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É a parte principal da cidade. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo central contextualizar o direito à moradia a 

partir da interação da habitação com o fenômeno urbano dentro do contexto das 

contradições das cidades contemporâneas. Busca conceituar o “direito à cidade” a 

partir de David Harvey bem como investigar a atualidade da categoria no contexto 

de urbanização brasileira durante o século XX. Para tanto, traça uma trajetória 

histórica das cidades, identificando violações de direitos oriundas da aceleração e 

concentração demográfica. Define o sócioambientalismo enquanto corrente 

doutrinária surgida na segunda metade do século XX, em especial no contexto de 

redemocratização a partir da década de 80. Relaciona o sócioambientalismo com a 

Constituição Federal, bem como de legislações infraconstitucionais que positivaram 

princípios estabelecidos na doutrina. Exemplifica na sociedade contemporânea 

conflitos que podem ser interpretados à luz da nova legislação instituída, bem como 

de contribuições teóricas. Analisa a interface do direito à cidade com o 

sócioambientalismo a partir da comunidade Alto da Paz, localizada em Fortaleza/CE 

no bairro litorâneo denominado Vicente Pinzón. O caso da referida comunidade é 

utilizado como referência empírica do conflito urbano e fundiário presente nas 

cidades brasileiras e como padrão de violação da dignidade da pessoa humana. 

Busca-se analisar o conflito a partir dos ditames do direito à cidade e do 

sócioambientalismo. Aponta que o caso estudado possui elementos característicos 

das cidades brasileiras de forma geral. Indica uma perspectiva alternativa de 

resolução de tais contradições, notadamente utilizando como referência as 

contribuições teóricas explanadas ao longo do trabalho, bem como de sua 

materialização legislativa e jurisdicional.  

 

Palavras-chave: Direito à cidade. Despejos. Socioambientalismo. Comunidade Alto 

da Paz.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work intents contextualize the right to the habitation by interaction between the 

housing with the urban phenomenon inside the context of contradictions of 

contemporary cities. Searchs conceptualize the “right to the city” by David Harvey as 

well as investigate the actuality of his work in the context of brazilian urbanization 

during the 20th century. Writes the history of the cities and identifies violation of rights 

as a result of the demographic acceleration and concentration. Defines Social 

Environment as doctrinal subject that raised during second half of the 20th century, 

especially inside the context of the brasilian redemocratization. Relates Social 

Environment with the Federal Constitution, as well as the ordinary laws that 

consolidated doctrinal principles. Exemplifies conflitcs that can be interpreted by the 

new legislation and theoretical contribuctions. Analyzes the relation between the right 

to the city and the Social Environment by the comunity “Alto da Paz”, located in 

Vicente Pinzon, Fortaleza, Ceará. The “Alto da Paz” case is used as empirical 

reference of the urban conflict that exists in the brazilian cities and violation of human 

rights. Searchs to analyze the conflict by the right to the city and Social Environment. 

Indicates that the studied case has brazilian cities elements. Develops an alternative 

proposal for conflict resolution, especially using the teorical contribuctions as well as 

legislation and justice. 

 
 

Keywords: Right to the Habitation. Eviction. Social Environment. Alto da Paz 

comunity. 
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INTRODUÇÃO  

 

O Brasil vivenciou um intenso processo de urbanização no século passado. 

Sua população, que majoritariamente residia em zonas rurais, se locomoveu para os 

centros urbanos e grandes cidades foram formadas. Hoje, acompanhando a 

dinâmica mundial, pode-se afirmar que o maior país da América Latina é urbano. 

Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas.1 

 Esse processo, entretanto, não se deu de maneira ordenada e planejada 

(com poucas exceções). Ao contrário, a legislação urbanística não acompanhou a 

pressão social que a realidade impunha e continua a impor. As cidades brasileiras 

foram formadas a partir da ocupação desordenada do território urbano, gerando uma 

dualidade entre “cidade legal vs cidade ilegal” que persiste até hoje. Um dos maiores 

problemas sociais que hoje existe é o déficit habitacional, sobretudo nas metrópoles 

brasileiras. (ROLNIK, 2000) 

 O direito à moradia, no plano internacional, recebeu status de pressuposto 

para a dignidade da pessoa humana desde 1948, a partir da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. Em seu art. 25, temos: 

 

Artigo 25° 1.Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe 
assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à 
alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda 
quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no 
desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros 
casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes 
da sua vontade.(p. 06, grifo nosso) 
 

No plano normativo interno, por advento da Emenda Constitucional nº 26 de 

2000 à Constituição Federal, a moradia passou a ser integrada como direito 

fundamental com status constitucional, conforme constatamos no artigo a seguir: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

                                                           
1
Ver tabela 1 em anexo. 
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proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição. (BRASIL, s/p) 

 

 É importante ressaltar que os problemas oriundos do inchaço urbano e da 

urbanização sem planejamento não se limitam à constatação da realidade que 

muitas famílias brasileiras não possuem habitação. Os fenômenos da favelização, 

coabitação, habitação precária e autoconstrução são expressões frequentes do que 

expusemos anteriormente.  

 Os problemas oriundos do processo de urbanização desregulamentada são 

vários e abordam diversos aspectos da vida. Dentre eles, podem-se destacar as 

problemáticas a nível ambiental, trabalhista e social. Relatório “State of the World’s 

Cities 2006/7”2, elaborado pelo Programa Habitat em 2006, órgão ligado à ONU, 

revela que 52,3 milhões de brasileiros - cerca de 28% da população - vivem nas 

16.433 favelas cadastradas no país, contingente que chegará a 55 milhões de 

pessoas em 2020 (ONU, 2006). 

 Em virtude da complexidade da problemática relacionada à habitação, o 

“direito à moradia” sofreu um alargamento conceitual e passou a ser comumente 

caracterizado pela doutrina como “direito à moradia digna” (SARLET, 2003). A 

compreensão de que ter condições dignas de habitação e de vivência do fenômeno 

urbano é parte integrante da moradia, e não mero acessório, é essencial para ter 

clareza do alargamento supracitado.  

 Para se diagnosticar o que seriam condições dignas de vida na cidade, é 

necessário refletir sobre quais direitos fundamentais são necessários para o 

exercício da individualidade e do convívio em coletivo. É inimaginável, por exemplo, 

a construção de conjuntos habitacionais que não possuam pontos de transporte 

coletivo em uma área próxima. Quando se analisa a moradia a partir desse prisma, a 

conclusão que se encontra é que é necessário ter em uma área próxima à 

residência ponto de transporte coletivo, escola, posto de saúde, equipamento 

cultural e demais estruturas necessárias para a reprodução da vida. É necessário, 

portanto, haver uma rede de interação entre o local que se habita e demais partes 

integrantes e necessárias do que se define como cidade.  

                                                           
2
 O Estado das Cidades do Mundo 2006-2007. 
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 O direito à cidade é um conceito que aponta a necessidade de seus 

habitantes terem as condições objetivas de exercerem e usufruírem da completude 

do que significa a cidade, em sua dimensão política, cultural, educacional e demais 

dimensões necessárias para a vida humana em coletivo. Portanto, uma política 

urbanística que dê conta do déficit habitacional não pode ser encarada como uma 

mera construção de casas, mas sim uma política articulada com demais esferas da 

Administração Pública que pense o fenômeno urbano de maneira global.  

 Do ponto de vista legal e administrativo, apenas no fim do Século XX houve 

uma sistematização de uma política urbanística propriamente dita, expressando-se 

através do diploma Estatuto das Cidades e do órgão Ministério das Cidades. As 

cidades brasileiras já estavam em um desenvolvimento muito acelerado. Não se 

pode desprezar, com efeito, as consequências nefastas da não regulamentação do 

mercado imobiliário. O déficit habitacional nas grandes cidades brasileiras alcançou 

números muito substantivos no período acima referido. 

 A dualidade “cidade legal vs cidade ilegal” se intensificou e passou a conviver 

com a contradição “imóveis vazios vs pessoas sem ter onde morar”. As ocupações 

de terrenos abandonados e até mesmo de prédios sem uso se configuraram como 

um mecanismo de confronto da realidade contraditória. A ausência do poder público 

na garantia ao direito à moradia passou a ser ocupada pelo poder de polícia.  

 Os despejos forçados de ocupações ou comunidades urbanas, seja 

cumprindo ordem judicial ou não, são caracterizados por um modus operandi da 

Administração que viola uma série de direitos fundamentais, ou seja, a própria 

Constituição Federal. SARLET (2003) assim conceitua a categoria “direitos 

fundamentais”: 

O que importa, ao fim e ao cabo - e abstraindo da correção do critério 
distintivo mencionado - é a constatação de que a opção pela terminologia 
direitos fundamentais visa, acima de tudo, destacar a relevância das 
posições jurídicas como tais consideradas para a ordem constitucional e 
internacional, de tal sorte que também os assim designados direitos 
humanos (plano internacional) sempre compartilharão da nota característica 
da fundamentalidade. (SARLET, 2003, p. 330) 

 

Tendo em vista o conceitual adotado pelo autor no que concerne à expressão 

constitucional e internacional dos direitos fundamentais, pode-se afirmar que o 
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próprio Estado, que também se configura na Constituição, estaria violando seu 

documento que o dá legitimidade jurídica. Por ser um padrão que se pode observar 

a nível nacional, de Pinheirinho à Vila Vicentina, o estudo aprofundado de uma 

situação nos aproxima de uma constatação conceitual. 

 O trabalho que ora se apresenta visa menos se aprofundar na complexa 

problemática do déficit habitacional em nosso país e mais analisar o contexto 

repetitivo de violação de direitos fundamentais constantes em remoções de 

ocupações ou comunidades urbanas. Para isso, escolheu-se a remoção da 

comunidade Alto da Paz. O fato ocorreu no início de 2014 e teve ampla repercussão 

pelo nível desproporcional da atuação do Poder Público. A imprensa cearense, 

naquele momento, ecoou um questionamento que os movimentos sociais urbanos e 

entidades urbanísticas ligadas ao tema da habitação popular sempre se fizeram: a 

truculência que se nota nos despejos promovidos pela Administração Pública 

respeita a ordem legal e o princípio da dignidade da pessoa humana? 

Do ponto de vista social, os despejos urbanos são relevantes para além do 

ato em si. A situação de miserabilidade que constantemente caracterizam as 

famílias que ocupam terrenos abandonados permanece e, por vezes, se aprofunda 

após a ação do Poder Público. Logo, é urgente o estudo sistemático do modus 

operandi da ação de despejo, tendo em vista que, caso haja de fato violações a 

direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana, se abrirá uma oportunidade 

de discussão entre os atores interessados para que se encontre uma maneira que 

respeite os ditames garantistas que estão presentes na Constituição Federal de 

1988.  

A pesquisa será desenvolvida a partir da pesquisa bibliográfica para explicitar 

o referencial utilizado pelo autor no que concerne ao direito à moradia e direito à 

cidade. Ainda, será explicitado o conceito de socioambientalismo, notadamente sua 

origem histórica, implicações na legislação brasileira, relação com as populações 

tradicionais e a aplicação de seus princípios e ditames na jurisprudência pátria. 

Finalmente, será feito estudo de caso para diagnosticar as interfaces do caso 

concreto analisado com os elementos gerais de caracterização do direito à cidade e 

do socioambientalismo, focando na interação da comunidade do Alto da Paz com a 

Administração Pública e em que medida essa relação se aproxima da materialização 
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na vida cotidiana no desenho de cidade formulado pelo conceito de “direito à cidade” 

e de socioambientalismo.  
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1. A CIDADE NÃO PÁRA – A CIDADE SÓ CRESCE! 

 

O direito à moradia está inserido dentro do rol dos direitos sociais, 

comumente classificados como direitos fundamentais de segunda dimensão. Essa 

perspectiva está relacionada à mudança histórica de Estado Liberal para Estado 

Social. Ao primeiro, cabe garantir a liberdade, segurança e propriedade dos 

indivíduos. Ao segundo, cabe assegurar as condições e pressupostos para 

dignidade da pessoa humana, qual seja: moradia, alimentação, transporte, dentre 

outros.  

Em uma perspectiva histórica, a dimensão social do Estado adquiriu mais 

relevância a partir do Século XX como uma tentativa de sucessão da compreensão 

liberal e burguesa. Obviamente não existiu uma superação, mas sim uma 

simultaneidade de experiências que, ao longo dos anos, passaram da hegemonia 

liberal para a social. Nesse sentido, não basta ao Estado apenas se privar de 

cometer arbitrariedades para preservar a individualidade plena do sujeito (reduzida à 

propriedade). A compreensão de dignidade da pessoa humana está relacionada a 

um patamar mínimo de existência que, por ser condição de viver em sociedade, é 

definido como direito fundamental.  

 No plano normativo internacional, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, documento publicado em 1948 no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, 

é simbólico para compreender o entendimento de mudança de período e de 

composição do Estado, bem como aponta, em seu artigo 25º, 1,  outros direitos que 

se relacionam com o direito à moradia:  

 

1.Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe 
assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à 
alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda 
quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no 
desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros 
casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes 
da sua vontade. (ONU, 1948, S/P, grifo nosso) 
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 A expressão “nível de vida suficiente” aponta que os direitos consagrados no 

Artigo 25º da Declaração Universal dos Direitos Humanos são patamares mínimos e 

pressupostos para a dignidade da pessoa humana. Ainda, a abrangência de tais 

direitos não se reduz ao indivíduo, mas sim alcança sua família. Portanto, saúde, 

alimentação, moradia e algumas diretrizes trabalhistas que se encontram na redação 

colacionada se interrelacionam e constituem elementos básicos para o bem-estar.  

 Do ponto de vista pátrio, a Constituição Federal de 1988 é o documento em 

que se encontram os direitos fundamentais reconhecidos pelo Estado, 

especialmente os direitos sociais. Naquele momento histórico, em que se 

reinaugurava o Estado Democrático de Direito, havia uma efervescência de 

movimentos sociais que atuaram politicamente durante o processo constituinte. 

Portanto, pode-se afirmar que a consolidação de tais direitos no texto constitucional 

é fruto da atuação insistente de grupos que reivindicavam uma melhor qualidade de 

vida, seja por meio de seus representantes seja diretamente.  

 O artigo 6º, em sua redação, aponta os direitos sociais que são reconhecidos 

pela Constituição Federal de forma explícita: 

 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição (BRASIL, 1988) 

 

Originalmente, o artigo 6º de nossa Carta Magna reconhecia como direitos 

sociais apenas a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados 

(CF, 1988). O direito à moradia foi incluído no texto constitucional por meio da 

Emenda Constitucional nº 26 apenas em 14 de fevereiro de 2000 (FERREIRA; 

FERNANDES, 2000). Não obstante, outros dispositivos constitucionais já apontavam 

a relevância da moradia como condição para a dignidade da pessoa humana, a 

saber: 

 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: IV - salário mínimo, fixado em lei, 
nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais 
básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes 
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periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim. (BRASIL, 1988) 

 

A exemplo da redação do artigo 25º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, percebe-se que o artigo 7º da Constituição Federal de 1988, ao 

se referir ao salário mínimo e sua abrangência, relaciona direitos de tal forma que é 

necessário analisá-los em conjunto, e não apenas sobrepondo-os.  

 Como já foi dito, a constitucionalização de direitos responde a demandas 

sociais de grupos que são socialmente discriminados na sociedade capitalista 

brasileira. Visualizar como causa dos problemas sociais apenas a ausência de 

políticas públicas é insuficiente, tendo em vista que a própria estrutura econômica 

privilegia grupos em detrimento de outros. Portanto, não é suficiente, do ponto de 

vista do direito à moradia, a instituição de uma política pontual produzida por um 

eventual governo progressista, mas sim a alteração de relações econômicas de 

dominação. A constitucionalização de direitos é uma perspectiva de fortalecimento 

do Estado Social que é mais ampla do que uma ação em específico. Nesse sentido, 

Marcelo Neves, ao se debruçar sobre aspectos positivos do fenômeno da 

constitucionalização simbólica, escreve em seu livro “A Constitucionalização 

Simbólica” (1994): 

 

Embora sob o ponto de vista jurídico, a constitucionalização simbólica seja 
caracterizada negativamente pela ausência de concretização normativa do 
texto constitucional, ela também tem um sentido positivo, na medida em que 
a atividade constituinte e a linguagem constitucional desempenham um 
relevante papel político-ideológico. Nesse sentido, ela exige um tratamento 
diferenciado das abordagens tradicionais referentes à “ineficácia” ou “não-
realização” das normas constitucionais. (NEVES, 1994, pp.86-87) 

 

 Além da dimensão política-ideológica da constitucionalização dos direitos, é 

necessária a compreensão em uma dimensão histórica e social das razões que 

explicam o fato de o direito à moradia ter sido incluído no rol dos direitos sociais 

apenas nos anos 2000, e não na década de 1980. A ascensão recente dos 

movimentos sociais de luta por moradia está imbricada com o desenvolvimento 

desordenado das cidades brasileiras. É necessário, portanto, compreender como se 

deu e continua a se dar o processo de urbanização no Brasil.  
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1.1 O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO NO BRASIL 

 

 Na década de 20, a população brasileira era de, aproximadamente, 27,5 

milhões de habitantes. Considerando que havia apenas 74 cidades que continham 

mais de 20 mil habitantes, apenas 17% da população residia em centros urbanos. 

Desta parcela, mais da metade concentrada no Sudeste. (BRITO, 2012).  

Pode-se associar, a piori, portanto, o processo de urbanização com o 

desenvolvimento econômico. No começo do século XX, a economia brasileira era 

extremamente voltada à exportação do café. Portanto, a área do país em que se 

concentrava a produção dessa mercadoria se desenvolveu do ponto de vista 

econômico e habitacional. A própria exploração da atividade econômica, por si, já 

demanda um maior contingente de pessoas e de estrutura: mão de obra, mecanismo 

de escoamento da produção e estrutura de capacitação dos trabalhadores e 

trabalhadoras. 

 Entretanto, a característica que se destaca na análise do processo de 

urbanização brasileira é o fenômeno da industrialização. A década de 30 é marcante 

nesse sentido, em especial sua expressão política. A ascensão de Getúlio Vargas ao 

poder rompe, do ponto de vista simbólico, o monopólio político dos grandes 

latifundiários da região paulista. A opção do Governo Vargas, fortemente relacionada 

à política internacional, de estimular a industrialização brasileira em detrimento, 

parcialmente, do modelo agroexportador, é a raiz econômica.  

 Em apenas 30 anos, o Brasil, de maneira muito acelerada, já se configura 

como um país urbano. Na década de 40, 31% da população residia nas cidades: dos 

cerca de 41 milhões de brasileiros, 13 milhões era definida como população urbana. 

Já na década de 70, esse número salta para 53 milhões, representando 56% da 

população total brasileira (93 milhões de pessoas)3.  

 É importante ressaltar que esse processo de urbanização, como 

consequência, sobretudo, da industrialização brasileira, não pode ser entendido 

                                                           
3
Ver tabela 1 em anexo. 



20 
 

unicamente como um patrimônio socioeconômico dos governos varguistas. Na 

verdade, a consolidação desse processo se deu na década de 50 com o advento de 

Juscelino Kubitscheck. O Plano de Metas do Governo foi essencial para que no 

Brasil se estruturassem redes de comunicação e de transporte mais sólidas, 

integrando diversas regiões do país a uma dinâmica industrial. 

 Já no período subsequente à década de 50, é estimado que cerca de 43 

milhões de pessoas migraram da zona rural brasileira para as cidades dentro do 

período de 1960 até o final dos anos oitenta. Esse cenário foi fortemente 

influenciado pelo êxodo rural, que, por sua vez, está intrinsicamente relacionado ao 

fenômeno da seca. Entre 1979 e 1985, por exemplo, o Brasil sofreu uma das piores 

secas de sua história. Estima-se que 3,5 milhões de pessoas morreram nesse 

período na zona rural (ANTUNES, 2014).  

 Esse processo já caracterizado de uma intensa e urgente urbanização não foi 

acompanhado de um planejamento urbanístico. O aumento populacional 

caracterizado na segunda metade do século XX, associado com o desenvolvimento 

desigual do capitalismo brasileiro, gerou problemas sociais bastante relevantes.  

 Uma dimensão bastante frequente do problema da urbanização sem 

planejamento popular é a associada ao território urbano. A chegada de grandes 

contingentes populacionais oriundos, sobretudo, da zona rural gerou uma pressão 

habitacional que não pôde ser suportada pelos territórios inseridos na delimitação 

urbana. É necessário ressaltar que essa problemática não pode ser analisada 

apenas a partir de uma suposta impossibilidade objetiva de abrigar mais pessoas 

com dignidade. A expressão urbana e habitacional do capitalismo e de suas 

desigualdades é um elemento imprescindível de interpretação. Ou seja, a utilização 

desordenada do território urbano é fruto da combinação da desigualdade social 

existente nas cidades brasileiras e de haver, de fato, um grande contingente 

migratório em direção às cidades. 

 O fenômeno da favelização está intrinsicamente relacionado a isso. O 

contraste presente em grande parte das cidades brasileiras, especialmente as 

metrópoles, é uma expressão comum do problema: enquanto em determinadas 

áreas da cidade, os grandes prédios e condomínios são a tônica; em outras o que as 

caracteriza são os cortiços, pequenas casas amontoadas e, em casos mais 
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extremos de precarização, casas de papelão. Renato Pequeno, ao definir “favela”, 

enumera uma série de elementos econômicos e sociais que caracterizam tal 

condição temerária, a saber: 

  
 
Favela é aqui entendida como assentamento precário, composto por 
famílias de baixa renda, marcado pela ocupação ilegal do solo, pelo 
adensamento e intensidade na ocupação do solo, pela carência de infra-
estrutura, pela dificuldade no acesso aos serviços e equipamentos sociais 
ofertados pela cidade e pela insalubridade da moradia, dadas suas 
dimensões e seu desconforto ambiental. (PEQUENO, 2008, p.2) 

 
 

A necessidade de habitação para uma parcela significativa da recente 

população urbana tinha que ser atendida de alguma forma. Como já foi explorado, a 

combinação da desigualdade socioeconômica, fruto, em grande medida, da 

especulação imobiliária, com a ausência de política habitacional satisfatória gerou 

um grande contingente de desabrigados. Na ausência do Estado Social, diversas 

outras saídas, caminhando ao lado da legalidade, foram tomadas: “desde a 

produção de unidades residenciais em série para locação, à construção de cortiços 

nas áreas centrais, aos primeiros núcleos de ocupação irregular nas franjas 

periféricas” (PEQUENO, 2008). Vale ressaltar que a ausência do Estado Social na 

provisão habitacional das famílias, especialmente, de baixa renda conviveu sem 

contradição com o Estado presente por meio de políticas públicas com cunho 

“embelezador” dos centros urbanos: 

 
As ações governamentais, mostravam-se focalizadas na intervenção em 
áreas centrais, com caráter sanitarista e embelezador e na regulação, 
estabelecendo regras edilícias para as moradias coletivas e para a 
construção de casas de aluguel. (PEQUENO, 2008, p.3)  
 
 

  

Deve-se entender o deslocamento forçado da população, notadamente sua 

parcela que possui baixa renda, para regiões periféricas das cidades como um 

fenômeno que por si só representa violação ao direito à moradia adequada, mas 

também como um ponto de partida que acarreta outra série de violações a direitos 

fundamentais. Em geral, as favelas brasileiras são bastante diferentes entre si. O 

Rio de Janeiro, por exemplo, é conhecido por possuir vários morros ao longo de seu 

território que majoritariamente são habitados por pessoas pobres. Já em Fortaleza, a 
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característica das zonas precariamente habitadas é menos relacionada ao relevo do 

terreno do que a distância das moradias ao centro econômico e cultural da cidade.  

 Entretanto, uma característica comum que atravessa os dois exemplos 

indicados, bem como está presente em demais cidades brasileiras, é a ausência dos 

serviços públicos prestados. Em parte, essa ausência se deve à própria disposição 

urbanística dos bairros. Não é raro observarmos locais os quais não é possível 

transitar uma ambulância ou um caminhão de lixo na rua. Os impactos nos índices 

de saúde, por exemplo, em virtude de tal dificuldade são catastróficos. 

 Um fenômeno recente nas periferias brasileiras, em especial as localizadas 

na região Nordeste, que tem como origem essa dimensão urbanística irregular é a 

proliferação de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti. Até o final de 

Junho de 2017, o Estado do Ceará registrou aproximadamente 80 mil casos de 

chikungunya, 61% do total registrado no país. A ausência de saneamento básico em 

parcela considerável do território cearense cumulada com serviços precários de 

atendimento à saúde ajuda a explicar a epidemia.  

 Em virtude da precariedade ou ausência da prestação de serviços públicos 

nos bairros onde a população de baixa renda habita, a solução é percorrer grandes 

distâncias para ter atendimento adequado no centro das cidades. Em metrópoles, 

esse deslocamento percorre vasto território urbano. Daí, pode-se compreender uma 

outra contradição urbana que assola boa parte da população, a saber os grandes 

congestionamentos nas vias. 

 Seis cidades brasileiras estão no ranking das 100 cidades mais 

congestionadas do mundo: Rio de Janeiro (8ª posição), Salvador (28ª), Recife (43ª), 

Fortaleza (47ª), São Paulo (71ª) e Belo Horizonte (99ª). O Rio de Janeiro possui um 

nível médio de congestionamento de 47%, ou seja, leva-se 47% a mais de tempo 

em um deslocamento em comparação com o tempo previsto caso não houvesse 

trânsito. Em Fortaleza, esse índice alcança 35%. A pesquisa foi realizada pela 

empresa de GPS e telemetria TomTom através de dados recolhidos em 2016. (RIO 

DE JANEIRO..., 2017)  

 A ocupação desordenada dos territórios urbanos como resultado da ausência 

de um planejamento efetivo do poder público em diálogo com a população gera 
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como consequência a dificuldade em planejar medidas de enfrentamento às 

catástrofes ambientais. Na verdade, os acontecimentos climáticos só se resultam em 

catástrofes justamente na medida em que existem risco e vulnerabilidade de 

moradias desregulamente construídas.  A ausência de saneamento e de coleta de 

lixo cria condições para que em épocas de chuva aconteçam deslizamentos, 

desabamentos e enchentes. Em Junho de 2017 em Pernambuco, a Defesa Civil do 

estado divulgou um dado bastante alarmante: mais de 44 mil pessoas foram 

afetadas pelas chuvas no estado, sendo aproximadamente 42 mil desalojadas e 2 

mil desabrigadas. (ENCHENTES..., 2007)  

 Por último, com a finalidade de exemplificar grandes problemáticas urbanas 

que inclusive extrapolam a área de estudo do direito municipal e urbanístico, é 

necessário analisar o fenômeno da violência por meio da chave interpretativa do 

metabolismo urbano e das relações sócio-políticas nele inseridas.  O inchaço urbano 

que várias cidades brasileiras atravessaram, sobretudo na segunda metade do 

século passado, gerou uma massa populacional que não foi absorvida por postos 

formais, às vezes sequer informais, de emprego. Como na sociedade regulada pelo 

mercado, os conceitos de cidadania e de consumo por vezes se confundem, esse 

excedente não trabalhador esteve sujeito à marginalidade para ter alguma fonte de 

renda. 

 Outro fator importante para compreender a violência urbana é o fenômeno 

das drogas ilícitas. O período de urbanização acelerada e não planejada das 

cidades brasileiras coincide com a maior presença das drogas nos países da 

América Latina. O varejo de drogas tornou-se uma atividade econômica 

extremamente atrativa para uma parcela da sociedade, em especial os jovens. Essa 

análise explica, em parte, o fato de o Brasil estar localizado na 3ª posição no mundo 

do ponto de vista da população carcerária. 

 Importante ressaltar que as favelas brasileiras em geral são caracterizadas 

por possuir um grande contingente habitacional em um pequeno espaço territorial. 

Ainda, já foi explanada a perspectiva de ausência de Estado Social, por meio das 

políticas públicas, nessas áreas. As organizações criminosas que lucraram e se 

consolidaram a partir do varejo de drogas perceberam nesses territórios um 

potencial muito grande de exploração de suas atividades econômicas. Portanto, a 
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urbanização brasileira está diretamente ligada ao contexto de brutal violência das 

cidades, em especial os crimes violentos letais intencionais (CVLI) cometidos em 

virtude da “guerra às drogas” e do próprio conflito entre as facções criminosas por 

território. (DOBRA NÚMERO..., 2017)  

 Até aqui foi possível realizar um diagnóstico das cidades brasileiras 

recuperando características fundamentais do processo de urbanização e suas 

consequências negativas que perduram até hoje. Portanto, não é possível analisar o 

fenômeno urbano recortando suas características. Elas formam um todo orgânico 

que deve ser encarado do ponto de vista global.  

 O entendimento do que deveria ser o “direito à cidade” também responde a 

essa demanda geral e orgânica. Equivoca-se quem pensa que apenas a somatória 

do acesso à cultura, à educação, à moradia adequada, à segurança e demais 

dimensões da vida coletiva já abordadas gera o “direito à cidade”. Essas dimensões 

interagem na medida em que a violação de uma gera a violação ao todo. Portanto, é 

necessário aprofundar a compreensão do que seria esse “direito à cidade”, do ponto 

de vista teórico, para se ter com mais nitidez a disputa pelas classes sociais das 

perspectivas do fenômeno urbano. 

 

1.2 DIREITO À CIDADE? 

 David Harvey, em seu artigo escrito em 2008 que procura aprofundar a 

conceituação do que seria o direito à cidade, assim o define:  

 
A questão de que tipo de cidade queremos não pode ser divorciada do tipo 
de laços sociais, relação com a natureza, estilos de vida, tecnologias e 
valores estéticos desejamos. O direito à cidade está muito longe da 
liberdade individual de acesso a recursos urbanos: é o direito de mudar a 
nós mesmos pela mudança da cidade. Além disso, é um direito comum 
antes de individual já que esta transformação depende inevitavelmente do 
exercício de um poder coletivo de moldar o processo de urbanização. A 
liberdade de construir e reconstruir a cidade e a nós mesmos é, como 
procuro argumentar, um dos mais preciosos e negligenciados direitos 
humanos. (HARVEY, 2008, p. 74) 
 
 

 Harvey (2008) inicia sua definição explicitando, de pronto, a impossibilidade 

de compartimentar as expectativas e aspirações sobre a cidade, separando-as de 

demais dimensões da vida humana. Essa afirmação é uma importante chave de 
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análise, tendo em vista que a conceituação do “direito à cidade” surge justamente 

para abarcar uma totalidade sistêmica, superando a ideia de uma cidade apartada 

de demais direitos.  

 O resultado do que se entende contemporaneamente sobre determinada 

cidade está condicionado a um conjunto de tensões sociais que existem e se 

relacionam dentro do seio social que habita a cidade. Por exemplo, o modelo 

econômico adotado em determinado local aponta com grande intensidade que tipo 

de relação com a natureza existirá. Não é coincidência que cidades que possuem 

uma estrutura industrial desenvolvida também sejam as que mais emitem 

substâncias poluentes e nocivas ao meio ambiente. Dentro dessa relação mais 

geral, é necessário também perceber a existência de grupos sociais e ativistas que 

militam na perspectiva ecológica. Portanto, um conjunto de variáveis que se 

interrelacionam indicam as aspirações e expectativas em relação à cidade como um 

todo, assim como são influenciados por esse todo sistêmico.  

 É importante perceber que fatores subjetivos também são importantes na 

definição e caracterização do direito à cidade. Expressões culturais, por exemplo, 

exercem uma função bastante dinâmica no sentido de influenciar a experimentação 

do fenômeno urbano pelas pessoas. Existir equipamentos públicos de cultura com 

acesso gratuito a jovens, por exemplo, integra uma possibilidade de atuação estatal 

que muito significa, sobretudo a partir da perspectiva das juventudes urbanas 

(muitas vezes que não estudam nem trabalham), no contexto de análise 

sociocultural. 

 David Harvey (2008) continua sua caracterização negando que o direito à 

cidade consiste meramente no usufruto individual de um conjunto de recursos e 

equipamentos. É, na verdade, a possibilidade de mudança da cidade através da sua 

apropriação coletiva. Essa apropriação se materializa na participação popular e na 

intensidade da democracia que se exerce. Harvey (2008) finaliza este raciocínio 

ressaltando que a mudança da cidade, fruto da ação coletiva, resulta também na 

própria mudança subjetiva de quem interage com o urbano (corroborando com o que 

foi dito anteriormente que elementos subjetivos incidem no que é a cidade e vice-

versa).  
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 No fim da introdução de seu artigo, Harvey (2008) formula uma pergunta que 

orienta o restante do desenvolvimento da argumentação:  

 

Se qualquer das barreiras acima não puder ser contornada, os capitalistas 
estarão impossibilitados de reinvestir proveitosamente o seu excedente. A 
acumulação de capital estará bloqueada, levando-os a enfrentar uma crise 
na qual o capital pode ser desvalorizado e, em alguns casos, até mesmo 
fisicamente liquidado. As mercadorias excedentes podem perder valor ou 
serem destruídas, enquanto a capacidade produtiva e os ativos podem ser 
depreciados e abandonados; o próprio dinheiro pode ser desvalorizado 
através da inflação e, o trabalho, do desemprego massivo. Então, até que 
ponto a necessidade de contornar essas barreiras e expandir o terreno 
da atividade lucrativa determina a urbanização capitalista? Aqui, 
argumento que a urbanização desempenhou um papel particularmente 
ativo, ao lado de fenômenos tais como gastos militares, na absorção do 
excedente que os capitalistas produzem perpetuamente em sua busca pelo 
lucro. (HARVEY, 2008, p. 77, grifo nosso)  
 
 

 Harvey (2008) desenvolve seu argumento citando dois contextos históricos: 

aquele presenciado em Paris durante o Segundo Império que culminou na ascensão 

de Napoleão Bonaparte ao poder; e aquele relacionado à crise global que resultou 

na Segunda Guerra Mundial e remodelação da ordem mundial de forças, 

materializada na emersão dos Estados Unidos da América como potência política e 

bélica dentro do mundo. O centro da argumentação consiste que essa transição 

política, fruto de uma crise econômica do modelo de produção que teve como 

resultado a formação de um excedente, culminou também em uma remodelação 

urbanística. Napoleão Bonaparte, por exemplo, desenvolveu bastante uma rede de 

circulação de mercadorias. Portanto, através de crédito, o Estado fomentou a 

construção de vias, pontes e demais estruturas necessárias para possibilitar o 

escoamento do que era produzido.  

 Harvey (2008) ressalta que essa nova configuração política, econômica e 

urbanística também resultou em uma mudança subjetiva e de valores na cidade. 

Paris, por exemplo, passou a ser conhecida como a “capital das luzes” e palco de 

uma nascente burguesia sobretudo a partir desse período. A relação é óbvia: com 

mais mercadoria em circulação e mais circulação para a mercadoria, era necessário 

um mercado de consumo fiel que correspondesse à oferta de produtos. O ideal de 

consumo supérfluo, bastante associado à Paris dessa época histórica, passou a ser 

a tônica da cidade.  
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 O segundo exemplo dado por Harvey (2008) em sua obra é a transição 

político-econômica da década de 40, em especial a consolidação dos Estados 

Unidos da América como potência mundial. A saída encontrada pelo capitalismo da 

época, já bastante globalizado, foi a própria guerra. É necessário analisar o 

fenômeno da guerra não como simplesmente no âmbito moral e dual “bom vs mau”, 

mas sobretudo a partir de uma necessidade do mercado em ampliar sua zona de 

atuação, bem como de queima de excedente.  Assim como em Paris do Século XVIII, 

uma nova configuração de valores passou a ser hegemônica nos Estados Unidos, 

sobretudo aqueles calcados no consumo como dimensão da cidadania. O 

“americano médio” passou a ser aquele que tivesse um rol de produtos domésticos 

modernos, dois carros na garagem e uma casa própria obtida através de crédito fácil 

“sem burocracia”.  

 A partir da argumentação desenvolvida, a conclusão que Harvey (2008) 

chega é que a chave da questão sobre o direito à cidade está associada à 

apropriação do excedente fruto das crises capitalistas e das sociedades pré-

capitalistas: 

A urbanização, podemos concluir, desempenhou um papel decisivo na 
absorção de capitais excedentes, em escala geográfica sempre crescente, 
mas ao preço do explosivo processo de destruição criativa que tem 
desapropriado as massas de qualquer direito à cidade. O planeta como 
lugar construído colide com o “planeta das favelas” (Davis, 2006). 
Periodicamente isto acaba em revolta, como em Paris em 1871 ou nos EUA 
após o assassinato de Martin Luther King em 1968. Se, como parece, as 
dificuldades fiscais aumentam e a fase neoliberal, pós-moderna e 
consumista de absorção capitalista de excedente através da urbanização, 
até aqui bem-sucedida, está no fim e uma crise mais ampla se anuncia, 
então se levanta a questão: onde está nosso 68 ou, mais dramaticamente, 
nossa versão da Comuna? Assim como com o sistema financeiro, com 
certeza a resposta deve ser mais complexa exatamente porque o processo 
urbano agora tem escopo global. Os sinais de rebelião estão por toda parte: 
a agitação na China e na Índia é crônica, as guerras civis devastam a África, 
a América Latina está em ebulição. Qualquer uma dessas revoltas poderia 
se tornar contagiosa. Diferente do sistema fiscal, entretanto, os movimentos 
sociais urbanos e peri-urbanos de oposição, e há muitos pelo mundo, não 
estão fortemente articulados. De fato, a maioria não tem conexão com 
outros. Se, de alguma maneira, eles se unem, o que demandariam? 
(HARVEY, 2008, p. 87-88) 
 
 

Portanto, o direito à cidade resiste justamente no controle democrático sobre 

a produção e utilização do excedente econômico. As saídas para esse problema que 

na última metade do Século XX se apresentaram foram: apropriação pelo Estado 

(socialdemocracia, em especial na Europa) e a apropriação privada (neoliberalismo). 
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Nenhuma das duas saídas representa o interesse da maioria da população, tendo 

em vista que a primeira opção em geral tende a representar os interesses de uma 

burocracia; ao passo que a segunda opção, por definição, já representa uma 

apropriação excludente que beneficia apenas um pequeno grupo de ricos. O direito 

à cidade como expressão da disputa da economia e do fenômeno urbano onde esta 

economia se desenvolve e complexifica só se efetivará, em prol da maioria da 

sociedade, quando houver um vigoroso controle democrático do processo produtivo.  

 Já do ponto de vista brasileiro, a construção teórica do direito à cidade veio 

acompanhada da crescente demanda de sujeitos sociais por condições mais justas 

de usufruir os serviços públicos. A juventude, em especial, protagonizou 

contemporaneamente reinvindicações com largo alcance social, notadamente em 

defesa de melhores condições de locomoção pela cidade, acesso a bens culturais 

em diferentes áreas urbanas, particularmente em periferias e o direito de decidir 

democraticamente sobre as prioridades a serem adotadas pelo poder público. Nesse 

sentido, CAFRUNE (2016): 

 

Assim, as cidades brasileiras passaram a vivenciar manifestações por 
direitos 8 que têm sido protagonizadas por atores que possuem uma forma 
de organização mais difusa do que os protestos e manifestações 
tradicionais, dentre os quais se destacam: os comitês populares da copa; as 
jornadas de junho; o movimento Ocupe Estelita; e os rolezinhos nos 
shoppings. Essas expressões de luta urbana são representativas do período 
e compartilham entre si a perspectiva do direito à cidade como direito de 
viver, usar e produzir o espaço urbano. (p. 196) 

 
  

Percebe-se, portanto, a correlação entre o contexto nacional com a 

construção teórica protagonizada por David Harvey. Os processos de reinvindicação 

de direito à cidade, pautados por amplos setores da sociedade civil que em grande 

medida não estão organizados em entidades e associações tradicionais, são 

símbolos do caráter difuso e comum do direito, conforme Harvey preceituou em seu 

trabalho.  

Vale ressaltar que o caráter amplo e difuso do direito à cidade se deve, pelo 

menos no Brasil, por um contexto nacional de miserabilidade da população e 

precariedade dos serviços públicos ofertados. Logo, o exercício da cidadania se 

prejudica, abrindo margem para o avanço das privatizações e da inclusão via 
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consumo. Os questionamentos feitos às prioridades estatais são correlatos ao que 

alegamos: enquanto serviços públicos essenciais como educação e saúde são 

prestados de maneira insuficiente, a infraestrutura urbana, em diversas cidades, foi 

remodelada rapidamente para adequação ao “padrão FIFA” instituído nos momentos 

prévios à realização da Copa do Mundo em 2014.  

É necessário, entretanto, enriquecer o estudo a partir de outro referencial 

teórico que auxilia na construção de ferramentas interpretativas da realidade. O 

direito à cidade tal como vimos é resultado de um estudo aprofundado que se deu, 

sobretudo, nas grandes cidades europeias durante os Séculos XIX e XX. Naquele 

contexto histórico, relevantes remodelações urbanísticas foram adotadas para 

corresponder à complexidade do mercado e da integração global entre nações e 

corporações.  

O socioambientalismo, por sua vez, é uma construção teórica contemporânea 

que também se propôs a colocar o problema da democracia e da socialização dos 

benefícios oriundos de empreendimentos no centro do estudo. Logo, por se 

preocupar com questões que também são de interesse do direito à cidade, é 

necessário proceder ao estudo do socioambientalismo para termos distintas 

ferramentas de interpretação do objeto de estudo explicitado até aqui. 
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2. SOCIOAMBIENTALISMO 

 

 O socioambientalismo é uma corrente doutrinária que se firmou no Brasil na 

segunda metade do século XX, sobretudo a partir dos anos 70. Seu espectro de 

abrangência não se reduz à afirmação de que os empreendimentos sociais, 

sobretudo aqueles ligados à obras de infraestrutura, devem conter um equilíbrio 

ecológico e de desenvolvimento sustentável. O socioambientalismo vai além dessa 

necessária preocupação por guardar um componente também político em seu 

conceito.  

 Essa corrente doutrinária se materializa em aspectos práticos, notadamente 

por meio da participação ativa de comunidades impactadas por empreendimentos no 

sentido de opinar sobre a própria realização da obra e seus impactos sociais e 

ambientais. Além da necessária participação anterior ao empreendimento, o 

socioambientalismo também expressa materialidade quando aponta que é preciso 

haver uma justa distribuição dos benefícios gerados pela ação do Estado ou da 

iniciativa privada. 

 Essa alegação encontra sentido e complemento no que foi desenvolvido por 

David Harvey do que seria o núcleo central do “direito à cidade”:  

 
A resposta para esta questão é simples, em princípio: maior controle 
democrático sobre a produção e utilização do excedente. Como o processo 
urbano é o principal canal de utilização do excedente, estabelecer uma 
administração democrática sobre sua organização constitui o direito à 
cidade. (HARVEY, 2008, página 86) 
 
 

 O entendimento de Harvey (2008) consiste sobretudo na disputa política 

acerca do excedente de produção nas cidades, significando uma gestão 

democrática do próprio território. O socioambientalismo abarca essa consideração e 

vai além quando propõe que a própria definição da produção se condiciona à 

participação ativa de comunidades impactadas diretamente pelo processo produtivo. 

É importante ressaltar que não existe nenhuma diferença substancial entre os 

grandes empreendimentos que impactam o meio ambiente e povos tradicionais e a 

produção de bens e mercadorias que justificam a teoria de Harvey. As maiores 

obras que contém em si um grande potencial de degradação ambiental foram feitas 
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justamente para aprimorar e desenvolver o parque industrial brasileiro, notadamente 

empreendimentos voltados à geração de energia. As usinas hidrelétricas de Santo 

Antônio e de Jirau no Norte do Brasil, bem como siderúrgicas e refinarias da 

Petrobras no Nordeste, são exemplos dessa alegação.  

 Outro importante paralelo que deve ser feito entre as duas teorias consiste na 

relação específica e setorial que possuem (por um lado, a dimensão urbana; por 

outro, a dimensão ambiental) com uma totalidade sistêmica e um projeto de poder e 

de sociedade. Ora, conforme já analisamos, o processo produtivo influencia de 

maneira relevante aspectos culturais e subjetivos em determinadas sociedades. O 

socioambientalismo vai no mesmo sentido ao propor a participação de comunidades 

impactadas por grandes empreendimentos. Os casos citados acima de Santo 

Antônio e de Jirau são emblemáticos: comunidades indígenas que utilizam pouca 

rede elétrica são impactadas por empreendimentos de geração energética. É de se 

imaginar que processos como esses gerem uma completa destruição cultural de 

modos de vida tradicionais. Entretanto, ao propor a participação popular na 

formulação de projetos bem como da apropriação dos seus benefícios, a teoria, na 

prática, coloca sob a responsabilidade de comunidades a escolha do seu 

envolvimento, inclusive do ponto de vista subjetivo e cultural, na industrialização e 

urbanização (como já vimos, são processos relacionados) daquela área onde 

habitam.  

 Juliana Santilli (2005), em sua obra “Socioambientalismo e novos direitos”, 

traça um panorama histórico do surgimento do movimento socioambientalista 

brasileiro: 

 
 

O socioambientalismo brasileiro – tal como o reconhecemos e identificamos 
nasceu neste período: a segunda metade dos anos 1980, a partir de 
articulações políticas entre os movimentos sociais e o movimento 
ambientalista. O surgimento do socioambientalismo pode ser identificado 
com o processo histórico de redemocratização do país, iniciado com o fim 
do regime militar, em 1984, e consolidado com a promulgação da nova 
Constituição, em 1988, e a realização de eleições presidenciais diretas, em 
1989. Fortaleceu-se – como o ambientalismo em geral – nos anos 1990, 
principalmente depois da realização da Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 
1992, (ECO-92), quando os conceitos socioambientais passaram, 
claramente, a influenciar a edição de normas legais. (SANTILLI, 2005, p. 12) 
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 A compreensão histórica do desenvolvimento do socioambientalismo é 

relevante, tendo em vista que aponta algumas marcas distintivas que também 

constituem o conteúdo da própria teoria. Como já abordarmos acima, não se pode 

confundir o socioambientalismo como uma mera vertente do movimento 

ambientalista, mas sim como uma perspectiva diferente que coloca a democracia 

participativa no centro da preocupação social e econômica. Essa constatação 

guarda relação muito forte com o contexto político do Brasil nas últimas décadas do 

século XX. Como é amplamente difundido, o período compreendido entre 1964 e 

1985 no Brasil foi caracterizado por um regime de exceção o qual foi palco de 

violação de uma série de direitos fundamentais consagrados internacionalmente que 

datam desde 1793 através da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 

Cidadão:  

 
VII: O direito de manifestar seu pensamento e suas opiniões, quer seja pela 
voz da imprensa, quer de qualquer outro modo, o direito de se reunir 
tranqüilamente, o livre exercício dos cultos, não podem ser interditos. A 
necessidade de enunciar estes direitos supõe ou a presença ou a 
lembrança recente do despotismo. (ONU, 1948, S/P) 
 
 

 Entretanto, o modelo político de exceção que violou a frágil democracia 

brasileira só foi possível graças a uma perspectiva econômica adotada pelos 

governos militares. A troco de um elevado nível de endividamento do Estado 

brasileiro bem como de um ideário de nação forte e altiva (“Brasil: ame-o ou deixo-

o”)4, os governos desse período foram responsáveis por grandiosas construções a 

fim de implementar o “progresso” social e atingir o “desenvolvimento” nacional: 

 
Os militares fizeram a Revolução Industrial no Brasil. O período de 1967 a 
1979 foi marcado por construções faraônicas, obras que ainda hoje têm 
importância estratégica, validadas pela propaganda ufanista do “Brasil 
Grande”, e do “Ame-o ou deixe-o”. É inegável o avanço da infraestrutura 
que criaram a partir do nada, mas quando o general João Baptista 
Figueiredo saiu pelos fundos do Palácio do Planalto em 1985, encerrando o 
ciclo de governos militares no país, o cenário era irreconhecível: na esteira 
do desenvolvimentismo veio a estagnação econômica, a dívida externa e 
pesados impactos ambientais. (RODRIGUES, 2014, S/P) 

  

                                                           
4
Propaganda ufanista produzida pelo Governo Federal durante o período compreendido entre 1964-

1985 
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Como já abordarmos anteriormente, os projetos desenvolvimentistas são, em 

geral, acompanhados por uma demanda energética bastante significativa. Itaipu, por 

exemplo, é uma usina hidrelétrica localizada no Rio Paraná que foi construída 

durante os anos 70 e 80. Ela é a maior responsável pela geração de energia elétrica 

em território brasileiro, entretanto sua construção custou uma série de impactos 

ambientais, a saber: uma área verde de cerca de 1.500 km² foi completamente 

inundada, bem como o desaparecimento da cachoeira Sete Quedas. Do ponto de 

vista social, mais de 40.000 pessoas foram removidas de suas residências, 

agravando a desigualdade socioeconômica brutal que havia na sociedade brasileira.  

 Portanto, o contexto de surgimento do socioambientalíssimo não é 

influenciado apenas pelas aspirações democráticas que existiam no país naquele 

momento. Era, na verdade, a formulação de uma alternativa social e econômica que 

se contrapunha ao modelo hegemônico vigente durante os mais de 20 anos de 

governos militares. As alternativas para o país estavam em constante debate 

naquele momento, sobretudo pela disputa do que seria positivado através da 

promulgação da Constituição Cidadã de 1988.5  

 Santilli (2005) aborda como a dimensão econômica e social se entrelaçavam 

naquele momento e, diante da possibilidade de continuidade do que foi 

experimentado durante os “anos de chumbo”, geraram uma forte aliança:  

 
O modelo predatório de exploração de recursos naturais colocava em risco 
a sobrevivência física e cultural das populações tradicionais da Amazônia – 
principalmente índios e seringueiros, liderados por Chico Mendes, 
seringueiro e militante sindical, criador do Conselho Nacional dos 
Seringueiros. Outra liderança socioambiental que emergiu da luta pela 
criação das reservas extrativistas foi a ministra do Meio Ambiente Marina 
Silva. Nasceu, então, uma aliança entre os povos da floresta – índios, 
seringueiros, castanheiros e outras populações tradicionais, que têm o seu 
modo de vida tradicional ameaçado pela ocupação desordenada e 
predatória da Amazônia – e os ambientalistas, que passaram a apoiar a luta 
política e social dos povos tradicionais, que vivem principalmente do 
extrativismo de baixo impacto ambiental. O extrativismo foi “redescoberto 
como uma atividade não predatória, uma possível via de valorização 
econômica da Amazônia”8 , e passou a ser exaltado como alternativa ao 
impacto ambiental devastador provocado pelos projetos 
desenvolvimentistas. (SANTILLI, 2005, página 13) 

  

                                                           
5
A qual recebeu influência do movimento socioambientalista conforme veremos no trabalho. 
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Nesse contexto político, surge o socioambientalismo corrente que propunha a 

ideia de que as políticas públicas deveriam ter como ponto de legitimidade a 

participação popular tanto na origem quanto nas consequências e benefícios das 

ações governamentais. Mais do que uma teoria, ela se constituiu como uma 

alternativa econômica e social ao que foi experimentado em território brasileiro nos 

anos anteriores.  

 

2.1 SOCIOAMBIENTALISMO E SUA EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL 

 Conforme abordado no presente estudo, o socioambientalismo surge e se 

consolida como uma corrente teórica brasileira no contexto do processo de 

redemocratização na década de 80, cuja expressão legislativa se deu a partir do 

processo constituinte que deu origem à Constituição de 1988. Ela deu sólido 

arcabouço jurídico ao socioambientalismo, dedicando um capítulo inteiro à proteção 

normativa ao meio ambiente, senão vejamos: 

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988) 

  

O artigo 225 da Constituição Federal assegura o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Por essa expressão, deve-se interpretá-la a partir do 

paradigma do desenvolvimento sustentável, o qual aduz que nenhum 

desenvolvimento econômico deve prescindir de preocupação ecológica. Ainda, o 

referido dispositivo avança quando classifica o meio ambiente como bem de uso 

comum do povo e essencial à qualidade de vida, restringindo, portanto, iniciativas 

privatizantes de recursos naturais indispensáveis à sociedade como um todo.  

 A partir da dualidade complementar “direito-dever”, o caput do artigo 225 

impõe ao Poder Público e à sociedade o dever de preservar o meio ambiente com 

as características já assinaladas para não só o presente, mas sobretudo para o 

futuro. A ideia da solidariedade intergeracional, também presente na perspectiva da 

aposentadoria, é fundamental para a garantia do equilíbrio ambiental, tendo em vista 

que o ritmo de exploração dos recursos naturais cresce exponencialmente por 
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ocasião da industrialização ao passo que a disponibilidade de matéria prima é finita. 

Nesse sentido, Santilli arremata: 

 
A Constituição reconhece, ainda, o princípio da eqüidade intergeneracional, 
fundamentado no direito intergeneracional – das presentes e das futuras 
gerações – ao ambiente sadio. Pela primeira vez, são assegurados direitos 
a gerações que ainda não existem, e tais direitos restringem e condicionam 
a utilização e o consumo dos recursos naturais pelas presentes gerações, 
bem como as políticas públicas a serem adotadas pelo Estado, que deverão 
considerar sempre a sustentabilidade dos recursos naturais a longo prazo. 
(SANTILLI, 2005, página 34) 
 
 

 A doutrina estabelece, no contexto do artigo 225 e da proteção constitucional 

ao meio ambiente, princípios que norteiam a interpretação sistêmica do texto da 

Carta Magna. Destacam-se aqui apenas dois, tendo em vista que contribuem para o 

que já foi exposto no presente trabalho: princípio da obrigatoriedade da intervenção 

estatal e o princípio da participação democrática na gestão dos recursos ambientais. 

(MACHADO, 2003) 

 O princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal está relacionado 

explicitamente ao dever do Poder Público em assegurar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. A Constituição, portanto, impõe ao Estado a 

responsabilidade de reparar danos ambientais bem como oferecer condições para 

que eles não ocorram (prevenção). Vale ressaltar que a competência da atribuição 

constitucional dada é comum, qual seja do Município, Estado e União.  

 Por sua vez, o princípio da participação democrática na gestão dos recursos 

ambientais se materializa a partir da possibilidade de intervenção da comunidade 

nas discussões prévias à implantação de uma obra ou política pública bem como de 

seu acompanhamento. Nesse sentido, pode-se exemplificar a partir de audiências 

públicas e da participação da sociedade em órgãos colegiados que contam com a 

presença também do poder público. O princípio ora aludido guarda estreita relação 

com os aspectos gerais do socioambientalismo, tendo em vista que a participação 

democrática carrega consigo a necessidade da intervenção popular nos processos 

de elaboração das políticas públicas bem como da socialização dos resultados e 

benefícios eventualmente produzidos em virtude delas. 

 Na esteira de democratizar o respeito ambiental e compartilhar a 

responsabilidade de prevenção e reparação dos danos, a Constituição de 1988 
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assegurou instrumentos jurídicos que têm por fim a defesa ambiental, a saber: ação 

popular e ação civil pública. A primeira pode ser movida por qualquer cidadão e tem 

como objeto a anulação de “ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 

Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural(...)”, conforme o inciso LXIII do Artigo 5º da Constituição Federal 

de 1988 .  

 A ação civil pública, por sua vez, pode ser proposta pelo Ministério Público e 

por associações legalmente constituídas, tendo como objeto a “proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos”, conforme acentua o inciso III do Artigo 129 (funções do Ministério Público) 

da Carta Magna de 1988. A inclusão da proteção ambiental dentre os assuntos 

previstos em ambos os instrumentos processuais decorre da natureza do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, qual seja direito difuso e sua tutela 

coletiva. 

 O socioambientalismo não está presente na Constituição apenas nos 

assuntos referentes à proteção ambiental e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Nos próprios dispositivos constitucionais que fazem 

alusão à política urbana, é possível interpretá-los à luz dos princípios 

socioambientais e de seus ditames teóricos e conceituais. A Constituição Federal 

(1988) dedicou um capítulo inteiro à “Política Urbana”, contendo dois artigos (arts. 

1826 e 183)7, que consagram a função socioambiental da cidade. O caput do artigo 

                                                           
6
 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.               
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano 
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou 
não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento,      sob pena, sucessivamente, de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
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182 estabelece que a “política de desenvolvimento urbano (...) tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem 

estar de seus habitantes”.  

 O referido dispositivo elenca dois objetivos no contexto de urbanização dos 

municípios brasileiros: desenvolver a função social da cidade e garantir o bem estar 

de seus habitantes. Entende-se, portanto, que o desenvolvimento urbano tem por 

função principal assegurar a qualidade de vida dos habitantes da cidade, possuindo 

conexão com o caput do artigo 2258 da Constituição que enumerava a qualidade de 

vida como um dos direitos transversais ao direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Nesse sentido, Santilli:  

 
Pela primeira vez na história, a Constituição incluiu um capítulo específico 
para a política urbana, que prevê uma série de instrumentos para a 
garantia, no âmbito de cada município, do direito à cidade, da defesa da 
função social da cidade, da propriedade e da democratização da gestão 
urbana. (2005, p.41) 

  

Ainda, o Artigo 182 aduz, em seu parágrafo 2º, que “a propriedade urbana 

cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 

da cidade expressas no plano diretor” (BRASIL, CF, 1988). A função social 

consolida-se, portanto, como um importante instrumento regulatório que condiciona 

a propriedade privada aos ditames coletivos estabelecidos pela política urbana, que, 

por suas vez, possui legitimidade quando promove o bem estar de seus habitantes. 

Percebe-se, portanto, que a marca da ordenação urbana é o interesse social, o qual 

é imprescindível e que deve se materializar a partir de políticas públicas promovidas 

pelo Estado em conjunto com a sociedade civil.  

                                                                                                                                                                                     
7
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, 

por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.             
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil. 
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
 
8
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
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 O artigo 183 (CF, 1988), por sua vez, estabelece a possibilidade de usucapião 

de propriedades urbanas, desde que respeitadas as condições de limite da área 

geográfica ocupada, tempo de duração da ocupação e finalidade do ato.  

Por sua vez, o parcelamento do solo urbano, estabelecido em legislação 

municipal, notadamente o Plano Diretor, deve ter uma preocupação especial com o 

direito à moradia, estabelecendo mecanismos que coíbam a especulação imobiliária 

e a manutenção de território na área urbana que não possua nenhuma função 

social. A própria Constituição Federal, através do capítulo ora analisado “Da Política 

Urbana”, enumera alguns instrumentos regulatórios que possuem objetivo similares 

aos já citados em relação à usucapião, a saber: desapropriação, edificação 

compulsória e IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), que devem ser 

regulamentados a partir da legislação municipal. 

 

2.2 SOCIOAMBIENTALISMO E SUA EXPRESSÃO INFRACONSTITUCIONAL 

 A consolidação do direito ao meio ambiente nos debates internacionais no 

contexto da segunda metade do Século XX inevitavelmente se incorporou à agenda 

legislativa brasileira. Um dos marcos dessa preocupação internacional foi a 

realização da Conferência de Meio Ambiente das Nações Unidas em Estocolmo em 

1972, que reuniu mais de 100 representantes de Estado e cerca de 250 

organizações não governamentais. As consequências, do ponto de vista normativo e 

institucional, foram a publicação da “Declaração sobre o Ambiente Urbano” e a 

efetivação do “Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente” (Pnuma). 

 As discussões feitas na Suécia foram incorporadas em território nacional 

através da Lei n.º6.938/81, que instaurou a Política Nacional de Meio Ambiente, 

contendo princípios e diretrizes, e o Sistema Nacional do Meio Ambiente, 

consolidando uma preocupação ambiental totalizante que superasse a fragmentação 

legislativa em vigor até então. A referida lei, dentre outras coisas, estabeleceu a 

obrigatoriedade de avaliação de impacto ambiental (EIA) e o licenciamento de 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Ainda, conferiu legitimidade ativa ao 

Ministério Público no sentido da responsabilidade civil e criminal por danos 

ambientais. Juliana Santilli (2005), em sua obra, enumera uma série de leis editadas 
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na década de 80 que instituiu regulação ambiental sobre diversas atividades 

econômicas: 

 
Ainda na década de 1980, são editadas outras leis ambientais importantes, 
como a Lei nº 6.803/80, que dispõe sobre o zoneamento industrial nas 
áreas críticas de poluição (inspirada em Cubatão), a Lei nº 6.902/81, que 
dispõe sobre a criação de estações ecológicas e áreas de proteção 
ambiental6 , a Lei nº 7.643/87, que proíbe a pesca de cetáceos nas águas 
jurisdicionais brasileiras (estimulada por uma grande campanha, conhecida 
como SOS Baleias, contra a pesca de baleias jubarte e outras espécies 
ameaçadas de extinção no litoral brasileiro), a Lei nº 7.679/88, que proíbe a 
pesca em períodos de reprodução e a Lei nº 7.802/89, que regula o uso de 
agrotóxicos. (SANTILLI, 2005, p. 10) 

  

Entretanto, foi sobretudo na década de 90 que leis mais voltadas ao 

socioambientalismo foram editadas, notadamente a Lei 9.433/97 (Sistema Nacional 

de Recursos Hídricos) e a Lei 9.985 (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza). Não é por acaso que a legislação ambiental que instituiu 

sistemas totalizantes de proteção ambiental seja associada ao socioambientalismo, 

tendo em vista que, como já abordamos, este compreende não apenas uma visão 

parcial de proteção ecológica, mas sim um pensamento global de desenvolvimento 

econômico sustentável e projeto político que promova distribuição de riqueza e 

inclusão social. O inciso III do Artigo 1º da Lei que instituiu o Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos é um exemplo do que se alega: “Art. 1º A Política Nacional de 

Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: III – em situação de 

escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 

dessedentação de animais.” (BRASIL, 1997, p.1) 

 

2.2.1 SOCIOAMBIENTALISMO E AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS 

 Como já abordamos anteriormente, um dos segmentos sociais mais 

impactados com o modelo econômico de desenvolvimento promovido pela Ditadura 

Militar (1964-1985) foram as populações tradicionais. A ganância do mercado, seja 

estimulado pelo Poder Público seja contando com sua condescendência, por vezes 

desconsidera modos de vida tradicionais em troco de desenvolver aspectos 

produtivos. As usinas hidrelétricas localizadas no Norte do Brasil, bem como a 
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fronteira agrícola do agronegócio são expressões históricas e contemporâneas do 

que se alega. 

 É preciso, entretanto, ter rigor conceitual ao definir “populações tradicionais”. 

De pronto, é necessário afastar uma concepção que relaciona esse segmento social 

ao atraso e ao arcaico. Esse entendimento, inclusive, sempre serviu como 

arcabouço teórico, filosófico e antropológico para justificar ações “modernizantes”, 

as quais prescindem da opinião das populações impactadas através da alegação de 

que são setores dentro da sociedade que devem se moldar ao progresso e ao 

desenvolvimento. As ideias de solidariedade intergeracional e gestão democrática 

das populações locais são afastadas, portanto. 

 A lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº. 9985/00), 

fortemente influenciada pela corrente socioambientalista, não reproduziu uma 

percepção “modernizante”. Ao contrário, garantiu a participação das populações 

tradicionais na administração das Unidades de Conservação, reservando assentos 

para elas nos conselhos de gestão das áreas protegidas ambientalmente, sejam 

elas florestas nacionais ou reservas extrativistas. O conceito que a legislação 

adotara de populações tradicionais consistia em serem: 

 
Grupos humanos culturalmente diferenciados, vivendo há, no mínimo, três 
gerações em um determinado ecossistema, historicamente reproduzindo 
seu modo de vida, em estreita dependência do meio natural para sua 
subsistência e utilizando os recursos naturais de forma sustentável. 
(BRASIL, 2000, p.1) 

  

Esse conceito, entretanto, foi bastante criticado. Por um lado, aqueles que 

encarnavam os interesses econômicos ruralistas (adeptos, portanto, a uma 

concepção restritiva) criticaram sua amplitude e generalidade. A partir de sua leitura, 

permitir-se-ia que uma outra série de grupos sociais que dificilmente poderiam ser 

caracterizados como “populações tradicionais” se enquadrassem legalmente nessa 

configuração e obtivessem uma série de proteções normativas próprias ao modo de 

vida tradicional. O movimento dos seringueiros da Amazônia, articulados com os 

ambientalistas brasileiros e que, juntos, deram substância social ao 

socioambientalismo, também foram críticos à concepção, sobretudo por avaliarem 

que impor um critério temporal rígido (“vivendo há, no mínimo, três gerações”) é 
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incoerente com a dinâmica e fluxo das populações tradicionais. A argumentação da 

contestação consistia na interpretação teleológica da nova legislação, tendo em vista 

que o animus da lei era assegurar os modos tradicionais de vida. Nesse caminho, 

não faria sentido desproteger grupos tradicionais pelo simples fato de não estarem 

ocupando determinada área a mais tempo, mas sim protegê-los para que sua cultura 

e forma de interação com a natureza se prolongasse ao longo do tempo. 

 De qualquer forma, o trecho da lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação que definia “populações tradicionais” foi vetado pelo Poder Executivo 

Federal. A justificativa do veto possui forte relação com a percepção adotada pelo 

setor ligado aos interesses econômicos, tendo em vista que a crítica fundamental 

produzida foi à amplitude do conceito. Segundo a mensagem do Presidente da 

República enviada ao Congresso Nacional, “o conteúdo da disposição é tão 

abrangente que nela, com pouco esforço de imaginação, caberia toda a população 

do Brasil”. Ainda, “o conceito de populações tradicionais se ampliaria de tal forma 

que alcançaria, praticamente, toda a população rural de baixa renda, 

impossibilitando a proteção especial que se pretende dar às populações 

verdadeiramente tradicionais”.  

 Em 1992, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) editou uma portaria 

que instituiu o Centro Nacional do Desenvolvimento Sustentado das Populações 

Tradicionais. A definição adotada de “populações tradicionais” foi bastante simples: 

“comunidades que tradicional e culturalmente têm sua subsistência baseada no 

extrativismo de bens naturais renováveis”. Parece-nos que o paradigma cultural é 

fundamental no entendimento dos modos de vida tradicionais, bem como a interação 

diferenciada com a natureza também se constitui como uma importante chave 

conceitual. Vale ressaltar que as especificidades desse tipo de subjetividade se 

diferenciam, sobretudo, do modo de vida urbano, que passou a ser predominante na 

segunda metade do Século XX como consequência da urbanização brasileira. 

 Juliana Santilli (2005) em sua obra condensa o conceito de “população 

tradicional” a partir de caracterizações colhidas em diversos documentos legais 

brasileiros e tratados internacionais os quais o Brasil é signatário. A saber:  
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As populações tradicionais são também definidas pela sua relação de 
relativa simbiose com a natureza, pelo conhecimento aprofundado da 
natureza e de seus ciclos e pela noção de território ou espaço onde se 
reproduzem econômica e socialmente. Convém destacar que a própria 
formulação do conceito de populações tradicionais está associado a um 
novo modelo de conservação (socioambiental), que considera a enorme 
diversidade cultural existente no Brasil, e as formas culturalmente 
diferenciadas de apropriação e utilização dos recursos naturais. Esse novo 
modelo vê as populações tradicionais como parceiros na conservação 
ambiental, legitimamente interessados em participar da concepção e gestão 
de políticas públicas socioambientais. Considera, ainda, que as populações 
que tradicionalmente vivem em um determinado território e desenvolvem 
técnicas e práticas sustentáveis de manejo de seus recursos naturais são 
as mais capacitadas e interessadas em promover a sua conservação, e não 
podem ser excluídos. (CUNHA; ALMEIDA,2001 apud SANTILLI, 2005, p. 
85-86)  

 

A forma alternativa de organização produtiva é um eixo importante de 

definição das populações tradicionais. Como vimos acima, elas possuem uma 

maneira diferente de interação com a natureza e com os bens primários necessários 

à produção de objetos úteis à coletividade. A estrutura da sociedade capitalista é 

responsável pela compreensão de que tudo é mercadoria, inclusive a terra, água, 

etc. Essa percepção não existe, pelo menos não com relevância, na forma de 

organização de populações tradicionais. Na verdade, em diversas etnias indígenas, 

por exemplo, o território onde habitam possui um valor sagrado. Portanto, é 

impossível mensurar economicamente tais bens. É justamente essa diferença que 

explica a relação distinta das populações tradicionais com o meio ambiente, e não 

apenas uma suposta consciência mais elevada que introjeta a preocupação 

ambiental.  

 Ao pensarmos na política urbana e na estrutura fundiária das cidades 

brasileiras, percebemos que o território urbano, sobretudo através do mecanismo da 

especulação imobiliária, é majoritariamente compreendido como fonte de lucro. 

Logo, o binômio “pessoas que não têm onde morar” vs “locais inabitados” é 

plenamente cabível nessa forma de funcionamento e de apropriação da cidade. 

Percebe-se, portanto, que a singular relação com a natureza que os povos 

tradicionais expressa representa, de fundo, um traço que os separam do modo de 

vida das populações urbanas. Deve-se incorporar esse elemento ao conceituar 

“populações tradicionais”. 
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 O socioambientalismo, seja como conceito útil à compreensão da realidade 

ou como projeto político distinto do hegemônico, se relaciona com a forma como se 

dá a interação da coletividade com os recursos naturais no contexto de um processo 

produtivo. O respeito e convivência com o meio ambiente, marcas características 

das populações tradicionais, encontram prolongamento na gestão democrática, 

coletiva e solidária que marcam, por sua vez, o planejamento da produção e a 

apropriação de seus resultados e benefícios. Logo, pode-se afirmar que o modo de 

vida das populações tradicionais, sobretudo em sua expressão organizativa para a 

produção de bens indispensáveis à manutenção e reprodução da vida, se aproxima 

da corrente socioambientalista, especialmente porque vai além da mera 

preocupação ambiental, mas sim a democracia no planejamento, gestão e 

distribuições das riquezas coletivamente produzidas.  

 É necessário ressaltar que, quando se afirma e contextualiza o modo de vida 

das populações tradicionais, não está sendo realizado nenhum anacronismo ao 

propor “o retorno ao passado”. Como já abordamos neste trabalho, o ideal do 

“progresso”, muitas vezes utilizado para justificar, do ponto de vista econômico e 

filosófico, massacres a populações indígenas, nega modos de vida alternativos ao 

colocá-los em um patamar retrógrado e que representaria retrocessos em relação ao 

que a humanidade produziu de tecnologia até o presente. Para evitar cair em pré-

conceitos, o paradigma de análise não pode ser o “progresso”, mas sim a forma 

mais apropriada de enfrentar problemas contemporâneos.  

 Portanto, ao compreendermos o modo de vida das populações tradicionais à 

luz do socioambientalismo, devemos projetar, a partir dos problemas vivenciados 

nas grandes cidades brasileiras (tema já abordado no presente trabalho), que 

elementos poderiam ser incorporados no modo de vida urbano, seja do ponto de 

vista objetivo e estrutural no que concerne à produção, seja do ponto de vista 

subjetivo de valores e cultura. 

 Um dos aspectos fundamentais é a democratização da ciência e da 

informação. Os povos tradicionais não são atrasados ou carentes de condições 

objetivas de intervenção na natureza. Ao contrário, possuem um vasto 

conhecimento, amparado em experiências concretas, da natureza, possibilitando-os 

intervir na medida da dinâmica natural de reposição e restauração. O conhecimento 
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em relação às plantas medicinais é paradigmático nesse sentido. No modo de vida 

urbano, fortemente capitalista, predomina a apropriação privada da ciência e do 

saber, renegando um grande contingente populacional à ignorância e à dependência 

das grandes empresas da informação. 

 A democratização do planejamento, gestão e apropriação dos resultados do 

processo produtivo, como já foi abordado, é um traço característico do 

socioambientalismo e do modo de vida das populações tradicionais. Uma 

consequência desse fator e que merece destaque é a dificuldade em um indivíduo 

acumular capital e exercer uma influência política a partir de suas reservas 

econômicas. Essa dimensão se materializa também na subjetividade, reduzindo 

paradigmas sociais associados à concentração de riqueza (consumismo, 

individualismo e ganância), fortalecendo ideias como cooperativismo, solidariedade 

e coletividade. Dessa forma, a influência política de indivíduos é justificada por 

outros atributos, e não pela riqueza acumulada.  

 Em relação aos povos indígenas e sua proteção constitucional, Santilli 

arremata:  

 
Aos povos indígenas, a Constituição dedica todo um capítulo, onde são 
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças 
e tradições, e direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, obrigando a União a demarcá-las e protegê-las. A Constituição 
estabelece uma clara definição de terra indígena, suficientemente 
abrangente para incluir tanto as habitadas em caráter permanente quanto 
as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis para a 
preservação de recursos ambientais e as necessárias à sua reprodução 
física e cultural. Assegura aos povos indígenas a posse permanente de 
suas terras tradicionais e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios 
e dos lagos nelas existentes. ( 2005, p 90) 

  

Percebe-se, portanto, uma preocupação constitucional na manutenção dos 

povos indígenas e de sua forma de vida, cabendo ao Poder Público a demarcação 

de suas terras e sua proteção. O paradigma utilizado, portanto, não foi o da 

intervenção direta e submissão dessa população tradicional ao modo de vida 

urbano, mas sim o reconhecimento da pluralidade étnica brasileira e a necessidade 

de resguardo dessa característica social.  
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2.3 SOCIOAMBIENTALISMO E A JUSTIÇA 

 O socioambientalismo, enquanto conceito e projeto político, caracteriza-se 

pelo envolvimento de comunidades locais e populações tradicionais sob o ponto de 

vista de sua participação democrática nos processos de planejamento de políticas 

públicas governamentais, bem como a apropriação coletiva dos resultados e 

benefícios frutos dessas políticas. As populações tradicionais, comumente 

impactadas por grandes empreendimentos promovidos pelo Estado ou por grandes 

empresas com anuência do Estado, são definidas como tal sobretudo através de sua 

relação diferenciada não-mercantil que possuem em relação aos territórios onde 

habitam. A compreensão da terra e do território como mercadoria é típica do modo 

urbano de vida, o qual possui uma relação predatória com a natureza justamente 

como consequência dessa percepção. A interação respeitosa e solidária que as 

populações tradicionais expressam com a natureza também recebe forte influência 

do valor sagrado que o território e os bens naturais possuem. Portanto, o que se 

afirma é que compreender a organização produtiva de determinadas sociedades e a 

qualidade que se atribui a bens naturais primários, especialmente a terra, é 

essencial para entender a dinâmica mais geral de subjetividade e cultura. 

 O instrumento jurídico que serve como paradigma do socioambientalismo e 

que mais adquiriu efetividade pelo Poder Judiciário ao longo das últimas décadas é 

a função social da propriedade. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito à 

propriedade no rol dos direitos fundamentais consagrados no artigo 5º, notadamente 

através do inciso XXII (“é garantido o direito de propriedade”), entretanto não o priva 

de encargos, a saber o inciso XXIII: “a propriedade atenderá a sua função social”. O 

artigo 170 reforça esse entendimento ao estabelecer os princípios que norteiam a 

ordem econômica e financeira do Brasil, dentre os quais inclui a propriedade 

privada, a função social da propriedade e a “defesa do meio ambiente mediante 

tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de 

seus processos de elaboração e prestação” (BRASIL, 1988). Vale ressaltar que a 

dimensão ambiental foi incluída no artigo 170 apenas em 2003 mediante a Emenda 

Constitucional nº 42.  

 Por último, os Artigos 186 e 225 da Constituição também são expressões das 

limitações constitucionais estabelecidas ao direito à propriedade. O primeiro diz 
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respeito à função social da propriedade rural, estabelecendo que só resta 

caracterizada quando esta atende os requisitos voltados ao aproveitamento racional, 

utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, preservação do meio 

ambiente, respeito à legislação trabalhista e a garantia do bem-estar dos 

proprietários e trabalhadores. O Artigo 225 já foi explorado no trabalho e, sobretudo 

através do parágrafo 3º, impõe responsabilidade penal e administrativa aos 

infratores que praticarem condutas lesivas ao meio ambiente, bem como obriga a 

reparação do dano causado.  

 Por causa de sua vasta regulamentação normativa, por um lado, e por 

representar um paradigma socioambiental por outro, analisar as decisões judiciais a 

partir da função socioambiental da propriedade contribui ao entendimento de que 

forma o Poder Judiciário brasileiro se relaciona com a perspectiva do 

socioambientalismo. É certo que o direito à propriedade ainda permanece absoluto 

para uma vasta quantidade de juristas e magistrados. Entretanto, é imprescindível 

analisarmos alguns exemplos que possuem em si elementos propícios de discussão. 

A saber: 

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Recuperação de área de preservação permanente e 
constituição de reserva legal. Procedência dos pedidos. Prescrição não 
caracterizada. Danos ambientais que se renovam constantemente e se 
prolongam enquanto não for cessada a conduta irregular e reparada a 
degradação. Aplicação da Lei n. 12.651/2012 no caso concreto. Intervenção 
irregular na área de preservação permanente e ausência de constituição da 
reserva legal evidenciadas. Obrigação ambiental de natureza objetiva (art. 
14, §1º, da Lei n. 6.938/1981) e propter rem (art. 2º, §2º, da Lei n. 
12.651/2012). Dever de constituição e de recuperação desses espaços 
territoriais, nos termos da Constituição Federal e do Código Florestal 
vigente. Polo passivo que pode ser formado pelo poluidor direto ou indireto. 
Aplicação do princípio da função socioambiental da propriedade. Normas de 
Direito Ambiental consideradas de ordem pública e de aplicação cogente e 
imediata. Imóvel com dimensão inferior a 1 módulo fiscal. Requisitos para a 
aplicação dos arts. 61-A, 66 e 67 do Código Florestal que deverão ser 
verificados pelo MM. Juízo a quo, na fase de execução, a fim de evitar 
cerceamento do direito de defesa da outra parte e supressão de instância. 
Necessidade de averbação da reserva legal enquanto não implantado o 
Cadastro Ambiental Rural. Sentença reformada em parte. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. (SÃO PAULO, 2003, s/p) 

  

O dever de reparação e preservação ambiental é parte integrante do direito à 

propriedade, não sendo reduzido a mero acessório. Portanto, não há de se falar de 

prescrição, especialmente pela responsabilidade objetiva do dano que a Lei 
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6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) atribui. Ainda, a obrigação de 

preservação de área delimitadamente destinada à proteção ambiental é de natureza 

real e são transmitidas a terceiros (obrigação propter rem). A função socioambiental 

da propriedade é plenamente cabível de aplicação em situações as quais a 

propriedade privada abriga áreas delimitadas pelo Estado, seja de proteção 

ambiental ou áreas destinadas a povos tradicionais, especialmente por serem 

assuntos de ordem pública e interesse coletivo. Como já foi abordado anteriormente, 

os próprios mecanismos processuais previstos na Constituição e legislação 

ordinária, como a Ação Civil Pública e a Ação Popular, foram incorporados pelo 

ordenamento jurídico brasileiro como propícios à defesa de direitos difusos.  

 Para se ter uma dimensão que dê conta de todas as nuances do 

socioambientalismo, é necessária uma rápida análise sobre as decisões judiciais 

que expressem a contradição de grandes projetos formulados pela Estado ou pela 

iniciativa privada com anuência dele e populações tradicionais impactadas por estes 

projetos. 

 Em Aquiraz, cidade da Região Metropolitana de Fortaleza, a etnia indígena 

Jenipapo-Kanindé reside em um território popularmente denominado Lagoa 

Encantada. Este território foi demarcado em prol da etnia, que congrega cerca de 

115 famílias na área, em 2011 e possui 1.734 hectares. (DECISÃO..., 2017)  

 A empresa Pecém Agroindustrial Ltda atua na região a partir da produção de 

bebidas alcoólicas, integrando o grupo Ypióca. O grupo econômico retirava água da 

lagoa para seu processo produtivo, bem como a escavava. Laudos técnicos 

ambientais produzidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais (IBAMA) e pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará 

(SEMACE) apresentados no processo movido pelo Ministério Público Federal 

atestaram danos ambientais na lagoa, notadamente sua contaminação por óleo e o 

alto índice de mortandade de peixes. (MPF,2011). A empresa moveu processo 

judicial visando anular o processo demarcatório do território indígena através da 

alegação que houve vícios formais no trâmite do processo administrativo. Percebe-

se, de cara, a impossibilidade de conciliação de interesses (por um lado, os 

interesses da etnia indígena Jenipapo-Kanindé em permanecer no território com seu 

modo de vida; por outro, os interesses econômicos da empresa Pecém 

http://blogdoeliomar.com.br/mpf-ce-barra-atividades-de-empresa-em-area-indigena-de-aquiraz/
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Agroindustrial Ltda.), processo fortemente influenciado pela forma diferente de 

interação com o território. O exemplo da poluição da lagoa é paradigmático nesse 

sentido: enquanto a população tradicional possui uma relação com o bem natural no 

sentido de preservá-lo pela sua natureza sagrada, a empresa ingressou com a ação 

de anulação da demarcação justamente para recolher a água da lagoa e 

incrementar o processo produtivo da bebida. 

 
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O procedimento de demarcação 
de terras indígenas, tal como regulado pela Lei nº 6.001/1973 e pelo 
Decreto nº 1.775/1996, não vulnera os princípios do contraditório e da 
ampla defesa. 2. A ausência de manifestação de Município 
comprovadamente informado da existência de procedimento administrativo, 
além de não gerar nulidade, somente pode ser alegada pelo suposto 
prejudicado, ou seja, o próprio Município. 3. Aos interessados é assegurada 
a oportunidade de contestar todos os pontos do procedimento administrativo 
desde o seu início até o prazo de 90 dias da publicação do resumo do 
relatório delimitador da terra indígena. 4. A intimação do interessado sobre a 
negativa de sua pretensão se dá por meio da Portaria do Ministro de Estado 
da Justiça que declara os limites da terra indígena e determina sua 
demarcação (art. 2º, § 10, I, do Decreto nº 1.775/1996). 5. Recurso 
desprovido. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal.2017) 

A empresa alegou que o processo de demarcação do território violou os 

princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Apontou que 

não teria sido oportunizada a manifestação, dentro do processo, dela e do município 

de Aquiraz, maculando, portanto, o regular andamento do processo. O Ministro do 

Supremo, Luís Roberto Barroso, em seu relatório, explicitou que não é obrigatória a 

participação de estados e municípios no trâmite do processo administrativo de 

demarcação de território indígena. Barroso ainda expressou que a Prefeitura de 

Aquiraz foi notificada, entretanto não se manifestou em 90 dias no processo. O 

Ministro, entretanto, afirmou que o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável de Aquiraz demonstrou apoio ao processo de demarcação. Órgão 

colegiado que além de contar com representantes do Município e demais entes da 

Administração Pública, representantes da sociedade civil também o compõem. 

 Desse exemplo tão recente e que aconteceu em território cearense, pode-se 

apontar uma conclusão: o socioambientalismo se manifesta em sua expressão mais 

concreta a partir do exercício democrático e, portanto, da participação popular. 

Possui complemento em território urbano justamente na percepção de direito à 
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cidade sistematizada por David Harvey, qual seja de apropriação democrática do 

que é socialmente produzido pela cidade e de quem reside nela.  

 Após o estudo aprofundado de dois referenciais teóricos distintos (direito à 

cidade e socioambientalismo), é necessário o estudo de um caso concreto o qual 

pode ser estudado a partir de categorias presentes em cada um dos referenciais, 

bem como aquelas comuns a ambos. Ressaltamos que as teorias formuladas ao 

longo de décadas possuem relevância social justamente na medida em que são 

úteis para a explicação e transformação da realidade. De tal forma, iremos agora 

analisar o típico processo de uma ocupação urbana no Brasil, o qual põe em relevo 

diversas contradições sociais que merecem um estudo transdisciplinar para que 

soluções complexas (e não meramente paliativas voltadas a interesses eleitorais) 

sejam tomadas pelos órgãos competentes.  
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3. O ALTO DA PAZ9 

 A comunidade do Alto da Paz localizava-se em uma área bastante próxima do 

litoral no município de Fortaleza/Ceará. Constituiu-se em 2012 fruto de uma 

ocupação urbana em um terreno inutilizado há, pelo menos, 40 anos. Cerca de 400 

famílias participaram do ato de instalação no território de aproximadamente 110 mil 

metros quadrados. (OLIVEIRA, 2015)  

 O terreno localiza-se na Rua José Setúbal Pessoa, 500, no bairro Vicente 

Pinzón. A área está inserida dentro do Grande Serviluz, região que liga, tendo 

contato direto com o mar, a Beira-Mar à Praia do Futuro. Por ser sua localização 

bastante estratégica em termos de exploração econômica, é uma área alvo do Poder 

Público no sentido de remodelação urbanística e re-funcionalização do território. É 

importante ressaltar a proximidade do bairro com o Porto do Mucuripe, que consiste 

em ponto de acesso marítimo à cidade de Fortaleza, especialmente no contexto das 

obras urbanas preparatórias à Copa do Mundo de 2014: 

 
O novo terminal de passageiros do Porto do Mucuripe foi construído na 
Praia Mansa e entrou em operação em junho de 2014. As obras foram 
realizadas com recursos do PAC COPA e totalizaram um investimento de 
R$ 205 milhões. A capacidade do terminal é de 4.500 passageiros por 
turno. O cais permite a atracação de navios cruzeiros com 350 metros de 
extensão e profundidade de atracação de 13 metros. Além disso dispõe de 
instalações completas para embarque, desembarque e trânsito de 
passageiros, como armazém de bagagens, sala para órgãos fiscalizadores, 
estacionamento externo com 200 vagas para automóveis e 40 vagas para 
ônibus, bares, restaurantes e lojas de conveniência. O prédio da estação 
poderá ser adaptado para a realização de eventos como exposições de arte 
ou lançamentos de livros. (BRASIL, 2015, p. 94) 

  

Mesmo nesse contexto de visibilidade por parte do Poder Público e da 

iniciativa privada, assim como o processo de requalificação urbana e expansão de 

serviços que notabilizaram o período preparatório à Copa do Mundo de 2014, o 

bairro Vicente Pinzon, o qual localizava-se a comunidade Alto da Paz, é 

extremamente pobre. Dados de 2014 apontam que o bairro possui cerca de 45 mil 

moradores residindo em uma área compreendida de 3,07 km² (MEU BAIRRO..., 

2014). A densidade demográfica do território, portanto, é aproximadamente 14.650 

habitantes por km², sendo bastante superior à densidade de Fortaleza, que, segundo 

                                                           
9
 Fotos e notícias de jornais referentes à comunidade em anexo 
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dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), consiste em 

7.786,44 habitantes por km². Vale ressaltar que a densidade habitacional de 

Fortaleza é a maior dentre as capitais do país.10 

 Em 2014, a Prefeitura Municipal de Fortaleza realizou um estudo intitulado 

“Desenvolvimento Humano, por bairro, em Fortaleza”. A pesquisa foi realizada pela 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e utilizou tanto o censo 

demográfico do IBGE de 2010 quanto a metodologia da Organização das Nações 

Unidas (ONU). Assim, formulou o Índice de Desenvolvimento Humano dos bairros 

(IDH-B), utilizando as variáveis renda, educação e longevidade das pessoas. 

(FORTALEZA, 2014) 

 Os três bairros com maior índice de IDH-B foram: Meireles (0,953), Aldeota 

(0,867) e Dionísio Torres (0,860). Todos concentrados na Regional II. Por outro lado, 

os bairros com menor índice compreendem o Conjunto Palmeiras (0,119), Parque 

Presidente Vargas (0,135) e Canindezinho (0,136). Fortaleza, por sua vez, possui 

um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,754, sendo o maior do Ceará (segundo 

dados de 2013). (TEIXEIRA, 2013)  

 O bairro Vicente Pinzon possui IDH-B de 0,331, localizando-se na 64ª posição 

dentre os 119 bairros de Fortaleza. Através de uma comparação bruta com o IDH 

formulado pela ONU para a comunidade internacional, o bairro Vicente Pinzon 

possui um índice inferior ao Níger, que por sua vez tem o IDH de 0,348.11 

 A partir desse panorama inicial apresentado, pode-se caracterizar o bairro 

Vicente Pinzon como um território extremamente pobre, baixíssimo índice de 

desenvolvimento humano, bastante populoso e inserido em uma rota de atratividade 

turística e interesse econômico. É nesse cenário que a ocupação Alto da Paz, em 

2012, apresenta-se. Por outro lado, é importante situar que essa região da cidade 

atravessou uma série de intervenções urbanísticas, sobretudo do Poder Público, 

com a finalidade de remodelar Fortaleza para contemplar as exigências da FIFA em 

                                                           
10

 Ver tabela 2 em anexo. 

11
 Ver tabela Ranking IDH Global 2014, do Relatório de Desenvolvimento humano de 2015. 

Disponível: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh -global.html. 

Acesso em 27 de setembro de 2017. 

. 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-global.html
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relação a sediar alguns jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014. A contradição 

que se apresenta, portanto, é entre um território pobre fruto de uma urbanização 

acelerada e mal planejada que acometeu boa parte das capitais brasileiras e 

grandes projetos de desenvolvimento econômico que possuem um potencial de 

impacto, ambiental, econômico e social, em regiões vizinhas. 

 As obras preparatórias para a Copa, entretanto, apenas aceleraram um 

processo urbanístico que já vinha se desenhando nos últimos anos, qual seja 

ligação direta de toda a orla de Fortaleza, buscando redesenhar áreas destoantes do 

padrão estético desejado, como Praia do Futuro, Praia de Iracema e Beira-Mar. O 

projeto “Aldeia da Praia”, formulado pela gestão municipal da Ex-Prefeita Luizianne 

Lins (2005-2012) e operacionalizado pela gestão do Prefeito Roberto Cláudio (2013-

2020), consiste em “uma espécie de nova Avenida Beira-Mar”, conforme palavras do 

antigo Secretário de Turismo de Fortaleza Salmito Filho. (QUEIROZ, 2013) 

 Portanto, é necessário aprofundar um pouco mais a compreensão sobre a 

orla fortalezense e o projeto de sucessivos governos municipais, em parceria com 

outros entes federativos, de intervenção nessa região. A partir desse estudo, 

podemos desenvolver com maior clareza o processo de ocupação das famílias da 

comunidade Alto da Paz e posterior despejo forçado, como essa trajetória se 

relaciona com uma dinâmica mais abstrata e conceitual de cidade e quais as 

interfaces com as diretrizes contidas na corrente socioambientalista já exposta 

nesse trabalho.  

 

3.1 QUEM É RICO MORA NA PRAIA 

 O Projeto Aldeia da Praia, lançado ainda em 2010 pela ex-Prefeita Luizianne 

Lins, propõe um calçadão de 1700 metros de extensão e uma grande praça, 

abrangendo uma área de 27.000 m², denominada “Jardim da Praia”. A intervenção 

foi pensada sobretudo para o bairro Serviluz, sendo apresentada como um 

equipamento turístico e urbanístico para a região. A obra foi orçada inicialmente em 

R$ 145 milhões de reais, sendo parte do recurso oriundo do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) 2 e outra parte do tesouro municipal. As obras 

chegaram a iniciar em 2013, entretanto não tiveram continuidade. A construtora 
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Beta, vencedora da licitação realizada no ano supracitado, desistiu de prosseguir a 

obra, cancelando o contrato firmado inicialmente. Em Junho de 2015, um novo 

processo licitatório foi instaurado, entretanto apenas uma empresa concorreu, sendo 

desclassificada logo em seguida por estar em recuperação judicial. (QUEIROZ, 

2013) 

 Além da previsão de construção da praça denominada “Jardim da Praia” e do 

calçadão, o projeto prevê ainda a entrega de mil residências (a serem construídas 

no terreno doravante ocupado pela comunidade Alto da Paz), reforma de outras mil 

residências e a regularização fundiária de famílias que não possuem o registro de 

suas moradias. Do ponto de vista urbanístico mais geral, o Aldeia da Praia propõe a 

requalificação de mais de 20 vias, bem como a urbanização do Espigão do Serviluz 

e recuperação ambiental de áreas degradadas. (QUEIROZ, 2013)  

 Esse processo de readequação urbanística em virtude de grandes projetos de 

intervenção por parte do poder público não é novo na zona litorânea de Fortaleza. A 

própria comunidade do Titanzinho, fortemente impactada pelo projeto Aldeia da 

Praia, é fruto de um processo bastante similar. Na década de 70, os pescadores que 

habitavam a região mais próxima à praia foram removidos em virtude da ampliação 

do Porto do Mucuripe, sendo transferidos para a área do Cais do Porto. O novo 

projeto também prevê uma série de remoções de famílias, que passariam a habitar 

em novos conjuntos habitacionais construídos pelo poder público, os quais incluem 

as casas que estão em construção no território que antes dava lugar à comunidade 

Alto da Paz.  

 Em virtude do grande potencial de reassentamento de uma série de famílias 

da região do Serviluz, um grupo de arquitetos e arquitetas se mobilizaram para 

elaborar um projeto alternativo de intervenção urbanística. Através do diálogo com 

os moradores do bairro, o novo projeto parte do pressuposto de mínima intervenção 

nas residências, otimização dos espaços vazios existentes dentro da comunidade e 

preservação da história e cultura do bairro e de quem reside nele, a saber: 

 
No Serviluz, constatou-se que, por mais que as condições de moradia 
venham melhorando nos últimos anos, segundo relato de moradores, ainda 
existem diversas situações de precariedade habitacional e de densidade 
excessiva, além da carência de espaços públicos de lazer de qualidade. 
Apesar disso, identificaram-se diversos espaços vazios dentro e nas 
imediações do Serviluz, evidenciando a contraditória dinâmica fundiária 
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urbana brasileira. Apesar de o atual Plano Diretor ter demarcado Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS) para a área, essas áreas, 
contraditoriamente, não foram consideradas no atual projeto Aldeia da 
Praia, previsto para a área. Existem grandes terrenos vazios dentro do 
polígono do Serviluz que não foram demarcados como ZEIS vazias (ou 
ZEIS tipo 3, de acordo com o Plano Diretor), tampouco foram considerados 
neste projeto. O caso mais significativo desses terrenos é o que abriga 
atualmente de maneira precária o Campo do Paulista. É um terreno utilizado 
a mais de meio século pelos moradores como área de lazer esportivo, 
porém com ameaças constantes de ser retomado pelo proprietário. Embora 
já tenham sido feitas várias promessas por parte do poder público, nunca se 
concretizou a aquisição do campo pela Prefeitura de Fortaleza. 
(VASCONCELOS, 2013, p. 153) 

  

Nosso trabalho não objetiva analisar de forma aprofundada o panorama 

urbanístico da zona litorânea de Fortaleza, em geral, e do Serviluz, em particular. 

Entretanto, tendo em vista que a remoção das famílias da comunidade Alto da Paz 

ocorreu tendo como justificativa a construção de um conjunto habitacional que iria 

servir de residência para as famílias do Titanzinho reassentadas pelo Projeto Aldeia 

da Praia, é importante ao menos diagnosticar o panorama urbanístico da região. 

Esse diagnóstico é importante, sobretudo para identificar os pontos de divergência 

entre o projeto proposto pela Prefeitura Municipal de Fortaleza e o projeto alternativo 

construído por um grupo de arquitetos em diálogo com a comunidade local 

(perspectiva que se aproxima do socioambientalismo conforme explanamos no 

segundo capítulo do trabalho).  

 O Projeto Aldeia da Praia prevê um polígono de intervenção que compreende 

1.990 imóveis. Dentre eles, 403 seriam removidos para dar lugar à Praça Jardins da 

Praia e outras 457 unidades habitacionais seriam impactadas pela reestruturação 

viária da região, em especial o alargamento da Avenida Zezé Diogo e das vias que 

dão acesso à praia. O percentual de remoção seria, portanto, de 43,21%. 

(VASCONCELOS, 2013).  O projeto alternativo parte do pressuposto de que é 

correta a preocupação em proporcionar espaços públicos de lazer e cultura bem 

como de melhorar as vias de acesso à praia e deslocamento interno no bairro. 

Entretanto, as alternativas propostas são distintas das elencadas no Aldeia da Praia, 

notadamente: ao invés de construir uma grande Praça que prevê em seu bojo a 

remoção de aproximadamente 400 residências, a proposta seria requalificar o 

Campo do Paulista, já utilizado pela comunidade. Ainda, em detrimento de alargar 

as vias supracitadas, o ideal seria melhorá-las em sua pavimentação, tendo em vista 
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que há largura necessária para a passagem de veículos. Nessa perspectiva, o 

percentual de imóveis removidos em comparação com o total inseridos no perímetro 

de intervenção cairia para 21,36%, aproximadamente metade do número previsto no 

projeto governamental. 

 Importante ressaltar que, além da óbvia diferença de proposição de cada 

projeto apresentado, há também uma discrepância do ponto de vista de como a 

política pública proposta foi formulada. O projeto alternativo, que prevê a retirada de 

um número substancialmente menor de famílias em comparação ao projeto Aldeia 

da Praia, é fruto de um diálogo direto com os moradores da área atingida, levando o 

conhecimento técnico a serviço das demandas da população nativa e de suas 

próprias propostas. Portanto, a formulação do projeto foi feito de maneira 

democrática e suas melhorias socializadas com o conjunto das pessoas residentes 

no local. Essa constatação guarda muita similaridade com o que apresentamos no 

primeiro e segundo capítulo em relação ao direito à cidade, sob o ponto de vista de 

David Harvey, e a corrente socioambientalista.  

 Por outro lado, o Projeto Aldeia da Praia foi encarado com bastante 

resistência pelos moradores do Titanzinho menos pelas alterações propostas do que 

pelo desconhecimento das efetivas mudanças que haveriam com a sua aprovação, 

a saber:  

 
Tínhamos uma reunião com o arquiteto do projeto essa semana, mas ficou 
pra próxima e ainda não sabemos dessas modificações. O medo é mesmo 
que as pessoas sejam retiradas daqui, até porque depois do que fizeram no 
Alto da Paz não colocaram um tijolo. (ARAUJO, 2015) 

 

Ao analisar o conteúdo do projeto, a situação não se altera, tendo em vista 

que o alargamento das vias internas à comunidade impacta especialmente o 

comércio da região, fazendo com que as pequenas atividades econômicas próprias 

da comunidade sejam deslocadas para outra área. Além disso, constata-se a 

inutilização de territórios vazios que existem dentro do Serviluz (que potencialmente 

poderiam servir a fim de reassentamento) bem como a opção de criar uma estrutura 

pública de lazer e cultura atentando-se à visibilidade turística (como 

manifestadamente apresentado pelo então Secretário de Turismo de Fortaleza) em 

detrimento à melhoria de um equipamento público já existente e amplamente 
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utilizado pela comunidade. Percebe-se, portanto, que a democracia e participação 

popular, componentes próprios do socioambientalismo e do efetivo direito à cidade, 

são afastados por consequência do privilégio aos interesses econômicos, marca 

hegemônica do capitalismo brasileiro e sua expressão estatal em termos de políticas 

públicas voltadas ao urbanismo.  

 O litoral de Fortaleza é alvo de uma incessante disputa em torno do território. 

Engana-se quem pensa que esse conflito está restrito entre quem reside no local e o 

poder público através de seus projetos e políticas públicas. Na verdade, esse 

processo remonta a uma disputa da cidade como um todo: sua concepção e sua 

perspectiva de desenvolvimento. Como vimos, o projeto de urbanização da zona 

litorânea da cidade perpassou sucessivos governos municipais, configurando-se, na 

verdade, como um projeto de Estado alicerçado em interesses econômicos. Foi feita 

uma curta retrospectiva histórica de grandes projetos que auxilia no entendimento 

sistemático do que se afirma: na década de 1970 através da remoção de parte de 

quem hoje habita o Titanzinho por causa do projeto de expansão do Porto do 

Mucuripe; a construção do novo terminal de Passageiros do Porto em 2014 em 

virtude das remodelações urbanísticas previstas com a finalidade de adequar a 

cidade para a Copa do Mundo de 2014; e mais recentemente o projeto Aldeia da 

Praia superficialmente abordado no presente capítulo.  

 Percebe-se que o conflito gira especialmente sobre a interação, nem sempre 

harmoniosa, entre o Porto do Mucuripe e a área urbana residencial que existe em 

seu entorno. Essa tese é confirmada pelo seu Plano Mestre (Maio de 2015), 

elaborado pelo Governo Federal, através da Secretaria de Portos da Presidência da 

República, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, a partir do 

Laboratório de Transportes e Logística, que, ao citar os pontos negativos 

relacionados ao ambiente interno do Porto, aponta:  

 
Conflito porto x cidade: ressalta a difícil expansão do porto diante do forte 
conflito entre o porto do Mucuripe e a cidade de Fortaleza, visto que a 
vocação portuária foi paulatinamente desacelerada nos últimos anos devido 
ao crescimento urbano, à ocupação urbana do entorno portuário, à ausência 
de planejamento da área portuária integrado ao planejamento urbano e ao 
diálogo insuficiente do porto com o município. (BRASIL, 2015, p. 191) 
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Constata-se, portanto, que a ocupação Alto da Paz estava imersa em um 

contexto urbanístico bastante delicado. Se for verdade que a região da cidade a qual 

estava inserida vivenciou um processo intenso de desenvolvimento econômico nos 

últimos anos, também é verdade o fato de esse desenvolvimento possuir inúmeras 

contradições com a realidade social ao seu redor, notadamente a partir da ausência 

de mecanismos democráticos sólidos de planejamento, monitoramento e 

apropriação de seus resultados. A partir desse panorama histórico, social e 

econômico, afasta-se, de cara, uma percepção subjetivista da realidade, a qual 

analisa os fenômenos meramente a partir da análise da vontade dos sujeitos sociais. 

Ao desenhar a trajetória histórica do bairro Serviluz e da orla fortalezense, pretende-

se instaurar um ponto de partida o qual contextualiza a própria ação de ocupar um 

território abandonado e o desenrolar desse processo.  

 

3.2 DA OCUPAÇÃO AO DESPEJO 

 Como já afirmamos anteriormente, a ocupação Alto da Paz iniciou-se em 18 

de Setembro de 2012. Cerca de 400 famílias, na época, ocuparam um terreno de 

116 mil m² que estava abandonado há mais de 40 anos. Constatou-se após a 

instalação das famílias no local que este, na verdade, havia sido comprado pela 

Prefeitura Municipal de Fortaleza da Nacional Investimentos e Participações Ltda. 

para a construção de um conjunto habitacional que serviria de moradia para mais de 

800 famílias removidas do Titanzinho por ocasião das alterações urbanísticas 

consequentes do projeto Aldeia da Praia (já estudado no presente trabalho). 

(OPERAÇÃO DESAPROPRIA..., 2014) 

 A Prefeitura de Fortaleza ajuizou ação de reintegração de posse com pedido 

liminar cerca de um mês após a ocupação, qual seja o dia 23 de Outubro de 2012. 

Logo no início da petição inicial que deu origem ao processo nº 0040205-

12.2012.8.06.0001, a Prefeitura, representada em juízo pela Procuradoria Geral do 

Município, através da Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente (PROURMA), 

arremata:  

 
A presente ação trata da reintegração de posse de imóvel destinado à 
construção de 1.100 casas populares. A liminar é premente, por dois 
motivos principais: primeiro, a invasão é ainda recente. O transcorrer do 
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tempo dificultará enormemente o restabelecimento da posse do bem; 
segundo, mais de vinte e quatro milhões de reais destinados ao projeto, 
pela União Federal, por meio do PAC 2 e Minha Casa, Minha Vida, podem 
ser perdidos, dada a impossibilidade de atendimento dos prazos 
pertinentes. (FORTALEZA, 2012, p.1) 

 

O próprio decreto que declarou o interesse social no terreno para fins de 

desapropriação apontava que a finalidade era o “remanejamento das comunidades 

atingidas pelo referido projeto (Aldeia da Praia) para terrenos nas proximidades do 

local e que não apresentem risco ambiental, onde serão edificadas as novas 

unidades habitacionais”. (FORTALEZA, 2012, p.9) 

 Com o exposto até aqui, é possível traçar algumas reflexões. É facilmente 

perceptível que a intervenção do poder público no território ocupado pela 

comunidade Alto da Paz estava diretamente associada com o início da obra do 

projeto Aldeia da Praia e o cumprimento de prazos estabelecidos com a União, os 

quais não foram instituídos através de consulta com as comunidades locais. Vimos 

anteriormente que a urgência da Prefeitura de Fortaleza em tomar providências para 

a construção do Aldeia da Praia não foi acompanhada pelas comunidades locais. Ao 

contrário, o projeto foi visto com bastante desconfiança pelos moradores, sobretudo 

pelo impacto comercial que trazia à economia local e pelo índice alto de 

remanejamento habitacional por consequência da construção de uma praça com 

aproximadamente 27.000 m². Portanto, a urgência do Poder Público em intervir 

nessa área certamente não se baseava nas necessidades prementes da população 

local supostamente interessada no prosseguimento do planejamento estatal.  

 Existe um rico debate na doutrina jurídica sobre ordens jurídicas paralelas à 

ordem Estatal. A partir do problema levantado no parágrafo anterior, chega-se a 

essa discussão, particularmente pelo fato de a Prefeitura Municipal de Fortaleza 

justificar suas intervenções urbanísticas a partir de sua própria conveniência 

administrativa, e não a partir do interesse da comunidade local. Boaventura de 

Sousa Santos, sociólogo português, ao analisar o fenômeno da pluralidade jurídica, 

aduz:  

 

Existe uma situação de pluralismo jurídico sempre que no mesmo espaço 
geopolítico vigoram (oficialmente ou não) mais de uma ordem jurídica. Esta 
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pluralidade normativa pode ter uma fundamentação econômica, rácica, 
profissional ou outra; pode corresponder a um período de ruptura social como, por 
exemplo, um período de transformação revolucionária; ou pode ainda resultar, 
como no caso de Pasárgada, da conformação específica do conflito de classes numa 
área determinada da reprodução social – neste caso, a habitação. (SANTOS, 1973 
apud SANTILLI, 2005, p. 154) 

  

Vale ressaltar, entretanto, a tentativa de conciliação promovida pelo Município 

de Fortaleza através da visita in loco feita pela Coordenação de Políticas 

Comunitárias e Coordenação de Assistência Social da HABITAFOR, bem como a 

partir de uma reunião convocada pelo Ministério Público Estadual a qual estavam 

representantes da Administração municipal e de lideranças comunitárias do Alto da 

Paz. Não obstante a tentativa fracassada de resolução do conflito de forma 

extrajudicial, é imperioso reconhecer que o caminho administrativo trilhado pelo 

Poder Executivo deve prevalecer em relação ao ingresso de ação de reintegração 

de posse, ao menos em um primeiro momento.  

 O processo foi distribuído para a 9ª Vara da Fazenda Pública e a decisão 

interlocutória foi proferida pela Exma. Juíza de Direito Ana Cleyde Viana de Souza 

em 29 de Outubro de 2012. Vale ressaltar a presteza com a qual foi decidida a 

demanda ajuizada pela Prefeitura, a saber cerca de 1(uma) semana após o 

peticionamento. A magistrada reconhece a posse do terreno pelo poder público 

municipal, bem como identifica o esbulho promovido pelas famílias. Entretanto, em 

sua decisão, manifestou cautela e prudência, as quais devem ser observadas pelo 

Poder Judiciário ao analisar demandas tão complexas e que afetam a vida 

diretamente de milhares de pessoas:  

 
No entanto, deve ser considerado em concessão da liminar nas invasões 
multitudinárias muita cautela e probidade do julgador, eis que uma vez 
concedida ou denegada poderá envolver enormes repercussões 
econômicas e sociais. É importante frisar que o fato do juiz conceder desde 
logo a liminar, não implica no seu imediato cumprimento, pois o resultado no 
processo decisório pode implicar em flagrante violação de direitos 
fundamentais. (CEARÁ, 2012, p. 76) 

  

A magistrada, portanto, deferiu o pedido liminar protocolado pela Prefeitura, 

entretanto suspendeu o cumprimento do mandado reintegratório por três dias a fim 

de ser realizado o cadastro das famílias nos órgãos competentes do Poder 

Executivo para prestação habitacional em programas de moradia, especialmente 
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aqueles vinculados ao Projeto Aldeia da Praia. Ao fundamentar sua decisão, a 

Exma. Juíza expressa textualmente sua fundamentação jurídica, a saber a 

adequação dos ditames legais aos princípios estabelecidos da Justiça Social, bem 

como a interpretação textual à luz da principiologia constitucional consagrada na 

Carta Maior de 1988.  

 Deve-se elogiar a decisão proferida pela magistrada, tendo em vista que não 

afastou os diplomas legais que regem o direito à propriedade no Brasil, bem como 

não utilizou uma hermenêutica positivista que pouco se atém à realidade social e 

eventuais violações a direitos fundamentais que uma decisão fundamentada apenas 

na legislação civil pode gerar. Ao contrário, a decisão expressamente pontua essas 

duas alternativas supracitadas e voluntariamente percorre um caminho que, por um 

lado, não causa insegurança jurídica e, por outro, não agrava a condição miserável, 

do ponto de vista econômico, de centenas de famílias. Vale ressaltar que o 

socioambientalismo, abordado no capítulo passado, se materializa em diversos 

diplomas legais, notadamente a Constituição Federal de 1988. A decisão que 

concede o pedido liminar de reintegração se aproxima do socioambientalismo na 

medida em que não se omite em relação à histórica violação do direito à moradia 

que as famílias ocupantes do terreno estão submetidas, mesmo que priorize o 

atendimento ao direito à propriedade alegado pela petição inicial.  

 As famílias foram representadas pelo Escritório de Assessoria Jurídica 

Popular Frei Tito de Alencar, órgão vinculado à Comissão de Direitos Humanos e 

Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na contestação 

protocolada pelo Escritório no dia 24 de Janeiro de 2013, alegou-se que as famílias 

que ora residiam no terreno objeto da ação, na verdade, moram na região litorânea 

há décadas, firmando uma relação com o território que é maior do que apenas a de 

habitação, mas sim uma relação pautada em aspectos culturais, laborais e 

comunitários. Entretanto, com o passar dos anos, as famílias foram paulatinamente 

se deslocando para áreas periféricas, sobretudo através do mecanismo da 

especulação imobiliária (já explanada nesse trabalho). Ainda, a parte contestante 

aduz que grande parte dos territórios na região litorânea foram grilados e que sua 

propriedade remonta a familiares dos que formaram a comunidade Alto da Paz. Por 

último, ao abordar os fatos da lide, a parte questiona o despejo em prol do 

prosseguimento das obras do Projeto Aldeia da Praia, tendo em vista que as famílias 
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destinatárias das habitações a serem construídas no terreno já possuem casas e 

majoritariamente são críticas às intervenções urbanísticas previstas na região. 

Portanto, haveria uma contradição que a Prefeitura estaria promovendo. 

 Do ponto de vista do direito, é abordada a função social da propriedade 

através do Artigo 5º, caput, e Artigo 182, XXII e XXIII da Constituição Federal, bem 

como o Plano Diretor de Fortaleza, Lei Complementar nº. 62/2009, que no seu Artigo 

3º elenca critérios de atendimento à função socioambiental da propriedade. A parte 

ré argumenta que o Projeto Aldeia da Praia desrespeita os ditames legais 

estabelecidos no Plano Diretor e na Lei Orgânica do Município, notadamente o 

regulamento acerca das Zonas Especiais de Interesse Social (instrumento jurídico 

que atenua o fenômeno da especulação imobiliária) e suas consequências do ponto 

de vista da gestão do território. Por último, um outro aspecto abordado pela 

contestação é o princípio da gestão democrática da cidade, consagrado no Plano 

Diretor e no Estatuto das Cidades. Sobre o assunto, faz-se importante a citação:  

 
Assim, é evidente que a instalação do Projeto Aldeia da Praia deve contar 
com a participação tanto da comunidade que será atingida com a remoção, 
no caso a comunidade do Titanzinho, no Serviluz; quanto da comunidade 
onde será instalado o projeto habitacional, no caso a comunidade do Alto da 
Paz, Morro da Vitória e adjacências (Castelo Encantado), para quem NÃO 
HÁ PREVISÃO DE CONTEMPLAÇÃO com o projeto, embora já estejam 
estabilizadas na região e tenham grande demanda de moradia. (CEARÁ, 
2013, p. 172) 
 
 

 Percebe-se, de cara, que a abordagem feita pelas famílias do Alto da Paz, 

representadas pelo Escritório Frei Tito, assemelha-se bastante aos ditames do 

socioambientalismo e do direito à cidade, especialmente pela reivindicação de 

participação direta do planejamento das intervenções associadas ao Projeto Aldeia 

da Praia e pela necessidade das demandas imediatas das famílias estarem 

contempladas nas propostas de políticas públicas promovidas pela Administração 

Municipal. Alega-se que essas reinvindicações não foram atendidas e que, portanto, 

a Prefeitura estaria violando diversos princípios constitucionais que se associam à 

legislação urbanística, notadamente o Plano Diretor, a nível municipal, e o Estatuto 

das Cidades, a nível federal.  

 A Prefeitura de Fortaleza, representada em juízo pela Procuradoria Geral do 

Município, protocolou uma petição de cumprimento da decisão judicial no que 
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concerne ao cadastramento das famílias que residiam no terreno objeto da ação a 

fim de registrá-las em programas de moradia, notadamente o Projeto Aldeia da 

Praia. A petição é datada de 23 de Abril de 2013 e, por outro lado, reforça o pedido 

de cumprimento do despejo da comunidade, o qual, mesmo que concedido pela 

Exma. Juíza em sua decisão interlocutória, não fora executado até a data 

supracitada. Em 09 de Maio de 2013, a parte ré se manifestou alegando haver 

discrepância entre as famílias cadastradas pelo Município na ocasião do 

cumprimento da decisão interlocutória e o cadastro realizado pelas lideranças 

comunitárias do Alto da Paz.  

 No dia 23 de Setembro de 2013, a Exma. Juíza Joriza Magalhães Pinheiro, da 

9ª Vara da Fazenda Pública, reiterou a decisão proferida no sentido de proceder à 

reintegração de posse, expedindo ofício de providência por parte do Comandante 

Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará no dia 30. Entretanto, o Município 

solicitou adiamento do cumprimento da ordem de despejo por proceder à “tentativa 

de uma última composição”, tendo em vista que o fato de estar munido de um 

mandato de reintegração poderia servir de elemento de persuasão das famílias a 

procederem a um acordo. Não obstante haver questionamentos acerca de uma 

mediação feita através da ameaça, há de se reconhecer o esforço do ente público 

em uma solução que não seja marcada pela violência.  

 No dia 10 de Outubro, houve uma reunião de negociação que contou com a 

participação de representantes da Prefeitura Municipal de Fortaleza, da Câmara 

Municipal, Escritório Frei Tito de Alencar e lideranças comunitárias. Na reunião, foi 

acordado que o despejo não aconteceria de forma violenta e que seria montado um 

grupo de trabalho envolvendo a Administração Pública, comunidade e outras 

instituições relacionadas à temática. Pouco mais de um mês após a reunião (18 de 

Novembro), a comunidade Alto da Paz formalizou sua proposta de conciliação aos 

órgãos públicos envolvidos, a qual indicava: a comunidade permanecer em parte do 

terreno, ao passo que a parcela restante se destinaria à construção das unidades 

habitacionais bem como a proposição de a Prefeitura Municipal adquirir um outro 

terreno próximo à comunidade a fim de realizar o reassentamento.  

 As propostas formuladas pela comunidade, entretanto, foram negadas, 

inclusive o pedido posterior feito pelas famílias para que fossem incluídas no 
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Programa de Aluguel Social do Município. A contraproposta da Prefeitura consistiu 

em um pagamento mensal de R$ 100,00 (cem reais) para cada família que 

aceitasse o acordo, gerando uma grande frustração na comunidade, tendo em vista 

que havia a expectativa de uma resolução alternativa do conflito que fosse 

satisfatória para as famílias ocupantes. Nesse sentido, foi protocolada uma petição 

no dia 19 de fevereiro de 2014 à Exma. Juíza da 9ª Vara da Fazenda Pública para 

que determinasse mais uma audiência de conciliação. A desapropriação, entretanto, 

aconteceu no dia seguinte – 20 de fevereiro. 

 O cenário da desocupação, promovida pela Polícia Militar, se assemelhava a 

uma cena de guerra: algumas famílias correram para retirar seus pertences de casa 

antes de perdê-los para os tratores; outras, por sua vez, optaram por resistir à 

desapropriação e queimar roupas e colchões para impedir o avanço da polícia; e 

destroços no chão por consequência da demolição das casas. Cerca de 350 famílias 

residiam no terreno e formavam a ocupação Alto da Paz no momento do 

cumprimento da ordem de reintegração, ficando 4 pessoas feridas por causa do 

conflito instaurado entre as forças de segurança pública e um grupo de moradores 

da região.  

 A desapropriação do Alto da Paz foi amplamente noticiada pela imprensa, 

sobretudo através dos veículos locais e regionais de comunicação:  

Uma operação envolvendo 200 homens da Polícia Militar, Polícia Civil, 
Guarda Municipal, Defesa Civil e AMC começou a desapropriação, na 
manhã desta quinta-feira (20), de cerca de 350 famílias que vivem na 
Comunidade Alto da Paz, no Vincente Pinzón. Parte dos moradores resiste 
à retirada. Alguns queimaram um colchão, entulhos e papelão em 
protesto. A operação conta, ainda, com 300 homens da capatazia – 
responsáveis da Prefeitura por carregar os caminhões com os pertences 
dos moradores – e só deve terminar com a retirada de todos os moradores 
e demolição de todas as casas. (OPERAÇÃO DESAPROPRIA..., 2014, 
grifos nossos) 

 

3.3 AS FAMÍLIAS DO ALTO DA PAZ E O DIREITO À CIDADE 

 Ocorrido o despejo, as famílias, representadas judicialmente pelo Escritório 

Frei Tito de Alencar, continuaram a requerer em juízo a designação de audiência de 

conciliação, tendo em vista que a desapropriação aconteceu sem que fossem 

encerradas todas as possibilidades de resolução do conflito mediante o diálogo. 

Portanto, no dia 21 de Julho, foi protocolada uma petição a qual solicitava uma 
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audiência de conciliação a fim de que a Prefeitura Municipal de Fortaleza 

apresentasse a relação de moradores a serem contemplados pelas unidades 

habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como os que fariam jus ao 

benefício do Aluguel Social, previsto pela Lei Municipal nº 9.682/10.  

 A audiência ocorreu no dia 23 de Outubro de 2014, estando presentes a 

Exma. Juíza de Direito Ana Paula Feitosa Oliveira, representante da Procuradoria 

Geral do Município de Fortaleza e representante do Escritório de Advocacia e 

Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar. O acordo firmado foi que o 

Município iria apresentar em até 30 dias a relação de famílias que foram retiradas do 

território e que estão cadastradas no Minha Casa Minha Vida, destacando que na 

hipótese de elas serem beneficiadas preliminarmente por outros programas e 

políticas públicas, não iriam ter direito ao benefício do acordo administrativo firmado 

com a HABITAFOR. A PGM através de sua Procuradoria de Urbanismo e Meio 

Ambiente (PROURMA) apresentou no processo, no dia 21 de Novembro, uma 

relação de 328 famílias cadastradas, sendo o último ato processual de mérito na 

ação.  

 Entretanto, uma nova ação correlata foi ingressada no dia 10 de Outubro: a 

Defensoria Pública do Estado do Ceará, através do Núcleo de Habitação e Moradia, 

ajuizou uma ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada em face do Município de Fortaleza e da Fundação de Desenvolvimento 

Habitacional de Fortaleza – HABITAFOR. Os pedidos constantes da petição eram a 

realização, por parte da HABITAFOR, do cadastro de todas as famílias do Alto da 

Paz; a inclusão imediata de todas as famílias no programa de aluguel social do 

Município para posterior realocação nas unidades habitacionais construídas no 

terreno anteriormente ocupado pela comunidade Alto da Paz; condenação do 

Município de Fortaleza ao pagamento de indenização às famílias por danos morais e 

materiais por ocasião do despejo violento cometido; e a realização de um novo 

cadastro apresentado em juízo que agregue as famílias indicadas pelas lideranças 

comunitárias representadas na ação pela Defensoria Pública. 

 A ação foi distribuída à 7ª Vara da Fazenda Pública, entretanto, a pedido do 

Município de Fortaleza, foi concedida a conexão processual, tendo em vista a 

similitude da causa de pedir (ocupação de um terreno situado na intersecção das 
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Ruas José Setubal de Sousa e Ismael Pordeus, no Morro Santa Teresinha) em 

relação à ação de reintegração de posse já explanada neste trabalho. A decisão de 

conexão foi proferida apenas em 19 de Junho de 2015, aproximadamente 8 meses 

após o ingresso da ação civil pública por parte da Defensoria do Estado do Ceará.  

 Por ocasião da redistribuição processual em virtude da conexão, a ação 

(0899146-48.2014.8.06.0001) foi para o gabinete da Exma. Juíza de Direito Joriza 

Magalhães Pinheiro, da 9ª Vara da Fazenda Pública do Estado do Ceará. A Douta 

Magistrada denegou os pedidos formulados em sede de antecipação de tutela 

utilizando uma fundamentação crítica ao ativismo judicial, a saber:  

 
Diante de todas essas observações, conclui-se que o controle judicial de 
políticas públicas somente é possível quando os demais poderes agirem 
mal, quando constatada ofensa a direito fundamental por determinada 
política pública, ou pela inexistência dela, tudo devidamente demonstrado 
nos autos e sem perder de vista que a prioridade é para a opção técnica da 
administração. (CEARÁ, 2015, p. 452) 

  

O entendimento da magistrada, entretanto, foi que não restou caracterizada 

ofensa a direito fundamental, mas sim que a reintegração de posse consistia como 

condição para que o Município pudesse realizar as obras de construção de mais de 

mil unidades habitacionais a fim de realocar as famílias impactadas pelo Projeto 

Aldeia da Praia. Nesse sentido, a Exma. Juíza arremata entendendo que “a 

antecipação da tutela (...) acarretaria, além de prejuízo direto aos munícipes 

previamente cadastrados como beneficiários das referidas unidades habitacionais, o 

inevitável descrédito do Poder Municipal na implementação das políticas públicas e 

motivação para outras invasões de bens públicos.” (CEARÁ, 2015, p.453)  

 Do ponto de vista processual-jurídico, tanto a ação civil pública quanto à ação 

de reintegração de posse não foram movimentadas de maneira relevante desde 

então. Entretanto, é forçoso constatar que grande parte da argumentação jurídica 

desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Fortaleza não teve correlação fática, 

sendo utilizada meramente como retórica. Como vimos ao longo do presente 

capítulo, em ambas as ações a Procuradoria Geral do Município alegou a urgência 

em retirar as famílias ocupantes do terreno, tendo em vista que os recursos oriundos 

do Governo Federal a fim de implantar o Projeto Aldeia da Praia, bem como a 
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própria construção das unidades habitacionais no Vincente Pinzón, estariam 

condicionados à retirada das famílias da comunidade Alto da Paz.  

 Entretanto, as obras do conjunto habitacional demoraram bastante para terem 

início: “O terreno de 116 mil m² não foi sequer mexido e parte do tapume que o 

protege foi derrubada. Há um ano, cerca de 400 famílias foram despejadas do local, 

que recebia o nome de comunidade Alto da Paz.”(OLIVEIRA, 2015) A Prefeitura, 

durante as reuniões de conciliação apresentavam que em 18 meses as casas 

seriam entregues às famílias, bem como se comprometeu ao pagamento de 

R$100,00 a quem manifestou adesão a sua proposta, o que ocorreu apenas por um 

curto período de tempo.  

 Em Janeiro de 2015, uma nova ocupação foi realizada no terreno, entretanto 

as famílias que participaram negociaram no mesmo dia com a HABITAFOR uma 

saída pacífica. Os moradores do Alto da Paz, entretanto, realizaram uma série de 

manifestações e de denúncias sobre o atraso das obras, evidenciando a contradição 

entre o que foi dito a eles no contexto de sua ocupação e o que estava acontecendo 

na prática. Nesse mesmo sentido, as obras do Projeto Aldeia da Praia, como foi 

abordado no início do capítulo, também atrasaram bastante, estando completamente 

paradas em 2017. 

 Ao longo deste capítulo, analisamos as decisões judiciais concernentes ao 

Alto da Paz sob a ótica do que era apresentado em juízo pelo Município, 

notadamente o periculum in mora em virtude dos repasses federais necessários 

para o regular prosseguimento do Projeto Aldeia da Praia. Não obstante as decisões 

favoráveis, percebemos que o despejo das famílias em nada contribuiu para que as 

obras obtivessem celeridade. Percebe-se, portanto, que o requisito de legitimidade 

das ações do poder público não se extrai dos interesses das pessoas afetadas 

(moradoras do Alto da Paz, Serviluz e Titanzinho) tampouco do interesse público, 

mas sim da mera conveniência administrativa.  

 Na verdade, a posição da Prefeitura Municipal de Fortaleza em agir com 

truculência em diversos momentos, excetuando-se as importantes e necessárias 

tentativas de diálogo com representantes das comunidades, foi contra produtiva, 

tendo em vista que arcou com mais custos do dinheiro público para retirar mais 

outras duas ocupações no terreno, bem como os gastos necessários para manter a 
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vigilância do local. Além disso, sua atuação contribuiu para desestabilizar a vida de 

uma série de famílias que foram retiradas do local com o único compromisso de 

serem inseridas em um cadastro habitacional a fim de inclusão em programa ou 

política pública.  

 Pode-se abstrair a postura da Prefeitura Municipal de Fortaleza com a 

finalidade de observar elementos gerais que caracterizam o padrão de contradição 

urbana nas cidades brasileiras. Em geral, os bairros ricos possuem acesso a uma 

vasta gama de bens de consumo e serviços públicos, ao passo que os bairros 

periféricos são caracterizados por sua completa ausência. Mesmo com uma 

legislação favorável do ponto de vista do estabelecimento de princípios e diretrizes, 

ela falha em relação à instituição de mecanismos concretos de efetivação de tais 

princípios (VALENÇA, 2014). No caso em tela, o que pôde se observar foi uma 

postura inadequada sob a égide dos princípios constitucionais já colacionados neste 

trabalho. Entretanto, é difícil falar em ilegalidade propriamente dita, tendo em vista 

que não há regulamentação sistematizada em instrumentos legais urbanísticos 

municipais que possam servir de parâmetro para coibir intervenções estatais 

contrárias ao interesse público.  

 A partir desse entendimento, é necessário ressaltar que em diversos 

momentos a interação da comunidade com o poder público, notadamente a 

Prefeitura Municipal, não se deu sob bases democráticas tampouco que se 

adequasse aos ditames do socioambientalismo. O desfecho do processo é 

paradigmático nesse sentido: o terreno, que anteriormente à ocupação não possuía 

nenhuma função social, continuou sem exercer essa dimensão da propriedade 

enquanto uma série de famílias que, pelo menos momentaneamente, conquistaram 

uma estabilidade, mesmo com os limites próprios de uma ocupação, de moradia, 

retornaram à condição anterior sem, em curto prazo, ter um horizonte de mudança 

de sua situação. 

 É necessário se perguntar, portanto, em que medida o desfecho da ocupação 

Alto da Paz dialoga com os problemas históricos das cidades brasileiras abordados 

no início deste trabalho. Obtendo uma resposta ou pelo menos elementos que 

auxiliam à explicação dessa realidade, pode-se pensar em interações diferentes que 

estejam à serviço do direito à cidade, do socioambientalismo e da profunda 
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participação e gestão da população, em especial dos mais pobres, das políticas 

públicas planejadas e executadas pelo Estado. 
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4. CONCLUSÃO 

 O direito à moradia está inserido no rol dos direitos humanos consagrados na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, bem como é um dos direitos 

sociais positivados na Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 6º. Constitui-se, 

portanto, como um dos pressupostos da dignidade da pessoa humana necessário 

para a reprodução da vida. Sua inquestionável normatização, entretanto, não 

corresponde à realidade da maioria das cidades brasileiras. 

 O processo de urbanização que vivenciou a sociedade brasileira é traço 

característico sobretudo da segunda metade do século XX. A transição da economia 

brasileira, passando de uma base essencialmente agrícola para exportação em 

direção a um modelo industrial voltado ao consumo interno, é o cenário estrutural 

que explica em grande medida a composição demográfica majoritariamente urbana 

do Brasil. Em apenas 30 anos, da década de 40 à de 70, o percentual da população 

que residia em zonas urbanas saltou de 31% para 56%12. 

 A urbanização acelerada fruto do processo de industrialização não foi 

acompanhada por um planejamento urbanístico estatal, entretanto. Ressalvadas 

algumas exceções, a característica geral desse processo foi um inchaço urbano 

através do grande deslocamento de pessoas da zona rural em direção às cidades 

brasileiras sem uma estrutura social que proporcionasse condições objetivas de 

abriga-las com dignidade. Logo, condições precárias de habitação, como o aluguel, 

coabitação e assentamentos informais, passaram a ser uma realidade de grande 

parte das famílias brasileiras. 

 As demandas sociais ligadas à habitação não se resumem à falta de estrutura 

de casas, mas todo um conjunto de relações que se complexificam a partir da vida 

nos centros urbanos. As periferias brasileiras, marcadas por formas precárias de 

habitação, convivem com índices baixíssimos de saneamento, o que por si guarda 

relação com problemas de saúde. É necessário ressaltar também graves problemas 

associados ao meio ambiente (deslizamentos e enchentes), mobilidade urbana 

(grandes tráfegos) e a violência. 

                                                           
12

 Conferir tabela 1 em anexo. 
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 O direito à cidade, portanto, não deve ser concebido como um amontoado de 

direitos básicos fragmentados que se sobrepõem e não interagem, mas sim como 

um conjunto orgânico que possui diversas dimensões. David Harvey (2008), 

geógrafo britânico que possui contribuições bastante relevantes para a definição 

conceitual do “direito à cidade” bem como sua materialização em políticas públicas, 

afirma que “o direito à cidade está muito longe da liberdade individual de acesso a 

recursos urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos pela mudança da cidade”. 

Logo, é necessário compreender a cidade como o local de reprodução da vida 

humana, a qual demanda o atendimento integral de diversas variáveis que se 

complementam.  

 A caracterização de direito à cidade que Harvey (2008) formula consiste na 

possibilidade de apropriação coletiva do que a sociedade produz. A partir da leitura 

dos fenômenos urbanísticos de Paris durante Napoleão Bonaparte e dos Estados 

Unidos pós Segunda Guerra Mundial, o autor identifica uma relação importante entre 

a crise capitalista de produção e o redesenho das cidades. A perspectiva que ele 

apresenta, portanto, reside no controle democrático da produção de bens e 

mercadorias por parte da maioria da população, bem como da apropriação coletiva 

de seus resultados. 

 A perspectiva de exercício do controle democrático por parte da população 

encontra correspondência direta com a corrente doutrinária produzida na década de 

70 que procurava evidenciar uma alternativa política e econômica, a saber, o 

socioambientalismo. Esta corrente surge no contexto de, sob o ponto de vista 

político, intensa falta de democracia e pouca intensidade democrática, bem como, 

sob a ótica econômica, a opção por parte dos governos militares de consolidar a 

indústria de base brasileira através de grandes empreendimentos construídos à 

custa de impactos ambientais e sociais bastante relevantes.  

 O socioambientalismo rapidamente obteve expressão legal através da 

Constituição Federal de 1988, notadamente a proteção constitucional ao meio 

ambiente dada pela Carta Magna. O artigo 225 da Constituição  assegura que “todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado(...), impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações” (1988). No bojo da normatização de ditames socioambientalistas, 
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deve-se também enriquecer o estudo através de dois princípios que a doutrina 

formulou: princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal e o princípio da 

participação democrática na gestão dos recursos ambientais.  

 A Constituição Cidadã, ainda, assegurou diversos instrumentos jurídicos 

possíveis de serem utilizados para a defesa de direitos difusos: ação popular e ação 

civil pública. A primeira pode ser movida por qualquer cidadão e tem por objeto a 

anulação de ato lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio 

ambiente e patrimônio histórico e cultural. A ação civil pública, por sua vez, pode ser 

proposta pelo Ministério Público e por associações legalmente constituídas e tem 

por objeto a proteção de patrimônio público e social, meio ambiente e de outros 

interesses difusos.  

 O socioambientalismo também encontra resguardo constitucional ao 

analisarmos o capítulo “Da Política Urbana”, o qual consagra a função 

socioambiental da cidade. Os dois dispositivos (artigos 182 e 183) estabelecem que 

“a política de desenvolvimento urbano (...) tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus 

habitantes”. Ainda, consolida o instrumento jurídico da “função social da 

propriedade”, estabelecendo condicionantes coletivos à fruição da propriedade 

privada.  

 Do ponto de vista infraconstitucional, o socioambientalismo possui extensão 

sobretudo em sistemas legais de proteção ambiental. Através da incorporação de 

tratados internacionais ao patrimônio normativo pátrio, o Brasil editou diversas leis, a 

saber: lei 6.938/81 (Política Nacional de Meio Ambiente), lei 9.433/97 (Sistema 

Nacional de Recursos Hídricos) e lei 9.985 (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza). Pode-se perceber, portanto, que as leis com fundamento 

no socioambientalismo possuem uma dimensão mais totalizante do fenômeno 

social, e não meramente uma preocupação ambiental. 

 O contexto cultural e político que era presente na ocasião da consolidação do 

socioambientalismo como corrente doutrinária ligava-se muito à resistência 

ambiental que populações tradicionais encampavam face o projeto modernizante da 

ditadura militar. Portanto, é necessário ressaltar a importância dessa parcela da 

sociedade brasileira dentro da discussão sobre o socioambientalismo, em especial 
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sua forma alternativa de organização produtiva e, portanto, interação com a natureza 

e os recursos primários. 

 Aqui, afasta-se o ideário preconceituoso de “progresso”, o qual impõe às 

populações tradicionais um local reservado ao “atrasado” e que, portanto, merece 

ser superado. Na verdade, a diferente dimensão dada ao terreno pelos povos 

indígenas, por exemplo, ao compararmos com a lógica da especulação imobiliária 

nas cidades brasileiras, possui um forte vínculo com os ditames de direito à cidade 

propostos por Harvey (2008) já explanados no trabalho. Há que se pensar em 

políticas públicas que respeitem a diversidade étnica da população brasileira, e não 

adotar o discurso da “modernidade” que sufoca qualquer perspectiva alternativa de 

interação com a natureza e de se relacionar com o território onde se habita. 

 Do ponto de vista da jurisprudência, é inegável a constatação que o 

paradigma da absolutização do direito à propriedade, signo que marca fortemente o 

direito civil brasileira, é respeitado pelos magistrados. Entretanto, ao analisarmos 

algumas decisões judiciais importantes no que concerne ao socioambientalismo, 

pode-se perceber que o instituto da função social da propriedade vem sendo 

adotado e privilegiando, portanto, comunidades tradicionais e o uso mais coletivo de 

terrenos abandonados. Do ponto de vista ambiental, as obrigações de prevenção e 

reparação são adotadas por empreendimentos, mitigando seu potencial lesivo ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

 Ao analisarmos um caso específico, qual seja da comunidade Alto da Paz, 

pôde-se perceber uma interação conflituosa entre um bairro extremamente pobre 

(Vicente Pinzón) localizado em uma região com interesse externo de exploração 

econômica e uma grande estrutura voltada essencialmente ao turismo, como é o 

Porto do Mucuripe e suas sucessivas reformas e ampliações. Ainda, essa interação 

sofre mais tensões ao confrontar o projeto Aldeia da Praia formulado pela Prefeitura 

Municipal de Fortaleza e as demandas mais básicas e primárias dos moradores do 

bairro. 

 A partir dessa obra, um terreno outrora ocupado por cerca de 400 famílias 

passou a ser ameaçado de reintegração de posse, tendo em vista que seria utilizado 

para reassentamento das famílias do Titanzinho impactadas pelo Projeto Aldeia da 

Praia. O argumento de que os “invasores” estariam atrapalhando a Prefeitura de 
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efetuar o direito à moradia adequada foi importante para o convencimento dos 

magistrados que lidaram com o caso. Entretanto, ao analisarmos a cronologia da 

ação movida, percebemos que, mesmo após o despejo, durante vários meses as 

obras de construção das unidades habitacionais não tiveram início, o que acarretou 

mais outras duas ocupações no terreno, entretanto facilmente negociadas. 

 Foi concluído, portanto, que a forma como se deu a ação da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza junto às 400 famílias da comunidade Alto da Paz representa 

discrepâncias no que foi analisado sobre os ditames do “direito à cidade”, por um 

lado, e do socioambientalismo, por outro. A intervenção estatal não possuía 

prolongamento do ponto de vista da legitimidade no interesse da população, mas 

sim na conveniência administrativa. A falta de democracia no processo de 

planejamento e apropriação dos eventuais benefícios marca justamente o 

distanciamento do que se desenhou como uma cidade ideal e que respeita os 

ditames socioambientais presentes no capítulo “Da Política Urbana”, inserido na 

Constituição Federal de 1988.  

 Só é possível conceber uma cidade ecologicamente equilibrada, 

economicamente pujante e socialmente justa ao estabelecer mecanismos 

democráticos de planejamento de políticas públicas, monitoramento de suas ações, 

avaliação de seus resultados e apropriação dos eventuais benefícios. A legitimidade 

das intervenções estatais dar-se-ia, justamente, na intensidade dos processos 

democráticos, priorizando a participação direta em detrimento da representatividade. 

Infelizmente, o processo histórico das cidades brasileiras demonstra o caminho 

oposto, entretanto a partir do diagnóstico de situações que se afastam do ideal e do 

que a própria lei estabelece, pode-se pensar em formas alternativas de vivência do 

fenômeno urbano: formas que respeitem o direito à cidade de quem nela residem e 

formas que respeitem os princípios intergeracionais estabelecidos no 

socioambientalismo. 
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ANEXOS 

TABELA 01: 

  

Fonte: Tendências Demográficas, 2000. IBGE, 2001. 

 

 

TABELA 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/fortaleza/panorama 
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FOTOS DA COMUNIDADE ALTO DA PAZ:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ATIVIDADE – periódico virtual. Disponível em: 
http://vidaarteedireitonoticias.blogspot.com.br/2014/02/operacao-da-policia-retira-
familias-da.html.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: ATIVIDADE – periódico virtual. Disponível em: 
http://vidaarteedireitonoticias.blogspot.com.br/2014/02/operacao-da-policia-retira-
familias-da.html.  
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Fonte: COLETIVO NIGÉRIA. Disponível em: https://medium.com/@coletivonigeria/alto-da-
paz-6141f298d53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ATIVIDADE – periódico virtual. Disponível em: 
http://vidaarteedireitonoticias.blogspot.com.br/2014/02/operacao-da-policia-retira-
familias-da.html.  
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Fonte: O POVO. Disponível em: 

https://www20.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2015/02/20/noticiasjornalcotidiano,3395333/um-ano-apos-

despejo-de-familias-no-alto-da-paz-obra-nao-foi-iniciada.shtml 

https://www20.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2015/02/20/noticiasjornalcotidiano,3395333/um-ano-apos-despejo-de-familias-no-alto-da-paz-obra-nao-foi-iniciada.shtml
https://www20.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2015/02/20/noticiasjornalcotidiano,3395333/um-ano-apos-despejo-de-familias-no-alto-da-paz-obra-nao-foi-iniciada.shtml
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NOTÍCIAS SOBRE A COMUNIDADE ALTO DA PAZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diário do Nordeste, 2013. Disponível em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/aldeia-da-praia-no-serviluz-deve-

ficar-pronta-ate-junho-de-2015-afirma-salmito-filho-1.827069 

 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/aldeia-da-praia-no-serviluz-deve-ficar-pronta-ate-junho-de-2015-afirma-salmito-filho-1.827069
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/aldeia-da-praia-no-serviluz-deve-ficar-pronta-ate-junho-de-2015-afirma-salmito-filho-1.827069
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Fonte: G1 Ceará, 2014. Disponível em: http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/02/acao-da-policia-

retira-familias-da-comunidade-alto-da-paz-em-fortaleza.html 
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http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/02/acao-da-policia-retira-familias-da-comunidade-alto-da-paz-em-fortaleza.html
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Fonte: Jornal O POVO, 2015. Disponível em: 

https://www20.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2015/08/11/noticiasjornalcotidiano,3484287/um-

ano-e-meio-apos-despejo-obra-no-alto-da-paz-ainda-nao-comecou.shtml 
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