caminho para a 

discussão que se segue. Fundamental trabalhar o que representa o esporte-espetáculo e o 

futebol-empresa para ser possível adentrar mais ainda na lógica que move o evento Copa do 

Mundo e sua relação com a cidade e a moradia. 

 

1.3 A ideologia por trás da Copa do Mundo: os apregoados legados e o lucro. 

 

A primeira Copa do Mundo de Futebol da FIFA teve sua edição em 1930, 

contando com apenas 13 seleções como participantes. De 1930 para cá, conforme analisado 

nos momentos anteriores, o futebol tornou-se uma atividade extremamente lucrativa, 

globalizada, espetacularizada, massificada e mercantilizada
34

. O Mundial de Futebol da FIFA 

é hoje o segundo maior evento do planeta, perdendo apenas para as Olimpiadas. 

 A Copa da Alemanha contou com audiência acumulada, que é a audiência 

contabilizada ao longo do período de todo o evento (30 dias) em que são somadas as 

audiências diárias de todos os jogos, de 26,29 bilhões
35

 de telespectadores. A da África do Sul 

contou com audiência absoluta, que é a número contabilizado de audiência simultânea, de 3,2 

bilhões
36

de pessoas, aproximadamente 46% da população mundial, e teve a projeção de uma 

audiência acumulada próxima dos 30 bilhões
37

 de expectadores. 

“Os megaeventos esportivos, que passaram a integrar a agenda de grande parte 

dos governos ao redor do mundo, constituem-se em elementos catalisadores de oportunidades 

tanto para empresas quanto para investidores ao influenciar diretamente o desempenho 
                                                      
34 Mega-events are an economic phenomenon. They are considered important vehicles for promoting economic growth and 

stimulating urban redevelopment as a result of increased tourism, infrastructural improvements and short-term employment. 

HENZENBERG. Collette Schulz (org). Player and referee. Confliting interests and the 2010 FIFA World Cup.  Intitute for 

Security Studies. Monograph 169. April 2010, p.1. Disponível em: < http://www.iss.co.za/uploads/mono169.pdf >. Acesso 

em: 10/10/12.   
35 HENZENBERG. Collette Schulz (org), op, cit, p.1 
36COPA da África do Sul foi vista por 3,2 bilhões de telespectadores. Portal 2014. A arena dos negócios da Copa. 11 de julho 

de 2011. Disponível em: 

http://www.portal2014.org.br/noticias/7506/COPA+DA+AFRICA+DO+SUL+FOI+VISTA+POR+32+BILHOES+DE+TEL

ESPECTADORES.html.  
37REDE GLOBO. África do Sul sonha com recorde de audiência na Copa. Disponível em: 

http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/noticia/2010/05/africa-do-sul-sonha-com-recorde-de-audiencia-na-

copa-30-bilhoes.html. Acesso em: 12/12/12. 

http://www.portal2014.org.br/noticias/7506/COPA+DA+AFRICA+DO+SUL+FOI+VISTA+POR+32+BILHOES+DE+TELESPECTADORES.html
http://www.portal2014.org.br/noticias/7506/COPA+DA+AFRICA+DO+SUL+FOI+VISTA+POR+32+BILHOES+DE+TELESPECTADORES.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/noticia/2010/05/africa-do-sul-sonha-com-recorde-de-audiencia-na-copa-30-bilhoes.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/noticia/2010/05/africa-do-sul-sonha-com-recorde-de-audiencia-na-copa-30-bilhoes.html
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econômico, político e social de um país”.
38

 Realizar grandes eventos esportivos vem sendo, 

assim, uma das muitas maneiras de os países atraírem investimentos internacionais e 

ganharem projeção no cenário global. O suposto benefício destes megaeventos apresenta-se 

como a principal justificativa utilizada pelo poder público dos países e das cidades para os 

sediarem. 

Dentre as melhorias e os legados que são defendidos pela imprensa, pelos gestores 

do Estado e pelos organizadores do evento para a realização da Copa do Mundo em um país, 

podemos citar: aumento dos investimentos em infraestrutura urbana; incremento no fluxo de 

turistas; construção de obras que passarão a compor o desenho da cidade, servindo à 

população; atração de negócios e empresas para o período; geração de empregos; ampliação 

dos setores de serviços, alimentos, bebidas e hotelaria; incremento no setor da construção 

civil; exposição internacional do país; e até uma suposta melhora na autoestima das pessoas, 

dentre outras. Contudo, estes argumentos devem ser vistos com ressalvas: 

 
É provável que o Brasil terá grande visibilidade com a promoção dos mega-eventos 

esportivos agendados, contudo os benefícios econômicos que tais eventos trarão para 

o país são difíceis de estimar, pois envolvem obras de infraestrutura urbana, 

reformas/construção de estádios, fluxos turísticos, investimentos privados (rede 

hoteleira, por exemplo) e divulgação internacional do país. (...). Brenke e Wagner 

(2006), ao analisarem os efeitos da Copa do Mundo em 2006 na Alemanha, 

constataram que as expectativas estavam sobrevalorizadas, de forma que os 

empregos adicionais eram somente temporários e os custos de infraestrutura e 

promoção da Copa-2006 foram significativos. Eles concluíram que os principais 

beneficiários dos eventos foram a FIFA e a German Foootball Association (DFB). 

Pillay e Bass (2008) apontam que, ao contrário que se espera na Copa da África do 

Sul, os empregos gerados pela construção de estádios são temporários e após o 

evento esportivo o desemprego urbano poderá subir
39

. 

 

Este estudo, realizado pelos economistas Ademir Betarelli Junior, Aline 

Magalhães e Edson Domingues antes da Copa da África do Sul, traz prognósticos menos 

otimistas aos apregoados pela grande mídia e pelos gestores estatais. A principal informação 

que deve ser levada em conta é a de que realmente os principais beneficiados com a Copa da 

Alemanha foram, efetivamente, a FIFA e a German Football Association [Deutscher Fußball-

Bund]. Isso se deve ao fato de que, historicamente, os gastos para a realização dos eventos 

serem feitos majoritariamente por verbas provenientes do orçamento público, com exceção 

                                                      
38 DELLOITTE TOUCHE TOHMATSU; INSTITUTO BRASILEIRO COM RELAÇÃO COM INVESTIDORES. Brasil, 

bolada vez. Negócios e investimentos a caminho dos mega eventos esportivos. Disponível em: 

http://www.deloitte.com/view/pt_BR/br/f271d4884fbc9210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm e < 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

Brazil/Local%20Assets/Documents/Estudos%20e%20pesquisas/Pesquisa%20Brasil%20bola%20da%20vez%20-

%20Deloitte%20e%20IBRI.PDF>. Acesso em: 10/12/12. 

 
39 BETARELLI JUNIOR, Admir Antonio et al.  Nordeste e a copa do mundo de 2014: impactos econômicos dos 

megaeventos esportivos. Disponível em: http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/eventos/forumbnb2010/docs/nordeste.pdf. 

Acesso em: 10/12/12. 

http://www.deloitte.com/view/pt_BR/br/f271d4884fbc9210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Brazil/Local%20Assets/Documents/Estudos%20e%20pesquisas/Pesquisa%20Brasil%20bola%20da%20vez%20-%20Deloitte%20e%20IBRI.PDF
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Brazil/Local%20Assets/Documents/Estudos%20e%20pesquisas/Pesquisa%20Brasil%20bola%20da%20vez%20-%20Deloitte%20e%20IBRI.PDF
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Brazil/Local%20Assets/Documents/Estudos%20e%20pesquisas/Pesquisa%20Brasil%20bola%20da%20vez%20-%20Deloitte%20e%20IBRI.PDF
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/eventos/forumbnb2010/docs/nordeste.pdf
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das Olimpiadas de Los Angeles, em 1984, que foi quase toda financiada pelo dinheiro das 

grandes empresas norte-americanas (e isto serviu como argumento para demonstrar 

superioridade do capitalismo contra o comunismo russo no perído da Guerra Fria). Na Copa 

os gastos são públicos, mas a apropiação dos lucros é privada. 

A problemática do financiamento e do alto endividamento público deve entrar na 

ordem do dia dos países realizadores dos megaeventos esportivos. Deve-se lembrar que a 

cidade de Montreal só conseguiu saldar uma dívidade de 2,8 bilhões em 2006, 30 anos depois 

de realizado os Jogos Olímpicos de Inverno
40

.  

 

Aliado a esse aspecto negativo da dívida pública, a falta de planejamento após o 

mega-evento esportivo pode provocar a subutilização das infraestruturas construídas 

e, com isso, produzir alto custo de manutenção. Para os países em desenvolvimento 

existem grande riscos na promoção de um mega-evento, haja vista que os estádios 

construídos podem se tornar “elefantes brancos” (Barclay, 2009). Quatro anos após 

os Jogos Olímpicos de Sidney, o Estado precisou assumir os custos de manutenção 

das arenas e estádios em virtude da quebra da empresa responsável pela 

administração dessas infraestruturas (Golden Goal, 2010). Após a Copa do Mundo 

de 2002, a Coréia do Sul e o Japão se preocupam com o baixo uso e altos custos de 

manutenção dos estádios (Watts, 2002). Por ano, o Governo da Grécia despende 

aproximadamente R$ 202 milhões em custo de manutenção da infraestrutura 

construída para os jogos
41

. 

 

O excerto acima traz outros elementos importantes para o debate. Além do 

endividamento público, que os eventos acarretaram, ainda deve ser lembrado que a 

infraestrutura deixada pelos megaeventos se torna, muitas vezes, obsoleta, representando um 

gasto a mais do orçamento público somente para mantê-la. As obras inutilizadas, chamadas de 

“elefantes brancos”, deterioram-se e causam dívidas, não deixando legado significativo. Estes 

problemas só são evidenciados depois dos megaeventos, uma vez que os estudos realizados 

pelos países e pelas cidades-sedes são por demais otimistas. 

 
Na realidade, a maioria dos estudos encomendados pelas cidades candidatas 

apresentam impactos econômicos tão positivos, que acabam servindo de base para 

justificar os investimentos públicos. O problema é que a análise de eventos passados 

geralmente não confirma as previsões iniciais e as cidades-sedes acabam ficando 

com um legado de dívidas e infra-estruturas ociosas e de manutenção cara, que 

acabam colocando em dúvida a viabilidade de realização dos Jogos
42

. 

 

Por si só, estes fatores já deveriam colocar em cheque a viabilidade de realizar os 

megaeventos, uma vez que não se tratam de casos isolados. Cabe lembrar que, inclusive, no 

Brasil, isso já aconteceu. Diversas instalações feitas para a realização dos Jogos Pan 

                                                      
40 GOLDEN GOAL SPORTS LTDA. Calculando o impacto econômico de mega-eventos esportivos. Disponível em: 

<http://www.goldengoal.com.br/br/downloads/Retorno_Jogos_Olimpicos.pdf>. Acesso em: 09/01/12. 
41 BETARELLI JUNIOR, Admir Antonio et al., op, cit. 
42 GOLDEN GOAL SPORTS LTDA, op, cit. 
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Americanos
43

 de 2007, na cidade do Rio de Janeiro, não foram utilizadas ou estão sendo 

subutilizadas, deixando “elefantes brancos” também por aqui no Brasil. 

Outro ponto preocupante é a apropriação eminentemente privada dos chamados 

“legados”. Existem metodologias de estudo
44

 que evidenciam que os lucros adquiridos com os 

eventos, muitas vezes, não são revertidos para a economia local, mas para acionistas 

estrangeiros. 

Merece destaque ainda na nossa discussão o propalado aumento do turismo. É 

inegável que os megaeventos dinamizam o setor hoteleiro, uma vez o país-sede passa a 

receber um fluxo de turistas maior por conta dos jogos. Entretanto, os legados do pós-evento 

neste setor, do mesmo modo, devem ser vistos com ressalvas. Lillehammer, na Noruega, foi 

sede dos Jogos Olímpicos de Inverno em 1994. O otimismo com o turismo foi tão grande que 

inúmeras somas de recursos foram destinadas ao setor turístico e de hotelaria. 

Em Lillehammer, as previsões com o influxo de turistas eram tão otimistas que 

acabaram gerando excesso de investimentos na capacidade hoteleira. Apesar de ter 

havido aumento na atividade turística na cidade após os Jogos, este aumento não foi 

suficiente para contrabalancear o aumento na oferta, o que gerou uma quebradeira 

geral na indústria local de turismo
45

. 

 

Há estudiosos
46

 em turismo e em economia do turismo que defendem que um 

megaevento, como a Copa do Mundo, somente substitui os turistas usuais, normais ou 

eventuais (de alta temporada) por “turistas-copa”. O que ocorre na verdade é um câmbio entre 

o turismo normal (que de fato já iria ocorrer) com o turismo criado pela Copa. Do mesmo 

modo, não é fácil precisar se os “turistas-copa” irão dispender mais dinheiro na economia 

local, uma vez que existem os gastos intrínsecos ao próprio evento (ingressos caros, 

deslocamento para os jogos etc). 

Quanto à questão da geração de novos empregos, que é argumento sempre 

recorrente, posso afirmar que a Copa do Mundo gera no caso, fazendo analogia com o 

turismo, “empregos-copa”. Muitos dos empregos criados são temporários e não resolvem o 

problema do desemprego, uma vez que a Copa tem data para começar e terminar, durando 

                                                      
43 http://forumsocialurbano.wordpress.com/ 
44 “Uma metodologia freqüentemente utilizada nos estudos de impactos de eventos esportivos é a análise de Insumo-Produto, 

que pode estimar os efeitos diretos e indiretos desses eventos na economia. Alguns autores consideram, entretanto, que os 

efeitos multiplicadores obtidos superestimam os efeitos reais, pois a metodologia utiliza hipóteses de oferta ilimitada de 

fatores de produção, não lida com os efeitos de substituição nem custos de oportunidade. Além disso, haja vista que os 

multiplicadores estão baseados numa estrutura de produção vigente da economia, não capta as mudanças que a realização do 

evento esportivo pode provocar nas relações produtivas. Existem também casos em que o método de insumo-produto não é 

capaz de captar certos vazamentos durante o evento esportivo (e.g. lucros ganhos pelo evento pode não fluir para a economia 

local, mas para os acionistas estrangeiros)”. BETARELLI JUNIOR, Admir Antonio et al, op, cit. 
45 GOLDEN GOAL SPORTS LTDA, op. cit. 
46 BETARELLI JUNIOR, Admir Antonio et al, op, cit. 
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apenas um mês. Muitos dos empregos gerados no período pré-Copa não se sustentam no pós-

Copa como, por exemplo, no setor da construção civil. 

 
Na prática, de nada adianta investir na construção de um estádio, sem considerar a 

sua real utilização durante e depois do evento. Sem considerar a função ou aplicação 

do estádio, os mesmos efeitos da geração de empregos contados neste caso como 

benefícios, poderiam ser gerados se o governo simplesmente contratasse metade dos 

trabalhadores para abrir um buraco e a outra metade para tapá-lo. Além disso, a 

maioria dos estudos deixa de calcular o que aconteceria com a cidade num cenário 

em que os mesmos valores investidos na realização dos jogos, fossem investidos na 

construção de hospitais, educação ou outras áreas. Esta é justamente a questão do 

custo de oportunidade que muitas vezes é ignorada
47

 

 

Além da questão dos empregos, acima considerada, existe outra que o trecho 

acima também provoca. Ora, será que o financiamento da Copa do Mundo com recursos 

públicos promoverá um retorno social mais eficiente e igualitário se comparado com o retorno 

propiciado por investimento em outras áreas, como no caso do sistema de educação, na saúde, 

na temática da moradia e na criação de trabalho? O que ocorreria se os valores investidos na 

consecução da Copa do Mundo fossem investidos em áreas sociais? Estes são 

questionamentos importantes que ao longo da nossa pesquisa não encontramos estudos sérios 

que trouxessem prognósticos seguros acerca desta questão, até porque se trata de um elemento 

não considerado nas pesquisas sobre o impacto econômico das Copas do Mundo. 

Entretanto, levando-se em consideração todo o orçamento destinado para a Copa 

do Mundo em Fortaleza, seria inegável uma sensível modificação no quadro de carência atual 

se este montante fosse investido em áreas eminentemente sociais (moradia, saúde, educação, 

trabalho etc.). Diagnósticos feitos anos depois da ocorrência dos megaeventos, demonstraram 

que os eventos desta natureza tiveram impactos aquém do defendido à época. 

 
Estudos realizados vários anos após a realização destes eventos não conseguiram 

confirmar as previsões iniciais e encontraram impactos muito mais modestos em 

termos de crescimento do PIB, fluxo turístico, geração de novos empregos e 

utilização da infra-estrutura construída para o evento
48

. 

 

Isto é passível de ser inferido devido ao fato de muitos dos estudos realizados no 

período pré-copa serem pautados em um otimismo que não encontra, por vezes, fundamento, 

salvo na vontade pura de realizar o evento. Somente é possível verificar com amplo grau de 

certeza os prognósticos outrora realizados, meses ou anos após a ocorrência do evento.  

A lógica real que move um megaevento esportivo passa despercebida pela opinião 

pública geral, pela imprensa, pelos gestores estatais. O principal beneficiado da Copa do 

                                                      
47 GOLDEN GOAL SPORTS LTDA, op, cit. 
48GOLDEN GOAL SPORTS LTDA, op, cit. 
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Mundo é a própria FIFA
49

. Segue o exemplo sul-africano: 

 

As Copas do Mundo de Futebol são extremamente lucrativas para a FIFA. Como os 

funcionários dos eventos dizem, a Fifa se compromete a fornecer o entretenimento 

enquanto o país anfitrião e suas cidades fornecem toda a estrutura necessária e os 

serviços. Os custos da FIFA são pagos pelos direitos de transmissão televisiva, pelo 

financiamento de seus parceiros corporativos e pelos direitos de marketing. A FIFA 

está prestes a obter lucros significativos do evento Sul-Africano. Estima-se que ele 

irá gerar uma receita entre US$ 3,2 e US$ 4 bilhões. Além disso, todas as receitas de 

televisão ($2 bilhões), marketing ($1 bilhão), hospitalidade ($120 milhões) e 

licenciamento ($80 milhões) irá para a FIFA e para o seu comitê organizador local. 

O evento Sul-Africano é projetado como o maior de todas as Copas do Mundo até 

agora, gerando mais receita do que qualquer outro. Megaeventos, como a Copa do 

Mundo, muitas vezes requerem grandes projetos de desenvolvimento de 

infraestrutura. Eles refletem o aumento global da magnitude e a freqüência de 

megaprojectos nas últimas décadas. Os megaprojetos tornaram-se fundamentais para 

o desenvolvimento de infraestrutura e são financiados por uma combinação entre 

governos nacionais, organizações internacionais e capital privado
50

. 

 

Temos aqui talvez o cerne da questão: os megaeventos esportivos são fenômenos 

econômicos. E fenômenos que beneficiam eminentemente a FIFA e um grupo reduzido de 

empresas internacionais e empreiteiras nacionais. Para as cidades-sedes fica o ônus de ter que 

conviver com alto endividamento, com a retração da economia interna (no setor hoteleiro, na 

questão dos empregos, nos gastos para manter os equipamentos deixados etc.), com os 

problemas sociais advindos da implantação de grandes obras de mobilidade (como a questão 

da moradia e das remoções de populações), com a degradação ambiental, dentre outras. Em 

suma: fica para o time de casa, perdedor, fazer a faxina do estádio; enquanto para o time de 

fora, vencedor, receber a glória mundial televisionada. 

As oportunidades de negócios advindas com a Copa são abundantes e aguçam o 

sentimento de competitividade no meio empresarial. Ora, os projetos de infraestrutura geram 

                                                      
49 “[(...) a FIFA é jogador e árbitro - estando fortemente envolvida na direção do legado de desenvolvimento das nações 

anfitriãs e também preparada para fazer lucros significativos a partir das mesmas decisões. Antes de tudo, o objetivo principal 

da FIFA é maximizar o seu perfil público e os lucros dos seus membros. O objetivo do país de acolhimento é a realização de 

um evento de sucesso. (...) de acordo com pesquisadores do Citibank, em uma avaliação recente do impacto do evento 

esportivo na economia doméstica da África do Sul sugere que a FIFA, a organizadora monopolista, é o maior beneficiária, 

enquanto a África do Sul, país de acolhimento, ‘carrega uma parte desproporcional do ônus de custos]’” [(...) FIFA is both 

player and referee – being heavily involved in the direction of the host nations development legacy but also set to make 

significant profits from the same decisions. After all, FIFA’s primary aim is to maximise its public profile and its members’ 

profits. The host country’s objective is to hold a successful event. (…). according to Citibank’s researchers, a recent impact 

assessment of the sporting event on South Africa’s domestic economy suggests that FIFA, the monopoly organiser, is the 

major beneficiary while South Africa, the host nation, ‘carries a disproportionate share of the cost burden’]. 

HENZENBERG. Collette Schulz (org), op, cit, p.1 
50 “Football World Cups are enormously profitable for FIFA. As the events’ official, FIFA undertakes to provide the 

entertainment while the host country and its cities provide all the necessary infrastructure and services. FIFA’s costs are paid 

for by television broadcasting rights, funding from its corporate partners and marketing rights. FIFA stands to make 

significant profits from the South African event. It is estimated that it will generate an income of between $3,2 and $4 

billion.12 Also, all revenues from television ($2 billion), marketing ($1 billion), hospitality ($120 million) and licensing ($80 

million) go to FIFA and its local organising committee.13 The South African event is projected as the largest of all World 

Cups thus far, generating more revenue than any other one Mega-events, like the FIFA World Cup, often require huge 

infrastructural development projects. They reflect the global increase in the magnitude and frequency of mega-projects in 

recent decades. Mega-projects have become central to infrastructural development and are financed by a combination of 

national governments, international organisations and private capital”. HENZENBERG. Collette Schulz (org), op, cit, p.1. 
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dividendos de alta lucratividade para as empresas executoras das obras, que muitas vezes são 

financiadas pelos países de acolhimento e seus governos.  A Copa do Mundo catalisa a 

competição pelas licitações entre as empresas nacionais e os casos de corrupção
51

 pelo 

dinheiro público são comuns em outras edições
52

 da Copa do Mundo.  

Neste ponto chegamos a alguns questionamentos acerca da FIFA e da sua forma 

de promover as Copas do Mundo: quais valores públicos a FIFA esposa e quais os interesses 

privados que esta organização serve? Os valores de interesse público que ela defende servem 

como guia para as decisões governamentais? Quais os interesses estão sendo realmente 

servidos? Segue passagem bastante esclarecedora acerca destas questões. Esclarece Andrew 

Jennings: 

O esporte - em especial o futebol, o mais popular de todos - tornou-se uma arma 

essencial na criação de novos mercados globais e na penetração de uma discreta e, às 

vezes, resistente identidade nacional. O conceito de esportes"universais” altamente 

competitivos, alimentado nas nações capitalistas avançados, foi implantado para 

transcender às barreiras culturais e regulamentares em todo o mundo. O comércio 

capturou as organizações desportivas e os seus produtos para dar-lhes legitimidade, 

diversão e camuflagem. Os funcionários de tempo parcial nas federações com renda 

fora do esporte foram substituídos por criaturas de tempo integral compatíveis, 

interessados em implantar o novo conceito de "direitos de comercialização". Os 

intermediários - as agências de marketing - secretamente lavaram os subornos que 

receberam pensamento no esporte na linha das necessidades de marcas globais. A 

ISL [International Sport and Leisure – empresa suiça de marketing esportivo] foi a 

intermediária criada para um tráfego de duas vias: entregar os esportes em uma 

forma aceitável para o capitalismo e transmitir as propinas para os funcionários que 

assinaram os contratos. Nada de ilegal acorreu. Eles estavam todos se movendo em 

um mundo extra-territorial com pouca mídia ou escrutínio regulamentar, com uma 

determinação inquestionável de fazer lucro com a atividade do esporte. Esse lucro 

                                                      
51 As oportunidades de negócios que resultam de maior evento esportivo do mundo são abundantes. Os projetos 

infraestruturarais geram construções lucrativos, dentre outros relacionados com contratos de licitação, que muitas vezes são 

financiados pelos países de anfitriões e por seus governos. A Copa do Mundo é, assim, um catalisador para a competição - 

não só entre estrelas do futebol, mas também entre os muitos empreiteiros públicos e privados para as propostas múltiplas 

que fluem a partir desses eventos altamente financiados. Há ampla oportunidade para os indivíduos corruptos influenciarem 

os resultados através de subornos, fraudes e extorsão, aumentando assim o risco de conflitos de interesse e, em última 

instância, corrupção. [The business opportunities that stem from the world’s biggest sporting event are plentiful. The 

infrastructure projects generate lucrative construction and other related tendering contracts, which are often financed by 

host nations and their governments. The FIFA World Cup is thus a catalyst for competition – not only among football stars, 

but also among the many private and public contenders for the multiple tenders that flow from these highly financed events. 

There is ample opportunity for corrupt individuals to influence outcomes through bribes, fraud and extortion, thereby 

increasing the risk of conflicts of interest and, ultimately, corruption]. HENZENBERG. Collette Schulz (org), op, cit, p.3. 
52 A estrutura contratual complexa, a diversidade de habilidades, as diferentes fases do projeto, o grande tamanho, a 

singularidade e a complexidade dos projetos, a ocultação de alguns itens de trabalho por outros itens, a falta de transparência 

na indústria, e a extensão do envolvimento do governo, tudo contribui para um ambiente em que a corrupção e fraude sejam 

difíceis de prevenir e detectar. Estas preocupações não são hipotéticos, nem são exclusivas da África do Sul. Quando a semi-

final da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha foi disputada no estádio Allianz de Munique, muitos comentaristas se 

debruçaram sobre o fato de que o presidente do clube de anfitrião e seu filho tinham sido acusados (e, em último caso 

condenados) por receber propinas no valor superior a R30 milhões em troca de contratos visando alterar o local de preparação 

para a Copa do World. [The complex contractual structure, the diversity of skills, different project phases, the large size, 

uniqueness and complexity of projects, the concealment of some items of work by other items, the lack of transparency in the 

industry, and the extent of government involvement all contribute to an environment in which bribery and fraud can be 

difficult to prevent and detect. These concerns are not hypothetical, nor are they unique to South Africa. When the semi-final 

of the 2006 World Cup in Germany was played in the Munich Allianz stadium, many commentators glossed over the fact that 

the president of the hosting club and his son had been accused (and in the latter case convicted) of receiving bribes worth 

over R30 million in exchange for contracts linked to revamping the venue in preparation for the World Cup]. 

HENZENBERG. Collette Schulz (org), op, cit, p. 8. 
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não foi sempre medido em dólares; influência - hegemonia - se tornaria mais 

importante. Dominação cultural iria salvaguardar os objectivos capitalistas. Se a 

corrupção é definida como o abuso de cargo público em benefício privado, então, na 

minha opinião, a FIFA criou um modelo de corrupção mundial institucionalizada. A 

FIFA exporta corrupção de Zurique para o mundo
53

. 

 

A avidez pelo lucro e pelo dinheiro. O gozo, o disfrute e o prazer angariados pela 

riqueza.  A busca por influência geosócio-política. Estes são os valores esposados pela FIFA. 

A ética da acumulação funda seu fim, assim como o negócio funda a sua essência prática e 

terrena, sua razão de ser e de existir. A ideologia do desenvolvimento e da integração entre 

nações e culturas, a reprodução da disputa entre “nacionalidades” como meio de criação de 

um suposto orgulho popular, manifestam-se como disfasces, manobras e ludíbrios para que tal 

entidade perpetre a corrupção e a extorsão indireta a Estados, grupos e indivídos. Este é o 

meio pelo qual universaliza e massifica o modelo vitorioso de esporte e, portanto, o mais 

lucrativo modelo  conformado: o futebol-produto. Para garantir que este padrão se reproduza, 

a FIFA se vale das mais diversas práticas. Novamente Andrew Jennings: 

 

Minha análise da evidência revela, a meu ver, que ao longo de três décadas, 

Havelange e Blatter procuraram e alimentaram administradores corruptos, 

especialmente no mundo em desenvolvimento. Legisladores e promotores públicos 

foram intimidados pela insistência da FIFA e que seus negócios não podiam ser 

interferidos pelos governos eleitos. Juntamente com o COI, a FIFA afirma 

"autonomia" para o esporte com o argumento frágil de que os governos não devem 

ter permissão para interferir na "independência" das federações desportivas. A 

sugestão risível de que estas federações, tantas vezes manchadas por escândalos de 

votos de cabresto [ballot rigging], corrupção e escandalos de ingressos, devem estar 

acima da lei, é aceito pela maioria dos governos, a maioria das vezes
54

. 

 

Onde estas práticas estão presentes, torna-se dificil afirmar que existam ganhos 

                                                      
53 Sport – and especially football, the most popular of all – became an essential weapon in the creation of new global markets 

and the penetration of discrete and sometimes resistant national identities. The concept of ‘universal’ highly competitive 

sports, nurtured in the advanced capitalist nations, was deployed to transcend cultural and regulatory barriers worldwide. 

Commerce acquired the sports organisations and their products to give them legitimacy, diversion and camouflage. The part-

time officials in the federations with incomes outside sport were replaced by full-time compliant creatures, keen to deploy the 

new concept of ‘marketing rights’. The middlemen – the marketing agencies – covertly laundered the bribes that got sport’s 

thinking in line with the needs of global brands. ISL was the intermediary created for a two-way traffic: delivering the sports 

in a form acceptable to capitalism and transmitting the kickbacks to the officials who signed the contracts. Nothing illegal 

had happened. They were all moving into an extra-territorial world with little media or regulatory scrutiny, with an 

unquestioned determination to make profit out of the activity of sport. That profit wasn’t always measured in dollars; 

influence – hegemony – would become as important. Cultural dominance would safeguard capitalist objectives. If corruption 

is defined as the abuse of public office for private gain then, in my opinion, FIFA has created a model of institutionalised 

global corruption. FIFA exports corruption from Zurich to the world. My analysis of the evidence reveals, in my view, that 

over three decades, Havelange and Blatter sought out and nurtured corrupt administrators, especially in the developing world. 

Legislators and public prosecutors have been cowed by FIFA’s insistence that its affairs may not be meddled in by elected 

governments. Together with the IOC, FIFA claims ‘autonomy’ for sport with the thin argument that governments must not be 

permitted to interfere in the ‘independence’ of sports federations. The risible suggestion that these federations, so often 

tarnished by ballot rigging, corruption and ticket scandals, should be above the law, is accepted by most governments, most 

of the time. HENZENBERG. Collette Schulz (org), op, cit, p.91. 
54 My analysis of the evidence reveals, in my view, that over three decades, Havelange and Blatter sought out and nurtured 
corrupt administrators, especially in the developing world. Legislators and public prosecutors have been cowed by FIFA’s 
insistence that its affairs may not be meddled in by elected governments. Together with the IOC, FIFA claims ‘autonomy’ for 
sport with the thin argument that governments must not be permitted to interfere in the ‘independence’ of sports federations. 
The risible suggestion that these federations, so often tarnished by ballot rigging, corruption and ticket scandals, should be 
above the law, is accepted by most governments, most of the time. HENZENBERG. Collette Schulz (org), op, cit, p.91. 
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públicos, uma vez que a apropriação torna-se sempre privada. A filosofia da FIFA 

consubstancia-se no lucro, nada mais. Se o futebol não fosse lucrativo, não existiria “vontade” 

da FIFA em “comover o mundo” por via do esporte, conforme anuncia nos seus documentos. 

O futebol, assim, seria uma mera prática cultural marcadamemnte estranha e periférica, senão 

marginal. A FIFA não é o mero “organizador” de um evento. Ela constitui-se num organismo 

internacional poderosíssimo no campo da política, da econômico e da cultura capaz de ditar 

tendências sociais e intervir indiretamente nos Estados e nas cidades anfitriãs da Copa do 

Mundo por via de sua influência. 

Sua tamanha intervenção torna-a capaz de pressionar por mudanças no próprio 

tecido urbano das cidades com as obras de infraestrutura a serem realizadas de acordo com os 

parâmetros impostos pela FIFA e não pelas necessidades reais das cidades. Cabe notar que, no 

plano jurídico, a FIFA detem poder para pressionar o parlamento das nações de maneira a 

aprovar leis ou mesmo flexibilizar as normas jurídicas existentes visando garantir a 

consecução do seu modelo de Copa do Mundo. Como exemplo disso, podemos citar a Lei 

Geral da Copa, a flexibilização da Lei de Licitações com o Regime Diferenciado de 

Contratação (RDC), a flexibilização da legislação urbanística e municipal, a suspensão do 

estatuto do torcedor. 

Ao passo que o seu poderio econômico desenvolve seu poder político real de 

intervenção, a sua pujança econômica também cria poder de controle no campo da cultura de 

massas, uma vez que a FIFA apresenta-se como uma das maiores promotoras, juntamente com 

o Comitê Olímpico Internacional (COI), do modelo esporte-espetáculo e futebol-empresa, que 

é um dos maiores veículos mundiais de massificação da cultura, de estandadização de 

comportamentos, da padronização do consumo e da mercantilização das práticas esportivas. A 

Copa do Mundo tem íntima ligação com a Indústria Cultural. 

Entretanto, torna-se comum a reprodução do discurso apaixonado quando a 

questão envolve o esporte de maneira geral e os megaeventos. Embora a opinião da 

transcrição abaixo não se reporte diretamente à Copa do Mundo, a citação serve para que se 

apreenda o sentido, o conteúdo, o poder e o uso político que o esporte-espetáculo tem na 

gênese da consciência coletiva, na petrificação de um imaginário mistificado, no 

enraizamento da ideologia assimilada e na formação da uma opinião pública extasiada e 

acrítica quando o assunto são os megaeventos: 

[...] o jornalista Sérgio Sá Leitão – talvez inspirado em comentaristas norte- 

americanos – fazia uma apologia ao que considerava ser a emergência de uma nova 

ordem esportiva mundial: ‘Barcelona consagra a nova ordem esportiva do planeta. 

Não há espaço para a nostalgia do amadorismo, nem tempo para disputas 
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ideológicas. A organização e a participação marcam a 25a edição dos Jogos 

Olímpicos, que começa no próximo sábado e termina em 9 de agosto. Finalmente o 

esporte é apenas espetáculo. E negócio. A palavra recorde acompanha os números 

de Barcelona: recorde de atletas, recorde de investimentos, recorde de países e 

companhias. Mas o impacto da Olimpíada catalã não se deve apenas a seus 

retumbantes números. Ela simplesmente celebra o novo esporte. Suas provas 

transpiram significativas vitórias da humanidade: • A vitória do capitalismo sobre o 

comunismo. Com o fim da dualidade imperial da Guerra Fria, a nova ordem 

internacional molda um esporte livre e capitalista. Seus ícones são a fragmentada 

Ex-União Soviética e uma poderosa Alemanha unificada. • A vitória do 

profissionalismo sobre o falso amadorismo. Esta é a Olimpíada de Michael Jordan, 

líder do “Time dos Sonhos” – a seleção mais forte que um país jamais montou em 

qualquer esporte. Os jogadores do time norte-americano de basquete recebem 

fortunas. O Muro de Berlim do esporte cai em Barcelona nas cestas do espetacular e 

rico Jordan. • A vitória da tecnologia sobre a fantasia de um esporte pré-industrial. 

Estes são os Jogos dos produtos higt-tech, que influenciam as performances dos 

atletas tanto quanto seus músculos – como as malhas de natação com atrito inferior 

ao da pele. Barcelona é a vitrine de uma indústria hiperdesenvolvida. • A vitória da 

competição sobre a política. Não há boicotes. Os melhores atletas estão frente a 

frente, competindo sem política. Inclusive os da África do Sul. Este é o novo 

esporte. Multimilionário e superproduzido. Seu Olimpo está armado em Barcelona. 

Nunca foi tão prazeroso e eletrizante assistir um evento esportivo. Deleite-se
55

’ 

 

Este é um exemplo claro do efeito inebriante e político que a grande lógica do 

megaevento desencadeia na opinião pública, opinião esta que entra nos meios de comunicação 

e passa a ser reproduzida e repetida incessantemente. A Copa do Mundo e as práticas da FIFA 

são, ao mesmo tempo, produtoras e produzidas, reprodutoras e reproduzidas do e pelo 

capitalismo, bem como por sua ideologia maior: a geração de lucro. 

 

1.4 A natureza dos investimentos para a copa do Mundo de 2014. 

 

Dentre as 18 (dezoito) cidades candidatas, 12 (doze) foram selecionadas como 

sedes da Copa no Brasil. Hoje, segundo dados do Tribunal de Contas da União (TCU)
56

, os 

investimentos por cidades estão orçados em: São Paulo (R$ 6,2 bilhões); Rio de Janeiro (R$ 

3,8 bilhões); Belo Horizonte (R$ 2,5 bilhões); Cuiabá (R$ 2 bilhões); Porto Alegre (R$ 1,8 

bilhão); Natal (R$ 1,7 bilhão); Fortaleza (R$ 1,7 bilhão); Brasília (R$ 1,5 bilhão); Recife (R$ 

1,4 bilhão); Curitiba (R$ 911 milhões); Salvador (R$ 687 milhões). 

 

 

 

 

                                                      
55 LEITÃO, S. S. “Olimpíada consagra nova ordem esportiva”, Folha de São Paulo, 19/07/1992, Caderno Especial, p. 1, 

Apud. PRONI, Marcelo Weshaupt. Op.,Cit., p.138. 
56TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TCU na Copa, p.14. Disponível em: 

<.http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2513341.PDF>. Acesso em: 17/01/13. 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2513341.PDF


37 
 

GRÁFICO 1. 

 

FONTE: Tribunal de Contas da União.O TCU na Copa do Mudo de 2014. Relatório da Situação. Brasília, dezembro de 2012.  

 

Conforme salienta o TCU, estes valores correspondem a uma estimativa de gastos 

que podem ser modificados. Cabe salientar, inclusive, que ao longo das três etapas dos 

balanços
57

 da Copa do Mundo 2014, realizados pelo Ministério do Esporte, estes valores já 

haviam sofrido modificações desde 2010. Estes são os valores mais atuais. 

Abaixo vê-se o detalhamento dos investimentos
58

 de cada cidade-sede referente à 

mobilidade urbana, às arenas, aos aeroportos, aos portos e ao turismo. 

 

TABELA 1. 

 

FONTE: Tribunal de Contas da União.O TCU na Copa do Mudo de 2014. Relatório da Situação. Brasília, dezembro de 2012.  

 

                                                      
57 É possível acessar os três balanços realizados via site do ministério do esporte ou em: 

<http://www.esporte.gov.br/futebolDireitosTorcedor/copa2014/compromissosCopa2014.jsp>. Acesso em: 17/01/12 
58 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, op, cit, p.14 

http://www.esporte.gov.br/futebolDireitosTorcedor/copa2014/compromissosCopa2014.jsp
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Percebemos pela tabela que o valor total estimado para a Copa do Mundo no 

Brasil será de, aproximadamente, 29,3 bilhões. Deste valor, aproximadamente 12 bilhões 

serão destinados para as obras de mobilidade urbana (avenidas, ruas, trilhos, acesso aos 

estádios, urbanização etc), correspondendo a 40,9% do total, representando a maior soma de 

investimentos. Segue tabela
59

 acerca das obras de mobilidade: 

 

TABELA 2: 

 

FONTE: Portal da Copa. 

 

É preciso conhecer também o panorama de investimentos segundo área de 

investimento e seus respectivos financiadores: 

TABELA 3: 

 

FONTE: Tribunal de Contas da União.O TCU na Copa do Mudo de 2014. Relatório da Situação. Brasília, dezembro de 2012.  

 

                                                      
59 BALANÇO do Governo Federal mostra avanço nas obras da Copa. Portal da Copa. 23 de maio de 2012. Disponível em: 

http://www.copa2014.gov.br/pt-br/noticia/balanco-mostra-avanco-nas-obras-da-copa. Acesso em: 19/12/12. 

http://www.copa2014.gov.br/pt-br/noticia/balanco-mostra-avanco-nas-obras-da-copa
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Pela tabela, o principal financiador da Copa do Mundo será o Governo Federal, a 

Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). Os Governos locais arcarão com 23% do total e a iniciativa privada com somente 

14,5% do valor. A iniciativa privada local, mesmo investindo pouco, será uma das maiores 

beneficiadas com a Copa, ao lado da FIFA, dos patrocinadores oficiais do evento e das 

empresas internacionais (conforme analisamos na seção anterior). Aos Governos Federal, 

Estadual e Municipal caberia o ônus de arcar com a Copa e manter a estrutura deixada. 

Conforme análise anterior, os legados são difíceis de precisar para as cidades-sedes (embora 

existam estudos que asseverem o contrário). 

Os três governos financiarão as obras de infraestrutura urbana enquanto, o 

BNDES financiará os estádios. A Caixa Econômica Federal será a principal financiadora da 

Copa na região Nordeste, vindo a despender 47,3% do total previsto
60

. Os recursos destinados 

ao megaevento Copa do Mundo no Brasil e em Fortaleza é eminentemente público e federal. 

No caso de Fortaleza cabe fazer um pequeno resgate. Em meados de 2009, o 

Governo do Estado do Ceará, em parceria com a Prefeitura Municipal, publicizaram um 

documento de 111 páginas intitulado de “Programação Sistemática de Investimentos para 

Suporte à Copa do Mundo da FIFA de 2014 no Ambiente Metropolitano – Capital e 

Interior
61

”. Neste documento, foi informado que os gastos para a Copa do Mundo de 2014 

seriam de aproximadamente 9,4 bilhões de reais.  

Assim, a Copa em Fortaleza teria nove áreas de investimentos prioritários, a 

saber: estádios (4,8%); meio ambiente e saneamento básico (18,7%); transporte e logística 

(63,3%); segurança (1,2%); saúde (2,6%); energia e telecomunicações (0,5%); turismo (9%). 

Percebemos que as intervenções para a Copa do Mundo no Ceará são amplas, revelando que o 

Mundial não se restringiria a um mero evento esportivo, uma vez que é manifesto o intento de 

realizar amplas mudanças estruturais nas cidades. Novamente, a área que concentraria mais 

investimentos seria a ligada ao transporte e mobilidade. 

Cabe alertar que a “Programação Sistemática” se tratava de um amplo projeto de 

governo contando com parcerias no âmbito municipal, estadual, federal e iniciativa privada. 

Entretanto, apenas poucas das obras elencadas naquele documento estão hoje inscritas na 

Matriz de Responsabilidade para a Copa do Mundo 2014. Em suma: tratava-se de um projeto 

de Estado e não especificamente um projeto da FIFA. O Estado, valendo-se da lógica de 

                                                      
60 BETARELLI JUNIOR, Admir Antonio et al, op, cit. 
61 Este documento foi apresentado pelo Governo do Estado do Ceará e pela Prefeitura Municipal de Fortaleza em inúmeros 

eventos de Fortaleza ao longo do ano de 2009. Trata-se de um pacote adicional às exigências da FIFA. Dispomos em CD. 
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circulação de riqueza do evento Copa, buscaria catalisar e canalizar muitos investimentos para 

áreas diversas da sociedade. Entretanto, isso não passou de uma vontade governamental. 

Hodiernamente, de acordo com dados atuais do TCU, conforme vimos acima, o 

valor estimado para a com a Copa em Fortaleza representa R$ 1,7 (um bilhão e setecentos e 

seis mil reais), valor este bem mais modesto do que o anteriormente anunciado pela Prefeitura 

e pelo Governo do Estado do Ceará em 2009, que era de R$ 9,4 (nove bilhões e quatrocentos 

mil reais). Deste valor de atual, 32,94% será unicamente para as obras de mobilidade urbana. 

Segundo a Matriz de Responsabilidade
62

 para a Copa (firmada entre a União, por 

meio do Ministério do Esporte, o Governo do Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, em 13 de janeiro de 2010) a União se responsabilizará por custear e executar: i) 

aeroportos (terminais de passageiros, pistas e pátios); e ii) portos (terminais turísticos). Os 

Governos Estadual e Municipal são responsáveis: i) pela mobilidade urbana; ii) pelos estádios 

e seu entorno; iii) pelo entorno de aeroportos; iv) pelo entorno de terminais turísticos 

portuários. 

São obras para a Copa do Mundo em Fortaleza, conforme os Termos Aditivos
63

 e 

Anexos
64

 à Matriz de Responsabilidade, o que segue: 

Mobilidade urbana. 1) VLT – Parangaba/Mucuripe (265,5 milhões); 2) Corredor 

– Norte/Sul – Via Expressa (98 milhões); 3) BRT – Bus Rapid Transit: Dedé Brasil (41,6 

milhões); 4) BRT: projeto Raul Barbosa (53,6 milhões); 5) BRT: Av. Alberto Craveiro (33,7 

milhões); 6) BRT: Av. Paulino Rocha (34,6 milhões); 7) Estações Padre Cícero e Montese (35 

milhões). Infraestrutura aeroportuária. 1) Aeroporto Internacional Pinto Martins (279,5 

milhões); 2) Terminal marítimo do Mucuripe (105, 9 milhões). Estádio e arena. 1) Reforma 

do Estádio Castelão (623 milhões).  

Conforme se percebe, o VLT é a terceira obra mais cara para a realização do 

Mundial em Fortaleza, cujo valor fica abaixo apenas das obras referentes à reforma do Estádio 

Castelão e da reforma do Aeroporto Pinto Martins. 

Outra grande preocupação acerca das obras de mobilidade urbana (além do temor 

de superfaturamento, de endividamento público, dos “elefantes brancos”, dos legados 
                                                      
62Disponível em: http://www.copa2014.gov.br/pt-br/sobre-a-copa/matriz-de-responsabilidades e  

http://www.transparencia.gov.br/copa2014/arquivos/17%20-%20Fortaleza%20-

%20Matriz%20de%20Responsabilidades.pdf. Acesso em: 17/01/13. 
63Disponível em: http://www.transparencia.gov.br/copa2014/arquivos/18%20-%20Fortaleza%20-

%20Matriz%20de%20Responsabilidades%20-%20Aditivo%2001.pdf. Acesso em: 

18/01/12http://www.transparencia.gov.br/copa2014/arquivos/Termo%20Aditivo%20Fortaleza%20-%20Maio%202012.pdf.  
64 Disponível em: anexo A. http://www.copa2014.gov.br/sites/default/files/publicas/sobre-a-copa/matriz-de-

responsabilidades/ce/anexo.pdf; Anexo B. http://www.transparencia.gov.br/copa2014/arquivos/19%20-%20Fortaleza%20-

%20Arena%20e%20Mobilidade%20Urbana.pdf; Anexo C. http://www.transparencia.gov.br/copa2014/arquivos/20%20-

%20Fortaleza%20-%20Aeroporto.pdf; Anexo D. http://www.transparencia.gov.br/copa2014/arquivos/21%20-

%20Fortaleza%20-%20Porto.pdf. Acesso em: 18/01/13. 

http://www.copa2014.gov.br/pt-br/sobre-a-copa/matriz-de-responsabilidades
http://www.transparencia.gov.br/copa2014/arquivos/17%20-%20Fortaleza%20-%20Matriz%20de%20Responsabilidades.pdf
http://www.transparencia.gov.br/copa2014/arquivos/17%20-%20Fortaleza%20-%20Matriz%20de%20Responsabilidades.pdf
http://www.transparencia.gov.br/copa2014/arquivos/18%20-%20Fortaleza%20-%20Matriz%20de%20Responsabilidades%20-%20Aditivo%2001.pdf
http://www.transparencia.gov.br/copa2014/arquivos/18%20-%20Fortaleza%20-%20Matriz%20de%20Responsabilidades%20-%20Aditivo%2001.pdf
http://www.transparencia.gov.br/copa2014/arquivos/Termo%20Aditivo%20Fortaleza%20-%20Maio%202012.pdf
http://www.copa2014.gov.br/sites/default/files/publicas/sobre-a-copa/matriz-de-responsabilidades/ce/anexo.pdf
http://www.copa2014.gov.br/sites/default/files/publicas/sobre-a-copa/matriz-de-responsabilidades/ce/anexo.pdf
http://www.transparencia.gov.br/copa2014/arquivos/19%20-%20Fortaleza%20-%20Arena%20e%20Mobilidade%20Urbana.pdf
http://www.transparencia.gov.br/copa2014/arquivos/19%20-%20Fortaleza%20-%20Arena%20e%20Mobilidade%20Urbana.pdf
http://www.transparencia.gov.br/copa2014/arquivos/20%20-%20Fortaleza%20-%20Aeroporto.pdf
http://www.transparencia.gov.br/copa2014/arquivos/20%20-%20Fortaleza%20-%20Aeroporto.pdf
http://www.transparencia.gov.br/copa2014/arquivos/21%20-%20Fortaleza%20-%20Porto.pdf
http://www.transparencia.gov.br/copa2014/arquivos/21%20-%20Fortaleza%20-%20Porto.pdf
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negativos deixados para a cidade de uma forma geral) existe o risco de remoção de 

populações, de negociação fundada em baixas indenizações, de segregação socioespacial e de 

higienização social da pobreza. 

Em diversas localidades onde se intenta implantar o sistema de VLT em Fortaleza 

residem milhares de famílias que serão afetadas com a instalação desta obra. Este será o ponto 

que abordaremos no próximo capítulo, juntamente relacionado com o direito à cidade e o 

direito à moradia. 
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2. O DIREITO À CIDADE  E O DIREITO À MORADIA. 

 

No capítulo anterior, apresentei a discussão geral da Copa do Mundo, a 

consolidação da FIFA e o método de afirmação do seu poderio sobre o futebol, a sua 

expansão e influência internacional. Também analisei o modelo hegemônico promovido pela 

FIFA nos seus torneios, o futebol-empresa e o esporte-espetáculo, de modo a demonstrar 

como tal padrão esportivo e futebolístico influenciam as nações, os países-sedes e a própria 

opinião pública como um todo acerca dos tão apregoadas legados do evento Copa. Discuti, 

resumidamente, os legados destes mundiais e maneira como é difícil precisá-los. Por fim, 

expus a natureza dos gastos da Copa do Mundo para o Brasil e para a cidade de Fortaleza. 

Neste capítulo farei a discussão acerca do direito à cidade e do direito à moradia 

passando pelo estudo de teóricos no campo da sociologia, da geografia e do direito. 

Apresentarei os tratados e convenções internacionais que asseguram o direito à moradia, bem 

como percorrerei alguns pontos da legislação nacional. Ao fim, esporei o debate da 

especulação imobiliária na conjuntura da Copa do Mundo e sua interseção com o Direito. 

  

2.1 A produção social do espaço urbano e o direito à cidade. 

 

O processo de urbanização no Brasil trouxe para as suas metrópoles os principais 

focos de concentração de problemas. O tamanho dos centros metropolitanos desponta 

diversos aspectos ativos da dialética social e espacial. A concentração demográfica e a 

importância que a cidade adquiriu ao longo de amplo processo histórico trouxe 

transformações qualitativas e quantitativas. Algumas destas transformações já existiam, outras 

foram aprofundadas. As que anteriormente se manifestavam de forma latente, explodiram, 

podendo-se falar em uma hipotética crise metropolitana e urbana.  No bojo desta crise, 

existem sérias questões e enfrentamentos, tais como: violência, tráfico de drogas, degradação 

ambiental, ingovernabilidade urbana, segregação sócio-espacial, falta de moradias, educação e 

saúde precárias, pobreza, fome, concentração de riqueza, poluição. 

Nos momentos de crise ou de grandes desafios surgem propostas e caminhos para 

a problemática posta. A crise não deve ser tomada apenas como a representação da tragédia 

visível, mas o momento em que se abrem as possibilidades para reformulação do real, sendo 

ao mesmo tempo risco e oportunidade. Neste cenário, o debate sobre a produção social do 

espaço urbano, bem como o direito à cidade, são dotados de importância, uma vez que 



43 
 

qualificam a análise do campo do possível, inclusive para politizar os problemas, enfrentando-

os na causa e não nas consequências. 

No presente estudo, deter-me-ei à problemática da moradia e do direito à cidade, 

visando demostrar de que maneira o evento Copa do Mundo viola ambos. Portanto, farei uma 

análise das principais teorias acerca da chamada questão urbana, de modo a elucidar melhor 

em que consiste o direito à cidade e o direito à moradia. 

 

2.1.1. A Escola de Chicago e os fundamentos do estudo sobre a cidade. 

 

O pensamento social, partindo das formulações mais antigas com Auguste Comte, 

vinculava as formas de comunidade aos processos de organização. Nos primeiros 

desdobramentos e estudos sobre o espaço urbano, aludia-se para a disposição social da cidade 

como um órgão real do organismo social, fazendo uma comparação complexa e biológica na 

qual a vida social poderia ser analisada se comparada ao funcionamento de uma célula.  

Com Hebert Spencer foi utilizado o conceito evolucionista de Darwin de 

competição entre espécies para justificar a produção de uma organização social dotada de 

complexidade. Para Spencer, tanto no âmbito biológico como no social, a dimensão física 

levaria à diferenciação de funcionamento, que ele entendeu como a divisão do trabalho no 

âmbito da sociedade. Estreitava-se a relação entre a estrutura biológica e as formas de vidas 

sociais. A analogia biológica fundou a base da teorização ecológica que foi transposta para a 

ciência urbana no campo da sociologia, geografia e economia. O problema da perspectiva 

ecológica é evidente, já que se utiliza da analogia biológica para fundar o alicerce do 

pensamento sobre o espaço. 

A sociologia alemã de Georg Simmel foi uma das precursoras sobre o estudo das 

cidades e do comportamento metropolitano antes da Primeira Guerra Mundial. Simmel partia 

da discussão psicossociológica
65

 de crise de personalidade humana que estava submetida a 

excessos de estimulação psíquica originada pela complexidade da vida nas grandes cidades. 

Simmel propôs a “necessidade de um processo de fragmentação das atividades e de uma forte 

                                                      
65 Embora a análise de Georg Simmel não se detenha a aspectos psicologistas da cultura urbana, cabe concordar com Castells 

que este ponto é bastante saliente em Simmel. “A base psicológica sobre a qual se constrói a individualidade metropolitana é 

a intensificação da vida emocional dos estímulos externos. O homem é a criatura cuja existência depende das diferenças, isto 

é, a sua mente é estimulada pelas diferenças existentes entre as sensações do momento e as precedentes”. SIMMEL, Georg. A 

metrópole e a vida do Espírito. In FORTUNA, Carlos (org.). Cidade, Cultura e Globalização. P. 31-32.  “Não existe 

porventura nenhum fenómeno psíquico tão incondicionalmente reservado à metrópole como a atitude blasé. Ela é, em 

primeiro lugar, a consequência dos estímulos nervosos que, em acelerada mudança, emergem com todos os seus contrastes e 

dos quais a intensificação da racionalidade metropolitana parece resultar. (...). A essência da atitude blasé encontra-se na 

indiferença perante as distinções entre as coisas. SIMMEL, Georg. Ob. Cit. P. 35.  
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limitação dos compromissos do indivíduo nos seus diferentes papéis, única defesa possível 

contra um desequilíbrio geral motivado pela multiplicidade de impulsos contraditórios”.
66

   

As primeiras abordagens de maior envergadura sociológica, conforme Mark 

Gottdiener, partiram de investigadores de Chicago, o que ficou conhecido como Escola de 

Chicago. Pelo termo Escola de Chicago
67

 costuma-se indicar um volume de pesquisas 

sociológicas realizadas por estudantes e professores da Universidade de Chicago entre 1915 e 

1940. Entretanto, cabe assinalar que, comumente, não se trata de uma escola ou corrente 

homogênea de pensamento com teoria comum definida e acabada. Trata-se, na verdade de um 

movimento que contou com representantes e teorias diversas que em determinados pontos 

convergiram no âmbito da análise sociológica americana, tendo como foco a pesquisa 

empírica
68

 e qualitativa
69

. 

Os precursores da abordagem ecológica da sociologia urbana da Escola de 

Chicago foram Robert E. Park
70

, Ernest W. Burgess e Roderick D McKenzie.  

Para Robert Park o padrão urbano deveria ser explicado pela natureza humana, 

que era concebida como o ligação entre anseios distintivos e específicos da espécie humana: o 

natural biótico e o cultural.  

 

O anseio biótico deu origem a formas de organização espacial, produzidas pela força 

darwinista de competição. Segundo Park, sob sistema econômico tipo laissez-faire, a 

luta pela sobrevivência num espaço confinado suscitou uma divisão funcional do 

trabalho: “a cidade oferece um mercado para talentos espaciais do indivíduo. A 

competição pessoal tende a escolher para cada tarefa especial o indivíduo mais 

adequado e cumpri-la”.
71

  

 

Para Park a ordem espacial de uma cidade funda-se na competição econômica por 

trabalho, o que acarreta a própria divisão do trabalho. 

No campo cultural, Park compreendia que o ser humano, por ser animal 

comunicador, realizava trocas simbólicas, entendimentos comuns e exercitava a sua liberdade, 

bem como administraria suas escolhas. Isto tornou possível a cooperação e a competição entre 

os indivíduos, bem como o estabelecimento da “ordem moral”, que era constituída de 

                                                      
66 CASTELLS, Manuel. A questão urbana. São Paulo: Paz e Terra. 2009, 4.ed. p. 128. 
67 Um dos pontos de destaque da sociologia de Chicago foi o desenvolvimento de métodos de investigação que até então 

eram pouco utilizados ou não utilizados como a utilização de documentos pessoais, o trabalho de campo sistemático, a 

exploração de fontes primárias etc. Antes do desenvolvimento das pesquisas da Escola de Chicago a sociologia estava 

impregnada por pesquisas sociais mais próximas do jornalismo investigativo do que propriamente para a investigação 

cientifica.  
68 É importante salientar que foi a existência de diversos problemas urbanos na cidade de Chicago, como a criminalidade, que 

fizeram com que as pesquisas de cunho empírico se desenvolvessem, bem como a teorização sobre a cidade. 
69 Escola de Chicago. P. 7. 
70 Considerando as limitações desta pesquisa, me deterei a analisar apenas o pensamento de Robert Park por ser o expoente 

de maior envergadura e que sintetiza boa parte da contribuição da primeira fase da Escola de Chicago.  
71 GOTTDIENER, Mark. A produção social do espaço urbano. São Paulo: EDUSP. 1997. 2 ed. p. 38. 
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sentimentos comuns que se desenvolviam no tempo. A dialética das ordens morais fundadas 

na competição/cooperação produziu uma variação na cidade, que repousava na divisão 

econômica do trabalho
72

. Em Park, a base cultural se mesclava com a base biótica. 

Entretanto, a sua ecologia e sociologia urbanas passaram a orientar-se fortemente 

pelos aspectos sociobiogênicos de interação e relação humana enquanto modo de explicar e 

teorizar, conforme Mark Gottdiener: 

 

Ao vincular o comportamento humano à competição econômica e a ordem social ao 

desdobramento espacial da divisão do trabalho, a primeira Escola de Chicago 

defendia uma perspectiva comportamental. Além disso, seus membros desdenharam 

a importância dos valores culturais na interação social, a fim de se empenharem no 

isolamento de impulsos sociobiogênicos específicos que poderiam ser generalizados 

a todas cidades, por ajudarem a estruturar o espaço. (…). Essa perspectiva evoluiu 

dentro de um quadro que, virtualmente, equiparava a sociologia urbana à ecologia. 

Em suma a primeira Escola de Chicago colocou três asserções teóricas: a eficácia da 

analogia biológica, o emprego de princípios darwinianos sociais para explicar o 

comportamento humano e a relegação de valores simbólicos ao campo da psicologia 

social por serem secundários para o primado da competição econômica.
73

  

 

 

A análise de Park peca pelo apelo à análise biológica ao comparar a produção do 

espaço com os mecanismos celulares, relegando a interação entre indivíduos à mera 

competição econômica por trabalho, manifestando uma relação de proximidade com o 

darwinismo aplicado à sociedade. Para a Park: 

 

(…) a cidade é algo mais do que um amontoado de homens individuais e de 

conveniências sociais, ruas, edifícios, luz elétrica, linhas de bonde, telefones etc.; 

algo mais também do que uma mera constelação de instituições e dispositivos 

administrativos (…). Antes a cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes 

e tradições e dos sentimentos e atitudes organizados, inerentes a esses costumes e 

transmitidos por essa tradição. Em outras palavras, a cidade não é meramente um 

mecanismo físico e uma construção artificial. Está envolvida nos processos vitais 

das pessoas que a compõem; é um produto da natureza, e particularmente da 

natureza humana.
74

 

 

Se, por um lado, Park compreende a cidade para além do físico, por outro ele a 

envolve em um estado de espírito, produto da natureza humana e como “habitat natural do 

homem civilizado”
75

. Aqui repousa outra crítica a Park, uma vez que torna-se inviável 

precisar o caráter do estado ou da natureza humana
76

 ou mesmo afirmar, sem base empírica, 

                                                      
72 GOTTDIENER, Mark. Op. Cit. p. 38. 
73 GOTTDIENER, Mark. Op. Cit. P 39 
74 PARK, Robert Ezra. A cidade: sugestões para a investigação do comportamento humano no meio urbano. P 29.  
75 PARK, Robert Ezra.  P31 
76 “A apoiado na ecologia animal, ele vai desenvolver toda uma teoria da luta pelo espaço. Baseado em uma frágil e 

desacreditada base como a ‘natureza humana’, Park distingue na cidade uma dupla organização: a física e a moral”.   BLAY, 

Eva Alterman (org.). A luta pelo espaço. Textos de sociologia urbana. Petrópolis: Vozes, 1978, 1 ed., p. 12 
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que a cidade é produto da natureza humana ou habitat natural do homem. Neste quesito, a 

teoria de Park beira a um certo idealismo e ao comportamentalismo sem base empírica, 

mesmo tendo este autor realizado diversos estudos empíricos em Chicago. 

Por fim, cabe salientar que a teorização da expansão metropolitana fundada na 

competição por trabalho tornou-se uma base para as teorias ortodoxas do espaço uma vez que, 

afirmando-se a necessidade de conquista de espaços pela competição do trabalho, os 

precursores desta Escola acabaram por cultivar uma simpatia pelas ações de empresários que 

forneceriam o trabalho e reestruturariam a cidade visando acabar com áreas marginalizadas ou 

zonas de má fama em possíveis distritos comerciais. Por tal motivo, afirma-se a existência de 

uma certa simpatia dos precursores da Escola de Chicago com as ações de especuladores de 

terra, pois isso era considerado como necessário para o processo de crescimento urbano
77

. 

Embora, seja reconhecido que a Escola de Chicago contribuiu enormemente para 

os estudos empíricos da cidade e para uma sociologia pautada na ação
78

 e no interacionismo 

simbólico
79

 como postura metodológica e nos métodos de pesquisa, tal Escola compreendeu a 

organização do espaço da cidade emergiria dos resultados da 

interação/cooperação/competição social, numa fórmula análoga à força evolutiva de Darwin e 

da mão invisível do liberalismo de Adam Smith. 

 

2.1.2. As primeiras abordagens marxistas sobre a produção do espaço urbano. 

 

O desenvolvimento da “ciência” urbana convencional foi realizado pela 

perspectiva ecológica e pelo funcionalismo como paradigma. Por esta perspectiva, o 

desenvolvimento da cidade era compreendido como um processo natural. 

Na década de 1960, entretanto, surgiram novas ideias confrontantes ao modelo 

anterior, principalmente com o advento do maio de 1968, que contou com cerca de 20 milhões 

de trabalhadores às ruas em greve geral na França. As mobilizações se intensificaram para 

outros países e ganhou ares de uma visível contestação a diversos campos da sociedade. Tal 

manifestação, cuja existência esteve identificada, em parte, como produto do urbano, foi, 

posteriormente, designada de “revolução urbana”. O pós-68 foi rico em termos de produção 

                                                      
77 GOTTDIENER, Mark. Op. Cit.. pp 40-43 
78 COULON, Alain. A escola de Chicago. São Paulo: Papirus. 1 ed., pp. 18-24 
79 “Como o nome indica, o interacionismo simbólico sublinhou a natureza simbólica da vida social: as significações sociais 

dever ser consideradas como ‘produzidas pelas atividades interativas dos agentes’ (...). O que implica, para o observador que 

se proponha compreender e analisar essas significações, a adoção de uma postura metodológica que autorize essa análise. O 

pesquisador só pode ter acesso a esses fenômenos particulares que são as produções sociais significantes dos agentes quando 

participa, também como agente, do mundo que se propõe estudar”. (...). O internacionalismo simbólico “afirma que é a 

concepção que os agentes têm do mundo social que constitui, em última instância, o objeto essencial da investigação 

filosófica”. COULON, Alain. Op. Cit.. São Paulo: Papirus. 1 ed., pp. 19-20. 
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sobre a temática urbana e neste contexto surgiram as principais abordagens marxistas sobre o 

espaço
80

.  

A crítica marxista se preocupava não somente com a questão da pobreza, mas pela 

construção do design arquitetônico e do planejamento urbano irrefletido. Em suma: pela 

construção social do espaço urbano sob orientação do capitalismo. Neste sentido, a leitura 

marxista da realidade era em um só passo um debate social, econômico e político sobre o 

urbano e a desenho da cidade. 

Embora o próprio Marx tenha se detido pouco à análise da cidade, pode-se 

perceber que a partir de certas premissas os marxistas desenvolveram a teorização do espaço 

da cidade. Marx sustenta que a forma espacial está imbricada ao modo de produção de cada 

sociedade: 

 

A história antiga clássica é a história das cidades, porém de cidades baseadas na 

propriedade da terra e na agricultura; a história asiática é uma espécie de unidade 

indiferenciada de cidade e campo (a grande cidade, propriamente dita, deve ser 

considerada como um acampamento dos príncipes, superposto à verdadeira estrutura 

econômica); a Idade Média (período germânico) começa com o campo como cenário 

da história, cujo ulterior desenvolvimento ocorre, então, através da oposição entre 

cidade e campo; a (história) moderna consiste na urbanização do campo e não, como 

entre os antigos, na ruralização da cidade
81

. 

 

Se a cidade antiga era baseada na cidade, o campo era a o espaço em que a 

produção se desenvolvia, assim a cidade apresentava-se como ilhas urbanizadas em meio ao 

oceano rural. Na Idade Média, começa a aparecer a primeira oposição entre cidade e campo 

com o desenvolvimento das atividades artesanais na cidade. E, por fim, na era moderna a 

cidade mostra-se como o espaço de urbanização do que antes era zona rural. A partir do 

momento em que o modo de produção deixa de ser eminentemente rural e passa a ser cada 

vez mais urbano, a cidade explode como o locus hegemônico detentor das diversas atividades 

humanas (política, economia, cultura). Esta especialização e divisão entre campo e cidade é 

orientada pelo trabalho, que é a capacidade de intervenção na natureza, sobre a modo de 

produção. 

 

A maior divisão entre trabalho material e espiritual é a separação entre cidade e 

campo. (...). Com a cidade surge, ao mesmo tempo, a necessidade da administração, 

da polícia, dos impostos etc., em uma palavra, a necessidade de organização 

comunitária e, deste modo, da política em geral. Aqui se mostra, pela primeira vez a 

divisão da população em duas grandes classes, que se baseiam diretamente na 

divisão do trabalho e nos instrumentos da produção. A cidade é, de pronto, o fato de 

                                                      
80 GOTTDIENER, Mark. Op. Cit.. pp. 78, 79 
81 MARX, Karl. Formações econômicas pré-capitalistas. São Paulo: Paz e Terra. 1985, 4 ed. pp. 74-75. 
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concentração da população, dos instrumentos de produção, do capital, das fruições 

das necessidades (...).
82

 

 

A cidade deixa de apresentar-se como coadjuvante para ser o lugar precípuo onde 

se estabelece o poder político, a administração, passando a captar grandes somas 

populacionais em busca de trabalho e a garantia de fruição de suas necessidades materiais. 

A partir de algumas premissas como estas espalhadas na obra do filósofo, o 

pensamento marxista sobre a cidade se desenvolveu ao longo da década de 1970, quando os 

analistas enfocaram dois aspectos da dinâmica do capitalismo sobre a cidade: o conflito de 

classes, suas consequências processuais e a lógica de acumulação do capital sobre a 

reformulação do tecido urbano. Assim, cada estágio responderia por uma forma particular de 

cidade. 

Boa parte dos teóricos deste período (Harvey, Castells, Lefebvre dentre outros), 

fizeram críticas ao modelo convencional
83

 sobre o espaço urbano, uma vez que tal paradigma 

estava fundado no determinismo que considerava as mudanças na forma da cidade como 

consequência de alterações no âmbito da tecnologia, dos transportes e das comunicações. 

Marcelo Lopes de Souza sintetiza a crítica e a importância da abordagem dos 

teóricos marxistas: 

(...) os autores marxistas inauguravam um novo capítulo na história dos estudos 

urbanos. Ao mesmo tempo em que valorizavam a cidade como objeto de estudo, 

historicizaram os seus problemas, contrapondo-se ao darwinismo social dos 

sociólogos urbanos da Escola de Chicago – que reduziu os conflitos a uma 

competição interindividual nos marcos de uma sociedade sem luta de classes e em 

analogia a ‘luta pela vida’ no mundo natural – e ao idealismo da Sociologia 

culturalista. (...). Por fim, mas não com menor ênfase, os analistas marxistas do 

urbano politizaram o estudo da cidade, ao focalizar os novos movimentos sociais, 

suas reivindicações e sua interação com o Estado e os partidos
84

. 

 

A posição ideológica convencional, na qual insurgiram-se os marxistas ou os que 

partiram do marxismo para elaborar suas teorias, pode ser sintetizada por Robert Park: “A 

cidade é uma unidade urbanizada externamente no espaço produzido por leis próprias”
85

. 

A seguir analisarei mais detidamente as principais contribuições de Manuel 

Castells, Henri Lefebvre e David Harvey sobre a cidade. 

 

 

                                                      
82 MARX, Karl. A ideologia alemã. São Paulo: Boitempo. 2009, 1 ed. p. 52 
83 Essa abordagem convencional da ecologia, da geografia e da economia urbanas era defendida por Park, Burgess, 

McKenzie, Hawley, Schnore, Borchert, Von Thunen, Berry, dentre outros. GOTTDIENER, Mark. Op. Cit.. pp. 45-76 e 81. 
84 SOUZA, Marcelo Lopes. O desafio metropolitano. Um estudo sobre a problemática sócio-espacial nas metrópoles 

brasileiras. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2 ed., p. 43-44 
85 GOTTDIENER. Op. Cit. p. 66, apud. PARK, R.; Burgess, E; McKenzie, R. The city. Chicago, University of Chicago 

Press. 1925. P.4. 
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2.1.3 A Questão Urbana de Manuel Castells. 

 

A síntese do pensamento de Manuel Castells pode ser percebida na sua obra “A 

Questão Urbana” de 1972 e no posfácio de 1975 na qual o autor buscou corrigir certos 

equívocos de sua teorização e esclarecer outros pontos. 

A contribuição de Manuel Castells nesta obra pode ser entendida em quatro 

grandes grupos. Primeiro, Castells criticou a ciência urbana tradicional e convencional pelo 

seu organicismo evolucionista e ecológico
86

, momento em que dedica boa parte de seu livro. 

Segundo, apresentou uma análise marxista, embora estruturalista, de cunho althusseriana
87

 no 

estudo da política urbana e dos movimentos sociais. Terceiro, desenvolveu uma relação 

teórica entre o urbano e sua concepção proveniente do marxismo de Estado, que é dada pela 

teoria do consumo coletivo. Finalmente, Castells parte de um esquema triplo para analisar o 

complexo urbano, entendido como subsistema de um sistema maior, que é a própria ordem 

social. Esta instância tripla é a economia, a política e a ideologia. 

 

Considerar a cidade como a projeção da sociedade no espaço é ao mesmo tempo um 

ponto de partida indispensável e uma afirmação muito elementar. (...). O espaço é 

um produto material em relação com outros elementos materiais – entre outros, os 

homens, que entram também em relações sociais determinadas, que dão ao espaço 

(bem como aos outros elementos da combinação) uma forma, uma função, uma 

significação social. Portanto, ele não é uma pura ocasião de desdobramento da 

estrutura social, mas a expressão concreta de cada conjunto histórico, no qual uma 

sociedade se especifica. Trata-se então de estabelecer, da mesma maneira que 

qualquer outro objeto real, as leis estruturais e conjunturais que comandam sua 

existência e sua transformação, bem como a especificidade de sua articulação com 

outros elementos de uma realidade histórica. Isto quer dizer que não há teoria do 

espaço que não seja parte integrante de uma teoria social geral, mesmo implícita. O 

espaço urbano é estruturado, quer dizer, ele não está organizado ao acaso, e os 

processos sociais que se ligam a ele exprimem, ao especificá-los, os determinismos 

de cada tipo e de cada período da organização social.
88

 

 

Pelo excerto da “Questão Urbana”, percebe-se que o espaço em Castells atua 

como um produto material de uma determinada formação social conformada. A sua teoria do 

espaço consiste na especificação de uma teoria geral da organização da sociedade na medida 

em que ela se articula com o espaço. Para ele, não existe uma teoria específica para o espaço, 
                                                      
86 CASTELLS, Manuel. Ob. Cit. p 185. 
87 O estruturalismo foi um movimento filosófico que se desenvolveu também nas ciências sociais e humanas em geral 

nascido a partir da década de 50. Sob forte influência do estruturalismo surgiu um marxismo anti-historicista que não 

analisava os processos sociais mais detidamente e de forma dependente e dialética. O estruturalismo no marxismo foi 

defendido por Louis Althusser. GOTTDIENER, Mark. Op. Cit.. P 116-117. 
88 CASTELLS, Manuel. Ob. Cit. p. 182 
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o que existe de fato é o desdobramento da estrutura social (do geral para o particular), que é o 

próprio espaço. Aqui reside uma das críticas de Castells aos teóricos convencionais, dentre os 

quais Park, pois compreendia a cidade como unidade urbanizada produzida por leis próprias. 

Castells também não entende a cidade estruturada ao acaso ou naturalmente. O que a forja é o 

processo social e periódico do conjunto histórico
89

. 

Castells compreende que analisar o espaço enquanto expressão da estrutura social 

corresponde em “(...)estudar sua modelagem pelos elementos do sistema econômico, do 

sistema político e do sistema ideológico, bem como pelas combinações e práticas sociais que 

decorrem dele”.
90

 

No âmbito da economia a articulação com o espaço dá-se da seguinte maneira, 

conforme Castells.  

(...) o sistema econômico organiza-se em torno das ligações entre a força de 

trabalho, os meios de produção e o não-trabalho, que se combinam segundo duas 

relações principais: a relação de propriedade (apropriação do produto) e a relação de 

‘apropriação real’ (processo técnico de trabalho). A expressão espacial destes 

elementos pode ser encontrada através da dialética entre dois elementos principais: a 

produção (= expressão espacial dos meios de produção), consumo (=expressão 

espacial das forças de trabalho), e um elemento derivado, a troca, que resulta da 

especialização das transferências entre a produção e o consumo, no interior da 

produção e no interior do consumo
91

. 

 

Mais à frente em sua obra, o autor cita exemplos de cada destes elementos 

estruturantes do espaço urbano. No âmbito da produção, existe o conjunto de atividades 

produtoras de bens, os serviços e informações (os escritórios, a indústria); no âmbito do 

consumo, existem as atividades de apropriação social, individual e coletiva do produto (as 

instalações coletivas da cidade, a residência); no tocante à troca existe, a própria troca 

ocorrida entre a produção e o consumo (circulação, comércio).  

Entretanto, conforme afirmei acima, a análise de Castells não se limita à esfera 

econômica. Passemos à política. 

A articulação do sistema político-institucional no espaço organiza-se em torno das 

duas relações essenciais definindo este sistema (relação de dominação-regulação e 

relação de integração-repressão) e dos locais assim determinados. A expressão 

espacial do sistema institucional é, por um lado, a divisão do espaço (por exemplo, 

as comunas, os aglomerados etc.); por outro lado, é a ação sobre a organização 

econômica do espaço, através da regulação-dominação que as instituições exercem 

sobre os elementos do sistema econômico, aí entendidos na sua tradução espacial 

(processo de gestão)
92

. 

 

                                                      
89 “Lembramos que toda sociedade concreta, e portanto toda forma social (por exemplo o espaço), pode ser compreendida a 

partir da articulação histórica de vários modos de produção” CASTELLS, Manuel. Ob. Cit. 192 
90 CASTELLS, Manuel. Ob. Cit. 193. 
91 CASTELLS. Manuel. Ob. Cit. 193-194  
92 CASTELLS, Manuel. Ob. Cit. p 195. 
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  Aqui se encontra um ponto de grande relevância na teorização de Castells sobre 

o espaço urbano. A gestão política-jurídica-institucional (gestão municipal da cidade, planos 

urbanísticos, legislação etc.), valendo-se da relação de dominação-regulação e da integração-

repressão, buscará preservar e garantir o livre processo de produção, do consumo e de troca
93

. 

Neste sentido, o Estado funcionaria não como um mero gestor, cujo papel seria 

instrumentalizar as políticas públicas e administrar a sociedade, mas seria um ente fundante 

no processo de produção, de consumo e de trocas capitalistas, passando a empenhar um papel 

mais direto na produção do espaço da cidade. 

Por fim, no que concerne à ideologia:  

 

(...) o sistema ideológico organiza o espaço marcando-o com uma rede de signos, 

cujos significantes são constituídos de formas espaciais e os significados, de 

conteúdos ideológicos, cuja eficácia deve ser reconstruída por seus efeitos sobre a 

estrutura social do seu conjunto
94

. 

 

Para Castells, ao longo da obra supra citada, fica patente que o ideológico 

funciona como elemento à serviço da estrutura econômica assim como da esfera da política.  

Ele põe a segundo plano a unidade ideológica, assim como diminui a estrutura política à 

estrutura econômica. Neste sentido, a organização espacial da cidade, inscrita na lógica do 

capitalismo, funda-se em um processo mais econômico do que político. 

Ao fazer a leitura acima das estruturas e o modo como Castells traçou uma 

espécie de radiografia do espaço urbano, não poderia deixar de ser lembrada a crítica que este 

modelo recebeu por ser muito enrijecido e pautado em um funcionalismo estruturalista. 

 

(...) aspectos das relações sócio-espaciais são dominados pela estrutura econômica, 

pois é essa justamente a estrutura que domina o modo capitalista de produção de 

acordo com o esquema althusseriano. Isto é, Castells usa o elemento econômico para 

definir o urbano porque é preciso que tal definição se ajuste aos requisitos 

althusserianos de análise. (...). Assim, para Castells, o urbano é a unidade espacial da 

reprodução da força de trabalho. A produção do ambiente contruído ocorre através 

de processos pelos quais todo conjunto de estruturas EPI [econômicas, políticas, 

ideológicas] se articula com essa unidade espacial. (...). Em, suma: a descoberta do 

sistema urbano se dá através de um argumento reducionista, típico da natureza 

discursiva do althusserianismo.
95

 

 

Embora pese a crítica sobre Castells, não se pode desconsiderar a importância de 

sua abordagem teórica para o estudo da cidade. O próprio Castells refuta algumas críticas no 

posfácio de 1975: “Convém, além disso, recordar que não se trata de meras ‘combinações 

                                                      
93 CASTELLS, Manuel. Ob. Cit., p. 194-195 
94 CASTELLS, Manuel. Ob. Cit., p.195. 
95 GOTTDIENER, Mark. Ob. Cit., pp. 122-123. 
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formais’ de elementos estruturais, mas de articulações historicamente determinadas, 

especificando sob uma forma própria a contradição entre capital e trabalho (...)”.   

Uma de suas contribuições centrais se encontra na teoria do consumo coletivo
96

 e 

na questão do Estado, que também receberam críticas. 

 

Nesse sentido, é que digo que os problemas essenciais considerados urbanos estão 

de fato ligados estritamente aos processos de “consumo coletivo”, ou àquilo que os 

marxistas chamam a organização dos meios coletivos de reprodução da força de 

trabalho. Quer dizer, meios de consumo objetivamente socializados, que, por 

motivos históricos específicos, dependem essencialmente da intervenção do Estado, 

para sua produção, distribuição e administração.
97

  

 

Aqui Castells entende que os “problemas essências considerados urbanos” estão 

relacionados com os processos de consumo coletivo e ao suporte estatal à fruição deste 

consumo e bens públicos. A fruição deste consumo está ligada à reprodução da própria força 

de trabalho social. O consumo coletivo compõe o alicerce da vida material
98

 cotidiana do ser 

humano: habitação, transporte, cultura, educação, saúde, comércio, dentre outros. 

Em 1978, Castells desenvolve mais ainda a noção de teoria do consumo coletivo. 

A cidade torna-se o produto tanto da economia quanto do Estado interventor e defende que os 

bens coletivos de consumo devem ser necessariamente custeados pelo orçamento do Estado. 

A razão disto reside no fato de que a lógica do capital não pode satisfazer as reivindicações 

fundamentais dos trabalhadores e não trabalhadores sem transformar os bens de consumo 

coletivo em mercadoria e consumo de luxo. Visando solucionar esta contradição, Castells 

defende a intervenção do Estado na produção, administração e distribuição dos meios de 

consumo coletivos e na organização espacial destes serviços na cidade. Entretanto, tal 

intervenção não seria realizada por via do modelo keynesiano, mas pela perspectiva de um 

Estado provedor de bens.  

A política urbana não é mais apenas um epifenômeno das relações de classe. 

Habitação, educação, transporte e preocupações com poluição e energia, tudo se 

tornou parte de um programa político crescente e generalizado, compartilhado pela 

maioria dos cidadãos, pois o Estado assumiu, em lugar do setor privado, a 

responsabilidade pela qualidade de vida.  
                                                      
96 (...) consumo coletivo é, portanto, aquele referente aos bens nos quais a produção não é assegurada pelo capital, não por 

causa de uma qualidade intrínseca qualquer, mas de conformidade com os interesses específicos e gerais do capital: é assim 

que um mesmo produto (a habitação por exemplo) será tratado, por sua vez, pelo mercado e pelo Estado e será, 

alternativamente produto de consumo individual ou coletivo (...). CASTELLS, Manuel. Ob. Cit.,  p. 575. 
97 CASTELLS apud.GOTTDIENER, Mark. Ob. Cit., p. 123.  
98 “(...) o primeiro pressuposto de toda existência humana e também, portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de 

que os homens têm de estar em condições de viver para poder ‘fazer história’. Mas, para viver, precisa-se, antes de tudo, de 

comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a 

satisfação destas necessidades, a produção da própria vida material, e este é, sem dúvida, um ato histórico, uma condição 

fundamental de  

toda a história, que ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente para 

manter os homens vivos.” MARX, Karl. A ideologia alemã. São Paulo: Boitempo. 2009, 1 ed, pp. 32-33.  
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Ao assumir o papel de gestor da qualidade de vida, o Estado enfrentou também 

uma ampla contradição, uma vez que sua intervenção no consumo coletivo cumpre inúmeras 

funções que muito favorecem os interesses capitalistas
99

: fornecendo as necessidades para os 

trabalhadores, a ingerência estatal reduz a “responsabilidade” do setor privado, que passa a 

acumular mais capital; o investimento dos governos em bens públicos, no geral, não traz lucro 

para o Estado, mas endividamento; o investimento do Estado no espaço construído é 

financiado e subsidiado, em muitos casos, pelo setor privado. O Estado passa a ser um ente 

também incluído na dinâmica de produção e circulação do capital, conforme demostramos 

acima ao tratar do aspecto econômico de sua teoria.  

Em suma: para Castells, a cidade é o locus de reprodução da força de trabalho e 

arena para o desenvolvimento do consumo coletivo e da luta de classes, uma vez que a 

contradição estruturante torna iminente a organização da classe. 

 

2.1.4. O direito à cidade e a revolução urbana em Henri Lefebvre. 

 

Henri Lefebvre teve uma produção volumosa acerca da temática urbana. Para este 

autor, a transformação da “sociedade do consumo dirigido” em sociedade humanizada ou 

humanista deve advir da “revolução urbana”, mudança geral no design espacial da cidade e da 

vida cotidiana. Lefebvre enfatizou, para isso, a importância da práxis espacial e social na 

reformulação radical. 

A questão do controle sobre as relações e o design espaciais, portanto, tem para 

sociedade a mesma importância revolucionária que a luta pelo controle dos outros 

meios de produção, porque tanto as relações de posse quanto as de exteriorização 

material – isto é, a produção de espaço – estão unidas nas relações de propriedade 

que formam a essência do modo capitalista de produção.”
100

 

 

A contribuição de Lefebvre consiste na perspectiva política de disputa pelo espaço 

urbano, uma vez que considera indissociável o controle do design espacial e o controle dos 

meios de produção. 

Para ele, o espaço tem um caráter plural
101

, enfeixando não somente o aspecto 

político, econômico e ideológico. O espaço não pode ser reduzido a uma ou mesmo a três 

categorias estruturais. Em vez de desabar em reducionismos ou mesmo no próprio 

estruturalismo, Lefebvre, não analisando o espaço apenas como mero meio de produção, o 

                                                      
99 GOTTDIENER, Mark. Ob. Cit., p. 140. 
100 GOTTDIENER, Mark. Ob. Cit., p. 129. 
101 GOTTDIENER, Mark. Ob. Cit., p. 127. 



54 
 

considera como uma força de produção e dotado de uma multiplicidade de elementos 

materiais. Entende que, em parte, por via da produção do espaço, a sociedade se reproduz e o 

capitalismo sobrevive, pois o uso do espaço reforça as relações sociais de sua própria 

sobrevivência e reprodução. 

Para chegar a estas conclusões, Lefebvre faz um longo percurso nos modelos de 

cidade e analisa a origem da problemática hodierna do urbano no fenômeno da 

industrialização
102

. 

Para apresentar e expor a “problemática urbana”, impõe-se um ponto de partida: o 

processo de industrialização. Sem possibilidade de contestação, esse processo é, há 

um século e meio, o motor das transformações da sociedade. Se distinguirmos o 

indutor e o induzido, pode-se dizer que o processo de industrialização é o indutor e 

que se pode contar entre os induzidos os problemas relativos ao crescimento e à 

planificação, as questões referentes à cidade e ao desenvolvimento da realidade 

urbana (...) A industrialização caracteriza a sociedade moderna
103

. 

 

O processo de industrialização e de urbanização enraizou grandes problemas. A 

urbanização não representa apenas o processo de “inchamento” das cidades e de crescimento 

populacional, mas o aparecimento das contradições inerentes ao sistema. Tais contradições 

produziram conflitos espaciais classísticos desencadeados pelo processo de industrialização. 

O espaço urbano passou a ser reivindicado por diversos setores da sociedade, cada um com 

projetos diferenciados de acordo com desígnios também distintos. Gottdiener: 

 

Segundo Lefebvre, essa designação ativa de espaço, essa divisão e reivindicação do 

espaço por uma multidão de atores e instituições produziu uma “explosão de 

espaços” – a articulação múltipla das relações sociais estratificadas com o espaço. 

Essa explosão de distinções espaciais muito bem afinadas entre pessoas e grupos da 

sociedade resulta num caos de espaços contraditórios que proliferam as fronteiras 

em que aparece o conflito sócio-espacial. (...) Como observa Lefebvre, ‘os guetos da 

elite, da burguesia, dos intelectuais, dos trabalhadores imigrantes etc., todos eles não 

são justapostos, são hierárquicos, e representam espacialmente a hierarquia 

econômica e social, setores dominantes e subordinados” (...). A hegemonia da classe 

capitalista é a renovada através dessa segregação espacial e através dos efeitos da 

‘força normalizadora’ da intervenção estatal no espaço. 
104

 

 

A “explosão de espaços” potencializou e possibilitou a segregação espacial 

urbana. Fácil perceber, portanto, que as relações sociais estabelecidas, conformadas e 

relacionadas precisam e devem moldar-se à forma pelo qual este mesmo espaço é usado como 

instrumento de e para uma determinada classe. Ora, a existência de interesses contraditórios 

criou necessidades distintas na cidade que, seguindo os parâmetros da industrialização, serviu 

                                                      
102 Cabe salientar que Lefebvre tanto na obra Direito à Cidade quanto n’A Revolução Urbana parte de modelos diferenciados 

de cidade de acordo com o momento histórico: a cidade antiga política, a cidade comercial, a cidade industrial e a cidade da 

“zona crítica” de implosão-explosão, a atual. 
103 LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 5. Ed., 2008; 2 reimp., 2010, p. 11. 
104 GOTTDIENER, Mark. Ob. Cit., p. 130-131 
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para ampliar a acumulação e a reprodução de capitais. A reprodução das relações sociais que 

sustentam o próprio sistema capitalista tem dependência na aglomeração e em seus efeitos. 

Esta aglomeração tem uma forma espacial, a cidade. Em suma: a essência do urbano repousa 

na forma espacial de sustentação do processo reprodutivo do capital. 

Outro ponto de destaque na obra de Lefebvre é a aplicação da análise de Marx, 

desenvolvida n’ O Capital, sobre a natureza da mercadoria e o valor de uso, que produz um 

espaço social de uso comum e o valor de troca, que produz um espaço abstrato de 

apropriação.  

 

A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por suas 

propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem 

delas, provenham do estomago ou da fantasia. Não importa a maneira como a coisa 

satisfaz necessidade humana, se diretamente ou indiretamente, como meio de 

produção. (...) O valor-de-uso só se realiza com a utilização ou o consumo. Os 

valores-de-uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma 

social dela. (...) O valor de troca revela-se, de início, na relação quantitativa entre 

valores-de-uso de espécies diferentes, na proporção em que se trocam, relação que 

muda constantemente no tempo e no espaço.
105

  

 

O espaço atual destrói a vida habitual ao pulverizar as relações e segregá-las em 

troca do valor de troca. Neste sentido, o espaço da cidade e o que ela dispõe tanto pode ser um 

valor de uso destinado a satisfação livre do ser humano, como pode ser um valor de troca, na 

proporção em que se trocam os valores de uso quantitativamente. A cidade constitui-se em um 

objeto de consumo e o que ela dispõe compõe o consumo coletivo. 

 

Lefebvre observa que, além de haver um espaço ou, quanto a isso, um espaço como 

área de impacto para o consumo coletivo, há também o consumo de espaço ou o 

próprio espaço como objeto de consumo. Isso pode ser ilustrado pelo turismo, em 

que o próprio meio ambiente é consumido através da recreação, ou pela 

relocalização dos negócios devido a atratividades naturais. Assim, o próprio design 

espacial pode ser convertido em mercadoria, justamente com a terra, algo que 

arquitetos, planejadores da cidade e turistas conheceram por algum tempo. Desse 

modo, as ralações sócio-espaciais impregnam o modo de produção ao mesmo tempo 

como produtor e produto, relação e objeto, numa maneira dialética que se opõe à 

redução a preocupações de classe ou de território.
106

 

 

 Como um todo unitário, o espaço da cidade pode ser entendido como uma forma 

que encerra materialmente outras mercadorias, representando ao mesmo tempo um objeto e 

um processo de diversas relações sociais. O espaço cria e recria sucessivamente novas 

relações sociais e auxilia a reproduzi-las. O ambiente da cidade tem a capacidade de ser 

                                                      
105 MARX, Karl. O capital. O processo de produção do capital. Livro I, vol. I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2012. 30 

ed., pp. 57-58 
106 GOTTDIENER, Mark. Ob. Cit., p. 129 
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materializado e reagir dentro de si mesmo, ampliando e avolumando a circulação capitalista. 

Ao mesmo tempo desponta com produto e produtor. A cidade como mercadoria se 

retroalimenta e nutre a reprodução de novas relações capitalistas no seu seio.  

Para Lefebvre, o espaço além de ser uma mercadoria e objeto de consumo 

representa também um instrumento de ação política e ao mesmo tempo um fator da luta de 

classes. Segundo Gottdiener, sobre Lefebvre: “O espaço é ao mesmo tempo o local geográfico 

da ação e a possibilidade social de engajar-se na ação”
107

. Segue Lefebvre: 

 

(...) a estratégia de renovação se torna “necessariamente” revolucionária, não pela 

força das coisas mas contra as coisas estabelecidas. A estratégia urbana baseada na 

ciência da cidade tem necessidade de um suporte social e de forças políticas para se 

tornar atuante. Ela não age por si mesma. Não pode deixar de se apoiar na presença 

e na ação da classe operária, a única capaz de pôr fim a uma segregação dirigida 

essencialmente contra ela. Apenas esta classe, enquanto classe, pode contribuir 

decisivamente para a reconstrução da centralidade destruída pela estratégia da 

segregação e reencontrada na forma ameaçadora dos “centros de decisão”. Isto não 

quer dizer que a classe operária fará sozinha a sociedade urbana, mas que sem ela 

nada é possível. A integração sem ele não tem sentido, e a desintegração continuará, 

sob a máscara e a nostalgia da integração. Existe aí não apenas uma opção, mas 

também um horizonte que se abre ou que se fecha. Quando a classe operária se cala, 

quando ela não age e quando não pode realizar aquilo que a teoria define como 

sendo sua “missão histórica”, é então que faltam o “sujeito” e o “objeto”.
108

 

 

Revolucionar a sociedade requer a expropriação do espaço, a existência da 

liberdade de usá-lo. A materialização disso reside no direito ao espaço para todos e que seja 

ratificado por via da prática radical, tendo o direito à cidade como um elemento central de 

debate e resistência. Esta resistência não está dissociada da perspectiva de classe, daí a 

importância dos movimentos sociais na construção de outra forma de cidade.  

Entretanto, o papel do Estado, que em tese seria o agente regulador, no processo 

espacial da cidade é contraditório. De um lado, ele intervém de modo a, minimamente, 

“conservar” espaços em meio à destruição e apossamento pelas transformações do 

capitalismo; de outro, tal intervenção explica-se pela dominação do próprio espaço construído 

ou vazio, visando garantir a hegemonia do espaço abstrato
109

 através do “planejamento”. O 

Estado visa garantir a relação exequibilidade do planejamento e da produção, por via de 

consequência do espaço abstrato. Este consiste no papel do urbanismo e do urbanista. O 

                                                      
107 GOTTDIENER, Mark. Ob. Cit., p. 127 
108 GOTTDIENER, Mark. Ob. Cit., p. 112 
109 O espaço abstrato é o campo da impessoalidade, da apatia, da dispersão. Em suma: dos “átomos em circulação”. “Quando 

na cidade a praça (exemplo: a Place des Vosges), um local de reunião subtraído ao tráfego, se transforma numa pública 

(exemplo: Paris-Rouale), a vida urbana deteriora-se inconsciente e profundamente em proveito do espaço abstrato, aquele que 

é percorrido por átomos de circulação (o automóvel)”. LEFEBVRE apud GOTTDIENER, Mark. Ob. Cit., p. 148  
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espaço humano dá lugar ao espaço abstrato, provocado pela intervenção do Estado e pela sua 

ideologia do planejamento e do “urbanizar”.  

O urbanismo, enquanto ideologia, dissimula estratégias. A crítica do urbanismo terá 

esse duplo aspecto: crítica das ideologias urbanísticas (enquanto práticas parciais, 

redutoras, e estratégias de classe). Essa crítica ilumina o que se passa realmente na 

prática urbana: os esforços inábeis ou esclarecidos para pôr e resolver alguns 

problemas da sociedade urbana. Ela substitui as estratégias dissimuladas sob lógicas 

de classe (a política do espaço, o economicismo etc.) por uma estratégia vinculada 

ao conhecimento. (...) o urbanismo não consegue sair de uma crise permanente já 

descrita e estigmatizada; ele não chega a encontrar um estatuto, nem o urbanismo 

chega a definir o seu papel. O urbanismo se vê atenazado entre os interesses 

particulares e os interesses políticos, entre os que decidem em nome do “privado” e 

os que decidem em nome das instâncias superiores de poderes. Ele vive 

comprometido entre o neoliberalismo (que admite a programação e as ações ditas 

“voluntárias” ou “concertadas”) e o neodirigismo (que concede um campo de ação à 

“livre empresa”)
110

.  

 

No contexto em que o Estado se mostra insuficiente e atrelado à livre empresa e à 

ideologia dissimuladora dos reais motivos de mudança e rearranjo sócio-espacial, Lefebvre 

defende a necessidade da crítica e da prática mais contundentes de câmbio. Nisto, o direito à 

cidade, que é o “direito a não ser excluído da centralidade de seu movimento”
111

, representa 

um elemento fundamental: 

 

O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direito à liberdade, 

à individualização na socialização, ao habitat e habitar. O direito à obra (à atividade 

participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito propriedade) estão 

implicados no direito à cidade.
112

 (...) o direito à cidade se afirma como um apelo, 

como exigência. Através de surpreendentes desvios – a nostalgia, o turismo, o 

retorno para o coração da cidade tradicional, o apelo das centralidades existentes ou 

recentemente elaboradas – esse direito caminha lentamente. A reivindicação da 

natureza, o desejo de aproveitar dela são desvios do direito à cidade. Essa última 

reivindicação se anuncia indiretamente, como tendência de fugir da cidade 

deteriorada e não renovada, a vida urbana alienada antes de existir ‘realmente’. A 

necessidade e o ‘direito’ à natureza contrariam o direito à cidade sem conseguir 

eludi-lo. (isto não significa que não se deva preservar os espaços ‘naturais’ diante 

das proliferações da cidade que explodiu). O direito à cidade não pode ser 

concedido como um simples direito de visita e de retorno às cidades tradicionais. Só 

pode ser formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada
113

.  

 

 

Aqui temos um momento de grande importância no pensamento de Lefebvre: o 

direito à atividade participante e o direito de apropriar-se da centralidade de seu momento, 

modificando-o. O direito à cidade não deve ser tomado apenas como a fruição dos serviços da 

cidade ou o que ela dispõe, uma vez que o pragmatismo puro do urbanismo promovido pelo 

                                                      
110 LEFEBVRE. Henri. A revolução urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 3 ed., p. 127. 
111 LEFEBVRE. Henri. Idem. p 135. 
112 LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Centauro. 2006, 4 ed., p. 135 
113 LEFEBVRE, Henri. Idem. p. 116-117 
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Estado segrega a maior parte da população. O direito à cidade constitui-se no direito à vida 

renovada e transformada.  

Há neste autor um movimento de crítica ontonegativa da espacialidade. Ao passo 

que rechaça as formas atuais existentes pela negação, ele afirma a necessidade de sua 

superação.  

 

 

A utopia controlada pela razão dialética serve de parapeito à ficções pretensamente 

científicas, ao imaginário que se extraviaria. Esse fundamento e essa base, por outro 

lado, impedem que a reflexão se perca no pragmatismo puro. O movimento dialético 

se apresenta aqui como uma relação entre ciência e a força política, como um 

diálogo, fato que atualiza as relações “teoria-prática” e “positividade-negatividade 

crítica”.
114

 

 

Na crítica destrutiva e na afirmação pela resistência dos que constroem a cidade, 

Lefebvre forma a síntese dialética de transformação, aliando a teoria e a prática. Em suma, 

pela afirmação do direito à cidade, busca-se o fim da alienação através da revolução do 

espaço urbano e da vida habitual: “As instâncias do possível só podem ser realizadas no 

decorrer de uma metamorfose radical”.
115

 

 

2.1.5. A produção capitalista do espaço em David Harvey e o direito à cidade. 

 

A análise do ambiente urbano em David Harvey encontra-se espalhada em várias 

obras e artigos. Harvey utiliza os método materialista marxista de análise do tecido urbano, 

bem como conceitos clássicos ao desenvolvimento do urbano:  mais-valia, superprodução, a 

queda da taxa de lucro e a crise de acumulação
116

. A análise de Harvey, assim como as 

antecessoras acima estudadas, representa mais um guia de análise da questão urbana. Ele 

focaliza dois aspectos primordiais de análise do espaço urbano: a acumulação de capital e a 

luta de classes no espaço urbano.  

“Como Harvey observa: ‘Urbanismo implica a concentração de excedente (seja 

como for designado) em alguma versão da cidade (seja ela um enclave murado ou as 

metrópoles dispersas do dias atuais’ (...). Ou, como sugere Hill: ‘Numa sociedade 

capitalista, a urbanização e a estrutura e funcionamento das cidades estão radicadas 

na produção, reprodução, circulação e organização em toda parte do processo de 

acumulação de capital’”.
117

 

 

                                                      
114 LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. P. 115 
115 LEFEBVRE. Henri. Idem. P.114 
116 Nesta monografia, não analisarei todo este processo e em que medida ele influencia o urbano pelas próprias limitações do 

trabalho, bem como por fugir do foco primordial, que é a análise do seu pensamento com relação ao direito à cidade. 
117 GOTTDIENER, Mark. Ob. Cit., p. 93.  
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A concentração do excedente de riqueza molda o tecido urbano mais pelos 

interesses privados do que pela necessidade pública. O cerne do desenvolvimento e estrutura 

da sociedade urbana aformoseia-se para atender à necessidade de produção e circulação de 

capital. A cidade apresenta-se, na verdade, como um “momento-espaço” do processo de 

circulação da mercadoria. Harvey 

 

Define a cidade como um nó de interseção na economia do espaço, como ambiente 

construído que surge da mobilização, extração e concentração geográfica de 

quantidades significativas de mais-valia. O capitalismo depende, primeiramente, da 

concentração e, depois, da circulação deste sobreproduto. A cidade é produzida pela 

padronização espacial destes processos, e o papel que a forma urbana desempenha 

neles se deve a possibilidades sociais, econômicas, tecnológicas e institucionais que 

regem a disposição da mais-valia concentrada dentro dela. Uma combinação 

diferente dessas possibilidades, portanto, resultaria num papel diferente para a 

cidade como um nó na economia do espaço.
118

 

 

Harvey explicita que o processo de desenvolvimento da cidade e da urbanização 

reside no processo de acumulação e concentração de mais-valia. Parte desta mais-valia, como 

capital resultante, será empregado na construção da cidade. Essa concentração irá desenvolver 

as possibilidades sociais, tecnológicas, institucionais e econômicas da cidade. O arranjo 

diferenciado destes elementos resultará na função diferenciada de cada cidade através dos 

rendimentos, dos lucros e dos juros que os capitalistas congregam e inserem no tecido da 

cidade. Essa é a maneira como a mais-valia se realiza no espaço: a cidade pertencerá aos 

investidores e não aos moradores. Aliado a isso, o preço do solo urbano expulsaria os 

moradores atuais para regiões periféricas da cidade. 

Entretanto, não é só a “mão invisível” da economia que modela o tecido urbano. 

O Estado também está a serviço desta dinâmica.  

 

(...) o ambiente construído é transformado, essencialmente, pelo capital 

intervencionista que age através do Governo. Isso ocorre porque os apropriadores de 

renda e os construtores que trabalham por lucro não desfrutam, necessariamente, de 

uma confluência de interesses no tocante à maneira como cada um deveria usar o 

excedente social. (...). Portanto, Harvey sustenta que o “capital em geral não pode 

fazer com que o resultado das lutas em torno do ambiente construído seja 

determinado pelas forças relativas de trabalho, pelos apropriadores de renda e pelo 

segmento da construção”. O capital deve intervir, e ele usualmente o faz através da 

ação do Estado
119

.  

 

Em Harvey, capital e Estado, assim como em Lefebvre e Castells, estão atrelados, 

no que concerne à definição dos destinos da cidade. Neste ponto Harvey foi criticado, pois 

                                                      
118 GOTTDIENER, Mark. Ob. Cit., pp. 94-95 
119 GOTTDIENER, Mark. Ob. Cit., pp. 93-94 
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alocou a sua teorização inscrita nos marcos das crises do capitalismo. Ao passo que o 

capitalismo sofre as suas crises, a cidade também sofreria, este ponto é pacífico. Entretanto, 

segundo Gottdiener
120

, Harvey tenderia a visualizar uma espécie de “cidade manipulada”, 

uma vez que uma classe capitalista dominaria a classe trabalhadora em seu espaço. 

Ocorre que Harvey, ao analisar o processo de produção e circulação do capital, 

propôs a retomada do vetor social da própria cidade por meio do direito à cidade. O conteúdo 

de tal direito, conforme o geógrafo, pode ser definido como se segue: 

 

O direito à cidade é, portanto, muito mais do que um direito de acesso individual aos 

recursos que a cidade incorpora: é o direito de mudar a nós mesmos, mudando a 

cidade além do desejo dos nossos corações. É, aliás, um direito coletivo além de ser 

um direito indivídual, uma vez que a mudança da cidade, inevitavelmente, depende 

do exercício de um poder coletivo sobre o processo de urbanização. A liberdade de 

criar e recriar a nós mesmos e nossas cidades é, quero argumentar, um dos mais 

preciosos e ainda mais negligenciados dos nossos direitos humanos
121

. (Tradução do 

autor). 

 

 

Harvey compreende o direito à cidade não somente como a possibilidade de ter 

acesso aos recursos da cidade, mas como a possibilidade de recriar e mudar a cidade. O 

geógrafo reforça que isto consiste, inevitavelmente, no exercício de um poder coletivo sobre o 

processo de urbanização. Longe de restringir-se apenas aos direitos e garantias básicas, o 

direito à cidade vai mais além, sendo a possibilidade político-diretiva da vida humana. O 

direito à cidade trata da liberdade de fazer e refazer a nós mesmos e as cidades. 

No entanto, inúmeros fatores e forças poderosas impedem o pleno exercício do 

direito à cidade nos seus aspectos mínimos (os recursos da cidade) até os mais complexos (a 

liberdade). Harvey diferencia a intervenção arquitetônica moderna, da pós-moderna das 

últimas décadas e explica que a retomada do direito à cidade se encontra em franca 

impossibilidade de realização devido à força e à forma do projeto hegemônico imposto à 

cidade. 

 

Enquanto os modernistas veem o espaço como algo a ser moldado para propósitos 

sociais e, portanto, sempre subserviente à construção de um projeto social, os pós-

modernistas o veem como coisa independente e autônoma a ser moldada segundo 

objetivos e princípios estéticos que não tem necessariamente nenhuma relação com 

                                                      
120 GOTTDIENER, Mark. Ob. Cit., p. 105 
121 “The right to the city is, therefore, far more than a right of individual access to the resources that the city embodies: it is a 

right to change ourselves by changing the city more after our heart’s desire. It is, moreover, a collective rather than an 

individual right since changing the city inevitably depends upon the exercise of a collective power over the processes of 

urbanization. The freedom to make and remake ourselves and our cities is, I want to argue, one of the most precious yet most 

neglected of our human rights”. HARVEY, David. The right to the city, p.1. Disponível em: 

http://187.45.205.122/Portals/0/Docs/righttothecity.pdf. Acesso em: 02/04/12.  
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algum objetivo social abrangente, salvo, talvez, a consecução da intemporalidade e 

da beleza “desinteressada” como fins em si mesmas
122

. 

 

Isto nada mais é do que a manifestação clara de uma tendência já bastante 

difundida de “planejamento tecnocrático”, que se baseia em regras de intervenção urbana na 

qual são desconsideradas as realidades econômicas e sociais. Este modelo de planejamento 

incorpora um projeto político muito claro para as cidades, pois visa consolidar “uma 

arquitetura do espetáculo, com sua sensação de brilho superficial e de prazer participativo 

transitório, de exibição e de efemeridade, de jouissance”
123

. Trata-se, aqui, da “pedra angular 

ideológica” de muitos Governos que se valem deste modelo para reforçar uma prática de 

gestão pública baseada no “populismo arquitetônico”. Prontamente, este padrão político, ao 

invés de criar equipamentos sociais úteis e necessários à população mais carente da cidade, 

amplia, ao contrário, o abismo entre as classes sociais. Aqui reside o conflito, uma vez que 

nem mesmo as necessidades básicas são atendidas. 

Assim, a cidade se torna o espaço de contradições par excellence, na qual as 

maiores contradições e conflitos se apresentam. A cidade moderna ou pós-moderna, tem a sua 

raiz no desenvolvimento do capitalismo industrial, quando passou a ser palco das grandes 

transformações impostas pelas novas relações econômicas que começavam a surgir. Segue 

Murray Bookchin: 

 

O gigantismo cívico, político e cultural corre paralelo ao gigantismo industrial e 

econômico. A vida social adquire dimensões tão alheias à escala e ao controle 

humano que a sociedade deixa de aparecer como o refúgio da humanidade. 

Converte-se, antes, em uma força demoníaca que opera, à altura, por cima das 

cabeças de seus componentes humanos, obedecendo a uma lei de desenvolvimento 

completamente estranha aos fins humanos. As cidades e as regiões entregam-se a 

uma divisão autônoma do trabalho nacional, a uma escala de vida social e 

econômica que escapa à compreensão da comunidade. A cidade se converte em uma 

aglomeração de pessoas espalhadas em estruturas frias e impessoais
124

. (Tradução do 

autor). 

 

É na lógica que privilegia mais o retorno individual do que o ganho coletivo e 

público que veio se desenvolvendo as cidades, principalmente nos países da periferia do 

capitalismo, onde o planejamento “sério” subjuga-se à lógica do dinheiro. Na ordem do 

capitalismo, como se fossem produtos a serem comprados e trocados nas vitrines de uma loja, 
                                                      
122  HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 18 ed., 2009, p. 69. 
123 HARVEY, David. Op. cit., p. 91. 
124 “El gigantismo cívico, político y cultural corre parejas con el gigantismo industrial y económico. La vida social adquiere 

unas dimensiones tan ajenas a la escala y al control humanos que la sociedad deja de aparecer como el refugio de la 

humanidad. Se convierte, más bien, en una fuerza demoníaca que opera a gran altura por encima de las cabezas  de sus 

componentes humanos, obedeciendo una ley de desarrollo completamente extaña a los fines humanos. Las ciudades y las 

regiones se entregan a una división autónoma del trabajo nacional, a una escala de vida social y económica que escapa a la 

comprehensión de la comunidad. La ciudad se convierte en una aglomeración de personas tristes desparramadas entre 

estructuras frías e impersonales”. BOOKCHIN, Murray. Los limites de la ciudad. Madrid: H. Blume Ediciones. 1974, 1 ed.., 

p. 58. 
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os serviços básicos e os direitos se transformam em produtos, uma vez que passam a ser 

objetos de consumo. 

No momento em que os direitos e as garantias básicas não são ofertados à população, 

como o direito à moradia adequada e digna, o direito à cidade se dissolve e, em seu lugar, se 

apresenta o direito de consumir a cidade. 

Os desfrutes dos elementos básicos estão, desta maneira, amarrados à lógica do 

“poder comprar”. Em outras palavras: é quando o valor de uso se impõe sobre o valor de 

troca. David Harvey assim explica: 

O solo e as melhorias realizadas nele são, na economia capitalista contemporânea, 

mercadorias. Mas o solo e suas melhorias não são mercadorias normais, e assim os 

conceitos de valor de uso e valor de troca recebem um significado muito especial. 

(...) o valor de uso tem valor para o uso, e não adquire realidade além do processo de 

consumo. Por conseguinte, o valor de uso coincide sempre com sua existência 

tangível. (...) A criação do valor de troca reside no processo social de aplicar 

trabalho socialmente necessário a objetos da natureza para produzir objetos 

materiais (mercadorias) aptos para o consumo (para o uso) humano
125

. (Tradução do 

autor). 

 

Assim o valor de uso consiste no valor do objeto, enquanto realidade material, 

destinada para, exclusivamente, o uso. O valor de troca corresponde ao valor dado ao objeto 

após a valorização sofrida pelo trabalho aplicado ao mesmo, transformando-o em mercadoria. 

E eis que surge aqui a raiz de um grave problema das cidades: a especulação imobiliária, que 

em épocas como a Copa do Mundo ou outros eventos internacionais de grande porte se torna 

ainda mais latente, profunda e corrosiva. 

Especular é fazer suposições, levantar hipóteses, conjecturar. Em termos 

econômicos: realizar transações financeiras para lucrar com as flutuações do mercado. Logo, 

a especulação imobiliária não se refere ao valor real, mas ao valor agregado à conjuntura 

econômica do momento. Em outras palavras, não se refere ao valor de uso, mas o valor dado 

à troca, uma vez que ele pode ser ampliado muito além. A especulação imobiliária é o preço 

artificial da terra embutida na lógica da mercadoria para que cada vez mais aumente o seu 

valor visando o lucro. “Como las fábricas, la ciudad burguesa no solo devora a los hombres 

sino a su propia materia prima: la tierra”,
 126

 alerta Bookchin. 

Assim como os autores anteriores, Harvey apresenta um modo de análise distinto da 

questão urbana, uma vez que focaliza mais na base econômica.  

                                                      
125  “El suelo y las mejoras realizadas en el son, en la economía capitalista contemporánea,  mercancías. Pero el suelo y sus 

mejoras no son mercancías normales, y así los conceptos de valor de uso y valor de cambio cobran significado en una 

situación bastante especial. (...) el valor de uso tiene valor más que para el uso, y no adquiere realidad más que en  el proceso 

de consumo’. Por consiguiente, el valor de uso ‘coincide siempre con su existencia natural tangible. (...) La creación del 

valor de cambio reside en el proceso social de aplicar trabajo socialmente necesario a objetos de la naturaleza para producir 

objetos materiales (mercancías) aptos para el consumo (para el uso) humano”. In. HARVEY, ob.cit,. p. 161. 

126 BOOKCHIN, ob.cit., p. 80 
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Compreendo que tanto a teorização de Castellls, Lefebvre e Harvey em alguns 

pontos se complementam e em outros se repelem. A abordagem teórica dos três é 

fundamamental para compreender o processo em que o Brasil se insere com a Copa do 

Mundo de Futebol da FIFA, pelo que foi exposto acerca do papel do Estado e da ação das 

forças de produção do urbano pelo capitalismo e a força negativa-positiva popular pelo direito 

à cidade.  

 

2.2. A questão da moradia e o planejamento urbano excludente.  

Historicamente, o problema da moradia e principalmente o da habitação popular 

ou de pessoas de baixa renda sempre foi um problema social no Brasil. A “carência”
127

 de 

imóveis e a vasta população necessitada tem suscitado amplos debates sobre esta temática. 

No período escravocrata, a solução para a falta de moradias foi a senzala que 

abrigaria e manteria reclusa a mão de obra do escravo. No período de industrialização, a 

solução buscada deu-se por via da construção de vilas operárias. Posterior a este momento, 

houve um grande afluxo populacional e uma expansão espontânea por áreas habitáveis. A 

necessidade de unidades habitacionais tornou-se questão social e política.  

No momento de ascensão industrial as vilas funcionavam como alternativa 

àqueles trabalhadores oriundos de zonas rurais que buscavam melhores alternativas e, 

portanto, trabalho nas cidades. A moradia consistia no fator atrativo para o trabalhador e para 

as necessidades industriais
128

, pois enraizava o obreiro em uma empresa. Além de ser o locus 

privilegiado de encontro da força de trabalho futura ao longo das gerações, a construção de 

vilas e casas operárias aqueceu o mercado imobiliário cujo capital retornava, na maioria das 

vezes, ao próprio empreendedor, por via dos aluguéis pagos. O início do século XX definiu o 

urbanismo e a política urbana que viria a ser consolidada no Brasil: a modernização 

excludente, o investimento nas áreas que representam a cidade oficial e a consequente 

segregação populacional, bem como a sua diferenciação baseada na higienização da pobreza.  

                                                      
127

 Argumento bastante difundido assenta-se na noção de déficit habitacional que é defasagem entre o ritmo de crescimento 

populacional e a oferta de moradias. Esta seria a razão dos elevados preços dos imóveis, uma vez que não haveria o bastante 

para todos. O ritmo de construção das moradias não acompanharia o crescimento populacional e com isso adviriam diversos 

problemas como a pobreza, a miséria, a fome e a marginalidade. Entretanto, esta argumentação é falaciosa ao passo que, 

fundando-se em critérios demográficos, a população seria a única responsável pelo problema. Esta argumentação relembra a 

moral malthusiana de que os pobres são os únicos responsáveis pela pobreza devido ao alto índice de fecundidade.127 Na 

verdade o preço do terra urbana limita a possibilidade de acesso aos que não tem condições de custear os altos preços dos 

imóveis. Se de fato existe um déficit habitacional a razão é eminentemente política, pois a terra necessária para a produção de 

casas está nas mãos de poucos proprietários ou mesmo do Estado que não garante o deito de morar. 
128 “As grandes tecelagens introduzem um fator de racionalização na construção de habitações. Ao lado das fábricas são 

erguidos agrupamentos de moradias. Ruas inteiras, vilas, quarteirões de casas são construídos para os operários pelo 

empresário industrial”.   BLAY, Eva Alterman (org.). A luta pelo espaço. Textos de sociologia urbana. Petrópolis: Vozes, 

1978, 1 ed., p. 78. 
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As políticas de higienização social não são recentes no Brasil. Ela constitui um 

dos elementos fundantes na ideologia do urbanismo tecnocrata. Hermínia Maricato 

exemplifica com o caso da cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX e começo do XX. 

 

O rápido crescimento populacional urbano sem o acompanhamento de serviços de 

saneamento foi a causa de epidemias – cólera, febre amarela – que tomavam conta 

da cidade. Uma política higienista saneadora também foi empreendida nesse 

período, com determinação e truculência. Se as obras e ampliação do sistema viário 

atingiam apenas uma parte de uma população pobre que era expulsa, a campanha da 

vacina atingia a todos. (...). A reforma urbana no Rio de Janeiro, chamada de 

“Regeneração”, foi a mais importante em razão de a cidade ser na época a capital 

federal. Outras cidades, contudo, seguiram o mesmo caminho, que foi inspirado pela 

reforma de Paris, executada pelo urbanista barão de Hausmann, sob o comando de 

Napoleão III, entre 1850 e 1870. Manaus, Belém, Porto Alegre, Curitiba, Santos, 

São Paulo, passam pelas obras que conjugaram saneamento com embelezamento e 

segregação territorial. O saneamento tinha como objetivo, além das medidas 

propriamente higienistas, afastar das áreas centrais os pobres, os mendigos e negros, 

juntamente com o seu estilo de vida. E o embelezamento consistia em dar a essas 

áreas um tratamento estético e paisagístico que pressupunha a inexistência de 

pobreza. A solução do problema de moradia da massa trabalhadora pobre, 

entretanto, não fazia parte desses projetos de reforma urbana.
129

 

 

Esta forma de planejar, pode-se dizer, constitui a essência do planejamento urbano 

realizado pelo Estado em associação ao capital imobiliário. Tal modelo sofreu alterações, 

amenizando alguns pontos em relação à lógica puramente sanitarista, entretanto a base 

constitui e mesma. Cabe salientar que Fortaleza também viveu um período similar, chamado 

de Fortaleza Belle Époque
130

. 

Com o surgimento das grandes favelas, o problema habitacional ganhou 

proporções gigantescas
131

. O Estado passa a intervir com programas de habitação popular 

visando sanar o déficit de unidades habitáveis. Entretanto, ao adquirir o sonho da casa própria, 

o morador compromete boa parte da vida para sanar uma dívida. Este modelo foi 

implementando desde 1964 com o Banco Nacional de Habitação
132

 e se perpetua ainda hoje 

com os projetos de moradia popular, como o “Minha Casa, Minha Vida” do Governo Federal. 

A lógica de pensar a solução da moradia é a mesma. No contexto da história recente do Brasil, 

vigora a proposta de construção de conjuntos habitacionais financiados pelo Governo Federal 

por via do “Programa Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV). 

Este programa do Governo Federal conta com a participação e parceria dos 

municípios e estados da federação, sendo financiado pela Caixa Econômica Federal. O 

Ministério das Cidades é o órgão estatal de gerenciamento do programa. Tal projeto 
                                                      
129  MARICATO, Hermínia. Habitação e cidade. São Paulo: Atual, 1999, 5 ed., pp. 28-29 
130 PONTE, Sebastião Rogério. Fortaleza Belle Époche. Reforma urbana e controle social 1860-1930. Fortaleza: Demócrito 

Rocha, 2010, 4 ed., 
131 DAVIS, Mike. Planeta Favela. São Paulo: Boitempo, 1 ed., 2006, p. 105. 
132 BLAY, Eva Alterman (org.). Ob. Cit., p. 85. 
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governamental não sanará os problemas da moradia, uma vez que se destina às populações de 

0 até 3 salários mínimos que terão que custear com orçamento, muitos deles insuficientes, as 

mensalidades da unidade habitacional até que o imóvel seja totalmente quitado. Além disso, a 

instalação das unidades habitacionais estão localizadas em áreas distantes, impossibilitando a 

locomoção rápida para as regiões de trabalho, escola e hospitais. Acrescido a isso, os 

conjuntos não dispõem de espaço favorável para famílias numerosas em caso de coabitação, 

uma vez que, em média, os imóveis possuem 55m2. 

 

O PMCMV não apresenta explicitamente possibilidades transformação de muitos 

dos problemas de nossas cidades, reproduzindo a consideração isolada dos aspectos 

que coincidem a qualidade do habitat urbano. Ao reduzir o morar às unidades 

habitacionais, sem menção às questões que definem a localização e suas relações 

com o espaço e a vida mais ampla das cidades, o Estado brasileiro acaba por 

colaborar na reprodução dos vários problemas de nossa urbanização (...)
133

. 

 

 Em todos estes momentos históricos verifica-se um elemento primordial: a oferta 

de moradia tem vínculo direto e tem sido usada para preservar e controlar a força de 

trabalho
134

, salvo em casos excepcionais em que um programa é realizado, como o PMCMV, 

sem as condições necessárias de locomoção eficaz para as áreas de concentração de 

empregos. 

 Atualmente, a segregação sócio-espacial urbana busca afastar o problema da 

pobreza e da marginalidade com a construção de casas populares, que em suma passam a ser o 

local propício de localização do grande exército de reserva potencial. O problema, pela lógica 

do planejamento estatal, estaria setorizado em determinadas zonas. Isolado o problema, as 

áreas centrais da cidade estariam livres para florescer e se desenvolver, ao passo que a 

periferia trabalharia para o centro
135

. A moradia assemelhar-se-ia mais ao modelo de cidades-

dormitórios do que o espaço em que o indivíduo poderia ampliar as suas potencialidades e 

cultivar o habitar, que é uma construção cultural. 

                                                      
133 “Outro aspecto importante diz respeito à consideração dos parâmetros mínimos explicitados como referência para o 

dimensionamento dos espaços. Trata-se de mais outra herança da cultura moderna europeia, que teve no Existenzminimum 

da arquitetura alemã uma diretriz que se disseminou em todo o mundo. (12) No PMCMV os parâmetros mínimos tornam-se o 

limite máximo das unidades, uma vez que estas são entregues prontas e já acabadas, oferecidas como a possibilidade 

definitiva de moradia. Impõe-se uma solução que irá onerar o orçamento doméstico em um período considerável, e quaisquer 

alterações e adaptações, ainda que limitadas de antemão, vão demandar ainda mais despesas, acarretando um 

comprometimento adicional do já exíguo orçamento doméstico. O processo de morar, que deveria pressupor escolhas, 

participação e tomadas de decisão em diversos níveis e ao longo do tempo, se vê empobrecido e resumido à mera relação de 

compra de um produto como outro qualquer, com o esvaziamento e empobrecimento de sua dimensão política. A necessidade 

de adensamento não justifica a solução dos apartamentos conforme especificados, uma vez que é possível atender à 

necessidade de ocupação adensada por meio de soluções espaciais diferentes do mero empilhamento e repetição de unidades 

e andares-tipo”. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.133/3936. Acesso em: 14/07/2012. 
134 BLAY, Eva Alterman (org.). Ob. Cit., pp. 77-86. 
135 O centro aqui referido não é o centro geográfico ou mesmo o local comumente chamado de “centro” da cidade. O centro 

refere-se à localidades ou às localidades onde se concentram a maior quantidade de serviços essenciais, como hospitais, 

creches, escolas, áreas de lazer, consumo e as moradias mais caras.  

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.133/3936
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Esta atitude desesperada de instalação física das populações de baixa renda nas 

cidades tem gerado núcleos de habitação segregados. Esta segregação espacial 

estende-se a todas as demais atividades destas populações. Distinguimos dois 

momentos no processo de segregação: a favela urbana e as cidades-dormitórios. A 

favela que proliferou no Brasil na década de 50 apresenta características muito 

marcantes de fenômeno ilegal. Seu aspecto mais agressivo se deva à sua implantação 

junto a zonas mais urbanizadas das cidades onde a oferta de trabalho é maior e é 

possível a eliminação de transporte. Sua presença ostensiva é reveladora da 

incapacidade dos mecanismos urbanos de assimilar de forma adequada estas 

populações. Isto levou os órgãos oficiais a tentarem “soluções” de emergência. A 

favela é uma permanente denúncia do sistema de práticas sociais contraditórias que 

ameaçam a ordem estabelecida, isto é, a ordem urbana. (...). O conjunto de decisões 

e atos que pretendem resolver o problema habitacional da população marginal nas 

cidades tem acelerado o processo de segregação.
136

 

 

Há, de fato, a existência de políticas urbanas inconciliáveis. De uma lado, o 

planejamento que dá primazia ao lucro, na qual vê a cidade como um mercado; e de outro, o 

modelo que busca ampliar o atendimento das necessidades básicas de ordem social, cultural, 

biológicas e psicológicas. Entretanto, o planejamento urbanístico no tocante à moradia tem 

compromissos distintos à solução do problema, uma vez que visa preservar e assegurar o 

progresso do capital. Ora, existe a necessidade de garantir os bens coletivos aos produtores e à 

coletividade; por outro ponto de vista, visa garantir o pleno desenvolvimento das forças 

políticas e econômicas que buscam sempre a ampliação dos lucros. Desta maneira, projetos 

urbanísticos defendidos como equipamentos sociais muitas vezes atendem às demandas 

alheias à população necessitada.  

A distribuição arbitrária e impositiva de moradia, dos equipamentos necessários e 

seus espaços que deveriam satisfazer às necessidades humanas, na verdade, julgam poder 

submeter o real e o humano à vontade de um planejamento técnico em que o habitar e o 

habitat perdem o sentido, passando a valer a lógica do loteamento, das cidades-dormitórios, 

da vida regrada e programada onde se come e se dorme, jamais se vive ou habita. No 

planejamento dito estratégico, o “morar” inverte-se em “alojar”. O morador perde a condição 

de agente construtor para a situação de “deportado”. 

Não é só o Estado e os interesses dos grandes empresários nacionais que impõem 

medidas danosas à população. Os organismos internacionais, como a FIFA, também possuem 

poder de barganha na propositura de um modelo de intervenção urbana. Contudo, cabe 

salientar que os projetos para Copa do Mundo de 2014, muitos deles, são defendidos pelo 

próprio Estado. Citemos como Mike Davis esclarece a raiz deste processo de exclusão sócio-

espacial com relação a eventos internacionais: 

 

                                                      
136 BLAY, Eva Alterman (org.). Ob. Cit., pp. 154-155 
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No Terceiro Mundo urbano, os pobres temem os eventos internacionais de alto nível 

– conferências, visitas de dignatários, eventos esportivos, concursos de beleza e 

festivais internacionais -, que levam as autoridades a iniciar cruzadas de limpeza da 

cidade: os favelados sabem que são a ‘sujeira’ ou a ‘praga’ que seus governos 

preferem que o mundo não veja (...) A segregação urbana não é um status quo 

inalterável, mas sim uma guerra social incessante na qual o Estado intervém 

regularmente em nome do ‘progresso’, do ‘embelezamento’ e até da ‘justiça social 

para os pobres’, para redesenhar as fronteiras espaciais em prol de proprietários de 

terrenos, investidores estrangeiros, a elite com suas casas próprias e trabalhadores de 

classe média. Como na Paris de 1890 sob o reinado fanático do barão Haussman, a 

reconstrução urbana ainda luta para maximizar ao mesmo tempo o lucro particular e 

o controle social. A escala contemporânea de remoção populacional é imensa: todo 

ano centenas de milhares, por vezes milhões de pessoas – tanto aqueles que têm 

posse legal quanto os invasores – são despejados à força de bairros do Terceiro 

Mundo. Em consequência, os pobres urbanos são nômades, ‘moradores transitórios 

num estado perpétuo de realocação’
137

. 

 

Quando o progresso surge, grande contingente populacional é retirado das suas 

moradias e de seus vínculos sócio-afetivos para dar lugar às ditas obras de utilidade 

pública
138

. Desta maneira, as populações, ora residentes em um determinado local, passam a 

ser constantemente remanejadas para outras localidades em um fluxo histórico permanente, 

cada vez mais distante dos principais polos da cidade. Normalmente, são lançadas para áreas 

localizadas nos limites geográficos das cidades e não se beneficiarão com as obras de 

“utilidade pública”, agora instaladas no seu antigo local de moradia. Assim, a contradição se 

enraíza no seio da cidade que passa a se orientar pela existência de “bairros de ricos” e 

“bairros de pobres”, configurando urbes em que a tônica da existência humana está marcada 

pela segregação sócio-espacial. 

Engels traz lição esclarecedora referente ao problema da moradia ao analisar o 

contexto da época e a situação da classe trabalhadora diante do crescimento das cidades, como 

Paris e em Londres: 

 Na realidade, a burguesia tem apenas um método para resolver à sua maneira a 

questão da habitação, isto é, resolvê-la de tal forma que a solução produza a questão 

sempre de novo. Este método chama-se ‘Haussmann’. Por ‘Haussmann’ entendo não 

apenas a maneira específica do bonapartista parisiense de abrir longas artérias, 

diretas e largas em meio aos bairros aos bairros operários de ruas estreitas e de 

guarnecê-las de ambos os lados com grandes edifícios de luxo, (...). Por 

‘Haussmann’ entendo também a prática generalizada de abrir brechas nos bairros 

operários, especialmente nos de localização central nas nossas grandes cidades, essa 

prática sendo seguida por considerações de saúde pública e de embelezamento, 

devido à procura de grandes áreas comerciais centralmente localizadas ou por 

necessidades de circulação, tais como ferrovias, ruas etc. Qualquer que seja o 

motivo, o resultado é em toda parte o mesmo: as vielas e becos mais escandalosos 

desaparecem ante a grande autoglorificação da burguesia por esse êxito imediato.
139

 

 

                                                      
137 DAVIS, Mike. Planeta Favela. São Paulo: Boitempo, 1 ed., 2006, p. 105. 
138 Vale ressaltar que o conceito de utilidade pública não se aplica e nem tem eficácia se tiver como fundamento a violação de 

Direitos Fundamentais coletivos e difusos.  
139

 ENGELS, Friedrich. A questão da habitação. São Paulo: Acadêmica, 1 ed., 1988, p.36. 
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Em resumo, é na lógica do haumanianismo
140

 social dos trópicos que a burguesia 

e o Estado buscam resolver o problema da moradia. A exclusão para os limites da cidade 

acompanha o crescimento da cidade e acumulação de capital excedente. Na medida em que o 

espaço periférico se valoriza e se torna área propícia para o desenvolvimento da produção e da 

circulação, o Estado não hesita em perpetrar a mesma política de remoção e segregação. 

 

2.3.  Direito à moradia e direito à cidade na legislação e o problema da especulação 

imobiliária. 

As garantias legais de proteção à moradia e de afirmação do direito à cidade 

encontram sérias resistências políticas e econômicas na sociedade. Isto impede que um dos 

objetivos fundantes da Constituição Federal de 1988 seja realizado, qual seja: erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. A solução deste 

problema não reside unicamente na forma espacial da cidade e na garantia do direito à 

moradia, entretanto é uma das barreiras que deve ser rompida, a fim de possibilitar que a 

disparidade de oportunidades e acesso ao solo urbano seja superada. 

Neste ponto analisarei a legislação internacional e nacional resumidamente, 

apresentando a maneira pelo qual o Direito tutela o direito à moradia e a afirmação do direito 

à cidade. Buscarei alertar para um dos principais problemas causadores de segregação e 

gerador de desigualdades sociais no acesso às oportunidades: a especulação imobiliária. 

Analisarei, igualmente, como os dispositivos legais reagem ao problema. 

Por fim, relacionarei este fenômeno com a Copa do Mundo de Futebol da FIFA e 

a negação do direito à moradia neste contexto. 

 

2.3.1. Tratados e convenções internacionais. 

Ampla é a matéria nacional e internacional que trata da questão da moradia e da 

cidade. Portanto, faremos uma rápida síntese das partes mais esclarecedoras. 

No plano internacional o marco de abertura para a proteção do Direito à Moradia 

e Habitação partiu da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, artigo XXV, 1: 

                                                      
140 Esta expressão faz alusão ao termo utilizado por Mike Davis na obra Planeta Favela. São Paulo: Boitempo, 1 ed., 2006, p. 103. Aldo 
Rossi esclarece algumas das razões de Hausman: “Entre os outros motivos de transformação de Paris, Haussman apresentou 
razões de ordem estratégica, ou seja, destruir bairros pouco propícios para o agrupamento de tropas. Essas considerações 
podem ser compreendidas de parte de um governo autoritário e impopular, como outras: o trabalho amplamente propiciado 
aos operários, ricas perspectivas abertas aos especuladores, igualdade convenientes a um regime que procurava compensar o 
mínimo de direitos políticos e o máximo de prosperidade material. Portanto, os grandes movimentos de expropriação de 
Paris, sob esse reinado, explicam-se através das causas políticas: o triunfo, aparentemente decisivo, do partido da ordem 
sobre a revolução, da classe burguesa sobre a classe operária”. ROSSI. Aldo. A arquitetura da cidade. São Paulo: Martins 
Fontes. 2 ed. P. 216-217. 
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Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família 

saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e 

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.  

 

No mesmo sentido, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais de 1966 (PIDESC) estabelece em seu artigo 11 que: 

 

os Estados-Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas a um 

nível de vida suficiente para si e para as suas famílias, incluindo alimentação, 

vestuário e moradia adequada, bem como a um melhoramento constante das suas 

condições de existência. 

 

Tanto na Declaração, quanto no Pacto, o direito à moradia figura como 

componente do direito a um padrão de vida adequado e suficiente para si e para a família em 

uma perspectiva mundial. O direito à moradia, neste tocante, ganha contornos de um direito 

global e dotado de envergadura universalizante
141

. O direito à moradia se insere no rol dos 

direitos humanos de segunda geração (econômicos, sociais e culturais). Doutrinariamente, ele 

não tem a função de garantir a liberdade do indivíduo frente ao Estado, como os direitos de 

primeira geração (políticos e civis) ou a proteger formalmente os indivíduos do Estado. Os 

direitos de segunda geração “constituem pretensões dos indivíduos ou da coletividade perante 

o Estado, cujo homem sai da figura do abstrato e se materializa, nesse caso, como aquele que 

produz benefícios para a coletividade por meio de seu trabalho”.
142

 Trata-se de uma obrigação 

positiva do Estado (facere). Estas declarações tiveram grande importância na medida em que 

fixaram prévia e claramente os direitos (certeza de direitos), garantiram o respeito a estes 

direitos (segurança jurídica) e possibilitaram a fruição destes direitos (possibilidade de 

direitos). 

 Amplas também são as resoluções e comentários do Comitê dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. Neste sentido, o Comentário nº 4 do citado Comitê entende 

que “independente do tipo de posse, todas as pessoas deveriam possuir um grau de sua 

segurança, o qual garanta proteção legal contra despejos forçados”. Segue excerto do amplo 

Comentário nº 4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: 

 

                                                      
141 As declarações de teores universalizastes devem ser analisadas sociologicamente e antropologicamente, uma vez que não existe um 
padrão unitário de direito ou mesmo a perspectiva de essência e dignidade humanas a serem protegidas pelo direito. Entretanto, de maneira 
geral pode-se conceber o direito à moradia como um direito de grande amplitude e universalização.  
142 SAULE JUNIOR, Nelson. A proteção jurídica da moradia nos assentamentos irregulares. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
2004, 1 ed., p. 30. 
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a. Segurança legal de posse. (...) Independentemente do tipo de posse, todas as 

pessoas deveriam possuir um grau de sua segurança, o qual garanta proteção legal 

contra despejos forçados, pressões incômodas e outras ameaças.  

b. Disponibilidade de serviços, materiais, facilidades e infra-estrutura. Uma casa 

adequada deve conter certas facilidades essenciais para saúde, segurança, conforto e 

nutrição (...).  

c. Custo acessível. Os custos financeiros de um domicílio associados à habitação 

deveriam ser a um nível tal que a obtenção e satisfação de outras necessidades 

básicas não sejam ameaçadas ou comprometidas (...).  

d. Habitabilidade. A habitação adequada deve ser habitável, em termos de prover os 

habitantes com espaço adequado e protegê-los do frio, umidade, calor, chuva, vento 

ou outras ameaças à saúde, riscos estruturais e riscos de doença. A segurança física 

dos ocupantes deve ser garantida (...). 

e. Acessibilidade. Habitações adequadas devem ser acessíveis àqueles com 

titularidade a elas. A grupos desfavorecidos deve ser concedido acesso total e 

sustentável para recursos de habitação adequada (...).Obrigações governamentais 

precisam ser desenvolvidas, objetivando substanciar o direito de todos a um lugar 

seguro para viver com paz e dignidade, incluindo o acesso para o terreno como um 

direito reconhecido.  

f. Localização. A habitação adequada deve estar em uma localização que permita 

acesso a opções de trabalho, serviços de saúde, escolas, creches e outras facilidades 

sociais. Isso é válido para grandes cidades, como também para as áreas rurais, em 

que os custos para chegar ao local de trabalho podem gerar gastos excessivos sobre 

o orçamento dos lares pobres (...).  

g.  Adequação cultural. A maneira como a habitação é construída, os materiais de 

construção usados e as políticas em que se baseiam devem possibilitar 

apropriadamente a expressão da identidade e diversidade cultural da habitação 

(...).
143

 

 

 

Moradia não se resume, portanto a um teto ou à propriedade privada da terra, seja 

ela urbana ou rural. Moradia é a conjugação de elementos diversos garantidores de uma vida 

digna. Logo, a moradia não deve ser entendida como uma mercadoria ou produto do processo 

de fabricação da construção civil ou mesmo do mercado imobiliário, embora a sua expressão 

real assim seja.  

Percebe-se que, independente do grau formal de segurança jurídico-normativa, a 

posse já ganha contornos seguros e rijos. A mera posse já caracteriza um dos elementos do 

“morar” e deve, portanto, ser resguardada. Não somente a estrutura física da uma casa afirma 

a existência da moradia. São necessários serviços básicos de subsistência ao redor do núcleo 

habitacional do indivíduo (hospitais, escolas, lazer, alimentação etc.). 

 Além disso, não se configura habitação digna e adequada quando o indivíduo 

além das suas forças compromete o seu bem-estar próprio e de sua família (por exemplo: 

aluguéis elevados ou prestações e mensalidades de programas governamentais de acesso à 

moradia por demais onerosos). 

                                                      
143. (Grifos nossos). In. Comentário Geral nº4 do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Versão em português 

disponível em:  http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/moradia/trabalhohabitacaopronto.html#8. Acesso em: 02/04/12. Versão 

original em inglês disponível em: 

<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/469f4d91a9378221c12563ed0053547e?Opendocument>. Acesso em: 

02/04/13. 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/469f4d91a9378221c12563ed0053547e?Opendocument
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 O comentário também faz alusão à questão da salubridade e da periculosidade da 

moradia. Uma vez presente algum elemento causador de dano ou perigo ao morador, 

manifesta-se o caso de impossibilidade de garantir a habitabilidade no imóvel.  

Outro ponto de destaque refere-se à acessibilidade das moradias visando erradicar 

a situação de insegurança em relação à posse. Além disso a moradia precisa ser bem 

localizada, pois assim garantiria a fruição de serviços, trabalhos etc. Por fim, um elemento de 

grande rechaço à lógica de construção de conjuntos habitacionais impessoais, técnicos, 

racional e geometricamente pré-fabricados: trata-se da adequação cultural. A moradia deve 

ser a expressão da identidade e de algum modo reflexo do esmero pela forma espacial do 

habitar humano. Sem este elemento, o “morar” torna-se “alojar”, “compactar”. 

Além do que acima fora citado, diversos tratados, declarações e acordos que 

tratam do direito à moradia podem ser citados: a Declaração sobre Assentamentos Humanos 

de Vancouver, 1976; a Agenda 21 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1992; a Agenda 

Habitat, 1996. 

 

 

2.3.2. Legislação nacional referente à proteção da moradia e o direito à cidade. 

 

O Brasil, cabe salientar, é signatário tanto da Declaração de 1948, quanto do Pacto de 

1966. Após mais de uma década de silêncio, depois da constituinte de 1988, a Emenda 

Constitucional n.26/2000 incluiu o Direito à Moradia no texto da Constituição no seu artigo 6º 

da seguinte forma: 

  

Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

 

O acréscimo do direito à cidade no rol dos direitos sociais buscou considerar o fato 

de que a problemática da moradia é um grande desafio para a sociedade do século XXI e uma 

injustiça histórica com relação aos milhares de desabrigados e aos que vivem em condições 

indignas de habitabilidade. Porém, a mera inserção formal no texto legal não cria, por si só, a 

resolução do problema, uma vez que não se resolvem problemas políticos com “soluções” 

jurídicas, mesmo que o direito à moradia tenha ganhado contornos constitucionais e imponha 

um facere estatal de provimento.  

O direito à moradia está também presente no Estatuto da Cidade (art. 2º, incs. I e II), 

lei n. 10.257, quando aborda os objetivos da política: 
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Art. 2
o
 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; 
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; 
 

Percebemos que o direito à cidade deve ser compreendido com um “direito coletivo 

dos habitantes das cidades, em especial aos grupos vulneráveis e desfavorecidos”. A terra, a 

moradia, o saneamento ambiental, a infraestrutura, o transporte, o trabalho, o lazer, a 

educação, a saúde, dentre outros direitos, para as presentes e futuras gerações em meio a uma 

gestão democrática, por meio da participação da população, configuram o que podemos 

chamar, minimamente, de acordo com o Estatuto, de direito à cidade. O direito à moradia 

conforme o inc. I do art. 2º é um dos componentes do direito à cidade. O desrespeito a apenas 

uma destas garantias já configuraria a violação do direito à cidade. Entretanto, há um 

descompasso autêntico entre a norma e a realidade.  

No mesmo estilo, o Plano Diretor de Fortaleza, seguindo a linha do Estatuto da 

Cidade, anuncia, no seu artigo 5º, o Direito à Moradia inscrito nas Diretrizes Gerais da 

Política de Habitação e Regularização Fundiária. 

 

Art. 5º. São diretrizes da política de habitação e regularização fundiária: I — 

democratização do acesso à terra urbana e à moradia digna a todos os habitantes da 

cidade e, em especial, à população de baixa renda, com melhoria das condições de 

habitabilidade, acessibilidade, preservação ambiental, qualificação dos espaços 

urbanos e oferta de serviços públicos; (...) IV — respeito às normas e aos princípios 

de proteção dos direitos humanos e fundamentais, em especial o direito social à 

moradia, garantindo a adequação cultural, social, econômica, ambiental e urbanística 

da política habitacional; (...)”. 

 

No Plano Diretor de Fortaleza, há a inserção do “acesso à moradia digna a todos os 

habitantes da cidade e, em especial, à população de baixa renda” confirmando a lógica 

sistemática da Constituição de que o município é competente e deve velar pelos assuntos 

locais.  

Estes são, portanto, alguns dispositivos que tratam do reconhecimento do direito à 

moradia e do direito à cidade. 
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No que concerne à cidade, importante ressaltar a contribuição da doutrina de Nelson 

Saule Junior ao tratar da concepção de direito à cidade presente na Carta Mundial do Direito à 

Cidade
144

 de 2005: 

A Carta define o direito à cidade como usufruto equitativo das cidades dentro dos 

princípios de sustentabilidade, democracia, equidade e justiça social. A partir da 

compreensão da cidade como espaço coletivo culturalmente rico e diversificado que 

pertence a todos os seus habitantes, o direito à cidade é compreendido como um 

direito coletivo dos habitantes das cidades, em especial aos grupos vulneráveis e 

desfavorecidos, que lhes confere legitimidade e organização, baseados em seus usos 

e costumes, como objetivo de alcançar o pleno exercício do direito à livre 

autodeterminação e a um padrão de vida adequado
145

. 

 

O direito à cidade pela leitura crítica de Saule deve ser compreendido como um 

direito coletivo dos moradores da cidade, principalmente no tocante aos grupos mais 

vulneráveis e desfavorecidos. O direito à cidade, assim compreendido, visa obter um padrão 

de vida adequado e a autodeterminação. Trata-se de uma reformulação na conformação social 

vigente, buscando garantir o que por lei é negado aos vulneráveis, que no caso são 

trabalhadores, desempregados, a classe em si. 

Perceba-se também que o conteúdo do direito à cidade nos textos legais se assemelha 

em muito ao que Castells defendeu na sua teoria do consumo coletivo. Entretanto, diversos 

dispositivos legais contrariam ou mesmo se mostram limitados se consideradas as 

contribuições e a perspectiva de direito à cidade exposta por Lefebvre e Harvey (ver pontos 

2.1.4 e 2.1.5.). 

Daí a importância de perceber a cidade para além da forma-jurídica. O art. 2º, inc. II 

do Estatuto da Cidade, por exemplo, não amplia a perspectiva de participação política, pois 

ainda a deixa engessada e dependente da gestão estatal, que, conforme o Estatuto, deve ser 

democrática. A democracia não partiria, portanto, da capacidade político-diretiva da vida 

humana (Harvey), mas da leniência do Estado. A democracia não repousaria na 

autodeterminação ou autogestão do poder popular, mas do Estado. O que estiver fora do 

Estado é julgado antidemocrático e, portanto, um anti-direito. Daí a necessidade de reforçar o 

direito à cidade como a liberdade prática e diretiva da vida humana. 

Contudo, deve-se considerar avanços existentes no rol legal listado, pois a efetivação 

da moradia passa por amplas exigências legais, não se restringindo à mera aquisição de casa 

pelos hipossuficientes. Trata-se na verdade de um direito composto por diversas faces, sendo 

que cada uma delas deve ser complementar à outra. 

                                                      
144 Disponível em: http://5cidade.files.wordpress.com/2008/04/carta_mundial_direito_cidade.pdf. Acesso em: 27/05/13. 
145 JUNIOR, Nelson Saule. Direito urbanístico. Vias jurídicas das políticas urbanas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 

Editor, p. 39. 

http://5cidade.files.wordpress.com/2008/04/carta_mundial_direito_cidade.pdf
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Neste debate, há de se reconhecer que o aspecto de maior saliência diz respeito à 

terra, que constitui o primeiro meio de aquisição, por menor que seja, do direito de morar. A 

terra contém valor de uso, mas este valor de uso está amarrado à troca, estando, portanto, 

privatizado e apropriado nas mãos de poucos. 

Daí a razão pelo qual a democratização do solo urbano e rural não avança, uma vez 

que encontra sérios entraves nos interesses econômicos e políticos. A lógica da apropriação 

imobilizou e cristalizou a terra em propriedade privada e aqui aparece a exterioriorização de 

um grave problema já minimamente debatido acima: a especulação imobiliária. 

 

 

 

2.3.3 A função socioambiental da propriedade e o combate à especulação imobiliária.  

 

Com a nova ordem constitucional de 1988, críticas tornaram-se visíveis, ainda que 

tímidas, ao positivismo liberal do século XIX que “absolutivizou” o direito de propriedade.  

Durante longos séculos, o direito de propriedade foi considerado um dogma 

inquestionável e absoluto. Isso fazia sentido em um contexto de domínio monárquico e 

absolutista sobre as terras. Era natural que o pensamento liberal se hasteasse na igualdade e na 

liberdade para defender o direito de propriedade pleno ante a possibilidade de ser usurpado 

pelo domínio do “Ancién Régime” dos reis.  

As constituições francesas de 1789, 1971, 1973 e 1975 influenciaram o 

desdobramento do conteúdo dos direitos do homem como direitos inalienáveis
146

, dentre os 

quais a propriedade (proprieté), a liberdade (liberté), a igualdade (égalité) e a segurança 

(sûrete,). Estes foram os direitos extraídos da revolução mais radical da época e inscritos na 

“Constituição mais radical”, conforme Marx, em “Sobre a Questão Judaica”. A análise de 

Marx faz-se fundamental para identificar o conteúdo do direito à propriedade na matriz 

liberal.  

                                                      
146 José Damião de Lima Trindade cita o discurso de um deputado Boissy d’Anglas, relator do projeto de Constituição de 
1795, no período da Convenção Nacional durante a Revolução Francesa. Segue a transcrição: A igualdade civil, eis tudo o 
que o homem razoável pode exigir. A igualdade absoluta é uma quimera; para que pudesse existir, seria preciso que existisse 
igualdade total no espírito, na virtude, na força física, na educação e na fortuna de todos os homens. Em vão a sabedoria se 
extenuaria para criar uma constituição se a ignorância ou a falta de interesse pela ordem tivessem o direito de serem aceitas 
entre os guardiões e administradores desse edifício. Nós devemos ser governados pelos melhores, os melhores são os mais 
instruídos e os mais interessados na manutenção das leis. Ora, com pouquíssimas exceções, os senhores só encontrarão 
homens assim entre aqueles que, possuindo propriedade, são ligados ao país que a contém, às leis que a protegem e que 
devem e essa propriedade e ao conforto que ela proporciona a educação que os tornou apropriados para discutir com 
sagacidade e justiça as vantagens e desvantagens das leis que determinam o destino da pátria. [...] Um país governado pelos 
proprietários é de ordem social, aquele onde os não-proprietários governam está em estado da natureza. TRINDADE, José 
Damião de Lima. Os direitos humanos na perspectiva de Marx e Engels. São Paulo: Alfa-Omega, 2011, pp. 51-52. 
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Quando a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Constituição de 1793 

trata que “la liberté est le pouvoir qui appartient à l´homme de faire tout ce qui ne nuit pas 

aux droit d’autrui”
147

. Esta concepção entende o homem como uma entidade abstrata, “como 

uma mônada isolada recolhida dentro de si mesma
148

”. Ou seja:  

(...) o direito humano à liberdade não se baseia na vinculação do homem com os 

demais homens, mas, ao contrário, na separação entre um homem e outro. Trata‑se 

do direito a essa separação, o direito do indivíduo limitado, limitado a si mesmo. A 

aplicação prática do direito à liberdade equivale ao direito humano à propriedade 

privada
149

. 

 

A propriedade, no texto da Carta de 1793, está consignada da seguinte maneira: “Le 

droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de 

ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie”
150

. 

Esta concepção de liberdade não comporta qualquer tipo de limites e acaba por se 

enrijecer e cercar-se nas próprias fronteiras da propriedade privada, nos limites do que o 

indivíduo tem na vida. O indivíduo é tanto mais livre quanto mais possuir para gozar, dispor e 

usufruir das suas propriedades. O limite da liberdade, o fazer tudo quanto quiseres sem 

prejudicar os direitos do outro, está no limite disponível da propriedade. É, portanto, no 

choque de liberdades entre os indivíduos que a essência da própria liberdade desabrocha. Na 

sociedade burguesa, a essência da liberdade reside na própria propriedade privada.  

 

O direito humano à propriedade privada, portanto, é o direito de desfrutar a seu bel 

prazer (à son gré), sem levar outros em consideração, independentemente da 

sociedade, de seu patrimônio e dispor sobre ele, é o direito ao proveito próprio. 

Aquela liberdade individual junto com esta sua aplicação prática compõem a base da 

sociedade burguesa. Ela faz com que cada homem veja no outro homem, não a 

realização, mas, ao contrário, a restrição de sua liberdade
151

. 

 

Esta sociedade, e esta sim, apresenta-se como a sociedade da “guerra de todos contra 

todos”, uma vez que a afirmação dos Direitos Humanos exclui os não detentores de 

propriedades como sujeitos de liberdades, mas como sujeitos que devem obediência à lei. A 

liberdade se manifesta para quem não tem liberdades, vale lembrar, propriedades, no estrito 

cumprimento da lei. A liberdade aqui é uma anti-liberdade, uma vez que é anti-social por 

considerar o indivíduo em sua “mônada” abstrata, por não ser simétrica e distributiva.  

A liberdade liberal não se ampara no princípio de que “a minha liberdade estende a 

liberdade do outro ao infinito e mutuamente”. Se ampara na restrição, “a sua liberdade acaba 

                                                      
147 “A liberdade é o poder que pertence ao homem de fazer tudo o quanto não prejudica os direitos do próximo”. 
148 MARX, Karl. A questão judaica. São Paulo: Boitempo, 2010, 1 ed., p. 49.  
149 MARX, Karl. Idem, p. 49. 
150

 “O direito de propriedade é aquele que pertence a todo cidadão de gozar e dispor à vontade de seus bens, 

rendas, fruto de seu trabalho e de sua indústria”. 
151 MARX, Karl. Idem, p. 49. 
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quando a minha começa”
 152

. Assim, a liberdade burguesa é a liberdade criada a partir da 

propriedade. É neste ponto que o burguês cerca o direito como quem cerca uma propriedade. 

Com o passar dos tempos a ideologia liberal se reciclou, mas continuou 

reproduziu a lógica da restrição até mostrar envelhecida em uma perspectiva jurídica-formal, 

o que não implica dizer que a lógica em si mudou.  

Tratando-se da realidade brasileira e do contexto constitucional atual, Edésio 

Fernandes faz o seguinte apontamento: 

Nesse novo contexto, há que se enfrentar o mito muito forte de que existe na ordem 

jurídica brasileira um conceito único e universal abstrato a-histórico, quase natural 

de propriedade. A verdade é que a ordem jurídica brasileira já avançou enormemente 

no sentido reformar as várias formas de propriedade: existem muitos direitos de 

propriedade e existem muitas formas de propriedade (propriedade móvel, imóvel, 

rural, urbana, pública, privada, estética, intelectual, financeira) sendo distintas as 

relações sociopolíticas que se dão em torno desses direitos diferentes. A 

regulamentação jurídica desses diferentes direitos de propriedade é extremamente 

diferenciada no Brasil. 
153

 

 

A crítica ao dogma, por via dos princípios e do entendimento mais politizado da 

realidade, abriu o campo do possível na seara do Direito para uma interpretação axiológica da 

materialidade. 

Neste sentido, a Lei Constitucional de 1988, no seu art. 182, § 2º, trata que “a 

propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor”. Por via do Plano Diretor
154

, será definido o 

crescimento da cidade, os princípios da política urbana, os objetivos, as diretrizes, as ações 

estratégicas, o uso, a ocupação, dentre outras questões. A citada lei municipal assim trata da 

função social da propriedade: 

Art. 3º, § 3°: A propriedade cumpre sua função socioambiental quando, 

cumulativamente: I — for utilizada em prol do bem coletivo, da segurança e do 

bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental; (...) III — assegurar o 

atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça 

socioambiental e ao desenvolvimento das atividades econômicas; (...) V — 

assegurar a democratização do acesso ao solo urbano e à moradia; VI — não for 

utilizada para a retenção especulativa de imóvel. 

 

                                                      
152 A liberdade, no pensamento socialista libertário, deve ser criada pela própria liberdade. Ela é a liberdade ampliativa na 

qual a minha liberdade amplia a dos outros e a dos outros indivíduos amplia a minha. “la libertad no puede ser creada más 

que por la libertad”. BAKUNIN, Mikhail. Estatismo y Anarquia. Buenos Aires: Utopia Libertaria, p. 212. 
153 FERNANDES, Edésio; ALFONSIN, Betênia (coord. e coaut). Direito urbanístico. Estudos brasileiros e internacionais. 

Belo Horizonte: Del Rey; Lincoln Intitute of Land Policy, 1 ed., 2006, p.13-14. 
154 Plano Diretor de Fortaleza: “Art. 3º, § 3°: A propriedade cumpre sua função socioambiental quando, cumulativamente: I 

— for utilizada em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental; (...) 

III — assegurar o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça socioambiental e ao 

desenvolvimento das atividades econômicas; (...) V — assegurar a democratização do acesso ao solo urbano e à moradia; VI 

— não for utilizada para a retenção especulativa de imóvel”. 
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Desta maneira, a função social da propriedade trabalha como conceito jurídico de 

combate à especulação imobiliária e à omissão do Estado em cumprir sua obrigação de 

realizar a regularização fundiária. O cumprimento ao requisito da função social da 

propriedade não se imputa apenas ao proprietário, mas ao Estado como ente tutelador e 

regulamentador. Trata-se, portanto, de um imperativo jurídico de dever do Estado de 

regularização fundiária. Segue Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

 

A função social da cidade pode redirecionar os recursos e a riqueza de forma mais 

justa, combatendo situações de desigualdade econômica e social vivenciadas em 

nossas cidades, garantindo um desenvolvimento urbano e sustentável na qual a 

proteção aos direitos humanos seja o foco, evitando-se a segregação de comunidades 

carentes
155

. 

 

Porém, é fato que há décadas isso não vem sendo feito, configurando uma 

tremenda omissão por parte do Estado. Manifesta-se assim, o menoscabo ao direito de 

regularização fundiária dos assentamentos informais que, conforme ressalta o jurista e 

urbanista Edésio Fernandes, deve ser entendido como direito subjetivo dos ocupantes: 

 

(...) pouca gente entendeu o impacto da nova ordem jurídico-urbanista no Brasil. O 

que acontece é que hoje não se pode mais falar de regularização fundiária tão-

somente sendo algo que se encontra no âmbito da ação discricionária do poder 

público, que a faz quando quer, de acordo com os critérios que acha que deve seguir, 

quando for pressionado pela população ou quando tiver compromissos políticos com 

a população. Existe juridicamente constituído no Brasil hoje um direito subjetivo do 

ocupante à regularização, em condições especificadas na lei, e isso mesmo contra a 

vontade do poder público
156

. 

 

Existe uma dissonância em curso quando o tema se refere à Copa do Mundo ou a 

outros megaeventos, como as Olimpíadas. A mediação entre a abstração legal se encontra 

quando ela entra em choque com a realidade concreta. 

A base da segregação sócio-espacial repousa na especulação imobiliária da terra 

nas cidades. Em Fortaleza, existem diversos imóveis inutilizados para a moradia, comércio ou 

atividades diversas. A finalidade precípua destes imóveis é agregar mais valor para no futuro 

serem vendidos ou receberem indenizações elevadas por conta de uma eventual 

desapropriação, que na conjuntura preparatória para a Copa do Mundo passam a valer mais. 

A segregação que se opera para a Copa do Mundo encontra aliado nos médios e 

grandes proprietários de terrenos no entorno das obras para o mundial, deixando a população 

                                                      
155 FARIAS; ROSENVALD. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 6. Ed., 2009, p. 213. 
156ALFONSIN, Betânia; FERNANDES, Edésio (orgs. e coaut.). Direito urbanístico. Estudos brasileiros e internacionais. 

Belo Horizonte: Del Rey; Lincoln Intitute of Land Policy, 1 ed., 2006, p. 16. 



78 
 

em vias de ser afetada em uma situação difícil, uma vez que a pressão para a sua retirada é 

tremenda. 

A especulação imobiliária aqui ganha outros contornos. Existe o modelo mais 

comum: deixar o terreno vazio e agregar valor e existe um modelo indireto de expulsão que 

consiste na pressão e no poder de barganha destes proprietários para com o Governo a fim de 

que obras sejam iniciadas logo, de modo a terem seus terrenos valorizados pelos novos 

empreendimentos do “progresso”. E caso parte de sua propriedade seja afetada ainda 

receberiam as altas indenizações ditadas pela bolha especulativa do momento pré-Copa do 

Mundo. A especulação imobiliária na conjuntura da Copa do Mundo é patente sob diversos 

aspectos considerados.  

O Estado neste sentido deixa de garantir a função socioambiental da propriedade 

para atender às demandas dos médios e grandes proprietários. O conteúdo da função social da 

cidade se esvai e passa a valer o conteúdo da função social do mercado imobiliário: agregar 

mais valor aos já possuidores. 

A crítica ao urbanismo feita em outro ponto deste trabalho também repousa sobre o 

direito. Se o urbanismo pode ser entendido como uma ideologia (Lefebvre), o direito também 

pode. Desde sua perspectiva normativa dos tratados e convenções até o Plano Diretor de 

Fortaleza e Lei Orgânica do Município, percebe-se a proteção do direito à cidade e direito à 

moradia. No entanto, no contexto da Copa do Mundo configura-se uma situação de visível 

exceção legal, uma vez que as leis de garantia aos direitos dos moradores não são respeitadas.  

A população afetada, no caso, pagará pela omissão histórica e dever do Estado de 

garantir a moradia digna e efetivar a regularização fundiária ao passo que este mesmo 

governo compactua com o enriquecimento ilícito dos proprietários dos terrenos especulados 

ou mesmo mostra-se à favor da remoção e da expulsão de famílias, que deveriam ter sua 

moradia garantida. 

Embora a legislação internacional e nacional apresentem instrumentos de combate à 

especulação imobiliária, as contradições reais e vivas se mostram mais fortes em benefício 

dos proprietários. A “cidade legal” mantém-se na legalidade à margem da lei; a “cidade 

ilegal”, permanece na ilegalidade pela omissão.  
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3. A EXPERIÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MOVIMENTO DE LUTA EM DEFESA 

DA MORADIA (MLDM). O PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA LUTA 

CONTRA A REMOÇÃO FORÇADA EM MASSA. 

 

Nos capítulos anteriores analisei no que consiste a Copa do Mundo de Futebol da 

FFA e o conteúdo do direito à cidade e do direito à moradia, apresentando algumas 

problemáticas concernentes a estas questões. Para tanto, fiz uso de alguns apontes teóricos de 

diversos autores estudados.  

O debate anterior foi necessário, pois situou o “pano de fundo” histórico e social 

em que o Movimento de Luta em Defesa da Moradia (MLDM) surgiu, as razões pelas quais a 

organização popular tomou forma, ou seja: o contexto da Copa do Mundo em Fortaleza e o 

malferimento do direito à moradia e da cidade. Sob estes dois pontos repousa o nascimento do 

MLDM, vetor político necessário de resistência contra a remoção, a segregação social e 

espacial, a especulação imobiliária e a remoção. 

Neste capítulo, estudarei mais detidamente o movimento pelos relatos dos 

próprios moradores e moradoras e algumas etapas dentro do processo de organização popular. 

 

3.1. A Copa do Mundo em Fortaleza e o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). 
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Raquel Rolnik, relatora da ONU, no “Informe de la Relatora Especial sobre una 

vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre 

el derecho de no discriminación” de dezembro de 2009, assim trata dos megaeventos: 

 

No período que decorre entre a designação da cidade anfitriã e a realização do 

evento, as cidades normalmente sofrem uma série de transformações que não só 

afetam sua infraestrutura urbana, mas que, também, produzem transformações 

econômicas, sociais e demográficas com consequências de longo prazo para a 

população local. Uma vez que a análise da repercussão destes eventos se centra 

habitualmente nos benefícios econômicos para a cidade anfitriã, menos atenção é 

dada à avaliação deste efeito nas vidas dos moradores, especialmente os setores mais 

desfavorecidos da sociedade. Lamentavelmente, o legado dos eventos especiais para 

a situação destas pessoas está longe de ser positivo. Os supostos benefícios 

econômicos de sediar os jogos não são distribuídos equitativamente entre toda a 

população local. Em vez disso, eles parecem exacerbar as disparidades existentes, 

uma vez que os processos de regeneração e embelezamento da cidade geralmente se 

concentram nas zonas habitadas, principalmente, por grupos pobres e vulneráveis
157

. 

(Tradução do autor). 

 

O entendimento da urbanista e relatora especial da ONU está correto. Neste sentido, 

o caso de Fortaleza é emblemático. A capital cearense, amplamente marcada pela miséria e 

pela desigualdade social, foi uma das sedes mais prestigiadas, tanto para a Copa das 

Confederações deste ano de 2013, quanto para Copa do Mundo de 2014. Desta maneira, 

vários são os empreendimentos e aparelhos logísticos destinados a efetivar a plena existência 

do evento. Visando garantir os equipamentos e a estrutura necessária para o Mundial, uma 

ampla parceria se processa entre os poderes municipais, estaduais e federais, juntamente com 

a FIFA e o capital imobiliário. 

A partir da decisão de trazer a Copa do Mundo ao Brasil, os governos Federal, 

Estadual e Municipal começam a trabalhar na definição das obras necessárias para dotar a 

                                                      
157 “En el período que transcurre entre la designación de la ciudad anfitriona y la realización del evento, las ciudades 

normalmente sufren una serie de transformaciones que no solo afectan su infraestructura urbana sino que además producen 

cambios económicos, sociales y demográficos con consecuencias a largo plazo para la población local. En tanto que el 

análisis de la repercusión de estos eventos se centra habitualmente en los beneficios económicos para la ciudad anfitriona, se 

presta menos atención a la evaluación del efecto en las vidas de los residentes, especialmente los sectores más desfavorecidos 

de la sociedad. Lamentablemente, el legado de los eventos especiales en la situación de estas personas dista de ser positivo. 

Los supuestos beneficios económicos de realizar los juegos no se distribuyen equitativamente entre toda la población local. 

En lugar de ello, parecen exacerbarse las disparidades existentes, dado que los procesos de regeneración y embellecimiento 

de la ciudad generalmente se centran en las zonas habitadas principalmente por grupos pobres y vulnerables. Disponível em: 

http://www.un.org/wcm/webdav/site/sport/shared/sport/pdfs/Resolutions/A-HRC-13-20/A-HRC-13-20_SP.pdf.  Acesso em: 

09/01/12. Igualmente disponível via: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?s=35. Acesso em: 09/01/12. No mesmo 

relatório, Raquel Rolnik trata da FIFA no que se refere à ausência de normas internas para tratar da questão dos Direitos 

Humanos e moradia adequada: ―(…) es difícil encontrar en los procedimientos y normativas de la FIFA alguna norma que 

ayude a la institución y a sus miembros a integrar una perspectiva de derechos humanos en sus actividades cotidianas. 

Aunque los cambios introducidos en la misión de la FIFA son encomiables, es necesario aplicarlos en la práctica. Tiene 

particular importancia introducir las normas internacionales relativas al derecho a una vivienda adecuada en los 

procedimientos y reglamentos que se aplican en la organización de la Copa Mundial de la FIFA‖. In Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del 

derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación. 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?s=35
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cidade de Fortaleza de infraestrutura necessária para suportar a vinda de tal evento, bem como 

a demanda necessária.  

No âmbito federal o governo criou o Comitê Gestor da Copa do Mundo de 2014 

(CGCOPA 2014) com o objetivo de definir, supervisionar e aprovar as ações previstas no 

Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a Copa do Mundo. Por via da 

coordenação do Ministério do Esporte, os Estados e Municípios submeteram ao Governo 

Federal as obras prioritárias para sediar o evento, o que foi definido pela Matriz de 

Responsabilidades para a Copa do Mundo 2014 (já analisado no cap. 1). 

No caso de Fortaleza a Matriz de Responsabilidade foi firmada em 13 de janeiro de 

2010. Por este documento ficou estabelecido que ao Estado do Ceará e ao Município a 

execução e o custeio das intervenções urbanas referentes mobilidade urbana, estádios e 

entorno de aeroportos e portos. Ao Governo Federal caberia executar e custear as 

intervenções nestes aeroportos (terminais de passageiros, pista, pátios) e portos (terminais 

turísticos). 

 Dentre as várias obras que estão na agenda para a Copa do Mundo, existe o Veículo 

Leve sobre Trilhos (VLT), obra de mobilidade urbana e metrô de superfície, já em vias de 

instalação no Ramal Parangaba-Mucuripe, até o estádio Plácido Castelo Branco ou Castelão, 

como é comumente chamado.  

Este empreendimento corresponde a um traçado de 12,7 km e cruza 22 bairros de 

Fortaleza, passando por inúmeras regiões onde residem populações vulnerabilizadas. Tal obra, 

conta com um orçamento de 265 milhões de reais. Deste valor, 3,3 milhões correspondem o 

Projeto Básico; 92,2 milhões para as desapropriações; e 170 para as obras do VLT. O Projeto 

Básico e as desapropriações serão realizadas pelo Estado do Ceará por via de recursos 

próprios ao passo que as obras serão executadas também pelo Governo Estadual mediante 

financiamento da Caixa Econômica Federal.   

Este empreendimento terá uma função muito clara no contexto da Copa em 

Fortaleza: transportar os turistas, que se hospedarão na zona de maior concentração hoteleira 

de Fortaleza (a Beira Mar), ao Estádio Plácido Castelo Branco. Desta maneira, os turistas 

poderão dispor de um equipamento de mobilidade urbana que ligará diretamente a zona 

praieira e hoteleira de Fortaleza à arena dos jogos da Copa do Mundo, evento este que tem 
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prazo para começar e prazo para terminar. Segue excerto de documento da Companhia 

Cearense de Transportes Metropolitanos de Fortaleza
158

 (METROFOR) que ilustra o trajeto: 

RAMAL PARANGABA–MUCURIPE-CASTELÃO

EXTENSÃO 20 km:

Trecho Parangaba –
Mucuripe: 12,7km
Trecho em Superfície: 
11,3km;
Trecho em elevado: 

1,4km.
9 Estações

Trecho Parangaba –
Castelão: 7km
Trecho em Superfície: 

0,7km;
Trecho em elevado: 
6,3km.

3 Estações

Utilização 6 VLT’s Diesel

 

Figura 1: Ramal Parangaba-Mucuripe-Castelão. Slide nº 20. CD-ROM. 

 

Cabe alertar que a construção do VLT é central para o Governo do Estado e para a 

FIFA, uma vez que ambos intentam mitigar o fenômeno dos grandes congestionamentos em 

dias de jogos, algo que se passou em várias edições da Copa do Mundo, notadamente na 

África do Sul. Por isso, o Governo do Estado tem pressa
159

 em atender as exigências da FIFA. 

Para viabilizar a utilização de terrenos para a construção do VLT, o governo do 

Estado do Ceará editou o decreto nº 30.263, de julho de 2010, declarando “de utilidade 

pública, para fins de desapropriação, a área que indica, no Município de Fortaleza, e dá outras 

providências”. Por tal decreto, a área total estabelecida consiste em 381.592,87 metros 

                                                      
158Documentos em slides da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos de Fortaleza (METROFOR). Estes 

documentos podem ser adquiridos no órgão mediante requerimento, uma vez que não existe disponível na internet. 

Disponível em CD. 
159 Exemplo cabal disto foi o fato do Governador Cid Gomes do PSB ter “visitado”, há alguns meses, em pessoa, uma das 

comunidades do Trilho (Aldacir Barbosa), no dia 02 de agosto de 2011, que se recusava a aceitar a proposta de remoção e 

fazer os cadastros necessários. O fato, à época, foi explorado pelas redes televisivas locais e causou uma grande repercussão 

negativa para a figura do Governador, uma vez que a suposta visita fora feita pela noite, iniciando entre as 20 horas e 

terminando às 23 horas, conforme se percebe pela vasta quantidade de matérias abaixo subscritas. A operação constrangedora 

contou ainda com numerosos policiais à paisana e outros, em menor número, fardados. Algumas pessoas foram agredidas 

pelos policiais. Disponível em: http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1020664; 

http://www.youtube.com/watch?v=gB65T_-Z62Q; http://www.youtube.com/watch?v=HBynfwTHoeM. Acesso em: 

02/04/12. Outro exemplo de da intervenção da FIFA diz respeito à pressão efetuada pela entidade esportiva na aprovação da 

Lei Geral da Copa. A Lei Geral da Copa é uma norma que trata dos direitos comerciais da FIFA no período da Copa das 

Confederações, em 2013, e da Copa do Mundo, em 2014. 

http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1020664
http://www.youtube.com/watch?v=gB65T_-Z62Q
http://www.youtube.com/watch?v=HBynfwTHoeM
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quadrados, localizados totalmente em fortaleza ao longo da faixa de domínio da RFFSA 

(Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima). A área inscrita no decreto é de 15,85 km.  

Após a edição do decreto, o Governo do Estado protocolou na Secretaria Estadual do 

Meio Ambiente (SEMACE) um pedido de concessão de licença prévia para a realização das 

obras do VLT. A SEMACE, prontamente, emitiu o termo de referência nº 621/200 para a 

elaboração do Estudo de Impacto ambiental (EIA) e o seu respectivo relatório (RIMA). Em 

posse do termo de referência e do decreto de desapropriação o Governo do Estado, por via de 

empresas terceirizadas, passou a elaborar o projeto VLT e a realizar visitas às comunidades 

inscritas no espaço abrangidas pelo decreto visando marcar as casas a serem removidas, 

realizar cadastros socioeconômicos de famílias e avaliar os imóveis da região tendo em vista 

já a futura remoção  

Neste momento, várias irregularidades por parte da ação das empresas terceirizadas 

foram constatas: 

Quando eles chegaram aqui de surpresa, há quase 3 anos atrás, eles usaram todo tipo 

de ameaça. Para alguns moradores eles chegaram a ameaçar dizendo que se não 

deixasse entrar, é... aquele mesmo argumento, né, “depois vem um trator e passa por 

cima e vai ser pior”. Tipo algum tipo de... coagindo mesmo o morador, né. E até 

então o governo vem impondo que a gente vai ter que ser retirado, que não tem jeito. 

(...) Que a gente vai ter que sair pra dar espaço pro VLT. (...). Diálogo e consulta à 

população não teve de nenhuma forma.
160

  

 

 

Em todas as entrevistas realizadas, fica patente que o processo de negociação para a 

instalação do VLT se deu na base da falta de diálogo e da não divulgação de informações 

cruciais. Pelas entrevistas, constatei que a atitude dos agentes terceirizados para marcar os 

imóveis, para realizar o cadastro e para fazer o laudo de avaliação dos imóveis foi 

caracterizada pela truculência, pela coação a moradores, pela afirmação de retirada forçada 

das pessoas.  

No período em que ocorreram as marcações das casas, as comunidades mais ativas 

tomaram conhecimento que para o computo indenizatório considerado pelo Estado somente 

levaria em conta o valor das benfeitorias, sem considerar o terreno, o que deixaria a 

indenização em valores pífios e impossibilitaria a aquisição de outro imóvel nas áreas 

próximas das atuais.  

Assim, iniciaram-se as marcações das casas a serem removidas (mesmo sem a 

aquiescência dos moradores), as tentativas de cadastramento de famílias (muitas vezes não 

informando exatamente sobre o que se tratava – afirmava-se que era uma mera pesquisa), e a 

avaliação dos imóveis, que contou com muita resistência popular devido à falta de critérios.  
                                                      
160 Entrevista à moradora C. Realizada em 10/01/2013. 
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A falta de publicidade dos atos administrativos, a falta de participação da 

comunidade na gestação democrática da política urbana
161

, as ameaças por parte do Governo 

e das empresas terceirizadas responsáveis, a intensa pressão psicológica e política, uma vez 

que os principais afetados não tinham informações precisas acerca da real localidade de 

reassentamento e se haveria e o valor anunciado das indenizações, arrefeceu os ânimos 

populares e fez surgir ojeriza ao projeto do VLT. 

Pela sua localização, a obra do VLT trará graves danos à população residente às 

margens dos trilhos e adjacências, uma vez que tal empreendimento prevê a remoção em 

massa de aproximadamente 3.500 famílias
162

 residentes, muitas delas, há mais de 50 anos na 

área, data dos primeiros nucleamentos populares na região. 

Muitas das obras para a Copa, embaladas pela lógica do progresso, apresentam um 

coeficiente segregacionista imenso. O VLT é uma delas.  

Para a consecução do desta obra mais de doze comunidades residentes às margens do 

trilho, correm o risco de serem removidas. Citemos algumas: Comunidade Trilha do Senhor, 

Comunidade Aldacir Barbosa, Comunidade Dom Oscar Romero, Comunidade São Vicente, 

Comunidade Rio Pardo, Comunidade Jangadeiros, Comunidade João XXXIII (Pau Pelado), 

Comunidade do Pio XII, Comunidades do Lagamar, Comunidades do Vila União, 

Comunidades do Mucuripe, Comunidade Lauro Chaves, dentre outras.  

Algumas destas comunidades vivem, há tempos, um amplo processo de pressão, uma 

vez que estão localizadas no “coração” de Fortaleza, na Aldeota, no Papicu, nas proximidades 

da beira mar, nas adjacências da Assembleia Legislativa do Ceará, no bairro de Fátima 

próximo à rodoviária e na região do aeroporto. Algumas em bairros nobres já consagrados 

onde o preço da terra é elevadíssimo e outras em áreas de crescente expansão e aquecimento 

do mercado de terras em decorrência da explosão imobiliária. Vale ressaltar que em outras 

comunidades a crescente valorização da terra se deu no momento em que Fortaleza fora 

escolhida para sediar a Copa. 

As ameaças a as coações de moradores duraram longos meses sem que houvesse a 

mínima discussão do projeto ou de seu estudo de viabilidade. Em meio a uma série de 

irregularidades no processo de licenciamento ambiental, o Ministério Público Federal ajuizou 
                                                      
161 Vale ressaltar que o Plano Diretor de Fortaleza reconhece que : “Art. 3º São princípios da Política Urbana: § 4º A gestão 

da cidade será democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução 

e acompanhamento, garantindo: I — a participação popular e a descentralização das ações e processos de tomada de decisões 

públicas em assuntos de interesses sociais; II — a participação popular nas definições de investimentos do orçamento 

público; III — o desenvolvimento sustentável; IV — o acesso público e irrestrito às informações e análises referentes à 

política urbana; V — a capacitação dos atores sociais para a participação no planejamento e gestão da cidade; VI — a 

participação popular na formulação, implementação, avaliação, monitoramento e revisão da política urbana”. 
162 Estimativa feita pelo MLDM. Disponível em: http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2011/06/493008.shtml. Acesso 

em: 02/04/12. 

http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2011/06/493008.shtml
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ação civil pública
163

 pedindo a suspensão dos efeitos do decreto e a anulação dos cadastros 

realizados até então, uma vez que percebera que o processo de desapropriação já estava em 

curso sem mesmo ter havido audiências preliminares para a aprovação da Licença Prévia do 

empreendimento. 

Somente no dia 20 de julho de 2011 foi feita uma audiência pública
164

 na Assembleia 

Legislativa do Estado do Ceará com o objetivo de discutir e apresentar o projeto. Pela 

audiência realizada, ficou evidente que o EIA/RIMA apresentado tinha informações 

insuficientes para o licenciamento ambiental. 

Pela leitura imanente do EIA/RIMA podem ser constatadas as seguintes 

irregularidades: 1) não foram apresentadas alternativas tecnológicas e de engenharia para o 

VLT, como o Bus Rapid Transit (BRT) que seria utilizado por outras cidades sedes; 2) não 

foram apresentadas alternativas locacionais para o empreendimento apresentando, com a 

exposição de outro traçado; 3) não foi realizado estudo de impactos sobre as comunidades que 

moram na região; 4) não existem medidas mitigadoras reais com suporte psicológico e 

assistencial. A única medida apresentada é a indenização, que por si só não pode ser 

considerada como medida mitigadora; 5) inexistiam alternativas à remoção das famílias, não 

sendo apresentada, à época, conjunto habitacional ou qualquer proposta de realocação dos 

moradores. Há inúmeras falhas no EIA/RIMA, mas nos deteremos às já citadas, que já são 

motivos suficientes para invalidar e impedir a expedição da licença prévia, segundo as 

resoluções nº 001 e nº 009 do CONAMA.  

Desta audiência foram exigidas diversas complementações, dentre as quais as acima 

citadas. Porém, as complementações ainda se mostraram insuficientes para a consecução do 

projeto e para a liberação de licenças, tanto a prévia, quanto a de instalação, uma vez que não 

foram sanadas as questões mais problemáticas.  

Neste ínterim, o Governo acelerou o procedimento de aprovação do EIA/RIMA
165

, 

por via da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) e da SEMACE, desconsiderando o tempo 

necessário para que ocorressem novas audiências.  Mesmo com ampla resistência popular e 

pressão institucional das Defensorias Públicas da União e do Estado e do Ministério Público 

Federal, a licença foi expedida
166

 no dia 13 de setembro de 2011. Segue excerto da ACP 

101/2012 do Ministério Público Federal: 

 

                                                      
163 Disponível em: http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2011/07/20/noticiafortaleza,2269443/desapropriacoes-de-casas-

para-construcao-de-vlt-podem-ser-suspensas.shtml. Acesso em: 10/03/13. 
164 http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1014305 
165 Estes documentos podem ser acessados na Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE). 
166Disponível em: http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1036321. Acesso em: 24/10/11. 

http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2011/07/20/noticiafortaleza,2269443/desapropriacoes-de-casas-para-construcao-de-vlt-podem-ser-suspensas.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2011/07/20/noticiafortaleza,2269443/desapropriacoes-de-casas-para-construcao-de-vlt-podem-ser-suspensas.shtml
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1036321
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(...) eis que surpreendentemente a SEMACE resolveu, tão logo recebeu os estudos 

complementares da SEINFRA, passar para a fase de análise técnica desses estudos, 

sem submetê-los, como determina a legislação pertinente e como recomendado pelo 

MPF, a um nova audiência pública, impossibilitando, assim, que a sociedade viesse 

a conhecer o teor destas complementações e, mais importante, pudesse sobre elas se 

manifestar, em um processo democrático de discussão política, como impõe a 

Constituição Federal e a legislação ambiental infraconstitucional. Concluída a 

análise técnica da SEMACE, o empreendimento do submetido diretamente a 

apreciação do COEMA – Conselho Estadual do Meio Ambiente - , para aprovação 

do parecer técnico da SEMACE, contudo, sem ainda qualquer discussão pública 

sobre as complementações apresentadas pelo Estado do Ceará. Reunido, o COEMA 

resolveu então aprovar o parecer técnico da SEMACE que se manifestava 

favoravelmente à concessão da licença prévia para o multicitado empreendimento. 

 

 

Importante perceber a influência que a SEINFRA e o Governo Estadual, 

consequentemente, exerceram sobre o órgão licenciador, a SEMACE, uma vez a legislação 

impõe a realização de várias audiências públicas, quando necessárias ou caso sejam 

requeridas. Vale salientar que novas audiências foram solicitadas por via da Defensoria 

Pública da União e por abaixo-assinado
167

 realizado pela comunidade.  

A expedição da licença pelo COEMA permitiu ao Estado realizar os devidos 

procedimentos licitatórios para a contratação de empresa responsável para executar a obra, 

bem como realizar as desapropriações das famílias, habilitando ainda o Estado a receber as 

verbas repassadas pelo Governo Federal pela Caixa Econômica. Em suma, sinalizava o início 

da obra e da remoção, faltando apenas a licença de instalação, que foi expedida em 24 de 

fevereiro de 2012. 

A longo dos anos de 2012 e 2013, a ação do Governo do Estado dirigiu-se no 

sentido de realizar os cadastros socioeconômicos nas comunidades, iniciar a obra na Via 

Expressa e na Parangaba e negociar com as comunidades. Em certas localidades, inclusive, o 

processo de remoção está em curso com o ajuizamento de ações de desapropriação, como em 

algumas comunidades localizadas na Parangaba. Em outras comunidades o Governo ainda 

não conseguiu realizar nenhuma medida desapropriatória devido à resistência popular. Em 

outras comunidades a vitória foi conquistada com a redução do impacto, desvio da obra ou 

negociação. Entretanto, na grande maioria, a atuação do Estado consiste na remoção. Segue 

trecho da ação de desapropriação ajuizada pelo Estado, protocolada em 05 de março de 2013, 

processo 0145285-28.2013.8.06.0001: 

 

OS PEDIDOS. Por tais fundamentos, pede-se a V. Exa.:a) Com toda a urgência, 

mandar imitir provisoriamente o Estado na posse do imóvel, inaudita altera par te, 

autorizando, desde já, o arrombamento de portas e o reforço policial, se este for 

necessário; b) Mandar registrar o ato de imissão na posse na matrícula do imóvel ou 

                                                      
167 Informação disponível em CD-ROM. 



87 
 

proceder à abertura de uma para que seja registrado (ar t. 167, inciso I, item 36 e § 

8o. do ar t. 176 da Lei de Registros Públicos); c) Mandar citar os réus, citando-se o 

proprietário desconhecido por edital; e) Ao final, julgar inteiramente procedente a 

ação para se desapropriar o imóvel pelo valor ofertado inicialmente, declarando-o 

justo e transferindo-se o bem para o patrimônio do Estado mediante registro da 

sentença na matrícula, extinguindo-se o processo ao julgá-lo no mérito, conforme 

art. 269 do CPC. 

 

Nesta pesquisa, evidenciamos a existência de várias ações de desapropriação 

como estas. Percebe-se que por tais pedidos a postura do Estado, por via da sua Procuradoria 

Geral, ainda mantém firme a forma truculenta de resolução dos problemas, não atentando para 

o fato que a remoção das famílias acarretará o malferimento do direito à cidade e do direito à 

moradia digna. A forma de solucionar um problema, no caso o problema de mobilidade, 

impõe o surgimento de outros: a degradação da moradia, a violência policial, a violação do 

direito à cidade, o menosprezo pela vida humana. 

Das instituições provocadas pelo MLDM e diversas outras comunidades, foram 

ajuizadas ações pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública. Na ação do MPF 

foi pedida a suspensão do decreto de desapropriação, a paralização e anulação dos cadastros 

realizados por compreender que o decreto teria vícios. Além disso os citados cadastros já 

estariam sendo realizados vinculados à desapropriação e remoção, mesmo sem ter sido 

findado o procedimento licitatório. A ação do MPF não prosperou. 

Outra ação do MPF pediu a suspensão da licença prévia com a paralisação do 

procedimento licitatório, bem como que a SEMACE refizesse o licenciamento ambiental e 

novas audiências públicas de modo a possibilitar o debate amplo. Pediu-se também que os 

atos de desapropriação fossem cessados e a suspensão dos efeitos do contrato entre Governo 

do Estado e Caixa Econômica Federal, uma vez que a liberação da verba para o 

empreendimento não poderia se dar baseada em um licenciamento repleto de vícios. 

Novamente o provimento da ação foi negado. 

Recentemente, está sendo discutida ação civil pública movida pela Defensoria 

Pública na qual se questiona o valor das indenizações e o procedimento do licenciamento 

ambiental, dentre outras questões. O desdobramento desta questão ainda se mostra em aberto. 

Entretanto, pode-se perceber que a negação aos pedidos em que figuram no 

judiciário agentes populares, raramente ganham respaldo, demonstrando o forte teor de classe 

do judiciário à favor do Estado e dos grandes proprietários.  

 

3.2. O Surgimento do Movimento de Luta em Defesa da Moradia e o momento atual. 
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O Movimento de Luta em Defesa da Moradia (MLDM) surgiu em meados de 

julho de 2010. Entretanto, antes de ser criado, algumas das comunidades
168

 que o compõe já 

haviam participado de amplos processos de organização popular ocasionados pela negação de 

direitos.  

Há décadas algumas comunidades são ameaçadas pela remoção e pela segregação. 

No desenvolvimento desta pesquisa, evidenciei matérias em jornais no acervo da hemeroteca 

da Biblioteca Menezes Pimentel de Fortaleza na qual as comunidades do trilho já sofriam pela 

remoção desde a década de 1980: “Favela do Trilho está ameaçada de ser extinta”, em anexo. 

Em uma das entrevistas realizadas, a moradora conta como foi o processo de 

surgimento do movimento e as razões para tal. 

 

Bom quando Fortaleza foi anunciada que ia ser sede da copa do mundo, a gente 

imaginou que agora eles iam mexer nessas comunidades. E foi o que aconteceu. 

Uma semana depois já tinham empresas aqui na nossa comunidade marcando as 

casas. Começaram ali na Santos Dumont, muito cedo. E aí os moradores 

perguntaram o que era. Eles disseram que era uma obra que ia passar por causa da 

copa, né. Até então a gente nem sabia que obre era essa, né. E aí depois veio saber 

que era o VLT. E ai eles continuando marcando as casas, só que as pessoas 

começaram a não querer mais que suas casas fossem marcadas, né. Porque eles já 

chegavam com a maior intolerância. Vinha com máquinas de xérox pra tirar xérox 

dos documentos, com fita pra medir as casas e as pessoas sem saber que obra era 

essa. Sem nenhuma informação. E aí foi que então alguns moradores se revoltaram e 

não deixava mais marcar suas casas. E expulsaram as empresas essas empresas que 

vieram para marcar nossas casas. E tanto é que foi poucas casas que foram 

marcadas, né. Aqui nessa parte da av. Padre Antônio Tomás tem umas 10 casas. Aí 

embaixo da Av. Santos Dumont também pouquíssimas casas formam marcadas 

porque os moradores não deixaram mais marcar. Foi aí que a gente foi atrás de saber 

o que era essa obra. E procurando essa informação a gente soube que era um veículo 

leve dobre trilhos que ia passar aqui ao lado da via férrea né e que seria removida 

toda a comunidade da Parangaba ao Mucuripe. Tudo que tivesse na frente o VLT ia 

levar, né. Quer dizer, uma grande remoção. (...) Isso foi antes das pessoas começar a 

se reunir. Aí foi a partir daí quando a gente começou a saber realmente o que era 

esse VLT foi que a gente começou a se reunir, os moradores. A gente começou a se 

reunir aqui na Trilha do Senhor, na igreja e aí veio alguns movimentos Comitê da 

Copa, ORL, né. Foi as primeiras pessoas a virem trazendo informações. E aí a gente 

dentro lá da capela, a gente tornou o movimento, os moradores. Os próprios 

moradores escolheram o nome do movimento e ai a gente formou o movimento de 

luta em defesa da moradia.
169

  

 

Em todas as entrevistas realizadas, constatei o fato do MLDM ter surgido no 

contexto de ameaça de remoção e da truculência do Estado. A falta de informação fez com 

que os moradores construíssem um movimento como mecanismo político-diretivo de 

                                                      
168 Constatei com a pesquisa que comunidades como Trilha do Senhor, dom Oscar Romero e São Vicente de Paula eram comunidades que já 
haviam passado por momentos críticos à época da construção da Avenida Via Expressa em que tiveram moradores removidos. Nestas três 
comunidades, durante anos, havia a presença da Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), ligadas à Igreja. Vale ressaltar que ao longo de toda 
a Via Expressa de Fortaleza, dezenas de comunidades reivindicaram direitos diversos há décadas, seja por moradia, saneamento básico, 
educação, saúde etc. 
169 Entrevista à moradora N. realizada em 10/01/2013. 
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resistência à lógica imposta pelo Estado. Neste sentido a ação do MLDM retoma a discussão 

do direito à cidade e da afirmação do direito à moradia. 

Segundo as entrevistas, hoje os moradores possuem melhores condições de 

conseguir vitórias e diminuir o impacto que uma possível remoção causaria no cotidiano da 

vida comunitária, uma vez que na época da construção da Via Expressa, conforme a entrevista 

acima, não havia movimento algum. 

A importância da moradia e a permanência nas suas casas repousa na importância 

dada à organização dos indivíduos em um movimento popular e social de base. A 

compreensão de que o problema da moradia não poderia ser solucionado individualmente, fez 

com que os moradores criassem o MLDM. É o que ilustra a moradora sobre a importância do 

MLDM relata a moradora: 

Queria que você falasse um pouco da importância do movimento. O movimento ele 

cresceu bastante. A partir do momento em que a gente fundou, que era só aqui Trilha 

do Senhor e Oscar Romero, eram as duas comunidades que eram mais próximas, né. 

Assim quando o movimento começou a sair pra fora ele viu que não eram só essas 

comunidades que iam sair então começou a buscar mais gente de outras 

comunidades (...). Ele teve um crescimento enorme. A grande vantagem é que esse 

movimento é formado pelos moradores. Claro que a gente tem vários apoiadores, né. 

Um dos apoiadores maiores, desde o começo é a ORL, que nos apoiam bastante em 

tudo. E através deste movimento hoje ele é bem respeitado porque em todo canto 

tem uma sementinha plantada do movimento. Em toda comunidade fala-se do 

movimento, Movimento de Luta em Defesa da Moradia. Então esse movimento 

trouxe para as comunidades as informações, através deste movimento, foi que as 

comunidades vieram a saber o que era o VLT, quais eram as propostas do governo, o 

que estava acontecendo, né. Tudo isso foi o movimento que trouxe porque ele vai 

nas comunidades faz as reuniões nas comunidades, vê o que a comunidade está 

precisando, o que está acontecendo naquela comunidade e discute junto com a 

comunidade. Não é um movimento isolado que fica só dentro de uma comunidade 

só. Ele vai em todas as comunidades, né. Faz assembleia geral... Então ele cresceu 

bastante e hoje ele é um movimento forte que através dele a gente conseguiu várias 

coisas e não é à toa que há mais de dois anos, quase três anos que a gente está nessa 

luta. 

 

A organização e a mobilização popular das comunidades surgiu como forma de 

retomar a perspectiva democrática e política que cidade deve ter. Na verdade, a cidade precisa 

se fundar sobre outras bases de existência para assim podermos falar em democracia 

materialmente considerada em uma perspectiva social. Entretanto, nem mesmo a democracia, 

na sua perspectiva limitada, lhes foi assegurada.  

A participação popular brotou como forma de recuperação da capacidade ativa do 

povo na luta pelos seus direitos. A organização de base fez com que surgisse um novo 

movimento social urbano em Fortaleza de caráter marcadamente reivindicatório. 

Neste contexto, o debate central encontra-se na pauta de defesa dos direitos 

fundamentais das famílias, especialmente, no que se refere ao direito à moradia e ao direito à 
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cidade. Cabe salientar que não se restringem aos direitos acima citados, mas a uma gama 

maior de direitos. Trata-se do respeito ao direito de autodeterminar-se e poder escolher seu 

próprio local de moradia. É uma discussão que passa, eminentemente, pelo debate do uso que 

se dá à terra, uma vez representa uma discuta material nas grandes cidades brasileiras. 

Em outra entrevista realizada, percebi que algumas das lideranças que compõem 

hoje o MLDM já haviam passado por um processo de remoção antes e sabem como o Estado 

atua. Contatei que muitos vieram do interior ou tiveram pais que vieram de cidades distantes 

da capital cearense buscar trabalho e acabaram construindo suas moradias nas comunidades às 

margens do trilho. 

 

Há quanto tempo você mora aqui? 25 anos. Por que vocês vieram morar aqui? Bom 

eu sou de Ubajara, né. Aí vim aqui pra Fortaleza e passei a conhecer o C. (marido). 

Aí casamos. Aí como ele já morava aqui nessa rua, a gente comprou uma casa ali do 

outro lado da Via Expressa, que hoje já somos removidos de lá pra cá, né. Ele 

comprou essa casa e lá a gente morou uns 10 anos. Aí na construção da avenida Via 

Expressa a gente foi indenizado, né. Como o dinheiro da indenização não deu pra 

gente construir... Comprar uma casa, a gente construiu aqui em cima da casa do meu 

sogro. E hoje a gente mora aqui nessa casa. Conta como foi a situação da via 

expressa. Bom na época né, era a Prefeitura aí a Prefeitura disse que ia precisar 

desse trecho... Qual o ano? Acho que Foi em 98 ou foi 96. Ela demorou muito 

tempo, né. Uns 6 anos para essa Via Expressa ser liberada. A prefeitura ia precisar 

deste espaço para abrir uma avenida e ai a gente foi indenizado. Na época não 

existia movimento de nada. Era só mesmo as pessoas lutando por sua moradia, mas 

era muito difícil ne porque não tinha uma organização de ninguém. A luta foi assim 

só em querer ganhar mais um pouco, né. As pessoas lutavam para ganhar mais um 

pouco de indenização. Os primeiros moradores que foram indenizados conseguiram 

uma boa indenização. Quem ficou por último não recebeu uma boa indenização. Aí 

existiram muitos processos, foi pra justiça aqueles moradores que não aceitavam a 

quantia estabelecida pela Prefeitura e foi um processo bem complicado porque foi a 

mesma ameaça. Se você não aceitar aí vai pra justiça. (...). A apreensão foi maior 

porque a gente não sabia onde ia morar, onde é que as meninas iam estudar porque 

as meninas eram pequenas, né. E aí a pressão era maior então a gente aceitou, 

aceitou logo a quantia que viu que eles já estavam ameaçando. Então a gente aceitou 

logo. Não tinha como não aceitar porque a gente ficou muito preocupado com 

colégio com tudo que ninguém sabia o que ia acontecer, né. Onde é que a gente ia 

morar, né. E aí o dinheiro não deu pra gente comprar uma casa. Aí que que a gente 

fez? Eu passei um ano morando lá em Ubajara. Nós fomos morar um ano lá em 

Ubajara. Aí passamos um ano morando. Aí o C. começou a fazer essa casa aqui. 

Quando ele construiu ai nós viemos de volta pra cá. (...) mas a complicação da 

remoção é a mesma de hoje, né. Aquela mesma coisa. Remove as pessoas, as 

pessoas sendo ameaçadas, se não sair vai pra justiça, muitos pessoas receberam em 

juízo, né. (...) acordava cedo com a ordem judicial para sair da sua casa, né e recebia 

a quantia que era depositada. (...) era assim e lá era humilhação. Na época era um tal 

de Ivo que era responsável e era com mais três caras da guarda civil lá e só a gente 

com eles. Os caras humilhava a gente mesmo. A gente assinava era papel a lápis. 

Tipo o documento era todo preenchido a lápis e ai o que a gente tentava era o 

seguinte que naquela quantia que ele dizia que tava dando pra gente eles poderiam 

fazer isso por trás apagava e dava outra quantia né. Como teve muitos casos. Teve 

caso de gente que foi comprado pra... por exemplo, eles viam na sua casa e dizia 

assim “olhe lhe dou tanto pela sua casa, mas se você conseguir mais 2 ou 3 
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moradores eu lhe dou mais tanto”. (...) isso foi algo muito sério que aconteceu e que 

provavelmente hoje também vai acontecer.
170

 

 

A segregação que a remoção de uma via urbana causa a moradores é tamanha que 

os impactos por vezes carecem de quantificação. No exemplo acima a moradora teve que 

voltar para a sua cidade natal com suas filhas, ao passo que o marido permaneceu em 

Fortaleza trabalhando para erguer a casa no local de moradia do sogro, além do fato de a 

remoção ter sido efetivada com base em um valor de indenização irrisória e fundado na 

violência e no vexame. A tática usado pelo Prefeitura, corporificando o Estado, foi das mais 

abusivas. Reforça a moradora que a atuação do Estado do Ceará no que concerne o VLT 

parece em muito com o que aconteceu na construção da Via Expressa.  

Para se ter ideia da violência perpetrada pelo Estado, cabe a leitura de trecho do 

depoimento de moradora, presente na “Carta Aberta ao Povo de Fortaleza
171

”, 02 de agosto 

de 2010, das Comunidades do Trilho. 

 

Eu moro há 49 (quarenta e nove) anos na minha casa, quando eu e meus pais 

chegamos lá não tinha água, nem luz, só tinha mato e o trilho. Podíamos contar os 

casebres que havia, nós vínhamos do interior sem dinheiro e sem lugar para ficar, foi 

que um senhor cedeu um quartinho para nós ficarmos enquanto meu pai construía a 

nossa casa. Ela foi construída por varas e barro do próprio lugar. Nós nunca 

soubemos que as terras tinha dono, porque elas eram praticamente do mesmo jeito 

que Deus deixou, e que eu saiba ele não deixou escritura de terras pra ninguém, 

então, temos todo o direito sobre elas, porque foi nós que cuidamos, agora não temos 

culpa se ela se tornou uma área nobre e só para os ricos. Sair da minha casa pra mim 

é uma das piores mortes, é aquela que vai te matando aos poucos de tristeza e 

solidão, porque os meus vizinhos e os meus amigos fazem parte da minha família. 

Eu já não durmo e nem como direito, já perdi 05 (cinco) quilos e isto é só o começo! 

Quando eu era adolescente as pessoas falavam que com o tempo não iria existir 

emprego porque tudo seria na base da máquina e do robô, só que pelo que vejo os 

robôs são os próprios humanos, porque fazer isto com milhares de famílias indefesas 

é desumano, isto não é coisa de Deus. 

 

Este depoimento mostra o cenário em que as comunidades se inserem. Há décadas 

ocuparam para morar uma porção de terra que não tinha dono aparente. Há 50 exerceram a 

posse sobre a terra, criando gerações inteiras nas comunidades. Todavia, pela vontade política 

estatal em adequar a cidade de Fortaleza às necessidades de um torneio de futebol, estas 

comunidades correm o sério risco de sumirem e seus moradores passarem à condição de 

removidos. 

O centro desta discussão repousa na questão da disputa pela terra. A cidade é, 

portanto, o grande espaço de conflitos de territorialidades e de interesses. A terra urbana é 

                                                      
170 Entrevista à moradora N. 10/11/2013. 
171 Este documento não existe disponibilizado pela internet, mas pode ser adquirido a partir do MLDM.  
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objeto de disputa, no presente caso em estudo: 1) pelo Estado, que manifestou interesse via 

Decreto de Desapropriação nº 30.263 de julho de 2010, declarando de utilidade pública, para 

fins de desapropriação, área de 381.592, 87m2 ao longo de 15, 85 km correspondentes à via 

férrea; 2) pelas empreiteiras e setores da construção civil, que têm interesse na retirada de 

populações para movimentar seus negócios; 3) pela iniciativa privada que vai lucrar com a 

valorização dos imóveis, por meio da especulação imobiliária, uma vez que agora não mais 

existirão as “terras de pobres” e as favelas perto de suas casas, mas um “moderno” trem; 4) 

pela FIFA que disporá de um equipamento de mobilidade urbana para garantir que o turista 

possa ter acesso aos jogos; 5) pelas gestões governamentais em exercício, já que as obras 

melhorarão a imagem política dos governantes por via do “populismo arquitetônico” e da 

política do “fazer acontecer”; 6) e, por fim, pelo povo, que poderá sair perdendo nesta disputa. 

A tradição desta forma de planejar é extremamente eficaz para renovar os ganhos 

do capital imobiliário e especulativo e impor novos lugares de residência à população afetada, 

delimitando um lugar “propício” aos pobres da cidades. Este seria o lugar onde residiria e se 

isolaria o problema social urbano, na lógica do Estado.  

Assim, as terras hoje ocupadas pela população de baixa renda, depois do término do 

evento Copa do Mundo, passarão a valer o que a bolha especulativa ditar. Sem mais pobres, a 

área sobressalente, não utilizada pelo VLT, será gravada sob o invólucro de “vazios urbanos” 

futuramente apropriados por grandes prédios e comércios. 

A Copa, neste sentido, amplia os conflitos de territorialidades, conforme alertei ao 

longo de todo o trabalho. Ao analisar esta matriz de “progresso” e “desenvolvimento”, conta-

se que o discurso voraz da modernização ludibria. Em verdade, este desenvolvimento é 

desumano por essência. 

Perguntando a outra moradora qual o impacto que a obra do VLT causaria se 

realmente for realizada, ela responde sem titubear. 

Em que a obra do VLT, se ela for realizada, realmente iria impactar na vida da sua 

família? Ah, em tudo. Primeiro no emprego. O meu emprego que é a cinco casas 

daqui. Eu trabalho numa escola e essa escola, se o VLT acontecer, a escola também 

sai, né. Então quer dizer que eu perco o emprego e a escola também onde eu 

trabalho também. Várias crianças vão perder a escola, né. Então ia ser um impacto 

bem grande aqui na nossa comunidade porque a escola já existe há mais de 20 anos 

(...). Eu, além da escola, perco o emprego e tudo que existe aqui. Assim... A gente 

mora perto de tudo, do trabalho, moramos perto do colégio, (...), meu esposo 

trabalha aqui nessa área, minha filha também estuda e trabalha nessa área. Tudo é 

perto, não precisa se deslocar para muito longe. O acesso a ônibus é... Você tem 

ônibus pra todo lado que você queira ir aqui. Tem um terminal perto. É hospital 

perto. Posto de saúde é perto. Então o impacto é muito grande
172

. 

                                                      
172 Entrevista à moradora C. realizada em 11/10/2013 
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O desdobramento da obra do VLT não acarreta somente danos à questão da 

moradia, pois o trabalho está indissociado à questão da moradia. Em comunidades como o 

Mucuripe, na qual grande quantidade de pescadores lá habitam, se a construção do VLT for 

realizada, eles estarão destituídos das suas raízes e dos seus empregos. Serão retirados os 

laços culturais congregadores da comunidade também.  

Por tal motivo, a implantação de um sistema de VLT ao contar com a indenização 

como medida mitigadora, mesmo que sejam ofertadas outras garantias, não encontrar 

correspondência e proporcionalidade ao dano sofrido pela população afetada. A indenização 

tem cunho pecuniário que não compensa outros tipos de perdas de valor não material. Na 

verdade, segundo as entrevistas realizadas, nenhuma das medidas ofertadas pelo Estado 

contemplam a população afetada. 

 É por isso que a desapropriação deve ser entendida como remoção forçada em 

massa. O termo desapropriação é termo neutro que encontra guarida no arcabouço legal. O 

termo mais adequado para o que se processa em Fortaleza é remoção ou mesmo despejo. 

 

Como você vê que o governo está tratando essa questão da moradia? Ah, o governo 

trata como se fosse um... eu acho que um brinquedo na mão dele: “eu posso, eu faço 

e eu quero” sem se importar com o realmente que a comunidade quer, né: que 

permanecer ficar aqui. Então desde o início a gente não teve acesso ao governo. A 

gente teve acesso às informações porque a gente correu atrás mas o governo nunca 

se importou em vir às comunidades e dizer o que ia fazer com a comunidade. É 

como se a gente tivesse uma casa e alguém vendesse sua casa sem você saber. 

Então, é isso que o governo quer fazer com as comunidades. Ele quer tirar as 

comunidades do lugar sem a comunidade saber. Simplesmente remover sem nenhum 

direito, né. Eu digo direito assim de respeitar o direito dos moradores de querer 

permanecer ou de querer escolher, porque a gente não teve escolha. Foi um projeto 

imposto pras comunidades, não foi um projeto assim discutido com as comunidades, 

né. Ele foi imposto pra nós. (...). Não existe um diálogo entre comunidade e 

governo. Aí é o que tá, né. Você imaginar ter a sua casa e alguém querer tomar sua 

casa sem você não fazer nada é muito difícil! Essa falta de diálogo foi desde o 

começo, desde a primeira visita do pessoal do governo nas comunidades. Não 

existiu diálogo nenhum até hoje. O diálogo que existe é o diálogo do governo “eu 

vou tirar, eu tenho que tirar, tem que ser assim”. Ele escolheu as comunidades que 

vai sair, ele escolheu o projeto que vai passar aqui, ele escolheu os terrenos que vai 

levar todas essas comunidades, ele escolheu o modelo de casa. Quer dizer: ele fez 

tudo, menos conversar com a comunidade que é a mais interessada, né. 

 

A proposta de reassentamento da população afetada pelo VLT se encontra na 

construção de conjuntos habitacionais localizados no bairro José Walter em terreno onde já 

residem mil e duzentas (1.200) famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), que há mais de dois anos esperam a construção de um conjunto habitacional. Este 

região está localizada na área limítrofe entre dois municípios (Fortaleza e Maracanaú). Para 
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algumas comunidades esta distância se encontra em 14 km da sua atual moradia, como é o 

caso das famílias que residem nos trilhos da Aldeota e do Papicu. Trata-se de uma visível 

inconformidade com a legislação. 

No relatório de Raquel Rolnik sobre moradia adequada e os impactos dos grandes 

eventos tem-se: 

Os despejos forçados são prima facie incompatíveis com as exigências do Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e só podem ser 

justificados em circunstâncias muito excepcionais e em observância dos princípios 

pertinentes do direito internacional. A obrigação dos Estados, ao abster-se na 

procedência de despejos forçados, se aplica em todas as circunstancias, incluindo o 

contexto dos megaeventos. Os Estados devem garantir a todo o momento que se 

aplique a lei contra seus agentes ou terceiros que levem a cabo despejos forçados e 

deve proporcionar a todas as pessoas a segurança de posse e a proteção legal contra 

os despejos forçados
173

. (Tradução do autor). 

 

 

Percebe-se, no caso do VLT, que o Estado é o principal ente violador de direitos. A 

desapropriação que Estado perpetra não deveria ser entendida como um despejo forçado e 

infalível, entretanto é desta maneira que se apresenta. A Constituição de 1988 aduz que o 

procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 

social, deverá ser feito mediante justa e prévia indenização. Porém, a indenização não deve 

ser tomada como a medida mitigadora por excelência frente aos impactos robustos causados 

por uma remoção, conforme argumentamos acima, uma vez que o dano em muitos casos é 

imaterial e irreparável, estando para além do mero ressarcimento financeiro.  

O Plano Diretor de Fortaleza apresenta outra diretriz valiosa que está sendo negada 

neste processo envolvendo famílias e o VLT: 

 

Artigo 5º, inc. XVI: garantia de alternativas habitacionais para a população 

removida das áreas de risco ou decorrentes de programas de recuperação e 

preservação ambiental e intervenções urbanísticas, com a participação das famílias 

na tomada de decisões e reassentamento prioritário em locais próximos às áreas de 

origem do assentamento. 

 

O Plano Diretor de Fortaleza, reconhecendo a participação das famílias no processo 

de tomada de decisão, instaura um novo paradigma político de gestão pública. Aduz também 

que o reassentamento da população deva se dar para as áreas contiguas ao antigo local de 

                                                      
173 “Los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con las exigencias del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y pueden justificarse sólo en circunstancias muy excepcionales y con observancia de los 

principios pertinentes del derecho internacional. La obligación de los Estados de abstenerse de proceder a desalojos forzosos 

se aplica en todas las circunstancias, incluido el contexto de los megaeventos. Los Estados deben garantizar en todo momento 

que se aplique la ley contra sus agentes o terceros que lleven a cabo desalojos forzosos y proporcionar a todas las personas 

seguridad de tenencia y protección legal contra los desalojos forzosos”. Disponível em: 

http://www.un.org/wcm/webdav/site/sport/shared/sport/pdfs/Resolutions/A-HRC-13-20/A-HRC-13-20_SP.pdf.  Acesso em: 

09/01/12. Igualmente disponível via: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?s=35. Acesso em: 09/01/12. 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?s=35
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origem. Somando-se a isto, a Lei Orgânica do Município de Fortaleza, esclarece que a regra 

geral da política urbana deve ser a reurbanização e a regularização fundiária e não a remoção 

e os despejos. Em casos de remoção imprescindível, o reassentamento dar-se-á dentro do 

próprio bairro ou nas adjacências, mediante consulta popular obrigatória (LOM. For. Art. 149, 

I). 

 

Art. 149: a política de desenvolvimento urbano, a ser executada pelo Município, assegurará: 

I–a urbanização e a regularização fundiária das áreas, onde esteja situada a população 

favelada e de baixa renda, sem remoção dos moradores, salvo: a) em área de risco, tendo 

nestes casos o Governo Municipal a obrigação de assentar a respectiva população no próprio 

bairro ou nas adjacências, em condições de moradia digna, sem ônus para os removidos e com 

prazos acordados entre a população e a administração municipal; b) nos casos em que a 

remoção seja imprescindível para a reurbanização, mediante consulta obrigatória e acordo de 

pelo menos dois terços da população atingida, assegurando o reassentamento no mesmo 

bairro. 

 

Estes são alguns dos instrumentos que estão sendo olvidados e feridos no contexto da 

Copa criado um verdadeiro cenário de exceção. Nenhuma destas medidas foram tomadas para 

mitigar o dano. 

Além disso, a omissão em relação à regularização fundiária
174

 torna-se ainda mais 

problemática na conjuntura preparatória para a Copa do Mundo nas comunidades, pois o 

Governo do Estado do Ceará, via Decreto nº 30.263 de 14 de julho de 2010, determinou de 

utilidade pública as áreas de residência das Comunidades dos Trilhos, conforme outrora dito. 

Os instrumentos que poderiam ter sido utilizados para assegurar o direito à moradia, correm o 

sério risco de não serem implementados e perderem seu objeto, caso a remoção se processe. 

Existe ainda, como agravante, o fato de ter sido aprovada a Lei Estadual
175

 nº 15.056 

(anexo) que disciplina a metodologia das desapropriações a o valor das indenizações. Segue 

excerto da “Carta Aberta das Comunidades afetadas ao Governador do Ceará e à Presidenta 

                                                      
174 Vale ressaltar que muitos dos terrenos em questão estão localizados em áreas de domínio da União, portanto não poderão 

ser usucapidos. Entretanto, nada impede que se possa valer de outros instrumentos regulatórios, como a Concessão de Uso 

Especial para fins de Moradia (CUEM), regulamentada pela Medida Provisória nº 2.220/2001 e prevista na Constituição 

Federal de 88 no art. 183, § 1º, quando prescreve que o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou 

à mulher, ou a ambos, independente do estado civil. É o que assevera o jurista Nelson Saule Junior: “Na medida em que é 

vetada a aquisição por meio de usucapião do domínio pleno sobre as terras públicas, conforme o parágrafo terceiro daquele 

artigo (183), é a concessão de uso constitucional para fins de moradia o instrumento hábil para a regularização fundiária das 

terras públicas informalmente ocupadas pela população de baixa renda”. In. SAULE, Nelson. A proteção Jurídica da 

moradia nos assentamentos irregulares. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1ª ed., 2004, p 398. Contudo, o 

argumento do Estado do Ceará é retrogrado, uma vez que não considerará esta possibilidade de regularização e, para fins 

desapropriatórios, não levará em conta o valor da terra. O Governo avaliará o imóvel como se benfeitoria fosse, pois a 

maioria da população não tem título de propriedade. São, por assim dizer, assentamentos irregulares. Daí a razão pelo qual o 

Governo indeniza por preços tão baixos. No entanto, o reparo da omissão em relação à regularização fundiária não está na 

ordem do dia para o Estado, que corre contra o tempo. O Governo deveria regularizar a situação das famílias para, somente 

depois, iniciar o procedimento desapropriatório. A regularização, se efetuada, poderia aumentar o preço das indenizações, 

caso a remoção fosse realmente cogente. 
175 Disponível em: http://www.al.ce.gov.br/index.php/lei-ordinaria. Acesso em 02/04/12. 

http://www.al.ce.gov.br/index.php/lei-ordinaria
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Dilma Roussef” na ocasião em que esteve em Fortaleza para assinar a ordem de serviço
176

 do 

VLT, sinalizando politicamente para o repasse de financiamento de verba para o Estado do 

Ceará: 

(...) 6) A Lei Estadual nº 15.056 de 06 de dezembro de 2011, aprovada pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em regime de urgência de modo a não 

dar tempo para a discussão ou mesmo para permitir que as comunidades 

conhecessem melhor o seu texto antecipadamente, prevê a forma indecente como 

serão realizadas as desapropriações. Vale salientar que várias de nossas 

comunidades só souberam da aprovação da lei vários dias depois. Em várias 

ocasiões exigimos que nos fosse apresentado e discutido um projeto alternativo que 

não envolvesse remoções, bem como que se tratasse com mais cautela o valor das 

indenizações. No entanto, só tivemos como resposta o silêncio, o descaso e a 

indiferença. Fomos, portanto, surpreendidos com a aprovação da citada lei. 7) Além 

de impor várias situações problemáticas e injustas para nosso povo, a citada Lei 

Estadual nº 15.056 estipula que, caso não concordemos com os seus termos, somente 

receberemos o baixo valor da indenização, uma vez que, para a grande maioria das 

nossas famílias, as indenizações se referem ao valor das benfeitorias. Isto nos tira a 

possibilidade de escolher onde morar, pois não poderemos comprar imóveis 

próximos do nosso local de moradia atual tendo que nos sujeitar ir para um conjunto 

habitacional inexistente e abusivamente distante. 8) A omissão histórica do Poder 

Público em realizar as políticas de regularização fundiária nos deixa atados e 

prejudicados, pois para a grande maioria é imposta uma indenização baseada na 

benfeitoria e não no valor da terra, na propriedade. A regularização fundiária trata-se 

de uma responsabilidade a ser facilitada e empreendida também pelo Estado, 

contudo hoje as comunidades pagam pela irresponsabilidade dos Governos. Não 

passa pela nossa cabeça ter que sair daqui, pois pelo tempo já temos o nosso direito à 

moradia, uma vez que muitos de nós vivemos aqui há 70 anos! (...)
177

 

 

A citada Lei Estadual cria diversas situações para quem for posseiro e 

proprietário, propõe o aluguel social e mantém a política de conjuntos do “Minha Casa, 

Minha Vida”. Pela leitura desta Lei, percebe-se que o posseiro, ou seja, a imensa maioria da 

população, se encontra em uma situação de maior vulnerabilidade, uma vez que o valor das 

indenizações será realizado computando-se apenas as benfeitorias.  

Para os que tiverem documentos de propriedade a situação é mais benéfica, 

entretanto esta situação privilegiaria poucos. Na verdade, a proposta mais preocupante é a do 

aluguel social, pois é Estado intenta remover todas as famílias em curto espaço de tempo e 

custeá-las com o aluguel social até que um conjunto habitacional seja construído para os 

moradores que assim aceitarem o conjunto. Arguindo moradora entrevistada sobre as 

propostas do Governo, ela afirma: 

 

A gente sabe que com a Copa do Mundo os terrenos em Fortaleza se valorizaram 

muito. E pela proposta do governo, você acha que tem condições comprar um 

                                                      
176 A presidente Dilma Roussef na ocasião não assinou a ordem de serviço, conforme relatou a assessoria de imprensa. (Informado 
verbalmente). 
177 Carta aberta à sociedade cearense, ao Governador do Estado do Ceará, Cid Gomes e à Presidenta do Brasil, Dilma 

Roussef em ocasião da assinatura da ordem de serviço do VLT, obra de remoção de nosso povo trabalhador. Disponível em: 

http://www.resistencialibertaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87:carta-das-comunidades-do-

trilho&catid=87:moradia-copa&Itemid=64. Acesso em: 02/04/12. 

http://www.resistencialibertaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87:carta-das-comunidades-do-trilho&catid=87:moradia-copa&Itemid=64
http://www.resistencialibertaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87:carta-das-comunidades-do-trilho&catid=87:moradia-copa&Itemid=64
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imóvel em um local próximo? Não. E as demais propostas dele contemplam ou não 

contemplam?  Nenhuma proposta do governo contempla nenhum morador. 

Nenhuma proposta. Nem a proposta que no começo era só a indenização. A gente 

sabe que a indenização deles não dá pra comprar um imóvel onde você queira, né. 

Porque o que a gente quer é ficar perto. A gente nunca imagina ter que morar em 

outro bairro, né. Você quer comprar no mesmo bairro e a gente sabe que se for só a 

indenização não dá pra comprar no mesmo bairro. 

 

 

A Lei aprovada impõe inúmeras sujeições a quem já tem a sua moradia 

consolidada há décadas e gerações de bisavós, avós, pais e filhos convivem juntos. Existe a 

impossibilidade real de se adquirir casas no entorno dos imóveis atuais da população afetada 

apenas com a indenização, uma vez que Fortaleza passa por um amplo processo especulativo 

que está deixando o valor dos imóveis por demais elevados. Vale salientar que a metodologia 

utilizada pelo Governo para avaliar os imóveis não é clara, causando uma série de 

incompatibilidades
178

 entre o valor justo e o valor avaliado. 

 Por fim, cabe assegurar que a política de conjuntos habitacionais é rechaçada 

também pela comunidade, conforme contatei pelas entrevistas, uma vez que os moradores 

teriam arcar com futuras mensalidades do projeto “Minha Casa, Minha Vida”. Além disso, 

soma-se o fato de terem que esperar até que as unidades habitacionais sejam concluídas e 

viver até então com o pífio valor do aluguel social.  

 

 

 

3.3. A higienização social e a segregação sócio-espacial. Questões históricas bastante 

atuais. 

O MLDM surgiu inicialmente com moradores de três comunidades. Hoje conta 

com, aproximadamente, nove comunidades articuladas. Trata-se, portanto, da auto-

organização social e autônoma do povo frente às políticas higienizadoras do Estado, dos 

políticos e dos interesses privados de empresas e da FIFA em uma perfeita manifestação de 

controle dos moradores diretamente afetados no centro da elaboração teórico e prático da vida 

política. Consiste na construção, “desde abajo”, de forma plena do poder popular pela ação 

direta. 

Nada mais legítimo do que exercício da democracia de base quando as políticas 

públicas não contemplam os anseios da população ou mesmo quando o Estado e os 

governantes se mostram insensíveis às reais demandas da população. Em situações como esta, 

o povo tem muito a perder e pouco a ganhar com a Copa do Mundo de Futebol.  
                                                      
178 Disponível em: http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1036321. Acesso em 24/10/11. 

http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1036321
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Para ilustrar o teor da organização e mobilização popular, segue trecho de um dos 

documentos públicos do Movimento de Comunidades. “Carta aberta à sociedade cearense, ao 

Governador do Estado do Ceará, Cid Gomes e à Presidenta do Brasil, Dilma Roussef em 

ocasião da assinatura da ordem de serviço do VLT, obra de remoção de nosso povo 

trabalhador”
179

: 

É com profundo e revoltante pesar que nós, moradores das Comunidades dos 

Trilhos, organizadas no Movimento de Luta em Defesa da Moradia (MLDM), 

lançamos esta nota pública ao conhecimento da ampla sociedade brasileira e 

cearense que acompanha solidariamente nossos anos de luta para a permanência de 

nossas famílias, avós, netos, pais e filhos em nosso lugar de moradia. Hoje, dia 27 de 

fevereiro de 2012, manifestamos o nosso pleno e total desacordo com o ato da 

Presidenta Dilma Roussef no que se refere à assinatura da ordem de serviço para a 

construção do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), metrô de superfície que será 

construído ao longo de 12,7 km dentro Fortaleza, passando por 22 bairros e dezenas 

de comunidades em Fortaleza-CE, atingindo quatro mil (4.000) de nossas famílias.  

Durante estes longos dois anos de pressão por parte do Governo, sofremos com a 

ação de várias empresas terceirizadas que, a serviço do Estado, percorreram as 

comunidades para realizar cadastros, marcar e medir nossas casas. Para tanto, 

fizeram uso constante dos mais inescrupulosos recursos: moradores, incluindo 

idosos, foram ameaçados e intimidados; inúmeras casas foram marcadas sem o 

conhecimento e consentimento dos moradores; nossos domicílios e nossa intimidade 

foram violados; documentos foram recolhidos sem explicação. Desde que Fortaleza 

fora escolhida como sede da Copa do Mundo de 2014 nossa vida mudou. (...). Desta 

maneira, mantivemos por dois anos exigências claras direcionadas ao Poder Público 

e estamos plenamente convictos de que ele as tinha sobre seu o conhecimento: 

exigimos que o VLT fosse construído em outro lugar, valorando alternativas ou 

passando pelas próprias avenidas; exigimos que o Governo parasse as marcações, os 

cadastros, as avaliações das nossas casas e a pressão psicológica que fez com que 

nossos parentes adoecessem e alguns deles, inclusive, falecessem; exigimos que se 

reconhecesse o direito de podermos autodeterminar o nosso local de moradia e 

permanecermos no local de sempre, pois é aqui que construímos nossas vidas, 

nossos empregos, nossas escolas e criamos nossos filhos e filhas. (...) 

 

Está em curso em Fortaleza a limpeza do terreno urbano para dar lugar à Copa do 

Mundo. Esta política remonta à época compreendida entre 1860 e 1930 na capital cearense, 

período conhecido como Fortaleza Belle Époche: 

 

(...) importa considerar que a adaptação suavizada do projeto parisiense de 

Haussman por Herbster (engenheiro da Província do Ceará e da Câmara Municipal 

de Fortaleza) não era algo descabido ou uma ideia fora do lugar. (...) o plano de 

Herster, com boulevards e disciplinarização da malha urbana, surgiu como um dos 

itens centrais do conjunto de tentativas para remodelar a Capital, embelezando-a e 

racionalizando-a. A planta em xadrez, alinhando suas ruas, deixou-a mais 

transparente ao olhar do vigilante do poder e do saber urbanos e tornou-a mais 

aberta à circulação de seus fluxos (de pessoas, mercadorias, policiais...). A 

disciplinarização do espaço urbano da Capital cearense a partir do final do século 

XIX acha-se estreitamente relacionada com um leque de medidas técnicas voltadas 

                                                      
179 Carta aberta à sociedade cearense, ao Governador do Estado do Ceará, Cid Gomes e à Presidenta do Brasil, Dilma Roussef 

em ocasião da assinatura da ordem de serviço do VLT, obra de remoção de nosso povo trabalhador. Disponível em: 

http://www.resistencialibertaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87:carta-das-comunidades-do-

trilho&catid=87:moradia-copa&Itemid=64. Acesso em: 02/04/12. 

http://www.resistencialibertaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87:carta-das-comunidades-do-trilho&catid=87:moradia-copa&Itemid=64
http://www.resistencialibertaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87:carta-das-comunidades-do-trilho&catid=87:moradia-copa&Itemid=64
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para o reajuste social das camadas populares, sobre tudo por meio do controle da 

saúde, dos corpos, gestos e comportamentos. Tratava-se, latu sensu, de um processo 

disciplinador que pretendia instaurar um nova ordem capitalista, republicana e 

racional (...).
180

  

 

A limpeza do terreno e a disciplinarização do espaço para a construção do VLT 

funda-se na mesma lógica de racionalização, higienização e desodorização da pobreza. É da 

negação e destruição da moradia e da cidade-comunidade que o MLDM surgiu como 

movimento popular legítimo de rechaço à sua própria segregação. Neste sentido, Castells 

compreende a importância dos movimentos sociais como o deslocamento da luta de classes da 

área de trabalho para o espaço de vida comunal
181

 e Lefebvre como elemento essencial ativo e 

revolucionário do urbano capaz de impor o direito à cidade, como o confisco do espaço pela 

ação
182

 

O MLDM acumulou diversas vitórias ao longo de mais de três anos de existência 

com a realização de diversos atos de rua, da participação em debates, com os apoios 

institucionais, com as assembleias e reuniões de moradores, as passeatas, os cortejos, as 

atividades culturais locais, os famosos “casa em casa” etc. Entretanto, o elemento mais forte 

de resistência se deu entre a porta do morador e a rua, quando muitos moradores se negaram a 

aceitar as propostas do Governo.  

A luta em diversos momentos importantes se definiu dentro da própria 

comunidade, na porta do morador em forma de organização nucleada. 

Infelizmente, a construção da estrutura necessária ao longo da Via Expressa 

avança, afetando as comunidades Jangadeiros e Rio Pardo. Os moradores destas duas 

comunidades passam, no momento, por uma difícil situação, uma vez que o início das obras, 

mesmo ainda não tendo sido realizada nenhuma intervenção sobre as moradias, prejudica a 

estrutura das casas. A atuação dos tratores e escavadeiras para construir a estrutura necessária 

para o empreendimento vem realizando rachaduras nas casas de diversos moradores, pondo 

em risco a saúde e a vida dos mesmos. Além do fato de a poeira da obra contaminar o ar que 

vai para as casas.  

Em outras comunidades o Governo teve que reduzir a área afetada devido à 

resistência e à negociação com as lideranças, como na comunidade Aldacir Barbosa, Lauro 

Vieira Chaves, Pio XII e João XXIII. Na primeira comunidade, localizada próxima à 

rodoviária da Borges de Melo, uma grande estação seria instalada no local da comunidade. 

                                                      
180 PONTE, Sebastião Rogério. Fortaleza Belle Époche. Reforma urbana e controle social 1860-1930. Fortaleza: Demócrito Rocha, 2010, 4 
ed., p. 28-29. 

181 GOTTDIEDER. Mark. A produção social do espaço  urbano. São Paulo: EDUSP, 1997, p. 150. 
182 GOTTDIENER. Mark. Op. Cit. p. 154. 
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Ela, portanto, deixaria de existir e sua população seria removida. Na comunidade Lauro 

Vieira Chaves, localizada próxima ao aeroporto, a linha o VLT, juntamente com a área de 

desapropriação, faria um desvio, afetando a própria comunidade. E, por fim, nas comunidades 

Pio XII e João XXIII, localizadas próximo à Assembleia Legislativa do Estado, uma grande 

estação seria instalada milimetricamente em cima da comunidades. Esta estação mudou de 

lugar, entretanto a linha férrea do VLT ainda afeta a comunidade, que se encontra atualmente 

com casas rachadas pela ação dos tratores.  

As comunidades São Vicente e parte da Dom Oscar Romero não serão mais 

removidas, mas a comunidade Trilha do Senhor, localizada em uma área de grande 

valorização entre a Av. Padre Antônio Tomás e Santos Dumont, ainda permanece sobre o 

foco de grande remoção. Ela corre o risco de ser totalmente removida. 

Muito se especula sobre os legados da Copa do Mundo nos países e os primeiros a 

serem lembrados e defendidos são: melhorias na infraestrutura das cidades, melhoria do 

transporte, aumento do turismo, crescimento dos empregos, melhoria na segurança, 

iluminação pública, limpeza da cidade, um estádio moderno e até um abstrato aumento da 

auto-estima do povo. 

Contudo, esta é a lógica dos empreendedores do evento. Na verdade a Copa deixará 

um legado denso, problemático, contraditório e obscuro que as cidades e o país terá que 

resolver: alto endividamento público
183

 (a Copa do Brasil custará mais do que o valor gasto 

nas três últimas Copas); segregação sócio-espacial; “higienização social”; remoções de 

populações; obras “elefantes-brancos”; privatização dos equipamentos de infraestrutura 

construídos; aumento da militarização da cidade e repressão policial antes, durante e depois 

da Copa, uma vez que os equipamentos ostensivos permanecem; violação da legislação 

federal, estadual ou municipal e até mesmo internacional (lembrando que as repercussões se 

estendem para o futuro); violações de Direitos Humanos; e o retorno à situação anterior em 

relação ao índice de empregos. Ora, considerar o legado das Copas realizados em países 

desenvolvidos, como a Alemanha, é bem diferente de avaliar os legados para os países da 

periferia do capitalismo. 

No tocante à questão da moradia, como defendi ao longo deste trabalho, o legado 

será de segregação e remoção em função pela lógica “haussmanniana” de higienização da 

pobreza. 

                                                      
183 Disponível em: http://www.goldengoal.com.br/br/downloads/Retorno_Jogos_Olimpicos.pdf. Acesso em: 10/11/11. 

http://www.goldengoal.com.br/br/downloads/Retorno_Jogos_Olimpicos.pdf
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Em verdade, o poder Estatal só visualiza uma forma de solução para problema da 

moradia, que é fazendo-o retornar continuamente. O dano será irreparável para as populações 

afetadas.  

O que se processa é uma clara faxina. É a engenharia social do aniquilamento, a 

urbanização do embrutecimento, a arquitetura do arrasamento. É “pinheirização”
184

 do povo 

pobre de Fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Face o exposto e defendido ao longo desta monografia, dessume-se que a Copa do 

Mundo de Futebol de 2014 em Fortaleza trará, no geral, um legado negativo. 

O Mundial de Futebol vem atender e ampliar a lógica de internacionalização do 

capital por via de uma forma vitoriosa de atividade humana: o futebol empresa e o esporte 

espetáculo. Tal evento cumpre o papel de entesourar mais a FIFA do que trazer legados ou 

equipamentos necessários para os países sedes e suas cidades, notadamente Fortaleza. 

                                                      
184 Este neologismo faz referência à imensa operação de retirada de mais de centenas de famílias de suas casas em São José 

dos Campos em São Paulo, operação esta que representou uma das maiores violações ao direito à moradia nos últimos anos. 
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Especificamente sobre as Comunidades dos Trilhos, na iminência de serem 

atingidas e removidas pela implantação de um sistema de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), 

o legado será de brutalidade e violência aos direitos humanos, notadamente ao direito de 

morar adequadamente da população de baixa renda e de poder autodeterminar-se frente às 

políticas públicas higienizadoras. Manifesta-se também a violação do direito à cidade, uma 

vez que está sendo negada qualquer possibilidade de formulação efetiva sobre a política 

urbana, recusando-se, por via de consequência, a possibilidade político diretiva da vida na 

cidade. 

A Copa não servirá para atender às reais demandas relativas ao pleno direito à 

cidade (moradia, educação, trabalho, saúde etc), uma vez que o direito a cidade sofre uma 

inversão passando a ser o direito de consumir a cidade e notadamente a terra urbana, que vira 

mercadoria da especulação imobiliária. No mesmo sentido, percebemos que a Copa não 

resolverá os problemas de planejamento da cidade, pois as necessidades vitais da população 

serão substituídas por obras meramente de infraestrutura, embelezamento e “jouissance” que 

visam atender, eminentemente, a demanda de Hausmann em Fortaleza e a lógica turística do 

evento da FIFA. 

Concluo que se processa um amplo malferimento à função social da propriedade e 

o esquecimento dos mecanismos protetivos da moradia por parte do poder público, uma vez 

que não ele não está atentando para a sua missão de velar pela dignidade da moradia. Ao 

contrário, impõe a mesma política histórica de segregação dos trabalhadores para os limites da 

cidade em conjuntos habitacionais, onde o morar se transforma em alojar.  

Entendo, igualmente, que a instalação do sistema de VLT em Fortaleza cumpre 

apenas um objetivo: abrir espaço na cidade “ilegal” e para a hegemonização da “cidade 

formal-mercadoria”. Trata-se, em verdade, da abertura de espaço viável para construção de 

novos recintos comerciais e habitação de renda elevada ou empreendimentos dos mais 

diversos.  Isso se constata, pois as complementações do estudo da obra sequer chegaram a 

enfocar questões cruciais sobre a população ameaçada de remoção e nem mesmo as 

alternativas locacionais e tecnológicas do empreendimento foram apontadas. Será que 

realmente, de todas as possibilidades existentes, passar 12,7 km de VLT sobre bairros pobres 

seria a melhor solução? Será que realmente não haveria outra? Para o Estado, não. E esta tese 

do Estado é difícil de ser crida.  

Portanto, o problema da moradia não é central para o Governo do Estado do 

Ceará, abrir vias de espaço para o comércio da cidade, sim. Além disso, o VLT é um sistema 

de transporte de demanda e de utilização contestáveis com relação ao fluxo moradia-trabalho 
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em Fortaleza. Se a população que deveria ser beneficiada pela utilização do VLT não estiver 

mais habitando no local de instalação do VLT, a quem servirá este empreendimento? Esta é 

outra questão que nos faz concluir que o VLT será subutilizado ou pouco utilizado. 

Constatei também que a mobilização social bairrial-comunitária dos moradores 

organizados no Movimento de Luta em Defesa da Moradia (MLDM) tem como fundamento 

essencial a retomada da democracia social pela ação direta, visando resgatar as funções 

democráticas da cidade e os seus direitos, rechaçando a sua própria remoção e a lógica de 

mercado imposta pela Copa. É o deslocamento da tradicional luta de classes para a luta de 

bairros pelo espaço urbano.  

Por fim, concluo que a Copa do Mundo não é um torneio meramente esportivo, 

mas um evento catalisador da lógica excludente imposta pelo capitalismo, que viola os 

direitos humanos ao passo que cria um estado de exceção legal nas cidades e gravames 

negativos para as cidades que o sediam e para sua população.  
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CARTA ABERTA AO POVO DE FORTALEZA 
02 de agosto de 2010 

 

Somos cidadãos e cidadãs, trabalhadores e moradores das Comunidades do 
Trilho desde o ano de 1940. Como milhares de fortalezenses, com a força de 
nosso braço e o suor de nosso rosto ajudamos a construir a nossa cidade. 



115 
 

Mesmo assim, com mais de setenta anos de moradia e história, projetos 
externos referentes à Copa de 2014 ameaçam nosso direito adquirido à 
Cidade. 

 

SABEMOS NOSSOS DIREITOS! 

Pela Constituição Estadual (art. 7º) temos o direito assegurado de que 
qualquer projeto que envolva nossos direitos, principalmente no que se refere 
a moradia, trabalho, escola, creche, vínculos familiares e todas as relações 
comunitárias, tem de nos ser previamente comunicado inclusive de forma a 
garantir a participação popular nas definições do investimento público. Isto 
não aconteceu, mesmo depois de havermos buscado essas informações junto 
aos órgãos responsáveis. Nenhuma explicação e muito menos informação 
recebemos. 

 

TEMOS DIREITO A MORADIA, SIM! 

Não seremos enganados! Sabemos que o Estatuto da Cidade e o Plano 
Diretor do Município de Fortaleza asseguram o direito a cidade, à terra 
urbana, à moradia digna, ao saneamento ambiental, a infra-estrutura urbana, 
ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes 
e futuras gerações (art. 3º, §1º, inc. II).  

Estamos sendo feridos no exercício dos nossos direitos! Que democratização 
é essa que a maior fatia do bolo sempre fica com os poderosos que querem 
retirar nosso direito de morar em nossas casas? Será que estão pensando 
nas futuras gerações? Porque os poderes públicos não usam uma parte 
desse dinheiro para melhorar a qualidade de vida e a infra-estrutura aqui das 
nossas comunidades? Temos o direito de morar aqui, sim! Direito esse já 
existente há muito tempo pela permanência de nossas famílias nesta área, 
conforme diz a constituição Federal (art.183).  

 

EXIGIMOS RESPEITO! 

Existem aqui, ao longo da Via Férrea Parangaba-Mucuripe, famílias que 
moram ah 70 anos e até mais. Nossos filhos e netos nasceram aqui. 
Construímos em mutirão, uma vila de casas, a capela Nossa Senhora das 
Graças, os Centros Comunitários e lutamos por melhorias como saneamento 
básico, água, luz, e diversos outros projetos. Fizemos muito pelas nossas 
comunidades para que pudéssemos habitar em nosso chão com dignidade. 
Nosso trabalho e nossas atividades também acontecem na mesma área ou 
em áreas próximas.  

Este direito ao nosso chão é sagrado e não vamos entregá-lo porque é aqui 
que acontece nossa VIDA e não passa pela nossa cabeça termos que sair 
para outro lugar. 

 

DEPOIMENTO DE MORADORA: 

 
“Eu moro há 49 (quarenta e nove) anos na minha casa, quando eu e meus pais 
chegamos lá não tinha água, nem luz, só tinha mato e o trilho. Podíamos contar 



116 
 

os casebres que havia, nós vínhamos do interior sem dinheiro e sem lugar para 
ficar, foi que um senhor cedeu um quartinho para nós ficarmos enquanto meu pai 
construía a nossa casa. Ela foi construída por varas e barro do próprio lugar.  

Nós nunca soubemos que as terras tinha dono, porque elas eram praticamente 
do mesmo jeito que Deus deixou, e que eu saiba ele não deixou escritura de 
terras pra ninguém, então, temos todo o direito sobre elas, porque foi nós que 
cuidamos, agora não temos culpa se ela se tornou uma área nobre e só para os 
ricos. Sair da minha casa pra mim é uma das piores mortes, é aquela que vai te 
matando aos poucos de tristeza e solidão, porque os meus vizinhos e os meus 
amigos fazem parte da minha família.  

Eu já não durmo e nem como direito, já perdi 05 (cinco) quilos e isto é só o 
começo! Quando eu era adolescente as pessoas falavam que com o tempo não 
iria existir emprego porque tudo seria na base da máquina e do robô, só que pelo 
que vejo os robôs são os próprios humanos, porque fazer isto com milhares de 
famílias indefesas é desumano, isto não é coisa de Deus”. 

 

PORQUE NÃO QUEREMOS SAIR DAQUI:  

 Aqui está nossa história de vida! 

Sabemos que a Copa vai gerar alguns poucos empregos temporários, 

também não somos contra e queremos as melhorias para a nossa cidade, 

SIM! O que não QUEREMOS é sair daqui, pois é aqui que está nossa 

história de vida, nossos laços de amizade, de convivência, de luta. Por que 

é que temos que sair? Porque somos os excluídos da nossa própria 

cidade?  

Aqui foi onde nascemos, crescemos e nos tornamos adultos, formando 

novas famílias. Famílias de bem que querem ter um lugar digno para morar 

e este lugar é exatamente aqui, onde estamos e vamos permanecer. 

 

EXIGIMOS PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS POLITICAS PUBLICAS DO 
ESTADO E DO MUNICIPIO, CONSEQUENTEMENTE NO PROJETO 

HABITACIONAL DE FORTALEZA! 
NÃO VAMOS SAIR DAQUI! 

SOMOS CONTRA A REMOÇÃO DE NOSSO POVO! 
VAMOS LUTAR COM TODAS AS NOSSAS FORÇAS! 

 
 

 

 

 

 

MANIFESTO DAS COMUNIDADES DO TRILHO 
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Nós, moradores das comunidades Trilha do Senhor, Dom Oscar Romero, São Vicente, João 

XXIII, Rio Pardo, Jangadeiros, Canos e Aldacir Barbosa, organizados no Movimento de Luta em 

Defesa da Moradia – Comunidades do Trilho, vimos, por meio deste manifesto, denunciar a todos e a 

todas que: 

Há mais de um ano, nossas comunidades têm sido vitimadas por sérias e inadmissíveis violações de 

direitos levadas a cabo pelo Governo do Estado do Ceará e pela Prefeitura de Fortaleza em seu intuito 

de implantação do Veículo Leve sobre Trilhos e duplicação da Via Expressa, obras estas previstas na 

preparação de Fortaleza para a Copa de 2014. 

Durante este tempo, sofremos com a ação de empresas terceirizadas que, a serviço do Governo do 

Estado, percorreram as comunidades para realizar cadastros, marcar e medir nossas casas. 

Para tanto, fizeram uso constante dos mais inescrupulosos recursos: moradores (incluindo idosos) 

foram ameaçados e intimidados, inúmeras casas foram marcadas sem o conhecimento e consentimento 

dos moradores, nossos domicílios e nossa intimidade foram violados, documentos foram recolhidos 

sem explicação. 

A falta de diálogo, transparência e publicidade por parte do poder público tem sido uma marca 

registrada de todo o processo. Até o momento, nem mesmo os projetos das obras nos foram 

apresentados, muito menos discutidos! Também não foi apresentado nenhum estudo que comprove a 

viabilidade e funcionalidade das obras para além do evento Copa do Mundo. Em várias ocasiões, 

exigimos que nos fosse apresentado e discutido um projeto alternativo que não envolvesse remoções, 

como determina a Lei Orgânica do Município, mas só tivemos como resposta o silêncio, o descaso e a 

indiferença. 

O mais absurdo de tudo: apesar da ameaça de remoção de mais de 4.000 famílias, muitas das quais 

vivendo no local há 70 anos, nenhum projeto habitacional nos foi apresentado. A única opção que nos 

tem sido imposta é a desapropriação dos imóveis, sendo que para o valor indenizatório será levado em 

conta apenas as benfeitorias, o que torna os valores pagos insuficientes para a aquisição de novas casas 

no mesmo bairro e em condições dignas de moradia. Para nós, tal situação deve ser tratada como 

verdadeira REMOÇÃO FORÇADA EM MASSA, pois apresenta o pagamento de indenizações 

irrisórias como única possibilidade, sem qualquer preocupação com os grupos vulneráveis existentes 

na área e destituindo MILHARES de moradores não apenas de seus imóveis, mas de toda a rede de 

relações sociais e da possibilidade de acesso a equipamentos e serviços fundamentais como escolas, 

hospitais, postos de saúde, oportunidades de trabalho e renda, etc. 

Diante dessa situação, exigimos que sejam tomadas as seguintes medidas para evitar estas gravíssimas 

violações de Direitos Humanos: 
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1) Realização de recomendação e termo de ajustamento de conduta, com a finalidade de comprometer 

os responsáveis pelas obras, respeitando o devido procedimento legal previsto no processo de 

licenciamento ambiental; 

2) Apresentação e discussão com os moradores de um projeto alternativo que não envolva 

remoções, sendo reconhecidos como interlocutores legítimos os que hoje estão organizados em nossa 

luta por moradia; 

3) Que sejam suspensos os efeitos do Decreto de Desapropriação de nº 30.263, de 14 de julho de 2010, 

que declara de utilidade pública área de 381.592,87 m², ao longo da faixa de domínio da RFFSA, com 

benfeitorias e servidões que nela se encontram; 

4) Que sejam invalidados os cadastros já realizados e convocadas com urgência audiências 

públicas realizadas no âmbito do licenciamento ambiental, antes da decisão do COEMA sobre a 

licença prévia, visto que desde já manifestamos a existência de sérias irregularidades no processo de 

elaboração do EIA/RIMA, posto que, como admite o próprio Governo do Estado, não foram 

realizados os cadastros sócio-econômicos de 979 famílias, num universo de 2.700 imóveis, o que 

compreende um elevado percentual de 36% do total, representando assim um escandaloso 

descumprimento do previsto no Termo de Referência que estabelece os procedimentos e os critérios 

técnicos a serem adotados na elaboração do EIA/RIMA referente à implantação do VLT; 

5) A fim de garantir nosso direito à moradia, entendido como direito humano fundamental, 

exigimos que sejam levados adiante os instrumentos cabíveis previstos no Estatuto da Cidade para 

garantir a Regularização Fundiária das áreas que há décadas são habitadas pelas mais de 4.000 

famílias que hoje correm o sério risco de dano irreparável por conta de REMOÇÃO FORÇADA EM 

MASSA e HIGIENIZAÇÃO SOCIAL. 

Por fim, ressaltamos nossa disposição de permanecermos firmes em nossa legítima luta de 

resistência pela garantia das nossas moradias, por entendermos que nossos direitos não podem ser 

violados e pisoteados à revelia de todas as leis nacionais e internacionais de proteção aos Direitos 

Humanos e sociais, sob o pretexto da realização de um evento como a Copa do Mundo ou de qualquer 

projeto de desenvolvimento econômico, que vise à construção de uma cidade muito boa para os 

negócios e para os turistas, mas exclui e despreza os habitantes mais pobres de uma cidade que já é 

uma das mais desiguais do mundo. 

Fortaleza, 18 de junho de 2011. 

MOVIMENTO DE LUTA EM DEFESA DA MORADIA – COMUNIDADES DO TRILHO. 
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Carta aberta à sociedade cearense, ao Governador do Estado do Ceará, Cid Gomes e à 

Presidenta do Brasil, Dilma Roussef em ocasião da assinatura da ordem de serviço do 

VLT, obra de remoção de nosso povo trabalhador.  

 

É com profundo e revoltante pesar que nós, moradores das Comunidades dos 

Trilhos, organizadas no Movimento de Luta em Defesa da Moradia (MLDM), lançamos esta 

nota pública ao conhecimento da ampla sociedade brasileira e cearense que acompanha 

solidariamente nossos anos de luta para a permanência de nossas famílias, avós, netos, pais e 

filhos em nosso lugar de moradia.  

Hoje, dia 27 de fevereiro de 2012, manifestamos o nosso pleno e total desacordo 

com o ato da Presidenta Dilma Roussef no que se refere à assinatura da ordem de serviço para 

a construção do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), metrô de superfície que será construído ao 

longo de 12,7 km dentro Fortaleza, passando por 22 bairros e dezenas de comunidades em 

Fortaleza-CE, atingindo quatro mil (4.000) de nossas famílias. Durante estes longos dois anos 

de pressão por parte do Governo, sofremos com a ação de várias empresas terceirizadas que, a 

serviço do Estado, percorreram as comunidades para realizar cadastros, marcar e medir nossas 

casas. Para tanto, fizeram uso constante dos mais inescrupulosos recursos: moradores, 

incluindo idosos, foram ameaçados e intimidados; inúmeras casas foram marcadas sem o 

conhecimento e consentimento dos moradores; nossos domicílios e nossa intimidade foram 

violados; documentos foram recolhidos sem explicação.  

Desde que Fortaleza fora escolhida como sede da Copa do Mundo de 2014 nossa 

vida mudou. Ao invés de trazer melhorias para nosso povo, a Copa vai trazer a maldade da 

remoção forçada em massa, da segregação e da higienização social. Longe de ser um evento 

esportivo para o nosso povo, a Copa em Fortaleza vai beneficiar principalmente, e talvez 

unicamente, os grandes empresários do setor hoteleiro, da construção civil e a FIFA, deixando 

um legado irreparável para as pessoas afetadas pelas grandes obras, como é o caso do Veículo 

Leve sobre Trilhos (VLT), metrô de acesso ao estádio.  

Muito se fala e defende sobre os benefícios que o Mundial trará para Fortaleza, 

mas pouco se lembra ou mesmo se discute sobre os legados negativos para nós, moradores. 

Desta forma, alertamos para as seguintes questões e demonstraremos a forma como os 

governos nos têm tratado.  

1)A falta de diálogo, transparência e publicidade dos atos do poder público tem 

sido uma marca registrada de todo o processo. Isto teve início quando da publicação do 

Decreto de Desapropriação nº 30.263 de julho de 2010 que declarou de utilidade pública, para 

fins de desapropriação, área de 381.592, 87m2 ao longo de 15, 85 km. Desta área, 12,7 km 

correspondem às nossas casas. Isto fez com que se iniciasse uma intensa guerra psicológica 

demonstrando o profundo desacordo no que se refere ao próprio Plano Diretor de Fortaleza 

quando diz que a gestão da cidade será democrática, incorporando a participação dos 

diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução e acompanhamento, 

garantindo a participação popular e a descentralização das ações e processos de tomada de 

decisões públicas em assuntos de interesses sociais (art. 3º, § 4º, inc. I).  

2)O projeto do VLT está orçado em aproximadamente R$ 265 milhões. No 

entanto, o valor das indenizações será baixíssimo, demonstrando uma clara desproporção e 

desimportância que o poder público dá ao nosso povo. O valor indenizatório será levado em 

conta apenas as benfeitorias, o que torna os valores pagos insuficientes para a aquisição de 

novas casas no mesmo bairro e em condições dignas de moradia. A única opção que nos tem 

sido imposta é a do trator e das escavadeiras.  

3)O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o seu respectivo relatório (RIMA) não 

valoraram e nem apresentaram alternativas tecnológicas de engenharia para o VLT, como o 

Bus Rapid Transit (BRT) que será utilizado em outras cidades. Também não foram 
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apresentadas alternativas locacionais de trajeto em outras vias ou caminhos para a obra de 

modo a não envolver remoções do nosso povo. Ignoraram-se também os pedidos formais de 

nossas comunidades para realização de mais Audiências Públicas sendo expedida a Licença 

de Instalação, pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA), em 02 de setembro de 

2011.  

4)Mesmo contando com ampla articulação entre a Defensoria Pública da União, 

Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará e Ministério Público Federal na defesa dos 

nossos direitos por via de ações judiciais; e da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, 

que proferiu parecer desfavorável ao VLT, prevaleceu o autoritarismo político. Isso 

demonstra o claro perfil de classe do judiciário e do governo brasileiro que não está a favor 

das causas populares. Exemplo disso foi o que aconteceu em São José dos Campos com as 

famílias do Pinheirinho. Esta covardia está gravada em nossa memória.  

5)A proposta vastamente veiculada na imprensa e pelo Governo do Estado do 

Ceará situa o nosso novo local de moradia no José Walter, área já limite de Fortaleza. Para 

muitas comunidades esta distância é de 14 km da atual moradia e em uma área onde já 

residem mil e duzentas (1.200) famílias que há dois anos esperam a construção de um 

conjunto habitacional. Esta proposta de remoção e assentamento em local distante é um 

abuso. A própria Lei Orgânica do Município de Fortaleza prevê a consulta obrigatória e 

acordo de pelo menos dois terços da população atingida, assegurando o reassentamento no 

mesmo bairro (art. 149, inc. I, b). Trata-se de um verdadeiro estado de ilegalidade.  

6)A Lei Estadual nº 15.056 de 06 de dezembro de 2011, aprovada pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em regime de urgência de modo a não dar tempo 

para a discussão ou mesmo para permitir que as comunidades conhecessem melhor o seu 

texto antecipadamente, prevê a forma indecente como serão realizadas as desapropriações. 

Vale salientar que várias de nossas comunidades só souberam da aprovação da lei vários dias 

depois. Em várias ocasiões exigimos que nos fosse apresentado e discutido um projeto 

alternativo que não envolvesse remoções, bem como que se tratasse com mais cautela o valor 

das indenizações. No entanto, só tivemos como resposta o silêncio, o descaso e a indiferença. 

Fomos, portanto, surpreendidos com a aprovação da citada lei.  

7)Além de impor várias situações problemáticas e injustas para nosso povo, a 

citada Lei Estadual nº 15.056 estipula que, caso não concordemos com os seus termos, 

somente receberemos o baixo valor da indenização, uma vez que, para a grande maioria das 

nossas famílias, as indenizações se referem ao valor das benfeitorias. Isto nos tira a 

possibilidade de escolher onde morar, pois não poderemos comprar imóveis próximos do 

nosso local de moradia atual tendo que nos sujeitar ir para um conjunto habitacional 

inexistente e abusivamente distante.  

8)A omissão histórica do Poder Público em realizar as políticas de regularização 

fundiária nos deixa atados e prejudicados, pois para a grande maioria é imposta uma 

indenização baseada na benfeitoria e não no valor da terra, na propriedade. A regularização 

fundiária trata-se de uma responsabilidade a ser facilitada e empreendida também pelo Estado, 

contudo hoje as comunidades pagam pela irresponsabilidade dos Governos. Não passa pela 

nossa cabeça ter que sair daqui, pois pelo tempo já temos o nosso direito à moradia, uma vez 

que muitos de nós vivemos aqui há 70 anos!  

9)Por fim, o que se apresenta é a violação do direito humano à moradia para as 

nossas presentes e futuras gerações. Alertamos também para a questão dos nossos empregos, 

pois trabalhamos próximos da nossa moradia; e para a educação dos nossos filhos e filhas, 

que estudam no próprio bairro. Tudo isso em troca de uma obra de mobilidade urbana de 

discutível demanda que endividará os cofres públicos.  

Desta maneira, mantivemos por dois anos exigências claras direcionadas ao Poder 

Público e estamos plenamente convictos de que ele as tinha sobre seu o conhecimento: 
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exigimos que o VLT fosse construído em outro lugar, valorando alternativas ou passando 

pelas próprias avenidas; exigimos que o Governo parasse as marcações, os cadastros, as 

avaliações das nossas casas e a pressão psicológica que fez com que nossos parentes 

adoecessem e alguns deles, inclusive, falecessem; exigimos que se reconhecesse o direito de 

podermos autodeterminar o nosso local de moradia e permanecermos no local de sempre, pois 

é aqui que construímos nossas vidas, nossos empregos, nossas escolas e criamos nossos filhos 

e filhas.  

Para nós, tal situação deve ser tratada, repetimos, como verdadeira remoção 

forçada em massa e higienização social, pois apresenta o pagamento de indenizações irrisórias 

ou então ir morar em um lugar inexistente, sem qualquer preocupação com os grupos 

vulneráveis existentes na área e destituindo milhares de nossos moradores, não apenas de suas 

casas, mas de toda a rede de relações sociais e da possibilidade de acesso a equipamentos e 

serviços fundamentais como escolas, hospitais, postos de saúde, oportunidades de trabalho e 

renda. Diante dessa situação, exigimos responsabilidade do poder público no âmbito 

municipal, estadual e federal.  

É por isso que este governo nos envergonha!  

 

Fortaleza, Ceará. 27 de fevereiro de 2012.  

 

Nenhuma casa abaixo, nenhum direito a menos! 

 

MOVIMENTO DE LUTA EM DEFESA DA MORADIA (MLDM). 

 

Comunidade Trilha do Senhor;  

Comunidade Aldacir Barbosa; 

Comunidade Dom Oscar Romero; 

Comunidade São Vicente; 

Comunidade Rio Pardo; 

Comunidade Jangadeiros; 

Comunidade João XXXIII (Pau Pelado); 

Comunidade do Pio XII; 

Comunidades do Lagamar; 

Comunidades do Vila União; 

Comunidades do Mucuripe. 
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LEI N.º 15.194, DE 19.07.12 (D.O. 24.07.12) 

  

  

Altera a Lei nº 15.056, de 06 de dezembro de 

2011, que autoriza o Poder Executivo a executar 

programa de apoio ao trabalho de 

desapropriação, indenização e remoção das 

famílias abrangidas pelo Projeto do Governo 

Estadual denominado VLT – 

Parangaba/Mucuripe, nos termos desta Lei. 

  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. 

  

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

  

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 15.056, de 6 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 2º Em relação aos imóveis residenciais ou mistos avaliados em até R$40.000,00 

(quarenta mil reais), inclusive, considerando para essa avaliação o terreno e as benfeitorias, o 

proprietário devidamente regularizado, desde que residente no imóvel, receberá a indenização 

correspondente e uma unidade residencial, a ser viabilizada pelo Poder Executivo através do 

Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, da Caixa Econômica Federal, ou de outro 

financiamento, em local definido pela Secretaria da Infraestrutura. 

 

§1º As prestações da unidade residencial referida neste artigo serão custeadas pelo Estado do 

Ceará, que fica autorizado a assumir essa obrigação no instrumento contratual entre a 

instituição financiadora e o beneficiário, ou por outro meio jurídico necessário ou adequado à 

obrigação. 

 

§2º O proprietário que optar pelo não recebimento da unidade residencial receberá, além da 

indenização prevista no caput, auxílio social no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”. (NR). 

 

Art.2º O art. 3º da Lei nº 15.056, de 6 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 3º Em relação aos imóveis residenciais ou mistos com avaliações superiores a 

R$40.000,00 (quarenta mil reais), considerando para essa avaliação o terreno e as 

benfeitorias, o proprietário devidamente regularizado, desde que residente no imóvel, receberá 

a indenização correspondente e uma unidade residencial, a ser viabilizada pelo Poder 

http://www2.al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis2011/15056.htm
http://www2.al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis2011/15056.htm
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Executivo através do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, ou de outro 

financiamento, em local definido pela Secretaria da Infraestrutura, cabendo ao proprietário 

beneficiário, na hipótese deste artigo, o custeio das prestações da unidade residencial, até a 

sua inteira quitação. 

 

Parágrafo único. O proprietário que optar pelo não recebimento da unidade residencial 

receberá, além da indenização prevista no caput, auxílio social no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais).” (NR). 

 

Art. 3º O art. 5º da Lei nº 15.056, de 6 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 5º Em relação ao que seja exclusivamente posseiro na forma da legislação civil, e que 

conte com, pelo menos, 12 (doze) meses de posse contínua e moradia no imóvel, devidamente 

comprovadas, anteriores à data da publicação desta Lei, e sendo o imóvel residencial ou misto 

avaliado em até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), inclusive, considerando para essa 

avaliação unicamente as benfeitorias, receberá o posseiro a indenização correspondente e uma 

unidade residencial, a ser viabilizada pelo Poder Executivo através do Programa Minha Casa 

Minha Vida - PMCMV, da Caixa Econômica Federal, ou de outro financiamento, em local 

definido pela Secretaria da Infraestrutura. 

 

§1º As prestações da unidade residencial referida neste artigo serão custeadas pelo Estado do 

Ceará, que fica autorizado a assumir essa obrigação no instrumento contratual entre a 

instituição financiadora e o beneficiário, ou por outro meio jurídico necessário ou adequado à 

obrigação. 

 

§2º O posseiro que optar pelo não recebimento da unidade residencial receberá, além da 

indenização prevista no caput, indenização social no valor equivalente ao valor da terra nua, 

apontado no Laudo de Avaliação, e auxílio social no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).” 

(NR). 

 

Art. 4º O art. 6º da Lei nº 15.056, de 6 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 6º Em relação ao que seja exclusivamente posseiro na forma da legislação civil, e que 

conte com, pelo menos, 12 (doze) meses de posse contínua e moradia no imóvel, devidamente 

comprovadas, anteriores à data da publicação desta Lei, e sendo o imóvel residencial ou misto 

avaliado em valor superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), considerando para essa 

avaliação unicamente as benfeitorias, receberá o posseiro a indenização correspondente e uma 

unidade residencial, a ser viabilizada pelo Poder Executivo através do Programa Minha Casa 

Minha Vida - PMCMV, da Caixa Econômica Federal, ou de outro financiamento, em local 

definido pela Secretaria da Infraestrutura, cabendo ao posseiro beneficiário, na hipótese deste 

artigo, o custeio das prestações da unidade residencial, até a sua inteira quitação. 
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Parágrafo único. O posseiro que optar pelo não recebimento da unidade residencial receberá, 

além da indenização prevista no caput, indenização social no valor equivalente ao valor da 

terra nua, apontado no Laudo de Avaliação, e auxílio social no valor de R$6.000,00 (seis mil 

reais).” (NR). 

 

Art. 5º Fica incluído o parágrafo único no art. 7º da Lei nº 15.056, de 6 de dezembro de 2011, 

com a seguinte redação: 

 

“Art.7º.... 

 

Parágrafo único. O inquilino ou o simples ocupante previsto neste artigo, que optar pelo não 

recebimento da unidade residencial, receberá auxílio social no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais).” (NR). 

 

Art. 6º O art. 8º da Lei nº 15.056, de 6 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 8º Na hipótese de imóvel de uso exclusivamente comercial, o desapropriado receberá a 

indenização correspondente em dinheiro, considerando unicamente as benfeitorias e o valor 

equivalente ao valor da terra nua ocupada pelo estabelecimento comercial, a título de 

indenização social. (NR). 

 

Art. 7º O art. 9º da Lei nº 15.056, de 6 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 9º Em relação ao imóvel residencial ou misto com avaliação em até R$40.000,00 

(quarenta mil reais), inclusive, considerando para essa avaliação o que possa ser juridicamente 

indenizado, bem como em relação ao inquilino ou simples ocupante, o Poder Executivo, 

através da Secretaria da Infraestrutura, custeará aluguel social no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) por mês, para o beneficiário de unidade residencial do Programa Minha 

Casa Minha Vida – PMCMV, ou outro financiamento, até o recebimento do imóvel.” (NR). 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em 

Fortaleza, 19 de julho de 2012. 

  

José Arísio Lopes da Costa 

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ EM EXERCÍCIO 

Francisco Adail de Carvalho Fontenele 

SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA 
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Iniciativa: PODER EXECUTIVO 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI 

 

 

 

Altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21 

de junho de 1941, que dispõe sobre 

desapropriações por utilidade 

pública. 

 

 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1o Os arts. 15, 26 e 32 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, 

passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 15. Se o expropriante alegar urgência na 

petição inicial e depositar o preço ofertado, independentemente de citação, o juiz, ao 

despachar a petição inicial, de plano ou no prazo máximo de quarenta e oito horas, mandará 

imitir provisoriamente o autor na posse do imóvel. 

 

§ 1o Para que a imissão provisória na posse seja deferida, a petição inicial deverá 

ser instruída com: 

 

I - certidões atualizadas de domínio e de ônus reais do imóvel; 

 

II - laudo de vistoria e avaliação administrativa, que deverá conter a descrição do 

imóvel, por meio de suas plantas geral e de situação, e memorial descritivo da área objeto da 

ação; e 

 

III - o comprovante de depósito do valor do bem em banco oficial ou outro 

estabelecimento no caso de inexistência de agência na localidade, de acordo com valor 

definido no laudo de que trata o inciso II. 

 

§ 2o Nos casos em que a alegação de urgência se der após o ajuizamento da ação, 

o deferimento, de plano, da imissão provisória na posse estará condicionado ao cumprimento 

dos incisos do § 1o. 

 

§ 3o O juiz expedirá mandado ordenando o registro da imissão provisória na posse 

no registro de imóveis competente, que será feita com base nas plantas e memorial descritivo 

mencionados no § 1o, inciso II.” (NR) 

 

“Art. 26. .................................................................................................................. 
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....................................................................................................................................

..........  

 

§ 3o Nas desapropriações de imóveis urbanos ocupados coletivamente por 

assentamentos irregulares, no cálculo do valor do bem deverá ser considerada a 

depreciação decorrente da ocupação.” (NR) 

 

“Art. 32. .................................................................................................................. 

§ 1o A dívida ativa da Fazenda Pública regularmente inscrita, de natureza 

tributária ou não, será previamente deduzida do valor a ser depositado. 

....................................................................................................................................

” (NR) 

 

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3o Fica revogado o § 4o do art. 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 

1941. Brasília, E.M. Interministerial nº 00009/2010/MCIDADES/MF/MP/MJ Brasília, 29 de 

novembro de 2010 Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

 

1. Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência a 

proposta de alteração legislativa do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe 

sobre desapropriações por utilidade pública. 

 

2. A proposta origina-se da necessidade de se disponibilizar de forma mais ágil, 

pelo poder público, imóveis regulares para a realização de operações destinadas à população 

de baixa renda no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como para viabilizar a 

utilização dos mecanismos desse Programa para a construção de novas unidades habitacionais 

vinculadas às obras de urbanização de assentamentos precários realizadas no âmbito do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-2), nos casos em que se fizer necessária a 

desapropriação de imóveis. 

 

3. De forma geral, as alterações propostas ao Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, 

visam abreviar o procedimento de imissão do ente público expropriante na posse de imóvel, 

com o seu consequente registro no cartório de registro de imóveis, bem como oferecer 

parâmetros à formação do preço devido nas ações judiciais de desapropriação, considerando 

que o custo da terra é um dos principais componentes e entraves, se mal ajustado, às 

operações de produção habitacional para população de baixa renda, bem como de outros 

investimentos públicos em infraestrutura. 

 

4. Para atingir esses objetivos, propõem-se alterações nos arts. 15, 26 e 32, e a 

revogação do § 4º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, apresentadas respectivamente 

nos arts. 1º e 3º dessa proposta de Projeto de Lei. 

 

5. A alteração proposta ao art. 15 reforma o texto em vigor relativamente aos 

prazos e aos requisitos para a imissão provisória na posse de imóvel pelo Juízo, em caso de 

alegação de urgência pelo ente expropriante, determinando prazo máximo de quarenta e oito 

horas, mediante depósito do preço ofertado e a apresentação de documentação relacionada no 

§ 1º pelo autor da ação, que poderá ainda requerer o deferimento da imissão provisória na 

posse após seu ajuizamento (§ 2º). A imissão provisória na posse abreviada permite o início 

de obras de urbanização de assentamentos precários pelo ente público, entre outras obras de 
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infraestrutura, quando a desapropriação for o instrumento jurídico adequado para a 

implementação dessas intervenções. 

 

6. O art. 15 dispõe ainda sobre o registro da imissão provisória na posse no 

competente cartório de registro de imóveis (§ 3º), determinando sua consecução mediante 

mandado judicial e com base na documentação técnica apresentada pelo ente expropriante. A 

imissão na posse abreviada e devidamente registrada possibilita o processamento da cessão de 

posse em que estiverem imitidos a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, seja ao 

agente operador do Programa Minha Casa Minha Vida, seja ao beneficiário de regularização 

fundiária de interesse social, na urbanização de assentamentos precários. 

 

7. As alterações proposta aos arts. 26 e 32 referem-se à mencionada formação de 

preços, ao dispor sobre a consideração da ocupação de imóveis urbanos por assentamentos 

irregulares como fator de depreciação no cálculo do valor do bem objeto de expropriação (art. 

26, § 3º), e sobre a dedução de dívida ativa da Fazenda Pública previamente ao depósito do 

valor a ser ofertado (art. 36, § 1º). Ainda relacionado a isso, o art. 15, § 1º, II, estabelece a 

“avaliação administrativa”, ou seja, realizada pelo ente expropriante com base em normas 

técnicas que disciplinam a matéria, como instrumento para a definição do preço ofertado e o 

deferimento da imissão provisória na posse. 

 

8. Por fim, propõe-se a revogação do § 4º do art. 15, que teve seu conteúdo 

disciplinado, na proposta de Projeto de Lei, pelo § 3º do mesmo artigo. 

 

9. As alterações ora relatadas se apresentam como aprimoramentos técnicos ao 

processo de expropriação e poderão contribuir não apenas para a melhor execução do 

Programa 

Minha Casa Minha Vida e do Programa de Aceleração do Crescimento, mas 

também para outras intervenções de utilidade pública que venham a se utilizar do instituto da 

desapropriação. 

 

10. Estes, Senhor Presidente, são os motivos pelos quais temos a honra de 

submeter à elevada consideração de Vossa Excelência as propostas de alterações ao Decreto-

Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre a desapropriação de imóveis por 

utilidade pública. 

 

Respeitosamente, 
 

Assinado por: Márcio Fortes, Guido Mantega, Paulo Bernardo Silva, Luiz Paulo Teles 

Ferreira Barreto 

 

 

 

 

 

 

 


