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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo estudar as políticas públicas de saneamento 

básico e, em especial, avaliar o Programa de Drenagem Urbana de Fortaleza 

(Drenurb), verificando quais foram os efeitos provocados por suas ações no período 

de 2010 a 2012. O Drenurb corresponde à primeira iniciativa sistematizada da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza para a captação das águas pluviais em meio 

urbano, visando a minorar os transtornos causados pela incidência de alagamentos. 

Para a realização desta pesquisa, optamos pela metodologia de estudo de caso ao 

analisarmos duas obras, priorizando duas perspectivas: a dos moradores que 

permaneceram no local onde a obra foi realizada e a dos indivíduos em situação de 

extrema pobreza que foram indenizados para que a obra tivesse prosseguimento. O 

intuito da avaliação consiste na percepção das transformações positivas e negativas 

provenientes das ações executadas e suas reverberações no espaço da cidade e na 

vida dos indivíduos. Para tanto, este trabalho prezou por refazer a trajetória das 

primeiras ações que constituíram a política de saneamento, até o período atual, 

contextualizando-a com outras políticas que visam à transformação do espaço 

urbano. Para alcançarmos os objetivos propostos, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas e entrevistas em profundidade. Os resultados dessa avaliação 

apontam para as seguintes questões: (1) a população remanescente reconhece as 

benfeitorias do programa, no entanto não sabe o que de fato é a drenagem e utiliza 

as galerias de coleta das águas pluviais para outros fins; (2) não houve, por parte da 

Prefeitura, o estabelecimento de canais de comunicação ou de avaliação da atuação 

do programa junto à população atendida; (3) as moradoras indenizadas 

manifestaram desejo de ter permanecido no logradouro anterior, mesmo que 

continuassem a residir em habitações extremamente precárias; (4) as famílias 

indenizadas não foram esclarecidas quanto aos parâmetros que basearam o cálculo 

do valor a ser pago pela desapropriação de suas residências; (5) o Drenurb atendeu 

as expectativas da população em relação às melhorias advindas da obra, mas 

executou as ações de saneamento de modo desarticulado às outras políticas que 

influenciam a dinâmica de ocupação do espaço urbano. 

 

Palavras-Chave: Política urbana. Avaliação de saneamento básico. Drenagem 

urbana. Desenvolvimento urbano e pobreza. Fortaleza. 
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ABSTRACT 
 

This paper aims to study public politics on basic sanitation and, in particular, to 

evaluate Fortaleza's Urban Drainage Program (Drenurb), analysing the effects 

caused by its actions from 2010 to 2012. Drenurb is the Fortaleza's City Hall first 

systemic initiative on gathering rain waters in urban environments, aiming to minimize 

the problems caused by flooding. To accomplish this research, a study of cases was 

made involving two different work projects, prioritizing two perspectives: the habitants 

who stayed in place where the work was done, and the individuals on extreme 

poverty who were compensated financially for the work to be continued. The purpose 

of this evaluation consists on investigating the negative and positive transformations 

originated from the executed actions and their consequences at the city environment 

and the life of the individuals. In that regard, this paper focused on rethreading the 

trajectory of the first actions that consisted on the sanitation politics, until the present 

time, contextualizing the other politics for urban environment transformation. In order 

to achieve the purposed objectives, semi-structured interviews and in-depth 

interviews were executed. The results of this evaluation point to the following 

situations: (1) the remaining population recognizes the advantages of the program, 

even though they don't fully understand what exactly is drainage, and they use the 

systems with different purposes; (2) it wasn't established by the city hall any 

communication channel for the attended population to evaluate the program results; 

(3) the inhabitants who were compensated financially expressed their will to have 

remained at their former addresses, even living in poor housing and basic conditions; 

(4) the families compensated financially weren't informed properly about the 

calculation parameters regarding the value of their residences; (5) the program 

achieved the population's expectations regarding the improvements originated from 

the work, but it executed the sanitation action in a disarticulated manner, not 

considering other politics which cause influence on the urban environment 

occupation dynamic. 

 

Keywords: Urban Politics. Basic Sanitage Evaluation. Urban Drainage. Urban 

Development and Poverty. Fortaleza. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A discussão sobre o processo de reestruturação das áreas urbanas consiste 

em uma temática que se encontra em voga, tanto na emergência pela elaboração de 

ações que minimizem os impactos de um desenvolvimento caracterizado pela 

exclusão como pela necessidade de integração de políticas voltadas para a solução 

de questões inerentes à precarização das cidades. Observamos cotidianamente a 

desorganização que caracteriza o espaço urbano sendo manifestada nas mais 

diversas formas: ocupação irregular de áreas, alagamentos e inundações colocando 

em risco a vida daqueles residentes em aglomerações subnormais. Nesse contexto, 

as ações do Estado têm se mostrado insuficientes no enfrentamento dessas 

problemáticas. 

A questão urbana neste trabalho será discutida sob a perspectiva de atuação 

do Programa de Drenagem Urbana (Drenurb). Criado em 2010, ele representa a 

primeira ação sistematizada pela Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), executada 

pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), voltada exclusivamente para 

ações de promoção da drenagem através da construção de galerias para o 

escoamento das águas pluviais, pavimentação de vias e ações de cunho 

socioambiental. Seu objetivo consiste em minorar as áreas de incidência de 

alagamentos em meio urbano, um problema antigo verificado no município. 

O  Drenurb possui aspectos diferenciados em sua forma de intervir, uma vez 

que suas ações estão direcionadas para a provisão de drenagem a partir da 

construção de galerias para receptar as águas provenientes das chuvas. As obras 

foram divididas em 72 pontos distintos da cidade, o que denota a heterogeneidade 

referente não apenas às áreas contempladas, como também relacionadas às 

condições socioeconômicas da população assistida.  

Durante o período em que exercemos a função de assistente social no 

Drenurb (2010-2012), nós nos deparávamos diariamente com as inúmeras 

expressões da questão social que envolvem as habitações irregulares, onde 

indivíduos extremamente pobres residem em estruturas habitacionais que lhes 

oferecem riscos no que concerne à precariedade dos materiais usados em sua 

construção (papelão, madeira, taipa). 

Essa realidade vivenciada no cotidiano institucional se tornou posteriormente 

a inquietação motivacional que direciona esta pesquisa, uma vez que a linha de 
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ação do Drenurb junto ao público assistido – seja ele em situação de pobreza e 

residente em uma moradia improvisada, ou morador de áreas nobres em condições 

financeiras mais abastadas – possui a mesma lógica: compensação indenizatória 

paga a qualquer imóvel que estivesse no curso das obras, sendo calculada com 

base em sua estrutura física. 

A política compensatória aplicada pelo programa, especialmente junto aos 

moradores mais vulneráveis, despertou questionamentos sobre a forma de 

execução adotada, assim como nos impulsionou a intentar apreender as inúmeras 

reverberações consequentes desta no espaço da cidade. Inquieta-nos também 

descobrir sobre as possíveis alterações na realidade social dos moradores que não 

passaram por nenhum processo indenizatório, tendo permanecido em suas 

residências após o término das obras de drenagem, podendo fazer uso do serviço 

oferecido pela PMF.  

Diante do exposto, a pesquisa realizada possui o objetivo de avaliar a 

intervenção do Programa de Drenagem Urbana junto à população assistida. Para 

tanto, considerando o quantitativo de obras previstas no programa, optamos pela 

realização de um estudo de caso, escolhendo duas das obras que ocorreram dentro 

da borda temporal estabelecida para a realização de nossa análise: entre dezembro 

de 2010, início do programa, e dezembro de 2012, término da segunda gestão da 

Prefeita Luizianne Lins. 

A primeira obra escolhida localiza-se à Rua Manoel de Aguiar Pontes, no 

bairro Castelão, e contempla a situação condizente aos moradores que não foram 

removidos de suas casas para a realização das ações de drenagem, podendo 

experimentar e comparar a situação anterior e a nova realidade da rua. A segunda 

obra é a da Rua Francisco Xerez, localizada no bairro Guararapes. Esta foi especial 

em virtude de ser a única em que observamos a ocorrência de indenizações junto a 

famílias em situação de extrema pobreza, moradoras de casas construídas de 

materiais reaproveitáveis. 

Portanto, tendo como base as duas situações expostas acima, e com o intuito 

de entender os aspectos concernentes à atuação do programa, estabelecemos uma 

linha de raciocínio onde acreditamos na necessidade de inserção das ações de 

saneamento em um contexto societário mais amplo, relacionando-o com a trajetória 

de outras políticas e condições de vida dos sujeitos protagonistas desta pesquisa. 

Abordamos a criação do Ministério das Cidades em 2003 (MCidades), que 
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ocorreu durante a primeira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como um 

divisor de águas no trato das políticas que versam sobre o espaço urbano, pois 

através do desenvolvimento desse órgão ocorreu uma nova posição referente às 

questões urbanas, que passaram a ser idealizadas seguindo um preceito de 

integração da política de saneamento com a de habitação e desenvolvimento 

urbano. Desse modo, apesar de o foco prevalecer sobre o saneamento, as outras 

políticas citadas também perpassam esta pesquisa. 

Essa articulação é fundamental, pois consideramos que as ações de 

saneamento, especialmente aquelas executadas pelo Drenurb junto a populações 

em situação de pobreza e extrema pobreza, bem como residente em bairros de 

periferia, estão inseridas em um contexto de macroescala, sendo impossível 

dissociá-las dos aspectos que remontam ao desenvolvimento urbano da cidade e à 

crise habitacional que incide no município. 

Diante do exposto, elencamos como categorias analíticas o desenvolvimento 

urbano e as novas expressões da pobreza, a relação entre política urbana e crise 

habitacional e a evolução urbana de Fortaleza por entendermos que estas são 

diretamente relacionadas ao público que definimos como sujeitos de nossa 

pesquisa, assim como nos propiciaram ferramentas para subsidiar a análise dos 

desdobramentos da questão urbana e suas particularidades. 

Todavia, considerando a relação entre as categorias e o contexto atual, 

discorremos sobre o processo de urbanização no Brasil e sua expansão na segunda 

metade do século XX, influenciado pelo acentuado processo migratório da 

população brasileira. Segundo Ermínia Maricato (2008), o êxodo do meio rural para 

o urbano se deu com a ideologia da “busca pela modernidade”, na qual o campo era 

considerado sinônimo de atraso. Os dados apontam um forte crescimento 

demográfico nas cidades, posto que em 1940 a população urbana era de 26,3%, 

passando para 81,2% em 2000. 

Esse êxodo incidiu sobre a urbanização das cidades e foi acompanhado de 

uma renovação nos modos de produção, que tem como um dos requisitos a 

utilização da mão de obra, sem, no entanto, o mercado de trabalho absorvê-la 

completamente. Isso acarretou em um processo de favelização das cidades, posto 

que os indivíduos passaram a buscar e construir as suas moradias em lugares 

periféricos. Inicia-se, então, a questão habitacional urbana no Brasil. 

Em meio à crise urbana, intensificam-se as ocupações de áreas impróprias 
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para moradia, e o crescimento das aglomerações subnormais faz parte da cena 

urbana, onde nos habituamos a conviver com favelas sendo erguidas em áreas 

ribeirinhas, de proteção ambiental e de mangue. Essa situação de exclusão se 

reafirma ao refletirmos que, apesar de dispormos de um extenso marco regulatório 

considerado inovador e moderno, que visa a assegurar a função social da terra 

urbana, ainda observamos que cabe à população pobre os espaços sem a provisão 

de infraestrutura, muitas vezes desconectados do restante da cidade. 

Dando continuidade a esse debate, buscamos entender o espaço social e a 

segregação ambiental vivenciada pelo segmento populacional pobre, bem como o 

modelo de desenvolvimento urbano brasileiro, que culminou nos elevados números 

do déficit habitacional. Para tanto, empreendemos pela contextualização da 

execução das políticas urbanas no Brasil, tendo em vista sua inserção em uma 

lógica econômica neoliberal e, por isso, voltando-se prioritariamente para o 

atendimento dos interesses das classes dominantes que detêm a prioridade de sua 

execução. 

Afirmamos isso em virtude de inúmeros fatores que abordamos em nossa 

dissertação, mas jogaremos luz, neste momento, sobre a marcante ociosidade de 

unidades habitacionais em posse de classes mais abastadas em coexistência com 

legislações de peso e significação, como o Estatuto das Cidades. A referida lei foi 

criada com o intuito de estabelecer meios de controle e uso justo do solo urbano, e 

em seu escopo são instituídos vários mecanismos para garantir tais objetivos, dando 

atenção especial aos imóveis subaproveitados ou utilizados com fins de especulação 

imobiliária. 

Indo de encontro a tal regulamentação, a pesquisa publicada pela Fundação 

João Pinheiro (2006) mostra que a quantidade de imóveis vagos, se fossem 

socializados, sanariam em 66% o déficit habitacional quantitativo no município de 

Fortaleza. 

Buscamos, também, debater sobre a necessidade de articulação das ações 

de drenagem com as demais políticas públicas que intervêm no meio urbano. 

Observamos, a partir da leitura dos autores que embasam as categorias de análise e 

que discutem os meandros da implantação de políticas urbanas brasileiras, que a 

divisão do espaço social e a sua evolução obedeceram a um corte de perfil elitista, 

que acirrou a segregação socioespacial. 

Posterior a esse momento, fazemos a reconstrução dos caminhos para a 



15 
 

legitimação do saneamento básico como política. Nesse tópico, destacamos que a 

drenagem não se insere no escopo de uma política própria, sendo ela parte 

integrante das ações de saneamento, estando contida na Política Federal de 

Saneamento Básico (PFSB). O saneamento, que consiste em um conjunto de 

serviços de infraestrutura voltados para o abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e drenagem das águas pluviais urbanas, se trata de uma 

política de regulamentação recente, e que teve sua execução ao longo dos anos 

marcada pelo caráter setorial e dissociado entre as ações que o compõem. 

Portanto, empreendemos por conhecer seus primeiros modos de intervenção 

em âmbito federal, visando a nos apropriar dos eventos mais significativos de seu 

percurso, culminando nos marcos regulatórios atuais, que sinalizam as novas 

diretrizes e concepções adotadas. O caminho das ações de saneamento na esfera 

municipal também foi reconstituído, objetivando assinalar a gênese do Drenurb e 

subsidiar o entendimento de sua metodologia de ação.  

Por fim, apresentamos o desenho metodológico escolhido para atender os 

objetivos propostos, discorrendo sobre o método dialético crítico, que norteou a 

execução da pesquisa. Em nosso entendimento, a utilização desse método nos 

proporcionou uma leitura mais aproximada da realidade. Contudo, temos 

consciência de que esta nunca será apreendida em sua totalidade, em virtude de 

seu caráter de constante mutação e movimento. Como estratégias para a realização 

da pesquisa, realizamos visitas domiciliares a todos os sujeitos envolvidos, 

aplicamos questionários e realizamos entrevistas semiestruturadas com influência da 

metodologia de avaliação em profundidade. 

A partir da pesquisa realizada, percebemos que, para aquelas pessoas 

indenizadas, os laços afetivos e de pertença em relação à moradia anterior ainda 

prevalecem a ponto de boa parte delas ainda sofrerem com o processo indenizatório 

e a mudança pela qual passarm. Observamos também que, para aqueles que 

permaneceram em sua área de origem, o Drenurb trouxe melhorias infraestruturais 

significativas as quais são reconhecidas e valorizadas por esses sujeitos que hoje 

estão experimentando os benefícios advindos da drenagem urbana. 

 
 
 
 



16 
 

2 RECORTE ESPECÍFICO DA AVALIAÇÃO 
 

2.1 Delimitação do problema 
 

O Drenurb consiste em um programa setorial que se insere no sistema mais 

amplo das políticas públicas de saneamento básico, executado pela Prefeitura 

Municipal de Fortaleza. Segundo o seu discurso institucional, as atividades por este 

realizadas são voltadas para a promoção da melhoria de qualidade de vida da 

população, através da erradicação das áreas de alagamento, bem como a promoção 

da saúde ambiental através do escoamento das águas pluviais, proporcionando um 

ambiente mais sadio para o fortalezense.  

A questão avaliativa principal de nossa pesquisa advém de um 

questionamento norteador: As obras de drenagem executadas pelo Drenurb 

promoveram, de fato, uma melhora da qualidade de vida da população atendida? 

Provenientes desse questionamento, surgem as seguintes dúvidas: quais foram os 

verdadeiros desdobramentos da ação do Drenurb para a população? Como o 

público atendido classificaria a intervenção realizada pelo Drenurb? Durante a 

realização das obras para a construção de galerias e pavimentação das ruas, foi 

aberto algum canal de comunicação entre moradores e Prefeitura? A população 

atendida foi elucidada quanto a informações concernentes ao programa de 

drenagem? A população de fato sabe o que representa a drenagem urbana? Foram 

desenvolvidas ações de cunho ambiental e educativo após a execução das obras? 

Quais as expectativas desses moradores em relação à obra? 

Acreditamos que o desvendamento dessas questões é importante para avaliar 

de forma mais aprofundada e abrangente o trabalho do Drenurb. Nessa perspectiva, 

não nos restringimos à análise dos aspectos técnicos, buscando ir além da 

mensuração do que funcionou ou não. O nosso intuito é também provocar uma 

discussão acerca dos procedimentos de ação dessa política urbana, de modo a 

elucidar outros aspectos relevantes relacionados a uma dimensão mais subjetiva 

dos sujeitos envolvidos. 

Consideramos também que, a partir desses questionamentos, teremos uma 

noção aproximada do nível de envolvimento e conhecimento da população em 

relação ao programa, uma vez que, para serem bem-sucedidas, as ações de 

drenagem precisam funcionar de forma integrada a outras questões que incidem 
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diretamente sobre ela, tais como o correto acondicionamento do lixo por parte da 

população, evitando o depósito de sujeira nas “bocas de lobo”, e a não utilização das 

galerias de drenagem para outras finalidades além do escoamento de águas 

pluviais. 

Outro aspecto importante proveniente da pergunta norteadora consiste em 

verificar as novas condições de habitação da população indenizada pelo programa. 

Consideramos esse um ponto importante da avaliação realizada, uma vez que o 

processo indenizatório aqui praticado possui algumas peculiaridades.  

O Drenurb, através de sua equipe de assistentes sociais, realizava visitas às 

áreas de atuação do programa, visando a coletar informações socioeconômicas 

sobre as famílias que seriam impactadas diretamente por ele através da indenização 

total ou parcial de seu imóvel, no caso de este estar no curso da obra para a 

construção das galerias. Posteriormente, após a elaboração de um relatório com as 

informações apreendidas durante a visita, o serviço social do programa realizava o 

acompanhamento do processo indenizatório das famílias junto à equipe de 

desapropriação, que determinava o valor a ser recebido por cada família indenizada.  

Contudo, um aspecto a ser relevado sobre a intervenção do Drenurb junto a 

essas famílias consiste no fato de este não prever outra política de compensação 

imobiliária além da indenização paga à população, seja ela detentora de uma 

residência em boas condições ou não. Acreditamos que essa situação apresenta-se 

como um paradoxo, especialmente em se tratando de indenizações de famílias de 

baixa renda ou residentes em áreas de risco, pois o valor que o programa paga pelo 

imóvel consiste somente na avaliação de sua estrutura física, uma vez que os 

terrenos são, em sua maioria, ocupações irregulares.  

A partir disso, surgiram outros questionamentos secundários que 

esclarecemos a partir da realização da pesquisa, entre os quais destacamos: (a) 

Considerando a possibilidade de existência de um processo indenizatório de famílias 

em situações habitacionais precárias, não caberia ao Drenurb realizar ações 

articuladas junto à Fundação Habitacional de Fortaleza (Habitafor), órgão 

responsável pela política municipal de habitação? (b) Havia algum fator institucional 

impeditivo de tal articulação? (c) Houve algum acompanhamento por parte da 

Prefeitura após o processo indenizatório dessas famílias em situação de 

habitabilidade precárias? (d) Qual a percepção dos executores do Drenurb em 

relação ao pagamento dessas indenizações? 
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Diante de tais questionamentos, destacamos que objetivamos delimitar a 

nossa avaliação sobre os efeitos do programa junto aos moradores indenizados sob 

a perspectiva daqueles em situação de pobreza e extrema pobreza,1 por 

entendermos que os desdobramentos dessa prática incidem de múltiplas formas no 

espaço da cidade. 

A avaliação aqui realizada se fixará no período entre dezembro de 2010, início 

de suas atividades, até dezembro de 2012, quando se encerra a administração da 

prefeita Luizianne Lins. Durante a borda temporal definida para avaliação, do total de 

72 obras previstas para serem executadas pelo programa, 15 foram iniciadas, sendo 

que, desse total, oito foram concluídas e sete permaneceram inacabadas até o final 

de 2012, conforme explicitado na tabela a seguir.2 

 
Quadro 1 – Situação das obras entre dezembro de 2010 e dezembro 2012 

RD. NOME DA OBRA 
ÓRGÃO 

FINANCIADOR 
SITUAÇÃO QUANTO AO 

TÉRMINO 
1 Bueiro da Abolição BNDES Finalizada 
2 Praia do Futuro BNDES Finalizada 
3 Ruas do Castelão – obra 9 BNDES Finalizada 
4 Ruas do Castelão – obra 10 BNDES Finalizada 
5 Ruas do Castelão – obra 11 BNDES Finalizada 
6 Parque Jerusalém – obra 27 BNDES Finalizada 
7 Bom Jardim – obra 25 BNDES Finalizada 
8 Bom Jardim – obra 26 BNDES Finalizada 
9 Jardim União BNDES Incompleta 
10 Paupina BNDES Incompleta 
11 Francisco Xerez – Obra 12 BNDES Incompleta 
12 Planalto Airton Senna BNDES Incompleta 
13 Obra Cajazeiras BNDES Incompleta 
14 Jardim Guanabara BNDES Incompleta 
15 Alagadiço BNDES Incompleta 

Fonte: Levantamento da autora. 

 

Do total de obras concluídas, escolhemos duas delas para a realização de um 

estudo de caso, sendo elas “Rua do Castelão – obra 9” e “Rua Francisco Xerez – 
                                                 
1 De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), pobreza e 
extrema pobreza estão definidos de acordo com a Lei nº 10.836/2004, onde se determina que a 
primeira corresponde às famílias com renda per capita de até R$ 140,00. A segunda, por sua vez, 
consiste nas famílias com renda per capita de até R$ 70,00.  
2 Esclarecemos que a PMF não concordou em nos fornecer as datas exatas de término das obras 
supramencionadas.  
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obra 12”, por acreditarmos que cada uma possibilitará uma análise que abordará as 

questões levantadas neste tópico. A intenção desse recorte é a realização de uma 

avaliação que contemple de forma mais justa a atuação do programa e entenda os 

desdobramentos de suas ações na vida dos beneficiários, a partir da apreensão de 

suas opiniões e vivências. Em ambas as obras estavam previstas a construção de 

galerias para escoamento das águas pluviais e a pavimentação da via com asfalto. 

A obra intitulada de “Ruas do Castelão – obra 9” situa-se na Rua Manoel de 

Aguiar Pontes, localizada no bairro Boa Vista, que integra a Secretaria Executiva 

Regional (SER) VI. Essa é a maior SER do município, englobando estimados 600 

mil habitantes distribuídos em 29 bairros que correspondem a um total de 42% dos 

bairros de Fortaleza. O bairro da Boa Vista tem uma área total de 2,287 km² e 

população de 8.663 habitantes.  

Escolhemos essa obra para fazer parte do estudo avaliativo em virtude de ser 

a primeira na qual a equipe responsável pelo trabalho social foi convidada a intervir 

de modo mais sistemático, ainda em 2010, bem como por se tratar da terceira obra 

concluída do programa, no início de 2012, até aquele momento com o maior número 

de moradores cadastrados, 93 ao total. Desse modo, como o objetivo geral consiste 

na avaliação da intervenção do Drenurb, levando em consideração a existência de 

beneficiários remanescentes, acreditamos que essa obra propicia um cenário 

adequado para o estudo da situação daqueles que não foram removidos de suas 

moradias. 

 
Figura 1 – Rua Manoel de Aguiar Pontes 

  
Fonte: Google Maps (2014). 

 



20 
 

A segunda obra citada no recorte para a realização da pesquisa consiste na 

Rua Francisco Xerez, localizada no bairro Guararapes, pertencente à SER II, que 

assiste a 20 bairros onde moram aproximadamente 325.058 habitantes.3 O 

diferencial entre a SER II e as demais SERs existentes no município é que ela 

concentra alguns dos bairros que constituem a área mais nobre de Fortaleza. 

O bairro Guararapes, por sua vez, localiza-se em uma região privilegiada da 

cidade, próximo a universidades e shoppings. A sua área é estimada em 1,35 km² e 

a população é de aproximadamente 5.266 habitantes. A Rua Francisco Xerez é um 

grande expoente da desigualdade social observada cotidianamente no município de 

Fortaleza, pois nela dividiam espaço, entre prédios de luxo e academias, cinco 

núcleos de uma mesma família, morando em casas constituídas de materiais 

reaproveitáveis, em situação de extrema pobreza, sem acesso a saneamento básico 

e possuindo todas as deficiências infraestruturais condizentes com habitações 

irregulares. 

 

Figura 2 – Rua Francisco Xerez 

 
Fonte: Google Maps (2014). 

 

As obras de drenagem na Rua Francisco Xerez tiveram início em meados de 

2012. Para dar prosseguimento à obra, o Drenurb optou por indenizar as cinco 

famílias citadas anteriormente, pois as moradias delas estavam desalinhadas em 

relação ao restante da rua, obstruindo sua saída. As famílias foram indenizadas com 
                                                 
3 Dados do site da PMF. 
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valores baseados na estrutura física de seus imóveis. Desse modo, esclarecemos 

que a foto acima se refere à obra Francisco Xerez, remetendo-se à localização dos 

moradores antes de passarem pelo processo de indenização do Drenurb. 

Acreditamos que seja de fundamental importância entender as condições de 

habitabilidade4 existentes para os beneficiários em ambas as situações delimitadas 

para a análise que pretendemos realizar, pois a compreensão da política de 

saneamento que permeia este ensaio está circunscrita em uma perspectiva de 

integração a outras políticas setoriais que incidem sobre o espaço da cidade. 

 

2.2 Objetivos da pesquisa 
 

2.2.1 Objetivo geral 
 

Avaliar a intervenção do Programa de Drenagem Urbana junto às famílias 

assistidas, verificando quais efeitos foram provocados por suas ações. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 
 

• Apreender, a partir da opinião dos moradores remanescentes na obra 

Ruas do Castelão (obra 9), a percepção deles sobre as ações de drenagem 

executadas pelo programa; 

• Verificar as novas condições de moradia das famílias indenizadas pelo 

programa que anteriormente residiam na Rua Francisco Xerez; 

• Avaliar o nível de conhecimento e envolvimento da população em 

relação ao Drenurb. 

 
2.3. Justificativa do estudo avaliativo 

 
Conforme explicitado anteriormente, a nossa dissertação realiza uma 

avaliação da intervenção do Programa de Drenagem Urbana de Fortaleza junto às 
famílias assistidas, objetivando apreender quais os efeitos advindos das ações 

                                                 
4 As condições de habitabilidade, de acordo com o Caderno de Saneamento Básico do MCidades 
(2004), compreende a situação em que uma família ocupa uma moradia aceitável, mas está em um 
terreno ilegal, não tem esgoto ou transporte ou água de rede pública.  
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propostas pelo programa. Para isso, a nossa pesquisa preza por avaliar o Drenurb 

sob duas perspectivas.  

A primeira delas diz respeito àqueles moradores que permaneceram na área 

onde a obra foi executada, usufruindo assim dos benefícios que, em tese, advêm 

desta. A segunda situação refere-se àqueles indivíduos que, em decorrência da 

necessidade de construção das galerias e do posicionamento de suas residências 

no curso das ruas, foram indenizados pela PMF para que as obras tivessem 

prosseguimento. Nessa situação específica de indenização, ressaltamos que 

focaremos a nossa análise nas indenizações pagas aos beneficiários em situação de 

pobreza e extrema pobreza. 

A perspectiva avaliativa aqui empreendida justifica-se por três motivos 

principais, sendo eles: 1) a relação profissional estabelecida entre o pesquisador e o 

envolvimento/interesse pelo tema; 2) o entendimento de que a pesquisa avaliativa 

aqui proposta elucidará questões importantes e propiciará um maior entendimento 

sobre a execução da política urbana e de saneamento do município; e, por fim, 3) 

aspectos ligados à possibilidade de, a partir das reflexões e descobertas 

empreendidas, colaborar com um conhecimento novo para o referido programa, o 

qual poderá subsidiar um outro olhar sobre ele. 

Quanto ao primeiro aspecto citado (relação profissional), após a nossa 

formação acadêmica em serviço social, na Universidade Estadual do Ceará, desde 

2008 trabalhamos exclusivamente no desenvolvimento de ações voltadas para a 

temática de desenvolvimento urbano e habitacional no município de Fortaleza. Não 

obstante, as temáticas supracitadas estão constantemente correlacionadas às ações 

que desenvolvíamos na Seinf durante a nossa passagem pelo Drenurb como 

assistente social do programa. 

A partir da experiência citada acima, nos aproximamos e conhecemos o 

cotidiano de parte da população de Fortaleza que convive com os problemas 

provenientes da deficiência estrutural do município, bem como da notória falta de 

planejamento adequado para lidar com as questões que incidem sobre o meio 

urbano, e que terminam por potencializar certas situações. O fato de termos contato 

com esse tipo de experiência foi um aspecto motivador para fomentar o interesse 

nas questões concernentes à urbanização e suas implicações. 

O trabalho em áreas vulneráveis da cidade nos proporcionou outra 

perspectiva de realidade: aquela em que os indivíduos sobrevivem em situação de 
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vulnerabilidade. Destacamos que esse é um conceito amplo e multifacetado, e, 

portanto, corroboramos com o que preconiza a Política Nacional de Assistência 

Social (2004), onde é definido que situações de vulnerabilidade podem decorrer: da 

pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos, intempérie ou calamidade, fragilização de vínculos afetivos e de 

pertencimento social decorrentes de discriminações etárias, étnicas, de gênero, 

relacionadas à sexualidade, deficiência, entre outros, a que estão expostas famílias 

e indivíduos, e que dificultam seu acesso aos direitos e exigem proteção social do 

Estado. 

O segundo aspecto remete-se ao entendimento de que a proposta de 

avaliação empregada poderá subsidiar uma reflexão sobre os parâmetros da 

execução da política urbana no município. A avaliação neste presente caso 
configura-se como ex-post, uma vez que o nosso objetivo principal consiste em 

verificar as particularidades da intervenção do referido programa com o intuito de 

entender os efeitos provocados por suas ações na realidade da população por nós 

delimitada para serem os sujeitos desta pesquisa. 

No que tange ao terceiro motivo, destacamos que o estudo realizado ficará à 

disposição do Drenurb, bem como da Seinf, com o intuito de colaborar para o 

desenvolvimento de novas perspectivas de intervenção, ou subsidiar uma reflexão 

sobre as ações propostas por ele, a partir dos resultados obtidos com a pesquisa 

exploratória de campo. 

Salientamos que pretendemos dividir o resultado da pesquisa com os 

indivíduos participantes/ informantes, mas, no entanto, estudaremos futuramente a 

melhor forma de divulgação para o público interessado, fazendo com que eles 

tomem conhecimento do que foi produzido. 

Em face do exposto, salientamos a identificação com a visão de política 

pública defendida por Silva (2008), onde ela determina que estas são imbricadas 

pelo movimento de correlação de forças entre sociedade e estado, inseridas em uma 

arena de conflitos de interesses.  

Na perspectiva da autora, a avaliação se constitui em um importante 

instrumento de controle das políticas públicas por parte da população, referindo-se 

às questões concernentes à aplicação correta de recursos, verificação das metas e 

aos objetivos, mas, além disso, no uso das avaliações como ferramenta para 

fomentar um maior controle social por parte da população em relação à execução de 
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políticas. Ou seja, a avaliação é um instrumento que, quando corretamente utilizado, 

pode difundir a informação e promover a emancipação social dos indivíduos. 

Desse modo, em consonância com o pensamento da autora 

supramencionada, acreditamos que a política de drenagem desenvolvida pelo 

Drenurb deve legitimar não apenas o cumprimento dos seus objetivos institucionais, 

mas também o que está preconizado nas legislações municipais e federais que 

versam sobre a matéria. 

Acreditamos também que a reflexão sobre a drenagem urbana do munícipio 

faz-se necessária tendo em vista a complexidade inerente à questão, considerando 

que as legislações a inscrevem dentro de uma perspectiva de integração urbana de 

assentamentos precários, e prevê também a junção das ações de saneamento às de 

habitação, através da urbanização de áreas de risco, ou seja, prevê a superação de 

fragmentação das ações, partindo para uma concepção intersetorial.5 

 
2.4 Importância do estudo avaliativo 

 

O Drenurb possui aspectos interessantes em sua formulação. O fato de ele 

planejar sua atuação em 72 áreas diferentes da cidade de Fortaleza propicia uma 

heterogeneidade de atores e situações que não é observada com facilidade. A 

multiplicidade de sujeitos e situações advindas do cotidiano de cada um dos 

moradores beneficiados pelo programa são infinitas e abrem diversas portas e 

perspectivas para o pesquisador adentrar. Essa riqueza a qual nos referimos 

abrange não somente os sujeitos que permaneceram nas áreas onde ocorreram as 

obras, como também àqueles indivíduos em situação de pobreza e extrema pobreza 

que foram indenizados. 

Acreditamos que é imprescindível apreender a opinião dos indivíduos para 

quem são pensadas as políticas e intervenções, e com o Drenurb não poderia ser 

diferente. O programa é relevante não somente por sua abrangência espacial, mas 

também pelo tamanho do seu orçamento – e, sobretudo, pela importância da 

problemática e de sua perpetuação no espaço da cidade. 

As áreas de alagamento são uma questão grave no município, uma vez que 
                                                 
5 Nas políticas públicas, a intersetorialidade aparece como possibilidade de superação de práticas 
fragmentárias. Na Constituição Federal de 1988, esse é um instituto presente que preconiza ações 
governamentais integradas intersetoriais e interinstitucionais como diretriz para várias políticas 
públicas destinadas a assegurar direitos (TUMELERO, 2013, p. 1). 
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pequenas chuvas trazem grandes prejuízos, impossibilitando a plena locomoção de 

pessoas e automóveis, mas principalmente, inundando as casas daqueles que 

residem em áreas mais vulneráveis, como as margens de rios. 

Intervir junto a essa realidade é de suma importância, tendo em vista que são 

fatores que incidem de forma preponderante na qualidade de vida dos indivíduos. 

Portanto, é inegável a urgência das ações propostas pelo referido programa e 

também a sua avaliação. 

A intenção de mensurar se houve impactos positivos e negativos a partir das 

falas e experiências dos moradores propiciou um rico relato que poderá subsidiar 

mudanças nas futuras intervenções da Prefeitura junto à população assistida. O 

olhar externo pode ser extremamente benéfico para a execução dessas ações, pois 

o material coletado poderá propiciar um conhecimento maior dos executores do 

programa em relação aos sujeitos para os quais se destinam as suas ações. 

Sabemos também que a ação proposta pelo programa, apesar de planejada, 

pode ter um impacto completamente adverso, ocasionando situações inesperadas 

na vida da população. Desse modo, ressaltamos a relevância da pesquisa, de 
descobrir in loco os seus desdobramentos, o que pode ser melhorado e o que 

obteve êxito na visão daqueles que usufruem cotidianamente dos benefícios que o 

programa afirma oferecer. 

Consideramos que o estudo possui originalidade em virtude de focar também 

nos sujeitos que foram indenizados pelo Drenurb. Como foi destacado 

anteriormente, o programa não possui outra forma de compensação imobiliária, 

pagando indenizações baseadas somente na estrutura do imóvel avaliado. Desse 

modo, em nossa perspectiva, aqueles que possuem imóveis construídos de modo 

improvisado são prejudicados pela intervenção da Prefeitura.  

Saber o que de fato aconteceu com essas pessoas após o processo 

indenizatório é um aspecto fundante da pesquisa realizada, pois os relatos e 

experiências vividas pelos entrevistados após o recebimento dos valores pagos pelo 

Drenurb subsidiaram inúmeras reflexões. 

Entender a relação que o indivíduo possuía com sua antiga moradia, com sua 

rua e vizinhos, e, principalmente, as transformações advindas desse processo de 

mudanças possui relevância social, especialmente para quem se dedica ao estudo 

da política urbana e do desenvolvimento da cidade.  

Intentamos pela investigação do novo cotidiano desses sujeitos, prezando 
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pelo conhecimento de suas condições atuais de habitabilidade, apreendendo se 

estas diferem da moradia anterior, observando se hoje eles possuem mais qualidade 

de vida. Buscamos entender, a partir das falas deles, se o valor pago pelo programa 

os beneficiou, ou se o ocorrido foi justamente o oposto.  

Acreditamos que pesquisar os moradores indenizados pode subsidiar uma 

reflexão por parte dos gestores do programa quanto à sua execução: a PMF, através 

do pagamento de indenizações abaixo do valor de mercado, estaria fomentando o 

retorno ou permanência dessas famílias em áreas de risco?  

Outro ponto interessante a destacar sobre a relevância do tema consiste em 

sua exclusividade. Acreditamos que esta seja a primeira dissertação do MAPP 

voltada para a avaliação das ações concernentes à drenagem urbana, circunscritas 

dentro da política de saneamento. Portanto, esse pode ser um primeiro incentivo 

para que mais avaliações que abrangessem a referida temática fossem realizadas, 

uma vez que se trata de um campo fecundo, que tem o potencial de promover 

inúmeras reflexões ao pesquisador. 
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3 BASE TEÓRICA DE SUSTENTAÇÃO DO PROCESSO INVESTIGATIVO 
 

A base teórica do processo investigativo que elegemos para nortear a 

pesquisa foi definida em correlação com o nosso objetivo principal: a avaliação da 

intervenção do Programa de Drenagem Urbana de Fortaleza junto às famílias 

assistidas. Buscamos identificar as categorias analíticas que fomentaram o processo 

de investigação, sendo elas: desenvolvimento urbano e pobreza; política urbana e 

crise habitacional; e a evolução urbana de Fortaleza. Entendemos que o estudo de 

tais categorias, bem como a caracterização de determinados processos, 

possibilitarão uma maior compreensão da leitura de realidade que nos propusemos a 

realizar. 

Para isso, discorremos sobre as categorias selecionadas destacando a 

relação que elas estabelecem entre si e seus desdobramentos no espaço urbano, 

pois os processos de empobrecimento da população estão intrínsecos ao modelo de 

desenvolvimento urbano e influenciam as políticas urbanas adotadas no país. 

Fazemos alusão especial à capital cearense, ponderando sobre as particularidades 

de sua expansão. 

Salientamos que, para a análise das categorias eleitas, não foi atribuída a 

elas uma dimensão hierárquica de importância, pois entendemos que estas são 

igualmente representativas à nossa problemática. 

 

3.1 Desenvolvimento urbano e pobreza 
 

A categoria “desenvolvimento urbano” traz consigo uma multiplicidade de 

significados, bem como nos impele a debater sobre inúmeras outras categorias que 

a elas estão arraigadas, como por exemplo: Estado, fatores econômicos e sociais, 

ocupação do espaço das cidades, transformações societárias, habitação, 

saneamento, drenagem, desigualdade social, entre outras.  

A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) define 

desenvolvimento como sendo: 

 
[...] a melhoria das condições materiais e subjetivas de vida nas cidades, 
com diminuição da desigualdade social e garantia de sustentabilidade 
ambiental, social e econômica. Ao lado da dimensão quantitativa da 
infraestrutura, dos serviços e dos equipamentos urbanos, o 
desenvolvimento urbano envolve também uma ampliação da expressão 
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social, cultural e política do indivíduo e da coletividade, em contraponto aos 
preconceitos, à segregação, à discriminação, ao clientelismo e à cooptação 
(PNDU, 2004, p. 8). 

 

Para Rolnik e Klink (2011), não obstante os logros da política econômica – e 

que incluem um aumento espetacular do gasto público no setor de desenvolvimento 

urbano – e as promessas da descentralização e do Estatuto das Cidades, as marcas 

de um modelo de desenvolvimento urbano excludente e predatório continuam 

presentes em várias dimensões do processo de urbanização no Brasil. Essa reflexão 

busca discutir alguns dos obstáculos que têm incidido sobre a capacidade da rede 

urbana brasileira de responder ao desafio de ampliar o direito à moradia e à cidade 

para o conjunto de moradores. 

Muitos autores apontam a desequilibrada ocupação do espaço urbano como 

um dos graves problemas existentes nas cidades brasileiras, onde comportamentos 

especulativos prevalecem sobre a função social do solo urbano. Esse processo 

desordenado gera uma demanda desmedida por serviços e infraestrutura urbana, 

requerendo intenso fluxo de investimentos. 

Para Veiga (2002), o Brasil é menos urbano do que se calcula, porque o 

processo de desenvolvimento de uma parcela do país considerada urbana está 

imersa em dinâmicas econômicas, sociais, políticas e culturais, que são 

inequivocamente rurais. Para esse autor, é preciso observar que o rural não pode 

ser identificado exclusivamente com aquilo que está fora do perímetro urbano ou 

com as atividades exclusivamente agropecuárias. O rural é necessariamente 

territorial e não setorial, o inexorável “local do atraso”. 

Salientamos que, embora o processo de urbanização tenha ocorrido durante o 

regime republicano brasileiro, as heranças6 provenientes de um modelo escravista e 

colonial são notáveis na formação das cidades. Maricato (2006) afirma que a 

irracionalidade ali constatada através do não cumprimento das leis, predação 

ambiental e acirramento das desigualdades sociais são características que 

prevaleceram no modo de desenvolvimento urbano brasileiro, pois 

 
muitos dos constrangimentos que travam o desenvolvimento urbano 

                                                 
6 Apesar de não se referirem especificamente à urbanização das cidades, autores como Florestan 
Fernandes, Caio Prado, Sérgio Buarque de Hollanda e Celso Furtado, através de suas obras, nos 
auxiliaram a compreender as contradições existentes em nosso processo de formação social, que se 
espraiaram de modo a influenciar as contradições que permeiam o ambiente brasileiro, constituído 
por profundas desigualdades.  
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(crescimento com equidade e sustentabilidade) podem assim ser 
compreendidos: planos e leis detalhistas, cuja aplicação se faz 
ambiguamente de acordo com as circunstâncias, por meio da política de 
favor, [...] centenária confusão no registro de terras e privatização de terras 
devolutas; cadastros públicos imobiliários incompletos e falta de 
informações rigorosas sobre uso e ocupação do solo; flexibilidade com a 
ocupação ilegal fundiária na prática, mas inflexibilidade formal para a 
regularização de assentamentos de baixa renda (MARICATO, 2006, p. 212). 

 

Somadas a isso, as transformações econômicas e societárias7 que 

perpassaram o Brasil entre 1930 e 1970 foram um ponto de convergência para o 

surgimento de alguns problemas estruturais, bem como a potencialização de outros 

já existentes, como o aumento da ocupação irregular de áreas insalubres e sem 

condições adequadas de habitabilidade.  

A morosidade para estabelecer uma legislação competente na organização do 

espaço das cidades consiste em outro aspecto que caracteriza o modelo de 

gerenciamento estatal no que concerne às ações voltadas para a urbanização. 

Apenas em meados da década de 1970, após a criação do Banco Nacional de 

Habitação (BNH), observou-se a criação de ações mais sistematizadas8 com o 

intuito de gerir os desdobramentos da questão urbana, sobre as quais discorreremos 

de forma mais detalhada adiante. 

O Estado então passou a intervir junto à habitação, ao saneamento e à 

drenagem, mas com as características intrínsecas a um governo militar, que 

preconizava a centralização das ações, com poderio de decisão pequeno ou nulo 

para os municípios, abordando a questão urbana de modo setorial e desintegrado. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado consiste na reconfiguração do espaço 

citadino pela população brasileira, que passou de majoritariamente rural para 

urbana, ocasionando um profundo adensamento em regiões desprovidas de 

infraestrutura. 

Segundo Bonduki (2008), observou-se, nas décadas de 1970 e 1980, um 

intenso processo de urbanização informal, onde a grande maioria da população, 

sem qualquer apoio governamental, não teve alternativas senão autoempreender, 

                                                 
7 O Brasil passou por grandes transformações econômicas a partir da metade do século passado, 
quando se observou o advento do processo de industrialização da economia e da transição dos 
modos de produção, passando do modelo agrário exportador para o urbano industrial. A partir desse 
momento, a vida na cidade passa a suplantar a vida no campo e um novo processo civilizatório é 
instaurado, modificando permanentemente as zonas urbanas (BOTEGA, 2008). 
8 Destacamos aqui o Sistema Nacional de Habitação e Sistema Financeiro de Saneamento, ambos 
desenvolvidos com o intuito de minorar as complexas condições inerentes às habitações precárias 
naquele período.  
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em etapas, a casa própria em assentamentos urbanos precários, loteamentos 

clandestinos e irregulares, em geral distantes de áreas urbanizadas e mal-servidas 

de infraestrutura básica, tais como saneamento, água potável e drenagem. 

Entre as décadas de 1970 e 1980, o BNH e o Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH) construíram mais de quatro milhões de moradias, sendo 

financiadas pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As cidades aos 

poucos foram se transformando a partir da construção dos edifícios, que, 

inicialmente voltados para a população de baixa renda, passaram a ser adquiridos 

por aqueles com rendimentos acima de cinco salários-mínimos (BONDUKI, 2008). 

 A concepção do governo na construção das referidas moradias também foi 

criticada, pois, de acordo com a PNDU (2004), grande parte delas era dirigida à 

produção de conjuntos habitacionais externos ao tecido urbano existente e que 

submetia os seus moradores ao sacrifício de viverem “fora da cidade”, segregados, 

isolados, contrariando o adequado desenvolvimento urbano e o mercado de terras. 

Inicia-se aqui o processo de criação dos conhecidos bolsões de pobreza.9 

A desigualdade social, embora presente em todo o histórico do 

desenvolvimento do país, ainda não era tão latente em virtude do período de 

crescimento econômico experimentado pelo Brasil, em torno de 7% ao ano entre 

1940 e 1970. Contudo, a crise inflacionária e o estancamento desse crescimento, 

permanecendo entre 1,3% e 2,1% durante as décadas de 1980 e 1990, 

respectivamente, não conseguindo incorporar sequer todos os aptos para o mercado 

de trabalho, modificaram completamente o panorama social existente. 

Maricato (2006) afirma que, a partir dessa parca taxa de crescimento, foram 

acentuadas as mazelas urbanísticas, principalmente aquelas relacionadas ao uso do 

solo, influindo também no aparecimento de novos aspectos negativos10 nas grandes 

cidades: o acentuado número de desempregados e a violência. 

A pobreza estabeleceu-se como questão urbana concomitantemente ao 

surgimento das cidades, quando as condições precárias das populações recém-

chegadas do campo inspiraram preocupação e receio, suscitando intervenções do 

setor público em prol da instituição de uma nova ordem social.  
                                                 
9 Consiste em uma localidade que concentra índices negativos referentes a aspectos 
socioeconômicos e estruturais. 
10 O processo de urbanização brasileiro também foi acompanhado por pontos positivos, entre eles, a 
queda da mortalidade infantil, o aumento da expectativa de vida e a melhora no nível de escolaridade. 
O oferecimento de serviços como coleta de lixo domiciliar e o saneamento também obtiveram 
expansão. 
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Na presente pesquisa, consideramos a pobreza como um fato eminentemente 

urbano, não apenas porque a maioria dos pobres vive, hoje, nas cidades e zonas 

metropolitanas, mas porque a reprodução da pobreza é mediada pela reprodução do 

modo urbano das condições de vida, através da dinâmica do mercado de trabalho, 

da natureza do sistema de proteção social e do pacto de coesão social que é, na 

verdade, o que estrutura o conjunto de relações e interações entre a sociedade civil, 

o Estado e o mercado. 

Ao discorrer sobre a pobreza, Santos (1998) afirma que essa é uma categoria 

multifacetada, cabendo a ela diversas abordagens e perspectivas.11 Para o 

desenvolvimento das análises desta pesquisa, corroboramos com o entendimento 

dessa categoria à luz do referido autor,12 de que ela possui status estrutural, uma 

vez que permanece sendo produzida e reproduzida socialmente por esse sistema 

que (re)produz a vasta vulnerabilidade social e econômica vivenciada 

cotidianamente por uma parcela da população que habita os centros urbanos.  

A discussão acerca do aprofundamento e caracterização da pobreza 

contemporânea perpassa os ciclos econômicos que transcorreram o país e as 

formas governamentais de lidar com a questão. Para isso, faz-se necessário retomar 

brevemente parte do processo de reestruturação produtiva, que teve início na 

década de 1980 e na década seguinte culminou no aprofundamento da questão 

social no bojo das reformas de caráter neoliberal empreendidas pelo Estado 

brasileiro. 

Os modos de vulnerabilidade social e econômica experienciados na 

atualidade detêm, na lógica da (des)inserção da mão de obra no sistema produtivo, 

implantadas no final da década de 1980, um dos pontos-chave para o entendimento 

do abismo social e agravamento da situação de pobreza observada. Na concepção 

de Kowarick (2002), estão vinculadas a essa questão as múltiplas modalidades do 

rebaixamento dos custos de reprodução e reposição da mão de obra, a partir do 

                                                 
11 O referido autor afirma existir ao menos três formas de pobreza. A primeira delas consiste na 
pobreza incluída, resultado da desadaptação local aos processos mais gerais de mudança, ou de 
inadequação às condições naturais, cujas soluções eram de cunho assistencialista. O segundo tipo 
de pobreza era chamada de marginalidade, produzida pelo processo econômico da divisão do 
trabalho, cuja correção era buscada pela mão dos governos, especialmente através do Estado de 
Bem-Estar Social. Por fim, o terceiro tipo consiste na pobreza estrutural, que é globalizada e se 
reproduz em escala mundial.  
12 Sobre o caráter estrutural da pobreza, Santos (1998) alega que uma das grandes diferenças do 
ponto de vista ético é que agora a pobreza surge, impõe-se e explica-se como algo inevitável, apesar 
de ser produzida politicamente pelos governos locais. 
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intenso processo de reestruturação produtiva. 

Esse processo possui como base a premissa do investimento tecnológico na 

automatização das linhas de produção, acarretando no enxugamento ou extinção de 

funções. Nessa lógica, o funcionário13 é polivalente, necessitando possuir múltiplas 

habilidades para estar apto ao mercado de trabalho. Torna-se inerente a esse 

processo o aumento espetacular do exército de reserva, formado por uma população 

que, quando não permanece estagnada, engendra pelo desenvolvimento de 

atividades no ramo informal, onde o labor é completamente destituído de 

regulamentação e de direitos.  

Convém reafirmarmos que, concomitante a esse processo, existe o déficit no 

reconhecimento dos direitos civis e sociais, resultando em uma fragilização da 

cidadania, abordada aqui como uma perda do “direito a ter direitos” (WAN-DALL, 

2012). A partir de então, acentua-se a precarização na prestação de serviços básicos 

pela via estatal, que garantiam mínima proteção àqueles grupos carentes de 

recursos privados, para enfrentar as intempéries inerentes às metrópoles do 

subdesenvolvimento industrializado. A partir da destituição dos direitos, que geram 

exclusão e segregação, observamos o aprofundamento das questões sociais, que 

são várias, 

 
[...] mas a que mais se sobressai no âmbito das relações entre Estado e 
sociedade talvez resida na dificuldade de expandir os direitos de cidadania: 
depois de uma década de lutas e reivindicações, num contexto em que 
gradualmente se consolida um sistema político democrático, deixa de 
ocorrer um enraizamento organizativo que consolidasse um conjunto de 
direitos básicos. Eles podem estar na carta de 1988, mas não se traduzem 
no fortalecimento de um campo institucional de negociação de interesses 
[...] nem em políticas sociais de amplo alcance (KOVARICK, 2002, p. 16). 

 

A pobreza em meio urbano, por sua vez, é a expansão mais perversa da 

ausência de cidadania, pois está relacionada não somente ao corte de renda, mas 

também a toda uma série de fatores que conferem a essa questão social múltiplas 

refrações. Uma delas consiste no crescente processo de favelização da população a 

partir da ocupação de terras públicas, privadas ou irregulares, como encostas de 

morros, beiradas de rios e canais, sem acesso a condições adequadas de moradia. 

O Rio de Janeiro é o município com o maior contingente populacional vivendo 

                                                 
13 Para Antunes (1995), a mudança mais significativa advinda da lógica neoliberal consistiu na 
cooptação do ideário dos trabalhadores, que perderam o senso coletivo de classe para adentrar na 
lógica de colaborador da empresa. 
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em favelas do país, com cerca de 1.393.314 moradores.14 Entre as capitais do 

Nordeste, Fortaleza ocupa a segunda posição, com 396.370 pessoas vivendo em 

assentamentos subnormais, perdendo para Salvador, com 882.204 pessoas (IBGE, 

2010). Sabemos que as favelas possuem um ambiente marcado pela 

heterogeneidade em diversos aspectos, que remontam tanto a questões de 

infraestrutura, prestação de serviços, como às condições sociais e econômicas 

daqueles que residem nesses espaços.  

Não obstante a isso, existe ainda o significado social de ser residente dessas 

comunidades, que são marcadas por estigmas e preconceitos que remetem à 

violência, desordem e vadiagem. Kowarick (2002), ao discorrer sobre as favelas, 

afirma que o imaginário social constrói um conceito distorcido sobre a população que 

a habita, referindo ideias de desorganização familiar, moralidade duvidosa e hábitos 

lesivos, idealizando assim um antro de marginalidade e ilegalidade. 

As perspectivas de condições precárias de moradia e trabalho vivenciadas 

pela parcela pobre da população nos remetem ao uso do conceito de “desfiliação”, 

difundido por Robert Castel (1998). Este faz alusão à perda das raízes e refere-se 

ao universo daqueles que foram desligados, tornando-se desabilitados para os 

circuitos básicos da sociedade. Ressaltamos que, para o autor, isso não representa 

um estado transitório, consistindo no resultado de um processo que só pode ser 

compreendido a partir das delineações das questão sociais e suas variações. 
O modus operandi da sociedade capitalista no atual panorama reforça o 

desenraizamento, seja ele social, onde se observa o enfraquecimento dos laços de 

sociabilidade primária a partir da definição de espaços sociais segregados e 

direcionados a determinadas classes que não possuem livre acesso à cidade, e 

também de natureza econômica, onde a situação de desemprego possui longa 

duração, ocasionando a desinserção, muitas vezes definitiva, do mundo do trabalho 

formalizado, dando origem aqui ao conceito de “população sobrante”,15 também 

difundido pelo referido autor. 

A essa população sobrante, excluída e marginalizada, restam as respostas 

governamentais propostas por organismos internacionais, dentro das perspectivas 

de uma agenda neoliberal de intervenção. Assim, temos o desenvolvimento de 
                                                 
14 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). 
15 No conceito de Castel (1998), a população sobrante é formada por aqueles que não têm lugar na 
sociedade, que não são integrados, inseridos em relações de utilidade social, ou relações de 
interdependência com o conjunto da sociedade. 
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políticas sociais setoriais que focalizam a parcela extremamente pauperizada dos 

indivíduos, cujo objetivo é aliviar a situação de extrema pobreza. O sentido atual de 

algumas políticas sociais já não seria mais alcançar a igualdade de direitos, mas 

apenas compensar as situações mais graves da crise de integração social gerada 

pelo sistema econômico que, liberado à lógica do mercado, se torna crescentemente 

excludente (SANTOS JÚNIOR, 2006, p. 22). 

Um dos fatos mais graves referentes ao enfrentamento da pobreza se volta 

para a capacidade interventiva do Estado frente a essa realidade na atual 

conjuntura. Em tempos neoliberais, temos o amplo processo de 

desresponsabilização desse ente, que, socialmente caracterizado como ineficaz e 

corrupto, passa a ter suas funções reduzidas no que concerne ao cumprimento da 

garantia de acesso a direitos sociais por parte da população. 

Essas questões passam a ser atribuídas a agentes privados, tidos como mais 

capacitados para enfrentar as manifestações da marginalização. Hoje, com o 

agigantamento do terceiro setor,16 as problemáticas são muitas vezes tratadas pela 

perspectiva do favor e do voluntariado, conferindo assim um caráter despolitizado à 

questão social, em relação ao significado de ser cidadão e da conquista de direitos. 

O enfrentamento governamental junto à pobreza, uma situação tão antiga 

quanto atual e plural, tem se mostrado ineficaz e insuficiente no intuito de minorar a 

situação de vulnerabilidade vivenciada por essa parcela da população em seu 

cotidiano. Contudo, ressaltamos que a nossa compreensão de pobreza ultrapassa a 

dimensão do acesso a bens de consumo, que, ao seu modo, dentro de uma lógica 

capitalista, propiciou mobilidade social a determinados segmentos pauperizados.  

Acreditamos que, concomitante ao consumo, há de se avançar em medidas 

que visem a melhorias objetivas relacionadas a aspectos estruturais da pobreza, 

como precariedade no acesso a água, cobertura de esgotamento sanitário, 

drenagem e moradia em lugares insalubres. As consequências provenientes da 

permanência desse tipo de configuração habitacional no seio das metrópoles, que 

convivem em meio às sequelas de um desenvolvimento urbano e social injusto e 

desigual, perpetuam um grande déficit habitacional que está longe de ser 

solucionado. 
                                                 
16 A concepção está diretamente ligada às organizações privadas (fundações empresarias, filantropia 
empresarial, empresa cidadã), associações comunitárias, instituições de caridade e religiosas, 
colocando o social como responsabilidade apenas da sociedade civil, esvaziando-o de seu conteúdo 
de lutas de classes. 
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Diante do exposto, remetendo à nossa pergunta norteadora, que consiste em 

verificar as novas condições de habitação da população indenizada pelo programa 

sob a perspectiva daqueles em situação de pobreza e extrema pobreza, conforme 

estabelecido no subitem sobre o recorte específico da avaliação, faz-se necessário 

tecer uma reflexão abordando os sintomas da crise habitacional que incide no Brasil 

e se manifesta em Fortaleza. Salientamos que a nossa intenção é expor os 

consensos e conceitos difundidos por autores que abordam a gênese, permanência 

e intensificação dessa questão, mesmo após o estabelecimento de instrumentos 

propostos pela política urbana. 

 
3.2 Política urbana e crise habitacional 

 

A expansão das periferias urbanas evidencia as contradições que são fruto da 

dinâmica de ocupação espacial desordenada, agregada à situação de miséria que 

acomete prioritariamente a população residente em aglomerações subnormais. Esse 

tipo de configuração habitacional faz parte do cenário da cidade, evidenciando um 

processo de segregação injusto e antigo, marcado pela exclusão e inexistência de 

oportunidades. 

A dificuldade de acesso aos serviços de infraestrutura urbanos, equipamentos 

de saúde e educação, maior exposição às intempéries ambientais, como chuvas e 

enchentes, bem como menores oportunidades de profissionalização e emprego 

caracterizam a realidade daqueles residentes de favelas. Maricato (2003) descreve 

que essa produção do ambiente urbano escancara a simbiose entre a modernização 

e o desenvolvimento do atraso: construções ousadas dividem o espaço com a 

gigantesca cidade ilegal, onde a maioria não alcança o patamar de cidadão. A 

exclusão social, como um conceito amplo, pode não ser passível de mensuração, 

mas é facilmente caracterizada pelo viés da irregularidade, ilegalidade, 

informalidade, baixa escolaridade e pobreza. 

A referida autora vai além, e afirma que as cidades vivenciam hoje o que pode 
ser considerado um apartheid ambiental, onde a ilegalidade referente ao acesso à 

terra constitui a principal característica dessa realidade, seja ela nas cidades ou em 

meio rural. 

O surgimento das primeiras formas de legislação urbana remonta ao final do 

século XIX, onde predominou um corte de cunho elitista ao subordinar certas áreas 
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da cidade ao capital imobiliário, relegando os espaços afastados do centro à classe 

trabalhadora pobre. Essa proposta de configuração espacial é hegemônica na 

urbanização brasileira e se retroalimenta com o passar dos anos, contribuindo assim 

para a afirmação de uma segregação geográfica entre os locais visados pelo 

mercado e as áreas inválidas. Os privilégios concedidos ao capital imobiliário 

fomentaram a autoconstrução de moradias em áreas insalubres. 

Salientamos que o mercado imobiliário privado e legalizado brasileiro é 

marcado pela pequena abrangência, culminando assim na ocupação irregular do 

solo por grande parte da população, a qual fica relegada a se estabelecer em áreas 

desvalorizadas, tais como encostas de morros, beiradas de córregos, regiões 

poluídas etc. 

Desse modo, para entender a atual situação do déficit habitacional, faz-se 

necessário refletir sobre as bases históricas de nossa formação social e, 

espacialmente, sobre a produção e reprodução capitalista no espaço urbano e como 

ela influi para a manutenção e aprofundamento da crise urbana e habitacional que 

observamos no cotidiano das grandes capitais brasileiras. 

 

3.2.1 A crise e a lógica do capital 
 

A instituição de marcos regulatórios voltados para a expansão do direito 

universal ao uso da cidade e reconhecimento da função social da propriedade deve 

ser exaltada e reconhecida como grandes avanços no campo da garantia dos 

direitos. Abordaremos esses instrumentos de modo mais aprofundado no tópico 

seguinte desta dissertação. 

A instituição dos capítulos que versam sobre a política urbana na Constituição 

Federal de 1988 (CF/1988) foram fruto de décadas marcadas por diversas 

transformações econômicas, políticas e sociais, permeada de interesses, conflitos e 

posições divergentes acerca do desenvolvimento citadino almejado. Se, por um lado, 

o envolvimento de setores e movimentos organizados voltados para a garantia da 

função social da propriedade tiveram um papel determinante nessa conquista, por 

outro, observamos um projeto interventivo de cunho neoliberal onde se tem a 

reafirmação do acesso à terra por uma lógica estritamente mercadológica. Nesse 

jogo de interesses polarizados, vem sendo desenvolvida a política urbana brasileira. 
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Para entender o cenário de crise atual, acreditamos que devemos abordar, 

mesmo que de modo sucinto, a lógica capitalista de produção e reprodução do 

espaço urbano, lógica essa que permanece subjacente e intrínseca nas relações 

sociais, e que se caracteriza pelo desenvolvimento e acentuação das desigualdades.  

A produção do espaço social é oriunda de um processo histórico e está em 

constante metamorfose – desse modo, não podemos ignorar as particularidades 

existentes na trajetória da urbanização brasileira, que culminou na explosão 

demográfica das grandes cidades e que, segundo Coutinho (2011), apresenta 

características próprias, como a urbanização da pobreza. De acordo com o referido 

autor, ao longo de décadas temos assistido a um processo de “desruralização”, mas 

do que de urbanização – afinal, a maior parte da população vive sem os serviços 

urbanos mais elementares, como saneamento, moradia de qualidade, educação e 

saúde. 

O processo de evolução das favelas está intrínseco à urbanização brasileira, 

tendo suas raízes nas transformações nos modos de produção e posteriormente no 

processo de reestruturação produtiva do capital. Maricato (2003) afirma que, em 

sociedades escravocratas, a moradia do trabalhador, assim como os itens 

indispensáveis para a sua subexistência, eram de responsabilidade da figura do 

patrão.  

A partir da abolição da escravatura, observa-se no Brasil o início da questão 

habitacional, posto que o trabalhador livre seria responsável por arcar com a sua 

moradia. Segundo a autora, essa importante transformação societária deveria ter 

sido acompanhada por uma formação de mercado urbano de moradia, mas o que se 

observou foi a histórica ocupação de áreas impróprias e insalubres. 

Tal processo, assim como em outros países latino-americanos, se deu de 

forma mais intensa a partir da segunda metade do século XX. Fazendo uma análise 

do avanço demográfico brasileiro, em 1940 a população residente nas cidades era 

de 18,8 milhões, e em 2000 era de aproximadamente 138 milhões (MARICATO, 

2000). Ou seja, em 60 anos houve um enorme movimento de construção urbana 

necessário para abrigar uma população de mais de 125 milhões de pessoas, que, 

mesmo sem nenhum tipo de planejamento habitacional, passa a ocupar o espaço da 

cidade. 

A autora discorre sobre essa questão, afirmando que já existiam cidades de 

grande porte mesmo no período colonial, mas somente a partir da transição para o 
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século XX, em suas primeiras décadas, observou-se a consolidação do processo de 

urbanização, impulsionado pelo trabalho livre, pela proclamação da república e o 

início de atividades ainda voltadas para a cafeicultura. 

Nesse período, as reformas urbanas consistiam em obras de saneamento 

básico e de embelezamento paisagístico da cidade, implantando-se desde o início 

as bases legais para um mercado imobiliário de corte capitalista. Nesse momento, 

iniciou-se também a expulsão da população que não obteve espaço nesse processo 

evolutivo, cabendo a estes a ocupação das encostas de morros, áreas ribeirinhas e 

terrenos desconectados do espaço da cidade.  

Outro fator que marcou as bases da formação urbana e crise habitacional que 

fazem parte da história do desenvolvimento brasileiro consiste no evento que 

Florestan Fernandes denominou de “revolução burguesa”. Refletindo sobre esse 

momento, Maricato (2000) aponta que 

 
O Estado, investindo decididamente em infraestrutura para o 
desenvolvimento industrial, visando à substituição de importações. A 
burguesia industrial assume a hegemonia política na sociedade sem que se 
verifique uma ruptura com os interesses hegemônicos. Essa ambiguidade 
entre ruptura e continuidade, verificada em todos os principais momentos de 
mudança da sociedade brasileira, marcará o processo de urbanização com 
raízes da sociedade colonial, embora ele ocorra em pleno século XX, 
quando formalmente o Brasil é uma república independente (MARICATO, 
2000, p. 22). 

 

A questão fundiária, por sua vez, consiste em uma das bases de formação 

social brasileira mais conflituosas e imutáveis desde o final do século XIX, com a 

generalização da propriedade privada, até a confirmação do poder político dos 

grandes proprietário de terra ao longo de todo o século XX. 

Diante do exposto, podemos afirmar que a questão urbana e habitacional 

brasileira está diretamente relacionada a três fatores que incidiram e influenciaram 

fortemente o cenário observado atualmente, mas que se construiu ao longo de 

décadas em um processo histórico: a eminência do trabalho escravo, a pouca 

importância conferida à emergência do trabalhador livre e o poder político ligado ao 

patrimônio pessoal. 

As transições que ocorreram nos modos de produção são aspectos que 

influenciaram a configuração social/espacial brasileira, e também devem ser 

destacadas. A partir de 1930 até meados da década de 1950, há um crescente 

fortalecimento das bases do mercado interno, que fomenta um avanço das forças 



39 
 

produtivas, acarretando em um assalariamento crescente e modernização da 

sociedade. 

 Celso Furtado (1987) foi um dos autores que ressaltaram a importância de 

investir no mercado interno visando ao fortalecimento da nação e ao 

desenvolvimento das regiões – fato que ocorreu, muito embora de modo 

extremamente desigual, posto que o Norte e Nordeste17 não eram privilegiados no 

repasse de recursos ou na elaboração de projetos interventivos que incentivassem o 

crescimento e estimulassem as potencialidades das regiões supramencionadas. 

Na década de 1950, a industrialização nacional entra em um novo ciclo, no 

qual se iniciou a produção de bens duráveis e bens de produção. Nesse novo 

arranjo, o centro das decisões não é mais interno, e estabeleceu-se uma nova 

relação de dependência junto ao capital externo, onde o Brasil passa a ocupar uma 

posição subalternizada. 

A produção massificada dos bens de consumo, a partir desse momento, 

acarretou em mudanças significativas no estilo de vida da classe consumidora, que 

passou a ter acesso a mercadorias as quais, anteriormente, eram restritas às 

classes mais abastadas economicamente. As mudanças perpassaram os valores, a 

cultura e o ambiente construído. Houve uma modernização da população no que 

tange à aquisição de bens, mas o cenário das cidades, a urbanização e a 

configuração das habitações eram marcados por características que não condiziam 

com a modernização do estilo de vida. 

O incentivo ao consumo como parte fundamental do modo de vida possui um 

caráter predatório, voltado para a rápida substituição de produtos, desperdício e 

obsolescência programada. As mudanças advindas desde o início do processo de 

industrialização até a década de 1980 fizeram com que o produto interno bruto 

brasileiro crescesse a taxas superiores a 7%, um dos maiores índices do mundo no 

período. A riqueza produzida nessa época, no entanto, permaneceu extremamente 

concentrada. 

Advindo desse tempo de intenso crescimento econômico e incentivo à 

industrialização, temos ainda o aprofundamento da pauperização da população 

urbana, pois o desempenho econômico nacional, no caso do Brasil, não significou 

                                                 
17 Celso Furtado foi pioneiro ao direcionar seus estudos ao estabelecimento de alternativas para 
desenvolvimento igualitário entre as regiões do país, colocando em perspectiva as particularidades 
inerentes às regiões Norte e Nordeste do Brasil.  
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por consequência uma melhoria na qualidade de vida, que está ligada diretamente a 

inúmeros fatores, tais como: serviços de infraestrutura abrangentes, habitação, 

acesso a educação e saúde de qualidade. 

A dinâmica que perpassa as relações entre capital x trabalho também se 

constitui em um ponto primordial no trato da questão urbana e habitacional, sendo 

um aspecto que influenciou drasticamente a aparência desordenada e o traçado 

irregular das cidades.  

Para exemplificar essa situação à luz de Kowarick (1979), utilizaremos como 

exemplo o advento das vilas operárias na década de 1930. Nesse período, que 

remonta às bases da industrialização brasileira, as empresas resolveram parte do 

problema habitacional de sua mão de obra a partir da construção dessas vilas. Elas 

consistiam em locais contíguos às fábricas, onde geralmente as residências eram 

vendidas ou alugadas pelos operários. 

A moradia, que era “fornecida” pelo empresariado, permitia que os gastos do 

trabalhador voltados para a sua sobrevivência fossem diminuídos, embora o salário 

pago também fosse rebaixado. Tal dinâmica nesse período era viável em virtude do 

número não muito elevado de trabalhadores, pois a mão de obra ainda era 

relativamente pequena, somado aos baixos custos de construção de moradias. 

Todavia, a partir da intensificação dos processos de industrialização, e com a 

migração da população do campo para a cidade em virtude das transformações nos 

modos de produção,18 observou-se o crescimento veloz do número de 

trabalhadores, que consequentemente aumentou a pressão sobre a oferta e procura 

de habitação popular. 

Esse fato ocorreu de modo paralelo à supervalorização de terrenos, o que 

tornou inviável para os empresários, do ponto de vista econômico, a continuidade de 

construção das vilas destinadas aos operários, ainda mais se considerada a 

existência de mão de obra à disposição em virtude do alto fluxo migratório. 

A partir de então, as empresas transferem o custo da moradia – seja a 

aquisição ou a manutenção – para a classe trabalhadora, extinguindo as vilas 

operárias. As questões concernentes à provisão da moradia passam então a ser 

resolvidas no âmbito das relações econômicas x mercado imobiliário. Decorrente 
                                                 
18 Coutinho (2011) aborda as transformações nos modos de produção focando especialmente a 
hegemonia do capital no campo, que ocasionou a expansão do agronegócio a partir da retração da 
agricultura familiar, com o avanço da mecanização dos processos e estímulo da transformação de 
grandes propriedades em grandes empresas.  
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desse fato surge no cenário urbano a periferia, que consiste em “aglomerados 

urbanos distantes do centro, clandestinos ou não, carentes de infraestrutura, onde 

passa a residir crescente quantidade de mão de obra necessária para fazer girar a 

maquinaria econômica” (KOWARICK, 1979, p. 31). 

A construção e a ampliação desses espaços periféricos obedeceram à lógica 

de acumulação e especulação ditada pelo mercado imobiliário. Percebeu-se então, a 

partir do constante processo de migração entre regiões, um adensamento 

populacional e expansão das áreas periféricas, que gerou alojamentos de modo 

improvisado e sem qualquer planejamento. Na contramão dessa situação, o Estado 

demorou a se posicionar e a criar soluções que fizessem frente à tentativa de 

ordenar, mesmo que minimamente, o uso indevido e a especulação financeira do 

solo urbano. 

A primeira atitude interventiva do Estado visando ao acesso ao mercado 

imobiliário voltado para segmentos de baixa renda consistiu na criação do BNH, em 

1964, integrado ao SFH, momento em que a questão habitacional e urbana passa a 

ser central, com equipamentos que objetivavam a modificação nos padrões de 

produção da moradia. 

O BNH era financiado por recursos financeiros provenientes do FGTS, e sua 

intervenção ocasionou uma mudança no perfil das cidades brasileiras, com o 

incentivo da verticalização das moradias. Essa tendência teve início na década de 

1940, na cidade do Rio de Janeiro, e passou a ser o principal modal direcionado à 

população de classe média na década de 1970. 

Apesar de a atuação do BNH ter sido marcante durante o seu período de 

funcionamento, tópico sobre o qual discorreremos mais adiante, a finalidade de 

tornar facilitado o acesso à terra e proporcionar melhores condições de 

financiamento para as classes menos abastadas não vingou. O mercado imobiliário 

não subjugou as atividades especulativas, não oferecendo, portanto, abertura para a 

maior parte da população que almejava uma moradia na cidade. 

Outro fator importante a ser destacado consiste na incompatibilidade entre 

salário e valor da moradia. Ao contrário de outros países,19 segundo Maricato (2000) 

                                                 
19 Maricato (2003) discorre sobre a relação salário x mercado imobiliário explicando que, em alguns 
países da Europa, ou nos Estados Unidos e Canadá, foram adotadas medidas que visaram à 
subordinação da propriedade privada ao capital produtivo e à regulação de financiamentos com 
subsídios destinados à inclusão das camadas mais populares. Essas ações não foram estabelecidas 
sem conflito, mas foram essenciais para tornar a habitação mais acessível a todos. 



42 
 

e Coutinho (2011), no Brasil nunca o salário foi regulado pelo preço correspondente 

ou equivalente ao da moradia, mesmo em períodos de maiores taxas de 

crescimento, como na década de 1970. Não existiu também em âmbito nacional um 

combate aos ganhos excessivos decorrentes da propriedade imobiliária. Portanto, 

com a falta de regulação e manutenção, os programas destinados a proporcionar às 

camadas mais populares a oportunidade de financiar a casa própria não têm obtido 

êxito. 

Isso é constatado desde a década de 1970 (BNH) até os dias atuais, a partir 

da atuação de programas como o Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Lançado em 

2009 durante a segunda gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, possui o 

intuito de reduzir de maneira drástica o déficit habitacional do país, que, na época do 

lançamento do programa, constava em 5.546.000 unidades. No ano de 2010, foi 

construído cerca de um milhão de unidades habitacionais, número considerável, mas 

longe de suprir a verdadeira demanda. 

De acordo com pesquisa publicada pela Fundação João Pinheiro em 2013, o 

número de famílias sem moradia aumentou em mais de 1,5 milhão, passando para 

6.940.000. Salienta-se que, apesar de a pesquisa ter sido divulgada em 2013, os 

dados referem-se a 2010, sendo inclusive utilizados pelo MCidades como indicador 

oficial da problemática que envolve a questão da moradia. 

Como pode haver um aumento tão significativo na demanda por habitação 

mesmo após a criação de programas voltados para atender o segmento 

populacional de renda mais baixa?20 Segundo Rolnik (2012), houve um crescimento 

sem precedentes nos lucros do setor imobiliário, com rendimentos cinco vezes 

acima das taxas de inflação. 

O maior acesso ao crédito e a recursos públicos por parte das grandes 

construtoras é fundamental para o entendimento da questão, ao passo que, na 

medida em que estes investem na aquisição de terrenos e imóveis urbanos, 

posteriormente terão direito a fazer o que quiserem com suas propriedades. Com 

isso, o mercado imobiliário assegurou o domínio da política urbana e o 

direcionamento da expansão e remodelação das cidades, ainda mais reféns dos 

interesses privados. 

                                                 
20 O público-alvo do programa MCMV consiste nas famílias com renda bruta de até R$ 1.600,00 reais. 
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O crescimento do déficit habitacional veio acompanhado também pela 

valorização dos aluguéis, fazendo com que as famílias, especialmente o segmento 

de baixa renda, gastem mais da metade dos seus vencimentos com o pagamento 

dessa parcela, cujo aumento não acompanha a valorização de seus salários. A 

solução para esse tipo de situação, caso o indivíduo não consiga arcar com os 

valores, consiste na mudança de sua casa em busca de locais mais baratos – e, 

pela lógica imobiliária, mais afastados da cidade – ou recorrer à moradia em modo 

de ocupação, em alguma favela. 

A criação de instrumentos para frear a especulação imobiliária foi tardia 

(Estatuto da Cidade, em 2001) e encontra muitas barreiras para a sua efetivação, 

conforme debateremos ao longo desta dissertação. Apesar de garantir em lei 

inúmeros direitos, essa legislação depende diretamente da atuação das prefeituras e 

câmaras municipais, que, através da criação dos planos diretores, estabelecerão as 

regras para o uso consciente do solo urbano e a defesa de sua função social. No 

entanto, o prognóstico é desanimador, considerando que, no cenário político 

brasileiro pós-redemocratização, as grandes financiadoras de campanhas eleitorais 

são as construtoras. 

Diante do exposto, acreditamos que o surgimento, permanência e 

crescimento das áreas de periferia na cidade é consequência direta da relação entre 

exploração da força de trabalho, sobreposição de interesses particulares aos 

interesses populares e do modelo desenvolvimentista brasileiro. Segundo Kowarick 

(1979, p. 30), “a distribuição espacial da população no quadro de crescimento 

caótico reflete diretamente a condição social dos habitantes da cidade, espelhando 

ao nível do espaço a segregação imperante no âmbito das relações econômicas”. 

O referido autor aponta ainda que as transformações nos modos de produção, 

somadas ao processo de urbanização nas áreas de capitalismo periférico, são 

requisitos fundamentais para compreensão da rede urbana brasileira. A configuração 

espacial das cidades está diretamente relacionada à reestruturação produtiva do 

capital, que, juntamente às mudanças no mundo do trabalho, acarretam em uma 

crise habitacional. 

Portanto, podemos afirmar que, enquanto couber ao capital imobiliário e 

interesses privados a detenção dos rumos da política urbana, será aprofundada 

essa crise. Mesmo que aumentem recursos voltados para programas de 
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infraestrutura e urbanização de áreas de risco, outras aglomerações subnormais 

continuarão a surgir. 

Acreditamos que a reordenação espacial mais justa depende não somente de 

aparato jurídico para a sua efetivação, pois políticas e instrumentos voltados para 

essa finalidade já existem. Contudo, qual será o real propósito delas se não há um 

questionamento ou mudanças em relação à lógica de (re)produção do espaço? 

Discorreremos sobre essas políticas de regulamentação e seus entraves no tópico a 

seguir. 

 

3.3 Planejamento urbano e regulamentação das políticas urbanas 
 

3.3.1 O Estatuto da Cidade: reconhecimento de demandas históricas 
 

A gênese do principal documento regulador da política urbana se deu quase 

14 anos após a instituição de seus preceitos em âmbito constitucional com a 

aprovação do Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. No entanto, 

a primeira tentativa de regulamentação dos artigos 182° e 183° ocorreu em 1989, 

quando a proposta foi então rejeitada, pois consideraram-na uma ameaça à 

propriedade privada e ao livre mercado. 

Decorrida uma década de desarticulação na execução dessa matéria, houve 

um aumento das tensões por parte de grupos organizados que reivindicavam pela 

reforma agrária e urbana. No centro da disputa, encontravam-se o Movimento pela 

Reforma Urbana (MRU) e o empresariado na defesa de interesses antagônicos. O 

documento dessa vez foi aprovado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), praticamente sem prejuízo de seu conteúdo, uma vez que, das 50 propostas 

na emenda popular pela reforma urbana, 42 foram acatadas (BASSUL, 2011). 

O Estatuto veio incumbido de determinar uma nova concepção de abordagem 

do espaço urbano através do conceito de função social, tanto da cidade quanto da 

propriedade urbana, delegando a responsabilidade para aplicação desses institutos 

para os entes municipais, através da criação dos Planos Diretores Municipais (PDM). 

Os municípios devem criar seus planos seguindo as premissas existentes na Lei, 

com o objetivo de delimitar regras para a utilização e reaproveitamento do solo, 

visando a cidades mais justas e acessíveis para todos os segmentos populacionais. 
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A Lei nº 10.257 é considerada inovadora por estabelecer em seu conteúdo a 

criação de instrumentos de intervenção nos territórios, bem como por instituir uma 

concepção moderna de planejamento urbano priorizando a utilização de áreas 

subutilizadas ou até mesmo abandonadas, integrando-as à cidade. A proteção de 

regiões ambientais, que sempre tiveram seus limites desrespeitados, também está 

prevista. 

Para Rolnik (2011), o documento foi inventivo ao trazer resoluções em três 

setores, sendo eles: um conjunto de novos instrumentos de natureza urbanística 

voltados para induzir as formas adequadas de uso e ocupação do solo; uma nova 

estratégia de gestão que incorpora a participação popular em processos decisórios 

importantes sobre a ordenação da cidade; e, por último, a ampliação das 

possibilidades de regularização das posses urbanas, que sempre estiveram no limiar 

entre a coisa legal e ilegal. 

Os instrumentos urbanísticos concebidos possuem o intuito principal de inibir 

a retenção especulativa de determinadas áreas a partir da aplicação de mecanismos 

em situações nas quais a propriedade urbana não esteja atendendo a lógica de 

função social, ou seja, esteja subutilizada ou não utilizada. Essa iniciativa tem por 

característica impelir o proprietário a adotar um comportamento positivo referente à 

propriedade, promovendo uma destinação concreta de uso dela. De modo a 

esclarecer sobre a função desses instrumentos, versaremos de forma sucinta sobre 

alguns dos quais consideramos os mais significativos.  

Primeiramente destacamos a medida de parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios. Aqui, esse instrumento urbanístico é implantado como uma 

forma de obrigar os proprietários de imóveis urbanos a utilizar socialmente esses 

bens. Essa obrigação de uso pode se dar através do parcelamento de área urbana 

não utilizada ou edificação de área anteriormente não edificada, visando ao uso 

máximo do potencial do espaço para que este tenha uma destinação benéfica à 

cidade. O PDM, documento responsável pelo estabelecimento das normas contidas 

no Estatuto da Cidade em esfera municipal, fica obrigado a delimitar quais as áreas 

urbanas sujeitas à aplicação dessa medida. 

A fiscalização e aplicação de atributos junto aos proprietários de imóveis 

ociosos ou subutilizados em virtude da especulação imobiliária está prevista através 

da cobrança progressiva no tempo do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana (IPTU), mediante majoração de alíquota pelo prazo de cinco anos 
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consecutivos. 

A lei orienta também que seja estabelecida uma gestão democrática da 

cidade através da elaboração de instrumentos como órgãos colegiados de política 

urbana, debates, audiências e conferências sobre assuntos de interesse urbano, 

além de iniciativa popular de projetos de lei e planos voltados para o 

desenvolvimento da cidade. No âmbito legislativo, essa medida é importante no 

intuito de prever diversos canais visando à participação efetiva das camadas 

populares em processos construtivos. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança e o Estudo de Impacto Ambiental são 

voltados para mensurar as consequências advindas da construção de determinados 

empreendimentos, sejam eles públicos ou privados, devendo ser estabelecidas em 

lei específica as regiões que estão sujeitas ao estabelecimento desses estudos. 

Esse dispositivo é fundamental tendo em vista o costumeiro desmate de áreas de 

reserva ambientais para a construção de prédios de grande porte. 

Por último, nos remetemos àquela que consideramos a mais significativa das 

medidas, tendo em vista a histórica luta pela regularização fundiária no Brasil, pois, 

para Rolnik (2011), apesar da inexistência de números oficiais, estima-se que mais 

da metade das cidades são constituídas por ocupações irregulares, ilegais ou 

clandestinas, que de alguma maneira contrariam as normas legais de urbanização.  

Boa parte do total dessas ocupações é construída em terrenos e propriedades 

públicas ou privadas que estão sem utilização. Apesar da existência de 

investimentos em urbanização e infraestrutura realizados em favelas, o 

reconhecimento da titularidade dos moradores dessas ocupações dificilmente se 

concretizava, tanto em virtude de intermináveis disputas judiciais, como pela 

dificuldade de fazer um registro em cartório.  

A previsão no Estatuto da Cidade de regularização fundiária de áreas 

ocupadas sinaliza o reconhecimento da prioridade de permanência aos verdadeiros 

moradores, através do instrumento de usucapião. Nessa modalidade, as famílias de 

baixa renda que ocupem terrenos privados com mais de 250 metros quadrados, 

assim como os que utilizem com finalidade de moradia por um período de cinco 

anos ininterruptos e sem oposição, poderão adquirir o seu domínio. O instrumento 
de usucapião especial coletiva, por sua vez, confere importância às associações de 

moradores regulamentadas, pois as autoriza a abrir um processo de usucapião, 

contanto que sejam autorizadas pelos residentes da comunidade interessada. 
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Apesar dos avanços ao estabelecer os instrumentos e reconhecer o direito 

daqueles residentes em ocupações de áreas privadas, o Estatuto teve os artigos 

concernentes à concessão vetados. Desse modo, as ocupações realizadas em 

imóveis e terrenos públicos, que são onde se concentram a maior incidência de 

favelas nas cidades, continuam sem legislação regulamentadora prevista. 

Ressaltamos que as prefeituras não possuem impedimentos para a realização do 

reconhecimento de posse dessas terras, malgrado façam opção pelo oferecimento 

de serviço de urbanização e infraestrutura. 

Após a obrigatoriedade de elaboração do PDM, o MCidades lançou uma 

campanha para estimular os municípios a desenvolverem seus documentos, seja 

através de apoio financeiro ou capacitação técnica com profissionais comprometidos 

com a construção de um novo desenho de cidade, voltado para a contemplação de 

ações que aliassem a política de saneamento, habitacional e de desenvolvimento 

urbano em seus dispositivos. 

Um estudo foi realizado pelo referido ministério no período entre novembro de 

2006 e setembro de 2007, com o intuito de coletar dados referentes à elaboração do 

PDM junto aos municípios que tinham obrigação de aprová-los até 2006. Analisado 

posteriormente por Cymbalista, Nakato e Rolnik (2011), estes teceram reflexões 

sobre os resultados encontrados. Na pesquisa foi aferido que, em 2007, 1.553 

municípios haviam elaborado e revisto os seus documentos, um número expressivo 

que corresponde a 92,39% do total de 1.683 localidades. 

Contudo, apesar desse número, observou-se que a aplicação dos 

instrumentos ou mesmo sua articulação com as demais políticas que incidem sobre 

a organização das cidades tem se mostrado ineficiente no ordenamento desses 

espaços, pois esses planos não estão alinhados a um pacto social para o 

desenvolvimento urbano saudável, nem às demandas populares no que tange ao 

acesso à moradia regularizada e dotada de infraestrutura. 

 

3.3.2 Estatuto da Cidade e planos diretores municipais: para quê e para quem 
têm sido implementados? 

 

Parece ilógico que, em meio ao estabelecimento de uma legislação 

considerada inovadora em relação à percepção de sua demanda, bem como dotada 

de diversos instrumentos desenvolvidos para assegurar o uso ordenado do solo 
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urbano, ainda vejamos exemplos de ocupações ilegais em áreas de risco, terrenos 

subaproveitados e áreas de reserva ambiental, sendo estas utilizadas para fins de 

moradia, culminando na degradação de espaços que deveriam ser protegidos. 

O Estatuto da Cidade, que no início de sua implantação foi visto pelo capital 

imobiliário como uma ameaça, passou a ser percebido como uma oportunidade para 

esse setor. Sobre a implementação da política urbana, podemos afirmar que ela vai 

de encontro a uma questão social muito antiga no Brasil, que é o patrimonialismo, 

pois 
 

[a] produção das cidades brasileiras dá muito lucro para alguns, e isso se dá 
de modo desigual. Em qualquer país do mundo onde o direito à moradia 
aconteceu, houve políticas que cercearam os lucros especulativos 
fundiários e imobiliários. Mas aqui, o poder político sempre foi ligado ao 
patrimônio. Vencer isso não é fácil, e aplicar o Estatuto das Cidades 
também não (MARICATO apud BASSUL, 2011, p. 5). 

 

Há ainda a questão do privilégio concedido aos interesses privados, como as 

operações urbanas consorciadas, que vêm crescentemente sendo aplicadas em 

diversas capitais. Sobre essa tendência, Bassul (2011) enfatiza que recursos 

públicos “são obtidos por meio da alienação de novos direitos construtivos, [...] as 

transformações urbanísticas, embora venham agregando um perfil afluente às 

economias emergentes, nem sempre constituem efetivo benefício para a população” 

(2011, p. 6). 

Propostas de mais apelo social, como a regularização fundiária, avançam a 

passos lentos, assim como a aplicação dos instrumentos de perfil redistributivo 

contidos no Estatuto das Cidades, que permanecem ociosos em um contexto voltado 

para o atendimento de interesses do capital imobiliário. Essa ociosidade se 

manifesta na tolerância que o Estado possui em relação à ocupação ilegal de terra 

urbana, uma vez que a maioria dos moradores de favelas não é assistida por 

políticas públicas voltadas para a questão habitacional e muito menos possuem 

acesso ao mercado imobiliário privado. 

A situação se perpetua com a condescendência por parte dos municípios, 

entes responsáveis pelo controle e uso do solo urbano. Muitas vezes as ações 

voltadas para esse público consistem em programas de obras pontuais, tais como 

iluminação e asfaltamento de vias, definidas em barganhas políticas ou períodos 

pré-eleitorais, consistindo em inesgotáveis fontes para o clientelismo que sempre 
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marcou as políticas públicas (MARICATO, 2003). 

As áreas destinadas à proteção ambiental ou próximas de lagoas e rios 

geralmente são escolhidas pela população mais pobre para a construção de seus 

assentamentos. Dado o valor elevado para realizar o remanejamento populacional, 

essas regiões terminam por receber investimentos em infraestrutura, sendo 

posteriormente consolidadas como áreas de moradia. 

Faz-se importante destacar também que a permanência da população em 

favelas localizadas em determinadas áreas está diretamente proporcional à 

importância conferida àquele pedaço de terra, ou seja, quanto mais valorizado e 

visado pelo mercado imobiliário, mais facilmente a lei será aplicada. Assim, são 

amplamente toleradas aquelas ocupações em espaços que não interferem na lógica 

e nos circuitos da realização do lucro voltado para o mercado imobiliário privado. 

Essa realidade torna-se óbvia ao ser constatado que,  

 
das 81 propostas de alteração do Estatuto das Cidades que foram 
apresentadas desde sua aprovação, em 2001, nenhuma se destinava a 
restringir as diretrizes ou os instrumentos propostos pelos movimentos 
populares no sentido de assegurar a regularização fundiária de populações 
de baixa renda (BASSUL, 2011, p. 9).  

 

Destacamos também a problemática identificada no desalinho entre os PDM e 

a necessidade de instituir ações concretas voltadas para a provisão habitacional. 

Sobre essa questão, recorreremos novamente à pesquisa divulgada por Cymbalista, 

Nakato e Rolnik (2011), onde se observa que, apesar de os planos elaborados 

abordarem os instrumentos de regulação espacial previstos no Estatuto das 

Cidades, o número de PDM que elaborou estudos específicos relacionados à 

questão habitacional ainda continuava baixo, consistindo em apenas 46,30% dos 

municípios. 

Isso evidencia que, apesar de os problemas relacionados à ocupação 

irregular e assentamentos precários terem se generalizado nos espaços urbanos, o 

documento mais importante que determina a forma de regulamentação do uso do 

solo ainda é desprovido de alternativas e planejamentos para interferir junto a essa 

questão. Ainda de acordo com a pesquisa dos autores supracitados, a região 

Nordeste apresenta uma taxa pior que a nacional nesse aspecto, com 37,39%. 
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Tabela 1 – Porcentagem dos planos diretores que elaboraram estudos específicos 

relacionados com a questão habitacional 
 

Estados e 
Macrorregiões 

% de PD tipos de estudos específicos realizados 
Estudo 

habitacional 
Estudo 
sobre 

loteamentos 
clandestinos 

Estudos 
sobre 

loteamentos 
regulares 

Estudos 
sobre 

mercado 
imobiliário 

Estudos 
sobre 

ocupações 
irreg. de 

baixa renda 
Acre 50,00 25,00 25,00 0,00 0,00 

Amapá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Amazonas 47,37 47,37 47,37 31,58 47,37 

Pará 66,67 50,79 52,38 23,81 52,38 
Rondônia 12,50 18,75 25,00 6,25 18,75 
Roraima 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Tocantins 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 

Total – Norte 50,89 41,96 43,75 21,43 41,96 

Alagoas 77,14 51,43 62,86 14,29 51,43 
Bahia 25,22 9,57 6,09 0,87 2,61 
Ceará 17,19 6,25 6,25 7,81 12,50 

Maranhão 32,79 22,95 29,51 22,95 34,43 
Paraíba 60,71 46,43 53,57 50,00 67,86 

Pernambuco 39,33 32,58 37,08 22,47 34,83 
Piauí 83,33 50,00 66,67/ 33,33 83,33 

Rio G. do Norte 43,75 50,00 56,25 56,25 68,75 
Sergipe 43,75 37,50 43,75 43,75 43,75 

Total – Nordeste 37,39 25,00 28,21 18,12 29,36 
Distrito Federal 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Goiás 64,71 49,02 58,82 35,29 54,90 
Mato Grosso 68,42 57,89 63,16 47,37 52,63 

Mato Grosso do 
Sul 

73,33 40,00 60,00 46,67 53,33 

Total – Centro-
Oeste 

67,44 50,00 60,47 40,70 54,65 

Espírito Santo 38,71 41,94 45,16 29,03 35,48 
Minas Gerais 42,45 36,69 38,85 23,02 31,65 
Rio de Janeiro 58,49 58,49 64,15 49,06 60,38 

São Paulo 70,92 51,02 60,71 43,37 57,65 
Total – Sudeste 57,52 46,54 52,74 36,28 47,73 

Paraná 39,36 26,60 38,70 28,72 32,98 
Rio Grande do 

Sul 
38,39 36,61 40,18 22,32 35,71 

Santa Catarina 28,57 30,77 32,97 16,48 26,37 
Total – Sul 35,69 31,65 37,37 22,56 31,99 

Total – Brasil 46,30 36,15 41,19 26,44 38,30 

Fonte: Cymbalista, Nakato e Rolnik (2011). 
 

Rolnik (2012) aponta que a política habitacional executada no atual contexto 

socioeconômico possui um papel elementar na dinamização econômica, gerando 

renda e empregos, mas coloca-se de forma desarticulada com a política de 

ordenamento urbano e regularização fundiária destinada a disponibilizar moradia 
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aos segmentos mais pauperizados da população, pois 

 
[o]s programas habitacionais têm ignorado as conquistas no campo do 
direito à cidade, do direito à moradia e direito à cidadania. O financiamento 
diretamente para as construtoras, como estímulo à produção habitacional de 
mercado, se transformou em um enorme mecanismo de transferência de 
subsídios públicos, do orçamento estatal para o preço da terra e dos 
imóveis em uma conjuntura sem controle algum sobre o processo de 
especulação imobiliária (ROLNIK, 2012, p. 100).  

 

Diante do panorama exposto, consideramos que existem diversos pontos 

críticos que acentuam o déficit habitacional observado atualmente, mas 

principalmente a inaplicabilidade das leis em meio à defesa de interesses elitistas e 

a inexistência de alternativas voltadas para a provisão habitacional.  

O PDM, principal instrumento da política urbana em âmbito municipal, é 

desconsiderado, pois os grandes investimentos realizados pelo capital privado na 

realização de obras não respeitam a legislação, e nem mesmo dialoga com ela. Os 

canais de comunicação entre sociedade civil e Estado encontram-se enfraquecidos, 

uma vez que as grandes decisões referentes ao rumo da cidade não são postas em 

pauta para apreciação da população.  

Essas circunstâncias nos permitem crer que, no âmbito de um Estado 

patrimonialista e clientelista, o capital econômico continua mantendo, assim como 

sempre manteve, as prerrogativas na determinação dos principais vetores das 

questões inerentes ao desenvolvimento urbano. 
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4 A POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL 

 

4.1 Saneamento básico: das primeiras experiências ao reconhecimento como 
direito social 

 
A maneira de intervenção governamental junto às questões referentes ao 

saneamento básico ao longo das décadas denota as concepções políticas acerca do 

tema, bem como a forma de cada administração se relacionar com os segmentos 

sociais mais prejudicados pelos problemas inerentes a ele. Buscando empreender 

uma análise sob uma perspectiva político-institucional, podemos observar as 

concepções predominantes e os desdobramentos dessas intervenções no 

ordenamento do espaço urbano brasileiro. 

As ações voltadas para o campo do saneamento tiveram em seu início uma 

forte influência das concepções de saúde difundidas pela medicina na época das 

primeiras intergerências mais sistemáticas. Essa perspectiva foi hegemônica desde 

o final do século XIX até meados da década de 1930. 

O processo de industrialização ocasionou não somente as mudanças na 

sociedade, mas também influenciou toda a concepção do que deveria ser a forma 

comportamental dos indivíduos, a partir do processo de especialização do trabalho: 

tudo o que não se enquadrava nessa organização e ritmo estava descartado. Tudo o 

que estava fora da jornada diária de trabalho era equiparado ao tempo lento, opaco 

e improdutivo da noite (WAN-DALL JÚNIOR, 2012, p. 2). 

Essa questão gerou interesse da administração pública, em especial da área 

da saúde, pois certos comportamentos considerados insalubres, adotados 

especialmente pela classe trabalhadora, deveriam ser eliminados. Nos séculos XVII 

e XVIII, as cidades tornaram-se objetos da teoria miasmática.21 Essa concepção 

primária acabou por se alastrar ao longo do século XIX, culminando no 

entendimento de que esses desequilíbrios influenciavam o mundo social. 

As habitações construídas de modo precário e as pessoas pobres passaram a 

constituir espécies de focos de formação de miasmas. Desse modo, as intervenções 

                                                 
21 Segundo publicação do MCidades (2004), a referida teoria baseia-se no conceito de que as 
doenças seriam oriundas de desequilíbrios da matéria, provocados por força de decomposição que 
estariam presentes nos elementos naturais, como na água e no solo in natura. 
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programadas para “sanear” estavam voltadas para determinadas parcelas do 

território, direcionadas aos indivíduos que eram tidos como os transmissores do 

problema, e deveriam ser expropriados das cidades. 

Observa-se que o entendimento predominante nesse período era de que o 

saneamento possuía um cunho bastante aproximado da ideia de separação, dando 

assim início à espoliação urbana que viria a definir posteriormente os espaços 

sociais, bem como a segregação espacial que afetou principalmente as 

comunidades mais pobres, que sofriam com as decisões governamentais pautadas 

em princípios tecnicistas. 

O modelo de intervenção higienista,22 hegemônico no início do século XX, 

contava com as iniciativas da polícia médica e a realização de quarentenas. Essas 

ações deram a tônica das orientações sobre a saúde que passaram a nortear as 

diretrizes de intervenção nas cidades. As primeiras interferências sanitárias na 

cidade do Rio de Janeiro, então capital do império, foram obras de drenagem de 

pântanos, aterramento de manguezais e lagoas, além do desmonte de morros 

visando à expansão territorial. 

Nesse período, a higiene pública era uma problemática a ser solucionada por 

um grupo de médicos e engenheiros, que implantaram modificações, focando-se 

principalmente nas moradias populares. As ações concentravam-se na lógica de 

proteger caixas d´água e remover todo e qualquer potencial reservatório de água 

parada. Ainda sobre esse período, observamos que, 

 
[n]a avaliação dos profissionais da saúde do período, a população brasileira 
estava doente, e qualquer projeto de construção da nacionalidade tinha que 
resolver essa questão como um problema da esfera de saúde que só 
profissionais habilitados poderiam solucionar. Com efeito, as poucas ações 
concretas de saneamento, no contexto da política sanitária, mantiveram-se 
restritas à esfera do domicílio (MCIDADES, 2004, p. 27). 

 

A prestação dos serviços de saneamento ocorria com flexibilidade no período 

de 1890 a 1930, uma vez que eles eram executados prioritariamente por empresas 

concessionárias estrangeiras que também eram responsáveis pelo abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, transporte urbano e energia elétrica. 

                                                 
22 Nesse modelo médico, a higiene, por ser uma área da biologia, tem como objetivo melhorar a 
qualidade de vida humana em todos os aspectos. Nesse sentido, o higienismo acompanhava o 
recente desenvolvimento urbano da sociedade brasileira. Essa prática era considerada por alguns 
autores como um reflexo do pensamento das elites. 
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A urbanização e a industrialização culminaram no crescimento populacional a 

partir da década de 1930, onde a transformação do espaço da cidade e o início do 

processo de inchaço populacional exigiram uma maior atenção por parte do governo 

para investimentos voltados em infraestrutura, serviços urbanos e habitação. 

O início da intervenção estatal no setor de saneamento e o processo de 

nacionalização das concessionárias estrangeiras teve início durante a primeira 

gestão do presidente Getúlio Vargas, com a promulgação do Decreto nº 24.643, de 

10 de julho de 1934, também denominado de “Código das Águas”. Esse decreto 

dava ao governo a possibilidade de instituir tarifas na prestação dos serviços 

sanitários. Desde então, os investimentos no setor de saneamento passaram a ser 

oriundos do orçamento governamental. 

Em 1940, foi criado o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, ao 

qual competia orientar, projetar e executar os assuntos relativos a construção, 

conservação, modificação, operação e exploração de obras de saneamento rural e 

urbano. Concomitante a esse período, foi criado o Serviço Especial de Saúde 

Pública (SESP), por meio de um acordo entre os governos norte-americano e 

brasileiro, com o objetivo de trazer avanço técnico para o Brasil na execução de 

obras de saneamento. 

Posteriormente, em 1960, o SESP foi transformado em Fundação de Serviço 

Especial de Saúde Pública, que captava recursos provenientes de receitas da União 

e de empréstimos estrangeiros para aplicá-los, fornecendo assessoria técnica aos 

municípios. Lucena (2006) afirma que, apesar da existência de investimentos, eles 

não foram suficientes para minimizar as consequências advindas do acentuado 

êxodo rural, que ocasionou um processo de urbanização informal, desorganizado e 

deficiente em infraestrutura. Nesse período, apenas 43,4% dos domicílios urbanos 

estavam ligados à rede de água, e 27,6% utilizavam as redes de esgoto. 

Em 1962, o presidente João Goulart instituiu o Plano Trienal. Nele, o 

saneamento constava nas diretrizes gerais elaboradas para o setor de saúde, tendo 

como metas principais a eliminação de doenças de massa. Posteriormente, é criado 

o BNH, estabelecido durante o governo do presidente Castello Branco, pela Lei n° 

4.380, de 21 de agosto de 1964. 

 Esse órgão, que se tornaria por muitos anos a principal referência na 

execução da política urbana brasileira do século XX, foi o responsável pelos 

ordenamentos da urbanização brasileira, executando ações que contemplavam o 
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desenvolvimento urbano, habitação e saneamento, muito embora estas não fossem 

idealizadas de modo a preconizar a articulação entre os setores. 

O principal objetivo da criação do BNH consistia no estímulo para a 

construção de habitações de interesse social, voltadas prioritariamente para o 

público de baixa renda, que até aquele momento vinha aumentando 

exponencialmente e, sem assistência governamental, construindo suas residências 

de modo informal.  

No âmbito das ações voltadas para o saneamento, o referido banco 

estabeleceu duas metas: o Programa Nacional de Abastecimento de Água, que 

pretendia cobrir 70% da população urbana, e o Programa Nacional de Esgotos 

Sanitários, que objetivava o atendimento de 30% da população até o início da 

década de 1970. 

Destacamos também a criação do Conselho Nacional de Saneamento, 

instituído pela Lei nº 5.318, de 26 de setembro de 1967, com o objetivo de coordenar 

e controlar a política de saneamento. Esta deveria ser formulada em consonância 

com a Política Nacional de Saúde e ter ações voltadas para o saneamento básico, 

abastecimento de água, esgoto e drenagem. O referido conselho, todavia, nunca 

chegou a funcionar a contento, permanecendo as suas funções a cargo do BNH. 

O FGTS consistiu em outro marco importante, sendo criado pela Lei n° 5.107, 

de 13 de setembro de 1966. Esse fundo possui grande relevância por ter financiado 

também os setores de água e esgoto, embora inicialmente o BNH o utilizasse 

apenas para as ações da política habitacional. 

A arrecadação crescente do FGTS e o aumento pela demanda de serviços 

voltados para o saneamento fizeram o governo criar o Sistema Financeiro de 

Saneamento (SFS). Inicialmente, o SFS tinha disponível apenas os recursos 

oriundos do BNH, mas, a partir de um decreto-lei lançado em 1969, o banco foi 

autorizado a aplicar recursos provenientes do FGTS nas ações voltadas para 

financiamento do saneamento através da criação de diversos programas. 

 

4.1.1 O Plano Nacional de Saneamento 
 

O Plano Nacional de Bases para Ação do Governo, lançado em 1970 pelo 

presidente Médici, possuía pretensão de oferecer a 80% e 50% da população 

serviço de água e esgoto, respectivamente. Para o alcance dessa meta, defendia-se 
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a redução dos custos operacionais e a manutenção de um sistema de tarifas que 

possibilitasse o crescimento da operação.  

No ano de 1971, o governo estabelece o Plano Nacional de Saneamento 

(Planasa), dotado dos seguintes objetivos permanentes: eliminação do déficit de 

saneamento básico no menor tempo e com custo mínimo; estabelecimento do 

equilíbrio entre demanda e oferta de serviço; atendimento indiscriminado a todas as 

cidades brasileiras; minimização de custos operacionais; incentivos à pesquisa, a 

treinamentos e assistência técnica. 

O Planasa foi criado com o intuito de ampliar a oferta de serviços de 

abastecimento de água e esgoto, satisfazendo as demandas advindas do 

crescimento urbano e populacional da década de 1970, bem como do incremento 

das atividades industriais existentes no período.  

Concomitante ao advento do Planasa, foram criadas as Companhias 

Estaduais de Saneamento Básico (CEBSs), organizadas sob a forma de sociedade 

anônima, que tornaram-se responsáveis por obter as concessões para a realização 

do saneamento dos entes municipais. Se anteriormente observava-se uma forma 

mais descentralizada de atuação no setor de saneamento, cabendo aos organismos 

estatais e municipais a participação do setor privado na execução da política, agora 

o governo centralizaria as ações, uma vez que as CEBSs tornaram-se as entidades 

estaduais responsáveis pelo saneamento básico, bem como pela execução das 

obras e manutenção dos sistemas. 

 
Nesse contexto, foram definidos papéis e funções institucionais específicas: 
o BNH era incumbido de gerir o sistema, aprovar as propostas de 
investimentos estaduais e fiscalizar as CEBSs. Os governos estaduais 
teriam controle acionário das CEBSs, e o setor privado participaria por meio 
de empreiteiras e das indústrias de materiais e equipamentos (LUCENA, 
2006, p. 7). 

 

O plano supracitado detinha regulamentação e era mantido com recursos do 

FGTS. O ambiente político que marcou o período ditatorial no país caracterizou o 

perfil da gestão desse setor: centralização decisória, predominância da execução de 

ações em regiões mais desenvolvidas (Sul e Sudeste), obrigatoriedade de 

concessão dos serviços locais às companhias criadas pelos estados como requisito 

para que os municípios pudessem acessar os recursos da União.  

Desse modo, para obter recursos oriundos do SFS, os municípios precisavam 
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assinar contratos de concessão com as CEBSs, que posteriormente tornaram-se 

responsáveis pela execução do serviço de saneamento de quase três quartos dos 

municípios brasileiros. O MCidades (2004) afirma que cerca de mil municípios do 

total existente na época mantiveram autonomia na gestão e operação dos seus 

serviços de saneamento. 

Conforme Turolla (2002), a centralização em nível estadual foi escolhida para 

atender dois princípios: uma menor administração de riscos por meio de sua 

concentração e o estabelecimento de subsídios cruzados, onde as regiões mais 

rentáveis financiariam as menos rentáveis. As CEBSs, por sua vez, deveriam ser 

capazes de estabelecer sua autonomia como unidades empresariais.  

A década de 1980 teve início com a cobertura dos serviços de abastecimento 

de água próximo a 80%, o que demonstra a efetividade do Planasa. No entanto, a 

crise econômica que assolou o país afetou os investimentos sociais, uma vez que as 

fontes de financiamento do SFS estavam escassas e os crescentes saques ao 

FGTS, somados à imobilidade do número de contribuintes em virtude da inexistência 

de novos postos de trabalho, incidiram fortemente sobre os recursos do BNH. 

Também existiram problemas advindos da forma organizacional do Planasa, 

pois uma parcela dos municípios não aderiu ao plano, e tampouco fez a concessão 

dos serviços de saneamento às CEBSs, o que impossibilitou que os sistemas mais 

lucrativos financiassem os menos viáveis. Somado a isso, parte da população não 

possuía condições de arcar com as tarifas impostas.  

Em meio a altas taxas de inflação e a uma crise de desemprego da 

população, o BNH encerra suas atividades em 1986. O Planasa é duramente 

atingido pelos efeitos da recessão econômica pela qual passava o país e atinge uma 

situação crítica pós-encerramento das atividades do referido banco, que transfere as 

suas atribuições para a Caixa Econômica Federal, a qual não assume o caráter 

regulatório do BHN. Somado à queda de recursos provenientes do FGTS, passaram 

a existir conflitos de competências entre as instituições do Governo Federal, levando 

o setor a uma progressiva desregulamentação, dando início ao desmonte do 

Planasa.  

 

4.1.2 Os movimentos sociais de reforma 
 

Esse cenário político também fomentou uma série de transformações 
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societárias, uma vez que vários núcleos da sociedade civil passaram a se organizar 

com o intuito de reivindicar o reconhecimento de uma série de direitos e melhorias 

na qualidade de vida. Destacamos aqui segmentos importantes que se fortaleceram 

nesse período: o MRU23 e o Movimento pela Reforma Sanitária (MRS). 

Os movimentos supracitados, apesar de diferentes, apresentam-se ligados 

em seu escopo, pois ambos são frutos de uma nova forma de politização acerca da 

questão urbana brasileira. Essas são duas das mais importantes mobilizações que 

conseguiram influenciar decisivamente na reconstituição institucional do país. 

A reforma sanitária teve início como um movimento em meados da década de 

1970, período que remonta aos primeiros anos da ditadura militar. Em virtude do 

fechamento dos canais de debate, as universidades funcionavam como polos para a 

difusão do pensamento da vertente crítica na área da saúde. A análise da relação 

doença/saúde de perspectiva funcionalista começa a ser substituída por uma 

abordagem histórico-estrutural. 

Esse projeto impulsionou o processo de democratização e revitalização ética 

e política dos setores de saúde e saneamento, aglutinando entre suas lideranças 

segmentos da sociedade organizada e das classes populares. Ambos os 

movimentos ganharam força, e em 1987 deram apoio à criação de um documento 

que consistiu na emenda popular com o maior número de assinaturas na época, 

onde aspectos da nova política urbana almejada eram discutidos. 

O fim da ditadura militar e as primeiras eleições diretas trouxeram consigo 

também o marco regulatório mais importante do país: a Constituição Federal de 

1988 (CF/1988), que se trata de um divisor de águas para as políticas públicas em 

geral, as quais passaram a ser reconhecidas como dever do Estado e direito básico 

de todo cidadão. 

A política urbana ficou restrita a dois artigos. O artigo 182° define o município 

como responsável pela referida política e institui a obrigatoriedade de elaboração do 

PDM, e o art. 183° reconhece o direito a usucapião e ainda define, mesmo que de 

modo breve e sem aprofundamento, as diretrizes gerais para que se alcance o 

objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento da cidade. 

 
                                                 
23 Segundo Maricato (2007), o MRU ficou conhecido como uma articulação intelectual e política entre 
membros de várias entidades com diferentes níveis organizacionais, de entidades de pesquisa e de 
técnicos ligados à área do urbanismo, em torno da elaboração da CF/1988 e posteriormente das leis 
municipais e planos diretores. 
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4.2 A política de saneamento na década de 1990 e o neoliberalismo 

 

Apesar das críticas ao modelo de atuação, o Planasa havia sido o único 

mecanismo articulado de financiamento e modernização do setor de saneamento no 

Brasil. O momento pós-CF/1988, apesar de trazer ares de renovação e uma 

abordagem da política como direito, deu início a um longo período em que algumas 

políticas públicas, em especial a de saneamento, permaneceram sem 

regulamentação para a execução de suas ações, sendo estas caracterizadas por um 

cunho pontual e desarticulado, estando subordinada a diversos ministérios e 

secretarias até meados de 2003. 

Ainda durante o governo do presidente Fernando Collor de Melo, em 1991, foi 

elaborado o primeiro Plano Plurianual (PPA), pois este passou a ser medida 

obrigatória. O PPA mencionava que 88% da população urbana usufruíam de serviço 

de abastecimento de água, mas somente 39% dos domicílios dispunham de esgoto 

nas residências. As ações do setor deveriam voltar-se, portanto, para a expansão do 

número de sujeitos contemplados com esgotamento sanitário. 

Outros programas começaram a ser implantados em 1992, como o Programa 

de Saneamento para Núcleos Urbanos e o Pró-Saneamento, que direcionavam-se 

especificamente para as periferias urbanas, visando ao abastecimento de água e 

serviço de esgoto nessas áreas vulneráveis.  

O primeiro projeto de lei pós-BNH/Planasa foi iniciado em 1991, denominado 

Projeto de Lei da Câmara 199 (PLC 199), o qual dispunha sobre a política nacional 

de saneamento e seus instrumentos. O referido projeto foi discutido em diversos 

fóruns populares, tendo sido aprovado na Câmara e no Senado apenas em 1994. 

Esse projeto 

 
[...] fazia claro e incisivo contraponto às iniciativas do Governo Federal, que 
a essa altura procurava organizar o setor à luz das orientações dos 
organismos internacionais de financiamento, que já vislumbravam o 
interesse da iniciativa privada por alguns setores controlados por empresas 
estatais, a exemplo das CEBSs (MCIDADES, 2004, p. 36). 

 

Contudo, o presidente FHC vetou integralmente o PLC 199 ao tomar posse 

em 1995, criando a base para dar continuidade à política de reestruturação do setor 

com ênfase na participação de instituições e de capital financeiro privado nas ações 
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de saneamento. Ainda em 1995, FHC sanciona a Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 

1995, que regulamenta o regime de concessões da prestação dos serviços públicos 

para a iniciativa privada, dando início assim ao estabelecimento de condições 

propícias a esse tipo de transação. 

O movimento protagonizado pelo presidente FHC ao longo de suas duas 

gestões, fortalecendo a aliança com o capital financeiro internacional e bancos 

privados nacionais, impôs uma tendência de promoção de privatização do setor, no 

bojo mais amplo do projeto neoliberal de reforma do Estado.24 

As ações governamentais desse período remontam à tendência mundial de 

modelos de privatização na área do saneamento, que desde a década de 1980 

vinha sendo implementada em diversos países.25 De acordo com os dados do 

MCidades (2004), desde que a lei de concessões foi aprovada no início de 1995, 

cerca de 50 municípios, concentrados especialmente na região Sudeste, assinaram 

contratos de concessão (total ou parcial) de seus serviços de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário com empresas privadas, sendo algumas destas controladas 

por grupos estrangeiros. 

Durante a gestão supracitada, tivemos ainda a instituição da Lei Federal nº 

10.257, de 10 de julho de 2001, também conhecida como Estatuto da Cidade. Este 

consiste no marco regulatório mais importante referente à política urbana desde a 

redemocratização até o final da segunda gestão de FHC, pois vem regulamentar os 

artigos 182° e 183° após 13 anos de sua promulgação na CF/1988.  

Nessa legislação, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante 

a garantia “do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte 

e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 

gerações” (BRASIL, 2001). 

 

 

 

                                                 
24 A reforma neoliberal traz uma série de importantes mudanças societárias, especialmente no que 
tange à intervenção estatal nas políticas sociais. Nesse modelo de intervenção, a responsabilidade 
desse ente é diminuída, cabendo à iniciativa privada a prestação de alguns desses serviços. Possui 
como base a estratégia de livre mercado, com um Estado minimamente interventor. 
25 Principalmente Inglaterra, França, Argentina e Chile (MCIDADES, 2004, p. 39). 
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4.2.1 O Governo Lula e a instituição dos marcos regulatórios da política de 
saneamento 

 

Na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010), destacamos a criação em 

2003 do MCidades, que tem como objetivo combater o déficit habitacional, 

transformando as cidades em espaços mais humanizados, ampliando o acesso da 

população à moradia e integrando a questão habitacional ao desenvolvimento 

urbano, abrangendo também o saneamento básico e o transporte. Destacamos o 

fato de esse ministério ter surgido somente após 15 anos do reconhecimento das 

diretrizes da política urbana em Constituição. 

A criação do ministério é um marco, pois o governo assume a urbanização 

precária e desestruturada como uma das principais vertentes da questão social 

brasileira. Outro aspecto importante consiste no fato de as ações voltadas para o 

saneamento, habitação e desenvolvimento urbano serem subordinadas agora ao 

seu próprio ministério, que passa a centralizar todos os programas voltados para a 

habitação de interesse social. Após décadas de indefinições e desregulamentação, o 

setor de saneamento passa a ter mais atenção governamental e ganha uma 

legislação própria sobre a matéria. 

Nesse período, houve também a criação da Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental (SNSA), para tratar específicamente da questão do 

saneamento. Sobre a SNSA, destacamos a sua missão institucional, que consiste 

em assegurar à população os direitos humanos fundamentais de acesso à água 

potável em qualidade e quantidade suficientes, e a vida em ambiente salubre nas 

cidades e no campo, segundo os princípios fundamentais da universalidade, 

equidade e integralidade. 

Outro marco importante foi a criação do Conselho Nacional das Cidades em 

2004, que foi instituído com o intuito de viabilizar o debate sobre a questão urbana 

brasileira junto a segmentos da sociedade civil tais como entidades sindicais, 

profissionais e acadêmicas, organizações sociais e setores produtivos. 

Em 2007, a política de saneamento finalmente ganha o seu mais importante 

documento, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro, conhecida também como a Lei do 

Saneamento, onde são estabelecidas as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico e para a política federal referente ao tema. Entre os tópicos mais importantes, 



62 
 

podemos citar a articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional 

de habitação, visando ao combate e à erradicação da pobreza. 

Aqui a drenagem é contemplada como uma diretriz nacional para a execução 

dos serviços de saneamento, visto que a lei prevê “a disponibilidade, em todas as 

áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados 

à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado” (BRASIL, 

2007). 
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5 O DRENURB EM FORTALEZA 
 

5.1 Antecedentes: a evolução urbana de Fortaleza e a dívida social  
 

Recuperar, ainda que sinteticamente, o processo histórico de urbanização de 

Fortaleza permite entender as transformações espaciais ali ocorridas, e assim 

melhor contextualizar a necessidade de intervenção do Drenurb. A discussão em 

torno do modelo de planejamento desenvolvido na capital remete não somente a 

aspectos organizativos, mas também é um fazer imbricado de ideologia, que, no 

presente caso, em um contexto capitalista, expressa em seu projeto organizativo de 

espaço um espelho das desigualdades socioeconômicas do modelo vigente. 

Fortaleza é uma cidade relativamente nova, e o início de sua ocupação se 

deu no século XVIII, quando esta ainda se consistia em um povoado e ainda era 

totalmente desprovida de atrativos econômicos, fazendo com que fosse esquecida 

por muitos anos. 

O seu processo de ocupação efetivo tem início no período de transição entre 

os séculos XVIII e XIX, a partir do desenvolvimento do comércio exportador 

algodoeiro, onde foram criadas condições econômicas e administrativas para tornar 

Fortaleza o principal núcleo urbano do Ceará. Ao longo do tempo, a cidade de 

Fortaleza, assim como outras grandes capitais brasileiras, irá se caracterizar pelo 

fenômeno da macrocefalia urbana.26 

A produção do algodão foi um dos grandes responsáveis pelo elemento 

econômico que concentrou capital na cidade, dando-a características de centro 

urbano em virtude da demanda pela matéria-prima, funcionando como porto de 

exploração para países estrangeiros. Desse modo, surge o processo de expansão 

urbana em decorrência da atividade exportadora. De acordo com Sousa e 

Gonçalves, 

 
[...] os conglomerados urbanos começam a surgir do exercício das 
atividades criatórias, a cidade de Fortaleza segue toda uma lógica em seu 
processo de evolução. Primeiro se formou como uma cidade com 
características sertanejas, composta por um centro urbano, e suas 

                                                 
26 Esse processo consiste na existência de uma cidade-sede que passa a exercer um grande poder 
de atração de pessoas, políticas e capitais, ocasionando assim em uma desigualdade de cunho 
socioeconômico se relacionada às outras cidades do mesmo estado (SOUSA; GONÇALVES, 2012).  
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mediações possuíam moradias compostas por chácaras, sítios, que foram 
se aglomerando originando vilarejos e depois formando bairros, esses 
espaços que se formaram fora do centro urbano de Fortaleza, foram 
delimitados como os subúrbios da cidade, isto é, o espaço que não é 
urbano e também não é rural, o que configura em um novo tipo de relação, 
intermediária entre essas duas definições, que compreendem o urbano e o 
rural, caracterizado por moradias precárias, que seguiam o eixo da ferrovia 
e da indústria (SOUSA; GONÇALVES, 2012, p. 14). 

 

O advento das primeiras linhas de transporte ferroviário foi outro 

acontecimento marcante, pois viabilizou um destaque à cidade frente a outros 

municípios cearenses. A ferrovia Fortaleza-Baturité proporcionou uma afirmação de 

sua função econômica, culminando em uma hegemonia que com o tempo foi sendo 

assegurada.  

A partir de então, chegaram à cidade os primeiros equipamentos básicos,27 

seguidos da ampliação das vias férreas, acentuando o contato entre o interior e a 

capital. Esse fato ocasionou o aumento da importância comercial da cidade, bem 

como na expansão de suas vias de acesso, com o intuito de facilitar o escoamento 

da produção de mercadoria e de pessoas, incidindo na necessidade de um maior 

ordenamento espacial. 

A ferrovia supramencionada e as novas vias de acesso criadas a partir dela 

favoreceram o surgimento de novos bairros ao longo da “estrada de ferro”. Salienta-

se que, concomitante ao crescimento urbano e econômico, havia também um 

aumento na população no espaço da cidade, posto que, como polo comercial, cada 

vez mais os trabalhadores eram atraídos.  

Outro fator importante que delineou a forma de expansão urbana de Fortaleza 

consistiu na vinda dos migrantes das grandes secas28 que atingiram o interior. 

Observou-se então, a partir desse fato, o antagonismo entre a cidade como centro 

econômico do Estado, aderindo a uma perspectiva urbanizadora e modernizadora, 

versus a cidade que era destino daqueles que deixavam o interior rumo à cidade 

grande em busca de melhores condições de vida. 

Ao discorrer sobre o processo de ocupação de Fortaleza, Silva (1992) aborda 

a questão da chegada dessa população à cidade, afirmando que o processo de 

êxodo do interior para a capital acarretou em cenas muito semelhantes às vistas 

hoje, séculos depois: as ruas foram tomadas por pessoas que faziam das calçadas 

                                                 
27 Equipamentos tais como iluminação pública e domiciliar a gás, além da pavimentação de pedra 
tosca. 
28 As grandes secas ocorreram nos anos de 1877-1879, 1915 e 1932. 
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as suas residências, praticando a mendicância no Centro da cidade.  

Em 1915, ano marcado por uma longa estiagem, a situação se agravou e a 

reação do poder público foi a de construir um “campo de concentração” na área que 

compreende o atual bairro Alagadiço, dotado de uma perspectiva de cunho higienista 

visando a proteger as elites locais da exposição à convivência com a população que 

procurava a capital como meio de sobrevivência. 

Posteriormente, na seca de 1932, a prática de construção de campos de 

concentração foi retomada, sendo “aprimorada” como política de controle do 

Governo Federal. A historiadora Kênia Sousa Rios29 (2013) afirma que, oficialmente, 

os campos são retratados como medidas saneadoras junto àqueles que migraram 

para a cidade grande e não possuíam assistência, moradia ou um trabalho. Durante 

o período, foram construídos sete campos de concentração para confinar a 

população migrante, dois destes em Fortaleza, chegando cada um a abrigar 1.800 

pessoas. 

Ainda segundo a historiadora supracitada, os sertanejos eram atraídos por 

promessas de trabalho, alojamento, alimentação e serviço de saúde, mas, no 

entanto, eram concentrados em locais precários e trabalhavam praticamente em 

troca de comida. Nesses espaços faltavam alimentação, água e remédios, e, 

somado a isso, havia soldados armados para deter aqueles que tentavam fugir.  

Após o fim da estiagem, em 1933, houve a desativação dos campos de 

concentração e, consequentemente, o encaminhamento dos sobreviventes de volta 

aos seus locais de origem. Todavia, o processo não se deu dessa forma, pois muitos 

permaneceram e passaram a ocupar de forma irregular determinadas áreas da 

capital, dando origem a uma das maiores favelas da cidade, o Moura Brasil, 

localizado no Pirambu. 

Segundo Sousa e Gonçalves (2012), observou-se a partir daí o fenômeno da 

expansão urbana da cidade, que ocorreu após a agregação de novos bairros para 

além do perímetro urbano que era delimitado pelo atual centro histórico de Fortaleza, 

pois 

 
[d]urante os anos posteriores ocorreram diversas secas que influenciaram 
na formação da cidade, esse processo de constantes migrações para 
Fortaleza foi vivenciado até as décadas de 70-80 (onde o estado ainda tinha 

                                                 
29 OLIVEIRA, C. Mais cruéis que a seca. Revista do Brasil, n. 57, 2013. Disponível em: 
<http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/57/mais-crueis-que-a-seca>. Acesso em: 28 dez. 2013. 

http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/57/mais-crueis-que-a-seca
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a capital Fortalezense como sua cidade mais desenvolvida concentradora 
de equipamentos e infraestrutura), ainda influenciados pelos caminhos de 
ferro. No mapa de densidade populacional da cidade na década de 1970, 
podemos observar que o maior adensamento populacional ocorre na zona 
oeste da cidade e está concentrada principalmente ao longo da malha 
ferroviária (SOUSA; GONÇALVES, 2012, p. 17). 

 

O adensamento populacional contínuo ocorrido a partir de década de 1930 

expressa a dimensão da transformação social vivenciada pela cidade, incidindo 

diretamente no espaço urbano. Novos bairros surgiram de áreas antes “descoladas” 

da zona principal da cidade, como o Cristo Redentor e o Carlito Pamplona, ambos 

originados dos campos de concentração citados anteriormente.  

Nesse período, houve a inserção, ainda que de modo incipiente, de vários 

serviços urbanos em Fortaleza, tais como o transporte coletivo (bondes), 

alargamento das ruas, melhoria no fornecimento de energia elétrica, calçamento e 

rede de esgoto, mas estes não acompanharam o acentuado crescimento 

demográfico da capital. 

Salientamos também que, juntamente com o oferecimento insuficiente dos 

serviços de infraestrutura, economicamente não havia condições de as pequenas e 

médias empresas existentes no município absorverem toda a mão de obra 

proveniente da migração. Essa situação ocasionou a ocupação de lotes clandestinos 

a partir da autoconstrução habitacional em espaços periféricos situados na região 

metropolitana de Fortaleza.  

A questão concernente ao parcelamento desordenado de terras também se 

fez presente na capital, posto que muitos lotes permaneceram sem uso, sob o poder 

das elites locais. Silva (1992) afirma que essa ação culminou nos chamados “vazios 

urbanos”, áreas que eram mantidas sem utilidade para que fossem utilizadas 

posteriormente como reserva para a especulação imobiliária. 

Remetendo ao processo de urbanização de Fortaleza ainda nas décadas de 

1920-1930, destacamos também o movimento Belle Époque, que era inspirado na 

cultura e modos parisienses. Amplamente adotado, ele influenciou não somente o 

modo de vestir, mas também o estilo arquitetônico da cidade e seu modo de 

organização com o ideal de higienização. 

Desse modo, as primeiras ações sistemáticas voltadas para o espaço 

consistiram no planejamento urbano médico higienista, que preconizava a 

organização e fluidez dos modais de transporte na época, além de grandes obras 
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sanitárias e de ordenamento territorial que possuíam o intuito de estruturar a cidade 

dentro da lógica mercantil capitalista. 

Durante a década de 1940, a cidade passou a crescer desordenadamente, 

sem possuir um plano urbanístico30 que provesse soluções eficientes para as 

problemáticas de assentamentos precários e infraestrutura. Contando com quase 

180.000 habitantes, as contradições existentes na capital agravaram-se.  

Entre as décadas de 1930 e 1950, observa-se a formação de novas favelas – 

Estrada de Ferro, Varjota e Meireles – num processo de crescimento urbano intenso 

que não contou com investimentos públicos de infraestrutura. Os novos 

assentamentos passaram então a ser estabelecidos em zonas mais distantes do 

centro, onde a terra era mais acessível à população pobre. 

O processo de expansão citado anteriormente é alavancado de forma ainda 

mais impressionante durante a segunda metade do século XX. De acordo com o 

historiador Airton de Farias (2012), firmou-se a transição do modelo econômico da 

cidade, que cada vez mais se consolidava não somente como o centro urbano 

cearense, mas como uma das principais metrópoles brasileiras, exercendo grande 

papel econômico e social junto aos municípios limítrofes à sua área urbanizada, 

concentrando comércio, empregos e serviços públicos. 

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Pólis (2009), na década de 

1970 teve começo um processo de descentralização de estabelecimentos 

comerciais e de serviços do centro antigo. Observou-se então o deslocamento de 

algumas dessas atividades para outros bairros, formando assim pequenos centros 

de bairros secundários. Concomitantemente a esse processo, foi criada a Região 

Metropolitana de Fortaleza, em 1973. A população do município, por sua vez, 

continuava a crescer de modo acelerado. Passamos de 270 mil em 1950 para 857 

mil habitantes na década de 1970, um aumento de 63% (PÓLIS, 2009).  

Desde a década de 1980, a zona leste da cidade vem passando por um 

processo de expansão, atraindo um público de todos os perfis de renda para a 

ocupação de residências e favelas que ali se formaram. Na segunda metade da 

década de 1990, ocorreu uma nova expansão da cidade a sudeste e oeste, área que 
                                                 
30 Ao todo, foram realizados seis planos urbanísticos em Fortaleza ao longo de sua história, são eles: 
Plano de Remodelação e Extensão de Fortaleza (Plano Nestor de Figueiredo, de 1933), Plano Diretor 
para a Remodelação e Expansão de Fortaleza (Plano Saboya Ribeiro, de 1947), Plano Diretor de 
Fortaleza (Plano Hélio Modesto, de 1972), Plano Diretor Físico (Plandirf, de 1972), Plano Diretor de 
Desenvolvimento de Fortaleza (PDDU, de 1992) e Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFOR, 
de 2009). 
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se tornou alvo da grande especulação imobiliária existente no município. 

Dessa forma, Fortaleza configura-se como uma cidade dividida entre 

extremos em virtude desse e de outros processos que redesenham o espaço da 

cidade. A especulação, por sua vez, dificulta o acesso a terra à maioria da 

população, que não tem alternativa além de empreender a própria moradia de forma 

improvisada e desprovida de infraestrutura básica e de acesso a equipamentos 

sociais, muitas vezes em espaços mais afastados da cidade. Com base em estudo 

realizado pelo Instituto Polis (2009), temos que 

 
Entre as décadas de 1990 e 2000 aumentou significativamente o número de 
moradores de bairros periféricos com taxas geométricas de crescimento 
anual que superam 10%, como em Canindezinho, Jangurussu, Coaçu, 
Sabiaguaba, Siqueira, Lagoa Redonda e Lagoa da Sapiranga. Como 
consequência desse processo e da ausência de uma política de habitação, 
acentuou-se um dos problemas mais graves de Fortaleza, seu déficit 
habitacional (POLIS, 2009, p. 11). 

 

Os dados atuais31 apontam que, entre os anos de 2010 a 2013, Fortaleza é a 

6° capital brasileira com maior déficit habitacional, com uma carência estimada em 

mais de 82.000 habitações.32 Esse problema, assim como tantos outros inerentes a 

uma cidade que cresceu de forma desordenada e sem planejamento efetivo, é uma 

característica marcante de nossa capital. 

Diante do exposto, torna-se claro em nossa concepção que as questões 

relacionadas às problemáticas urbanas da cidade têm sua gênese em um processo 

de gestão injusta do espaço da cidade, onde foram privilegiadas as classes mais 

ricas em detrimento da população necessitada. Soma-se a isso um trato de cunho 

higienista dado a essa questão, fato que marca a história do município, onde as 

classes populares sem assistência ou apoio governamental acabam se afastando do 

espaço planejado da cidade.  

Essa situação propiciou não somente a expansão da cidade e criação de 

novos bairros desprovidos de infraestrutura básica e equipamentos sociais, mas 

acarretou também um déficit habitacional que perdura há anos. O resgate histórico 

realizado acima se confunde com a realidade cotidiana do programa Drenurb, pois é 
                                                 
31 O déficit habitacional engloba aqueles domicílios sem condições de habitabilidade devido à 
precariedade das construções ou em virtude de desgaste da estrutura física, além de considerar a 
coabitação familiar e o ônus excessivo com aluguel. 
32 LIMA, Luana. Fortaleza possui o 6° maior déficit habitacional do país. Diário do Nordeste, 2013. 
Disponível em: http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1314111. Acesso em: 19 dez. 
2013. 

http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1314111


69 
 

notória a urgência para a realização das ações dele, tendo em vista a precariedade 

do sistema de drenagem do município, e como ele afeta diretamente toda a 

população, principalmente aqueles que moram em regiões próximas a lagoas e rios.  

É importante destacarmos que os atuais problemas urbanos estão 

intimamente ligados também à questão de provisão da habitação, em especial aos 

segmentos de baixa renda. Reafirmamos que, em nossa compreensão, um assunto 

está diretamente relacionado ao outro, não podendo ser dissociado ou analisado de 

forma isolada.  

Dessa maneira acontece com as legislações que versam sobre saneamento, 

bem como é observado na realidade de Fortaleza e no cotidiano do Drenurb, pois, 

apesar de ele não se tratar de um programa voltado para a provisão de habitação, 

essa temática está imbricada nos pontos de intervenção, tendo em vista o trato com 

moradores em péssimas condições de moradia e parcas condições financeiras. 

 
5.2. A política de saneamento básico no âmbito do município de Fortaleza 

 

Buscando referenciar o surgimento do Drenurb no cerne nas ações de 

saneamento realizadas pelo município, realizamos uma busca sobre a trajetória 

histórica da referida política, vislumbrando assinalar claramente o momento exato da 

gênese do programa nas legislações municipais que versavam sobre a matéria. No 

entanto, constatamos que, após vasta pesquisa no ordenamento jurídico referente à 

temática, as informações concernentes a ele são um tanto difusas. 

Fazendo um retrospecto das ações relacionadas a essa política, 

apreendemos que o saneamento no estado do Ceará e em Fortaleza consistiu em 

uma política executada de modo atrasado, resultando em um alcance limitado da 

população em relação a esse serviço.33 

As intervenções anteriores à CF/1988 caracterizavam-se pela baixa cobertura 

e escassez de programas. O primeiro sistema de abastecimento fortalezense foi 

criado em 1866, proveniente das águas do Sítio Benfica. O esgoto na capital 

                                                 
33 Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) aponta que Fortaleza é a 
segunda pior cidade no quesito acesso adequado a água e esgoto. Disponível em: 
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/fortaleza-e-2-pior-capital-em-
saneamento-1.150089. Acesso em: 11 nov. 2015. 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/fortaleza-e-2-pior-capital-em-saneamento-1.150089
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/fortaleza-e-2-pior-capital-em-saneamento-1.150089
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começou a funcionar somente em 1927, se restringindo apenas ao centro da cidade, 

de tamanho muito reduzido naquela época.34 

No período de criação do BNH, em 1964, a capital possuía somente 5,7% da 

população beneficiada pela rede coletora de esgoto, um número ínfimo frente à 

população de mais de meio milhão de habitantes. No período marcado pela criação 

do Planasa, foi fundada em 1972 a Companhia de Água e Esgoto do Ceará 

(Cagece), através da Lei nº 9.499, de 20 de julho de 1971. Em 10 anos, a empresa 

conseguiu ampliar para 18% o atendimento a população referente ao abastecimento 

de água, mas a cobertura ainda era limitada. 

A primeira regulamentação que travava especificamente sobre o saneamento 

no município consiste no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza 

(PDDU-FOR), formulado em 1992, durante a gestão do então prefeito Juraci Vieira 

de Magalhães. O referido documento abordava as macrodiretrizes gerais e objetivos 

da política urbana do município, visando a mensurar as melhorias advindas da 

execução delas após dez anos de sua implementação, ou seja, no ano de 2002.  

Entre as diretrizes das ações voltadas para o saneamento, destacamos a 

proposição de intensificação do relacionamento com a Cagece com vistas a 

melhorar o abastecimento local, a implementação da participação do governo 

municipal no planejamento do serviço de abastecimento de água e o 

estabelecimento de mecanismos de controle da população e da ocupação de áreas 

de proteção mananciais (FORTALEZA, 1992). 

O documento se refere especificamente à drenagem como uma das diretrizes 

para o saneamento através da construção dos sistemas nas áreas de maior 

adensamento urbano e da retirada dos dutos de esgoto que escoam para o interior 

das galerias captadoras de águas pluviais. Percebemos que nesse documento a 

drenagem não é tratada de modo aprofundado, inexistindo o estabelecimento de 

programas e projetos futuros que viessem a desenvolver os respectivos 

direcionamentos. 

Decorridos os dez anos de vigência do PDDU-FOR, o processo de revisão do 

seu conteúdo teve início no ano de 2002, ainda durante a gestão de Juraci 

Magalhães. Todavia, contrariando a garantia de efetiva participação popular na 

                                                 
34 As áreas não atendidas pelos serviços de esgoto utilizavam as quimoas, conhecidas como grandes 
barris de madeira que serviam para armazenar os dejetos que periodicamente eram esvaziados nas 
proximidades da praia.  
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formulação das políticas, existente tanto na CF/1988 quanto no próprio plano diretor, 

a revisão à época foi realizada por meio de uma assessoria contratada (Associação 

Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontin) – segundo Iacovini e Costa (2012), 

“com ausência total de participação popular, sendo contestado por entidades 

populares e alvo de ação jurídica no Ministério Público”.  

Após esse momento, Luizianne Lins é eleita, vetando o projeto anterior para 

reiniciar um processo de definição de um novo Plano Diretor em 2006, fazendo uso 

de uma metodologia de cunho participativo através de assembleias realizadas junto 

à população dividida nas SERs de Fortaleza.  

Em 2009 foi aprovada a Lei Complementar n° 062 de 2 de fevereiro de 2009, 

que regula o ordenamento urbano de Fortaleza nos próximos dez anos (2009-2019). 

O Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDP-FOR) é instituído, versando sobre 

inúmeras questões relativas à organização da cidade. Dentre os principais pontos, 

destacamos a divisão da cidade em zonas, sendo elas as Zonas de Interesse 

Ambiental e as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).  

A criação das ZEIS foi considerada uma vitória significativa para o segmento 

de baixa renda do município, uma vez que “estas áreas serão destinadas à 

regularização urbanística e fundiária de assentamentos já consolidados, além da 

proposta de promoção de habitação de interesse social” (IACOVINI; COSTA, 2012, 

p. 4).  

Quanto à abordagem da drenagem urbana no PDP-FOR, consideramos que, 

apesar de este prever a realização de ações intersetoriais de urbanização, 

drenagem, abastecimento de água e esgotamento sanitário voltadas para as áreas 

mais carentes do município, o novo plano não define nas suas diretrizes como será 

dada essa intervenção. 

Em relação ao Drenurb, salientamos que ele não é citado e nem ao menos 

previsto no PDP-FOR, mesmo a elaboração deste plano tendo ocorrido desde 2006. 

O programa, que atualmente centraliza a execução das obras de drenagem em 

Fortaleza desde 2010, até então não havia sido mencionado em nenhum importante 

ordenamento legal do município. 

Somente com a criação da Lei nº 9.560, de 28 de dezembro de 2009, 

denominada de Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2010-2013 (PPA), é 

que vai figurar pela primeira vez o programa Drenurb em uma legislação municipal.  
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O PPA35 preconiza a definição dos princípios norteadores e os objetivos 

estratégicos da gestão da prefeita Luizianne Linz no período 2010-2013, de tal modo 

que seus resultados “ampliem as possibilidades de acesso de maneira democrática 

da população no espaço urbano, com a garantia de acesso a serviços e realizando 

seu direito à cidade, com prioridade para ampliação e qualificação dos serviços 

sociais básicos” (PPA, 2009, p. 22). 

Dentre os principais objetivos definidos pelo PPA está a ampliação e melhoria 

da infraestrutura urbana através de ações estratégicas como o Drenurb, juntamente 

com o Programa de Transporte Urbano de Fortaleza (Transfor), o Programa de 

Melhoria da Qualidade de Obras Públicas da Prefeitura de Fortaleza e o Programa 

de Aceleração de Crescimento da Mobilidade Urbana. 

Em 2013 foi construído o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), 

que partiu da premissa de conhecer e expor a real situação de Fortaleza quanto a 

essa matéria para subsidiar as ações que serão estabelecidas visando à 

universalização da política. O referido documento, que propõe uma gestão popular 

de planejamento e controle das atividades inerentes ao saneamento, partiu de uma 

articulação entre PMF, Cagece e Governo do Estado. 

O PMSB engloba quatro conjuntos de infraestrutura, a saber: abastecimento 

de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos; e drenagem urbana. Possuindo como alicerce a Lei Federal nº 11.445, que 

tornou obrigatório o estabelecimento de planos por parte dos responsáveis pelo 

fornecimento do serviço, o documento tem como base, além da referida lei, 

princípios constitucionais como direito a cidadania, saúde e meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. As premissas dispostas na política urbana (Estatuto da 

Cidade), tais como garantia das funções sociais da cidade, propriedade urbana e 

moradia digna também são contempladas. 

Em Fortaleza, as obras de drenagem são executadas através da Seinf, que 

consiste em um órgão da administração direta da PMF, instituída pela Lei nº 8.608, 

de 26 de dezembro de 2001. Além disso, a instituição é a responsável pelo projeto 

de engenharia e fiscalização de todas as obras de grande porte das demais 

secretariais municipais. 

                                                 
35 O PPA existe em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1° da Constituição Federal e no art. 144, I, 
da Lei Orgânica do Município, estabelecendo, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas 
da administração municipal. 
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A Seinf possui como missão a formulação de políticas públicas, diretrizes 

gerais, acompanhamento e avaliação do sistema de infraestrutura da cidade de 

Fortaleza, bem como planejar e monitorar as obras concernentes ao sistema viário, 

de transporte, trânsito e ao sistema de metrologia, visando à melhoria da qualidade 

de vida da população de Fortaleza. 

Atualmente a secretaria executa três programas,36 dentre eles o Drenurb, que 

teve início em 2010, passando a existir oficialmente a partir da regulamentação da 

Lei n° 9.560, de 28 de dezembro de 2009. Anteriormente a esse período, as ações 

de drenagem em Fortaleza não eram desenvolvidas por programas específicos, 

como no presente caso. 

 

5.3 Configuração e contextualização do Drenurb 
 

O Drenurb foi criado em 2010, na metade da segunda gestão da prefeita 

Luizianne Lins (2008-2012), com o objetivo institucional de melhorar a qualidade de 

vida e as condições sanitárias e ambientais da população de Fortaleza por meio de 

obras de ampliação e recuperação da rede de drenagem urbana, bem como realizar 

a limpeza e urbanização de lagoas e reconstrução da malha viária.  

O programa configura-se como uma política setorial de saneamento com 

características estruturais e conjunturais específicas em virtude do processo de 

ocupação desordenado do espaço da cidade ao longo da história, onde as raízes 

estão fincadas em tempos longínquos. A drenagem urbana tem a função de 

promover a coleta, o escoamento e a disposição de águas da chuva nas cidades, 

sendo normalmente constituída pelos sistemas de microdrenagem e 

macrodrenagem.37 

A drenagem urbana não pode e não deve ser considerada isoladamente no 

âmbito do cenário de desenvolvimento da cidade, já que são inúmeras as interfaces 

desse setor com a questão fundiária urbana e com os processos de esgotamento 

                                                 
36 Os outros programas desenvolvidos pela Seinf são o Transfor e o Programa de Requalificação 
Urbana com Inclusão Social. Este último contempla em suas ações a provisão habitacional aos 
beneficiados. 
37 Entende-se como microdrenagem as estruturas que, inicialmente, coletam as águas de chuva nas 
áreas urbanas, formadas por bueiros e tubulações secundárias de menor diâmetro. A 
macrodrenagem é entendida, normalmente, como o conjunto de galerias de águas pluviais, canais 
artificiais e canais naturais modificados, localizados em fundos de vale, que se constituem nos 
grandes troncos coletores das águas de chuva em áreas urbanizadas ou em processo de 
urbanização. 
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sanitário, de gestão dos resíduos sólidos urbanos, de planejamento do uso do solo 

urbano, de transporte urbano e de conservação ambiental. Os impactos que ocorrem 

na drenagem são, em primeiro lugar, consequência direta das práticas de uso do 

solo e da forma pela qual a infraestrutura urbana é planejada, legislada e 

implementada. 

As transições econômicas e dos modos de produção modificaram o espaço 

das cidades, dividindo-as entre centro e periferia, transformando completamente a 

configuração espacial. O acentuado êxodo rural em curto espaço de tempo e sem 

planejamento governamental ocasionou um adensamento urbano, que ao longo dos 

anos acarreta inúmeros problemas estruturais os quais se relacionam, como, por 

exemplo, ocupação de áreas impróprias para moradia sem a existência de 

infraestrutura básica de água, drenagem e saneamento, com construção de casas 

de modo improvisado, colocando em risco a vida dos habitantes. 

Outra forma de classificar a política de saneamento no âmbito do Drenurb é 

que esta seria distributiva, com um baixo grau de conflito, ou seja, é moldada e 

planejada para interferir minimamente no cotidiano da população da cidade, 

intervindo em pontos que sempre foram considerados críticos, reassentando e 

indenizando o menor número possível de pessoas. 

O programa visa a erradicar um problema antigo e grave existente no 

município, que consiste na incidência de enchentes e alagamentos provenientes do 

escoamento incorreto das águas pluviais. A partir da construção de galerias em 

pontos distintos da cidade, será ampliado o sistema de drenagem que, no início das 

obras, em 2010, abrangia apenas 30% da capital. A meta do programa é ampliar 

essa cobertura até o seu término, em 2015, para 70%. 

Em seu escopo inicial, o Drenurb deve ser desenvolvido em duas etapas, com 

uma previsão de investimento de aproximadamente 270 milhões. A primeira, 

financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), consiste 

em 27 obras.38 Cada obra, no caso do BNDES, é identificada por um código do tipo 

“BN C01”, onde os dois primeiros dígitos representam o organismo financiador (BN= 

BNDES) o terceiro dígito representa a bacia hidrográfica onde se localiza (A= 

Vertente Marítima, B= Rio Cocó e C= Rio Maranguapinho), e os dois últimos dígitos 

referem-se ao número da obra.  

                                                 
38 A SER VI atende a 29 bairros de Fortaleza, correspondendo a um total de 42% do território da 
cidade. Disponível em: http://www.fortaleza.ce.gov.br/regionais/regional-VI. Acesso em: 5 dez. 2013. 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/regionais/regional-VI
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Figura 3 – Obras com financiamento realizado pelo BNDES 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza (2014) 

 

Na segunda fase, a Companhia Andina de Fomento (CAF) é o agente 

financiador responsável por 45 obras de drenagem. Assim como no caso do mapa 

anterior, cada obra é identificada por um código do tipo “CF LI 01”, onde os dois 

primeiros dígitos representam o organismo financiador (CF= CAF), o terceiro e o 

quarto dígitos representam os lotes (LI = Lote 1, LII = Lote 2) e os dois últimos 

dígitos correspondem ao número da obra. Destacamos que em ambos os casos a 

execução das obras não precisa obedecer à sequência numérica do mapa. 
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Figura 4 – Obras com o financiamento realizado pela CAF 

 
Fonte: PMF (2014). 

 

Outro ponto importante do programa consiste na recuperação, preservação e 

saneamento das bacias hidrográficas, sendo elas a Vertente Marítima, Bacia do Rio 

Cocó e Bacia do Rio Maranguapinho. Considerando que em Fortaleza, assim como 

em outras capitais nacionais, há uma grande incidência de moradores no entorno de 

rios e reservas ambientais, como nas margens do Rio Cocó, faz-se imprescindível o 

saneamento dessas bacias, evitando o acúmulo de água poluída, o que afeta 

significativamente a qualidade do meio ambiente e a saúde da população, a qual é 

acometida por doenças provenientes da exposição à água parada. 

Além das ações próprias do programa, também estão previstas atividades 

executadas em parceria com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, 

como o Projeto Ecopontos. A previsão é de, em quatro anos,39 construir 31 

ecopontos40 (centros de coleta de resíduos sólidos), que consistem em locais 

específicos da cidade onde são coletados os resíduos provenientes de demolições 

                                                 
39 Salientamos que o texto do programa que está subsidiando a análise que nos propusemos a 
realizar consiste no projeto original do Drenurb, que data do ano de seu lançamento, em 2010.  
40 Os ecopontos são obras à parte, não inclusas nas 72 obras de drenagem. 
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da construção civil, pilhas, baterias, pneus e recicláveis em geral, com o intuito de 

evitar a decomposição desses materiais de modo inadequado no meio ambiente. 

São contempladas também ações de cunho educativo ambiental voltadas para a 

população, além da exposição de obras feitas a partir da utilização de materiais 

recicláveis. 

Desse modo, as ações do Drenurb, a partir do total de 72 obras de drenagem, 

contemplarão as sete SERs da cidade de Fortaleza, concentrando a maioria das 

intervenções na Regional VI por se tratar da área com a maior quantidade de bairros 

do município. 

 

Figura 5 – Distribuição das obras do Drenurb entre as SERs de Fortaleza 

 
Fonte: Figura IPCE/ Elaboração da autora. 

 

A recuperação da malha viária é um aspecto que o Drenurb abrange em suas 

obras, e constitui em uma intervenção importante tendo em vista que muitos bairros 

ainda não possuem pavimentação adequada para o tráfego de automóveis, o que 

dificulta o acesso por parte da população a alguns serviços básicos, como coleta 
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sistemática de lixo, serviços de entrega em domicílio, circulação de automóveis etc.  

As ações do Drenurb voltadas para o controle de enchentes, construção de 

galerias e pavimentação urbana têm início em seu setor de engenharia, que, através 

de visitas e análises técnicas, determinam as áreas que serão afetadas pelas obras 

de drenagem. No entanto, devido à irregularidade das construções habitacionais que 

são características dos bairros de Fortaleza, algumas residências estão no curso da 

obra, tornando impossível a construção das galerias para o escoamento das águas 

pluviais. Nesse tipo de situação, o programa prevê a indenização parcial ou total do 

imóvel com o objetivo de solucionar a questão e dar prosseguimento à obra. 

Em situações em que há a necessidade de indenizar algum morador, a equipe 

responsável pelo trabalho social do programa é acionada pelo setor de engenharia. 

Nesse momento, a equipe de assistentes sociais realiza uma visita à residência do 

referido morador para aplicar o questionário socioeconômico. Esse questionário 

objetiva conhecer aspectos referentes à realidade e ao cotidiano do indivíduo, bem 

como obter informações pertinentes à renda, número de habitantes, coabitações, 

situação de trabalho, escolaridade, problemas de saúde, entre outros.  

O cadastro é um importante instrumento, pois através dele alguns 

encaminhamentos à rede socioassistencial podem ser efetuados, além do fato de 

que ele subsidia a elaboração do relatório social que acompanha o processo 

indenizatório. 

Salienta-se que as informações levantadas através do cadastro das famílias 

devem estar contidas no Plano de Reassentamento Involuntário, o qual deve ser 

atualizado semestralmente com os dados referentes ao alcance do Drenurb, 

quantificando o número de pessoas atendidas direta e indiretamente, bem como as 

ações realizadas pela equipe social e seus resultados, devendo estes ser 

encaminhados para os órgãos financiadores: o BNDES e a CAF. Posterior à ação de 

cadastramento, a equipe de desapropriação do programa visita o imóvel com o 

objetivo de realizar as medições e tratar de valores financeiros junto aos 

proprietários da residência a ser indenizada. 
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6 AVALIANDO O DRENURB 

 

6.1 Desenho metodológico da avaliação 
 

Com o intuito de realizar a avaliação da intervenção do Drenurb, intentamos 

pela utilização da perspectiva materialista histórico-dialética como método de 

análise. Ela parte da premissa de observação e apreensão da processualidade do 

movimento do real a partir da articulação das categorias: historicidade, 

dialeticidade,41 contradição e mediação. O objetivo é abranger a totalidade de 

fenômenos que se interligam a esse real, para compreendê-lo. 

Considerando que nenhum método é suficiente para apreender a totalidade 

dos fatos e explicar todos os fenômenos e processos da realidade na qual estamos 

inseridos (MINAYO, 2012), propomos para a realização da pesquisa a utilização dos 

princípios da avaliação em profundidade, conceito defendido por Rodrigues (2008) 

pautado no paradigma interpretativo42 de Raul Lejano (2012).  

Corroboramos também com a concepção de pesquisa avaliativa defendida 

por Silva (2008), onde o pesquisador necessita compreender as políticas públicas 

como parte de uma arena de conflitos e interesses, servindo não somente ao 

Estado, como também à classe trabalhadora. Portanto, esta deve ser vista 

organicamente, como um mecanismo social que contempla contradições e 

paradoxos internos. Desse modo, a política pública é concebida pela autora como 

um instrumento de transformação social. 

A metodologia supracitada possui foco em apreender a verificação dos 

impactos e resultados, bem como: 

 
Valoriza a análise crítica da política ou programa avaliado; busca os 
princípios e fundamentos teórico-conceituais da política ou programa; 
considera os sujeitos e interesses envolvidos no processo; fundamenta-se 

                                                 
41 Entende-se por contradição e dialeticidade, princípios básicos do movimento, relação entre os 
processos sociais gerando novos processos, pois o movimento do real não e estático, é sempre 
dinâmico (COSTA, 2013). 
42 O paradigma interpretativo desenvolvido por Lejano (2012) defende que a avaliação da política 
deve considerar suas fases, bem como uma descrição de forma aprofundada, relacionando-a com 
outros tipos de conhecimento. 
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em valores e concepções sobre a realidade social partilhados pelos sujeitos 
da avaliação: demandantes, avaliadores, beneficiários e informantes; e 
contrapõe-se à ideia de neutralidade, não percorrendo um caminho único 
(SILVA, 2008, p. 114). 

 

O nosso desafio consiste em fugir da tendência do discurso monorreferencial, 

pois o ato de avaliar tem o poder de disseminar valores, além de forte dimensão 

política e ética. Consideramos que a realidade social é ambígua e complexa, 

portanto há uma diversidade de possibilidades de analisar determinadas questões. 

Assim, abordar uma perspectiva de avaliação plurirreferencial significa compreender 

que a realidade é multifacetada e influenciada por diversos fatores distintos e 

contraditórios (SOBRINHO, 2004). Salientamos que, além do estudo de caso, 

empreendemos pela realização de um levantamento bibliográfico referenciando os 

autores que estudam as temáticas de desenvolvimento urbano, pobreza, política 

urbana e crise habitacional. 

Diante do exposto, objetivando compreender a complexidade e a 

heterogeneidade dos atores envolvidos nesse processo, consideramos que seria 

imprescindível prezar por uma abordagem que oportunizasse a fala da população 

protagonista de nossa pesquisa e da gestão responsável pela execução do Drenurb. 

Desse modo, havíamos estabelecido também como objetivos específicos: 

• Analisar a trajetória institucional do programa, desde seus objetivos até 

sua execução; 

• Compreender a percepção qualitativa da atuação do programa junto ao 

gestor do Drenurb. 

A análise da trajetória institucional seria subsidiada pelo método de avaliação 

em profundidade, que possui na concepção de avaliação o grande diferencial em 

relação às outras proposições sobre o tema. Aqui, o ponto principal consiste em 

entender o processo de concretização da política e de sua trajetória. Acreditamos 

que a referida proposta seria interessante para o desenvolvimento da pesquisa pela 

definição de avaliação como compreensão de um processo. Portanto, intentaríamos 

por apreender aspectos que são considerados fundantes, como o processo de 

formulação,43 bases conceituais44 e a coerência interna45 do programa.  

                                                 
43 Refere-se aos objetivos e critérios.  
44 Contempla os paradigmas orientadores, bases conceituais, valores expressos que sustentam a 
política. 
45 Aqui se observa a existência ou não de contradição entre as bases conceituais e a forma de 
implementação. 
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Acreditamos que a investigação sobre a intervenção do programa aqui 

proposta possui uma importante intencionalidade, pois o nosso objetivo como 

avaliadores não deve consistir-se apenas em apontar as possíveis falhas e aspectos 

negativos provenientes de sua execução. Entendemos que a principal contribuição 

deste estudo se pauta na compreensão dos processos e inúmeros fatores que 

influenciam diretamente sua execução e seus desdobramentos na vida dos 

beneficiários. 

Para tanto, seria necessário recorrer à pesquisa documental a partir da 

retomada do projeto base do programa para avaliar as possíveis incongruências 

entre o proposto e o realizado, atentando para não realizar uma leitura maniqueísta 

e tendenciosa de sua atuação. 

Sobre a compreensão da atuação do Drenurb a partir da perspectiva de seu 

gestor, intentaríamos pela realização de uma entrevista semiestruturada onde o 

objetivo seria conhecer, a partir de seu discurso, os desafios, entraves, mudanças, 

acertos e erros em relação aos desdobramentos do programa, bem como a sua 

percepção sobre as duas obras por nós selecionadas para fazer parte da análise. 

Contudo, a não contemplação desses dois objetivos se deu em virtude de 

imprevistos que se interpuseram em nossa trajetória. Não obtivemos apoio do 

Drenurb no que se refere ao acesso de informações, mesmo as mais elementares, 

mas especialmente em relação ao projeto. Quanto à entrevista junto ao coordenador, 

esta não foi realizada em virtude das obrigações laborais dele, que não possuiu 

disponibilidade para nos atender até o momento de conclusão desta pesquisa. 

Sendo assim, o desenho metodológico da avaliação proposta se apresenta da 

seguinte forma: 

I – Estudo de caso: Rua Francisco Xerez (obra 12) e Ruas do Castelão (obra 

9); 

II – Percepção qualitativa da intervenção do programa a partir das falas dos 

sujeitos remanescentes e indenizados das obras delimitadas para a avaliação.  

 

6.1.1 Sobre o estudo de caso 
 

Fortaleza é hoje a 5° cidade mais populosa do país, com o contingente de 
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2.452.182 habitantes.46 Considerando que a forma de atuação do Drenurb ocasiona 

situações diferenciadas de atendimento para seus beneficiários, bem como o 

tamanho e amplidão dele, que planeja executar obras em 72 pontos distintos do 

município, faz-se necessário recortar a avaliação em um estudo de caso abrangendo 

duas obras já executadas, sendo elas: “Ruas do Castelão – obra 9” e “Francisco 

Xerez – obra 12”. 

A primeira obra propiciará uma análise a partir da perspectiva dos moradores 

que permaneceram no local de intervenção do programa após o término das ações 

naquele espaço. A segunda obra foi escolhida por ter sido a única que concentrou o 

maior número de moradores em situação de extrema pobreza indenizados pelo 

programa, para que ele pudesse dar prosseguimento à construção das galerias 

subterrâneas. 

Optamos pela metodologia de estudo de caso por ela se tratar de uma 

abordagem de investigação que consideramos adequada para os objetivos da 

pesquisa. Acreditamos que os eventos que buscamos compreender estão em 

constante interface com outros acontecimentos, contextos e fatores complexos que 

interferem e transformam a realidade a ser observada. 

Coutinho (2003) refere que quase tudo pode ser um “caso”: um indivíduo, um 

personagem, um pequeno grupo, uma organização, uma comunidade ou mesmo 

uma nação. Da mesma forma, Ponte (2006) considera que 

 
[é] uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se 
debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser 
única ou especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir a 
que há nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir 
para a compreensão global de um certo fenômeno de interesse (PONTE, 
2006, p. 2). 

 

Yin (2001) discorre sobre o método supracitado afirmando que ele se adapta 

ao tipo de investigação em que o investigador confronta-se com situações 

complexas, que objetivam analisar e descrever um fenômeno de forma global e 

profunda. O autor afirma também que essa abordagem privilegia a descoberta de 

interações relevantes que incidem sobre determinado fato, entendendo a sua 

dinâmica. 

 

                                                 
46 Dados da pesquisa “Aglomerados subnormais” (IBGE, 2010). 
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6.1.2 Sobre a percepção qualitativa da intervenção do programa a partir das 
falas dos sujeitos remanescentes e indenizados das obras delimitadas para a 
avaliação 

 

A pesquisa realizada é em sua essência qualitativa, pois 

 
[...] trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 
das crenças, dos valores e atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos 
é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se 
distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar 
suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com os seus 
semelhantes (MINAYO, 2011, p. 21). 

 

Os aspectos qualitativos da pesquisa permearão o estudo que realizamos em 

virtude dos nossos três objetivos específicos, a saber: apreender, a partir da opinião 

dos moradores remanescentes na obra Ruas do Castelão, a percepção deles sobre 

as ações de drenagem executadas pelo programa; verificar as novas condições de 

moradia das famílias indenizadas pelo programa que anteriormente residiam na Rua 

Francisco Xerez; avaliar o nível de conhecimento e envolvimento da população em 

relação ao Drenurb.  

Para alcançar esses objetivos, foram feitas entrevistas individuais 

contemplando a população atendida e indenizada. As entrevistas possuíam duas 

formas distintas. A primeira consistiu em um modelo semiestruturado, contendo 

perguntas elaboradas com base nos objetivos gerais e específicos desta pesquisa, 

bem como norteadas pelo referencial teórico que embasou o estudo em questão. O 

segundo modelo foi elaborado tendo como base a técnica difundida pela 

metodologia de avaliação em profundidade, defendida por Rodrigues (2008). 

Um dos grandes diferenciais da entrevista em profundidade consiste na 

abertura dada para que o entrevistado reflita sobre as questões e conduza a 

entrevista, sem que o entrevistador cerceie o seu campo de reflexão e não direcione 

suas respostas ao fazer perguntas fechadas. O ideal é que o entrevistado “fale 

sobre” o assunto investigado, e que suas falas subsidiem a captação de outras 
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variáveis, de aspectos não previstos por parte do entrevistador. Os pressupostos 

dessa metodologia são norteados por conceitos de Raul Lejano e Dvora Yanow. 

Para a realização das entrevistas, salientamos que os questionários e 

abordagens foram diferenciados para cada sujeito participante da pesquisa, visando 

ao pleno entendimento de todos os envolvidos. Portanto, entrevistamos os seguintes 

atores: quatro ex-moradoras da Rua Francisco Xerez que foram indenizadas pelo 

programa e 20 moradores remanescentes47 na Rua Manoel de Aguiar Pontes após a 

conclusão da obra de drenagem. Destacamos que estabelecemos essa amostra em 

virtude do questionário aplicado, uma vez que ele prioriza o aspecto subjetivo 

inerente às opiniões e ideias expressas pelos sujeitos. 
As entrevistas com o público foram realizadas in loco, através de visitas 

domiciliares para a aplicação das questões semiestruturadas e em profundidade. 

Para tal, fez-se necessário anteriormente o prévio mapeamento e estudo da área 

visitada, com o intuito de conhecer minimamente aquela realidade para facilitar a 

entrada e permanência no bairro, considerando que o pesquisador, no presente 

caso, é um indivíduo externo e estranho àquela realidade.  

 

6.2 Análise dos dados da pesquisa 
 

6.2.1 Pesquisa aplicada junto aos moradores da Rua Manoel de Aguiar Pontes 
 

Conforme frisamos anteriormente neste trabalho, optamos pelo uso da 

pesquisa qualitativa por entender que ela nos dá fundamentação para desnudar o 

real percebendo-o de forma dialética. A escolha por tal método advém da intenção 

de captar as representações subjetivas dos sujeitos.  

Para a realização desta parte da pesquisa, que objetivou apreender a 

percepção dos moradores em relação às obras realizadas, uma vez que eles 

permaneceram no local supracitado após o término da construção das galerias de 

drenagem e pavimentação da rua, elaboramos um questionário semiestruturado 

contendo 17 perguntas para ser utilizado na entrevista junto aos sujeitos. 

A confecção desse instrumental teve como base a nossa trajetória como 

pesquisador a partir da leitura do vasto aporte legal sobre a política de saneamento 

                                                 
47 Na Rua Manoel de Aguiar Pontes, o Drenurb cadastrou 93 imóveis, sendo eles residenciais, 
comerciais e mistos (moradia e ponto comercial juntos). 
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básico, assim como das demais políticas que dialogam com ela através de seus 

preceitos e objetivos, tais como PNH e PNDU. 

O questionário prezou pela abordagem de perguntas inerentes às condições 

estruturais da rua antes e depois da obra, grau de satisfação em relação às ações 

da Prefeitura, canais de participação social estabelecidos para a população 

residente, nível de conhecimento/envolvimento da população quanto às ações 

realizadas, bem como as condições e situação de moradia desses indivíduos. 

A estratégia para a aplicação do roteiro de perguntas consistiu na realização 

de visitas domiciliares a 20 moradores do total de 93 cadastrados à época do início 

dessa obra, em 2011, correspondendo a 21,51% do total, o que acreditamos ser 

uma amostra representativa da realidade investigada. A pesquisa foi aplicada 

durante os dias 22 e 23 de dezembro de 2014. 

A média de idade dos entrevistados é de 40 anos, e o perfil socioeconômico 

deles denota que a maioria vive com parcas condições financeiras, pois, do total 

pesquisado, 16 pessoas declararam que a renda familiar corresponde a menos de 

um salário-mínimo. Soma-se como um fator agravante dessa situação o expressivo 

número de moradores em cada residência, posto que a média indivíduos por 

habitação visitada era de cinco pessoas.  

Do total pesquisado, 70% estão desempregados, 10% possuem um ponto de 

comércio em casa e 20% trabalham de forma autônoma. Salienta-se que 100% dos 

entrevistados tiveram acesso à educação formal somente até parte do ensino 

fundamental, caracterizando um perfil de baixa escolaridade. 

O difícil acesso ao emprego formal e a precarização dos salários são 

características inerentes aos moradores de lotes irregulares, conforme expresso nas 

bases de sustentação teórica desta pesquisa. É explícita a relação existente entre 

acesso à habitação regularizada e poder aquisitivo da população, uma vez que a 

moradia, como mercadoria, terá o seu valor regulado pelos interesses do mercado 

imobiliário, ou seja, as condições do imóvel dependerão do valor que a população 

pode se dispor a arcar. O nível de renda é determinante na localização espacial do 

indivíduo na cidade. 

Questionamos sobre o tempo de moradia na Rua Manoel de Aguiar Pontes e 

apreendemos que 70% dos entrevistados residem há mais de dez anos no local, e 

uma pequena parcela, 30%, há um período de dois a cinco anos. 

Abordamos, junto à população, aspectos relacionados à situação de moradia 



86 
 

destes, e obtivemos que 70% ocuparam o terreno que outrora era abandonado e 

empreenderam de forma autônoma a construção de sua casa própria, seguido por 

30% que declararam ter comprado a residência já construída, muito embora estes 

não possuam um documento firmando a posse do imóvel.  

A realidade dos moradores da localidade expressa a histórica dificuldade 

existente no acesso à residência formalizada no Brasil, conforme exposto 

amplamente neste trabalho. A rua, objeto de intervenção do Drenurb, está inserida 

em um contexto periférico, marcado pela ocupação irregular por parte de seus 

moradores, os quais construíram suas residências no terreno que outrora era baldio. 

A ocupação se deu também através da compra da casa já construída, sem 

nenhuma comprovação de sua regularidade, ou promessa de reconhecimento da 

titularidade do terreno por parte da Prefeitura. O direito de posse de áreas 

subutilizadas está previsto no Estatuto da Cidade através do usucapião. Apesar de 

ser um grande avanço, este contempla somente as áreas e imóveis privados, tendo 

sido excluído da redação final da lei o direito à ocupação de terrenos públicos, onde 

está inserida a maior parte da população em aglomerações subnormais. Desse 

modo, essa situação constitui-se em uma das barreiras mais importantes a serem 

transpostas no reconhecimento do direito à moradia da população. 

A estrutura de 100% das moradias que visitamos era de alvenaria, mas 

observamos que no quesito infraestrutura sanitária nem todos têm as mesmas 

condições. Apesar de 100% dos entrevistados declararem possuir banheiro próprio, 

e de a maioria (60%) ter fossa séptica para receptação de detritos, descobrimos que 

40% fazem uso de ligação clandestina, depositando todo o esgoto residencial 

diretamente na galeria de drenagem construída pelo Drenurb. 

Conforme abordado anteriormente, o saneamento básico é constituído por 

quatro serviços de infraestrutura, são eles: abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, drenagem de águas pluviais e limpeza urbana. A partir da informação 

sobre a ligação do esgoto das residências na galeria para a coleta de águas pluviais, 

podemos concluir que a rua em questão não é assistida por um sistema de coleta de 

esgoto formal, que no caso seria de responsabilidade da Cagece.  

A Rua Manoel de Aguiar Pontes, utilizada no presente estudo de caso, 

encontra-se situada em uma das áreas de menor percentual de cobertura quanto ao 

esgotamento sanitário do município de Fortaleza, no bairro Castelão, com índices 

que variam de 0,00% a 1,00%, conforme explicitado no mapa a seguir (figura 4). 
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Dados recentes apontam que há uma discrepância entre o número de 

domicílios com fornecimento regular de água e aqueles que têm acesso à rede de 

esgoto oficial.48 Essa diferença na distribuição entre os serviços se dá de forma mais 

evidente nos bairros situados nas SER V e VI, onde observamos um acentuado 

número de residências construídas de modo improvisado, sem a existência de 

planejamento urbano ou projetos urbanísticos que contemplassem a ligação das 

casas à rede geral de esgoto. 

 
Figura 6 – Percentual de cobertura da área dos bairros de Fortaleza quanto à coleta 
de esgoto 

 
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico (2013). Disponível em: bit.ly/22DytDW. 

 

As únicas exceções na área correspondente à SER V são os bairros Conjunto 

Ceará I e II, pois a concepção de ambos contou com projeto urbanístico realizado 

pela Companhia de Habitação do Ceará durante a década de 1970. As 
                                                 
48 Segundo levantamento realizado pelo Instituto Trata Brasil (2013), 98,8% da população têm acesso 
a água tratada na capital cearense. Em contrapartida, somente 53,6% dos fortalezenses têm coleta 
de esgoto. A pesquisa, baseada em dados de 2011, os mais atuais do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento, aponta que este é o serviço mais distante no que se refere à 
universalização do saneamento. 
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consequências advindas do tratamento inadequado do esgoto ou de sua eliminação 

sem critério são nefastas para o meio ambiente. Como as mais perigosas, podemos 

elencar a poluição de rios, a contaminação dos lençóis freáticos49 e a propagação de 

doenças transmitidas por meio hídrico. 

Ainda refletindo sobre o uso da galeria de drenagem para outros fins, 

observamos que há uma desinformação por parte do público sobre o assunto, pois, 

quando questionados em relação ao que seria drenagem urbana, a pesquisa 

apontou que 60% acreditavam tratar-se de coleta de esgoto, 30% não souberam 

informar e apenas 10% falaram sobre a captação de águas pluviais. 

Percebemos que houve desinformação também em relação às obras que 

estavam previstas para acontecer na rua, tendo em vista que 60% não sabiam dizer 

que melhorias seriam realizadas antes do início delas. Salientamos que, no caso da 

Rua Manoel de Aguiar Pontes, estavam programadas, além da construção da 

galeria, a pavimentação da pista com asfalto. 

Acreditamos que a falta de informação sobre o serviço prestado – não 

somente pelo Drenurb, mas por programas executados por órgãos públicos em geral 

– é prejudicial para o empoderamento da população. Ora, se eles não têm 

discernimento quanto ao serviço oferecido, de que maneira poderão exigir que seus 

direitos sejam assegurados, ou até mesmo fiscalizar o bom funcionamento das 

ações executadas por este ou por qualquer outro programa? 

Abordamos também, junto aos sujeitos da pesquisa, questões pertinentes à 

existência de canais de comunicação ou troca de informações entre os moradores e 

o Drenurb. A participação social é uma instância que está em voga desde sua 

inclusão no texto constitucional. A partir de então, encontra-se presente no escopo 

de diversas políticas, seja através do incentivo ao estabelecimento de conselhos 

paritários, realizações de conferências, formação de associações compostas por 

membros da sociedade civil, entre outros. Ouvir os anseios da população atendida e 

dialogar com ela, estabelecendo canais de comunicação de fácil acesso, constitui-se 

hoje em uma premissa básica de políticas públicas. 

Obtivemos que 100% dos moradores não souberam afirmar se havia uma 

pessoa de referência da equipe de engenharia ou do setor social do programa, 

fazendo menção somente aos operários da obra. Procuramos abordar também, junto 

                                                 
49 Consiste em um reservatório de água subterrânea decorrente da infiltração da água da chuva no 
solo. 
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aos moradores entrevistados, questões relacionadas à realização de avaliação 

popular do programa, uma vez que compreendemos a importância do 

desenvolvimento de metodologias que intentem aferir o grau de satisfação ou 

insatisfação dos beneficiários diretos da obra executada. Os dados coletados 

mostraram que 100% dos moradores declararam não ter passado por nenhum tipo 

de avaliação pós-obra para manifestar sua opinião.  

Entendemos que a avaliação de políticas públicas constitui-se em um campo 

ainda em desenvolvimento no Brasil, tendo em vista a grande influência no modo de 

fazer política advinda do período ditatorial, onde a população não era consultada, 

bem como não era fomentada a criação de instâncias deliberativas para essa 

finalidade. Hoje há um reconhecimento da importância de avaliações, inclusive por 

parte da população atendida. No entanto, a pesquisa apontou que esta foi 

desconsiderada no presente caso. 
Durante a aplicação do questionário, percebemos que, apesar de os 

moradores mencionarem alguns transtornos causados pela obra, tais como acúmulo 

de entulho e sujeira, a sensação geral é de satisfação após a sua conclusão. A 

totalidade dos sujeitos entrevistados descreveu a Rua Manoel de Aguiar Pontes 

antes da realização da obra como um local de difícil acesso, insalubre 

(especialmente para crianças) por conta do chão de barro e perigosa em dias de 

chuva, pois alagava facilmente, impossibilitando completamente o trânsito de 

pessoas e veículos. 
 

Figura 8 – Rua Manoel de Aguiar Pontes no período anterior à obra 

 
Fonte: PMF. 
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Contudo, 100% dos entrevistados afirmaram que hoje todos os transtornos 

descritos acima não fazem mais parte de suas rotinas, e declararam que atualmente 

residem em uma rua “de verdade”. Outros manifestaram satisfação ao falar do 

trânsito de veículos e pessoas facilitado pela pavimentação da via, o que reverberou 

diretamente na melhoria da oferta de serviços básicos, tais como a coleta 

sistemática de lixo e a inclusão de uma linha de transporte coletivo que circula pela 

rua, fato que não ocorria anteriormente. 

 

Figura 9 – Rua Manoel de Aguiar Pontes após a conclusão das obras 

 
Fonte: Foto da autora, 2015. 

 

 Fomos informados também de que, desde o término da construção da 

galeria, os moradores não sofreram com a incidência de alagamentos, que eram 

constantes no local. Diante desse fato e das outras benfeitorias provenientes da 

ação do programa mencionadas acima, 100% dos sujeitos entrevistados declararam 

estar completamente satisfeitos com a obra realizada pelo Drenurb, afirmando que 

ela trouxe apenas benefícios para suas vidas. 

 

6.2.2 Pesquisa aplicada junto aos ex-moradores da Rua Francisco Xerez 
 

A pesquisa junto aos ex-moradores da Rua Francisco Xerez foi realizada com 
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o intuito de entender os desdobramentos da intervenção do programa no que tange 

à compensação da indenização junto a pessoas em situação de pobreza e extrema 

pobreza. Acreditamos ser importante desvendar como essa ação se reverberou no 

espaço da cidade e na vida daquelas pessoas. 

As indenizações totais de imóveis com estrutura de material reaproveitável 

pagas para indivíduos em situação de vulnerabilidade não eram uma ação que o 

Drenurb realizava corriqueiramente durante o período em que permanecemos como 

parte da equipe social do programa, que se refere à borda temporal proposta para a 

avaliação que realizamos. 

Portanto, esse foi o único caso existente em uma obra onde todos os 

processos de indenização foram totais, bem como todas as famílias removidas 

caracterizavam-se pela situação de extrema vulnerabilidade social, econômica e de 

moradia. Considerando o exposto, entendendo que no programa não havia outra 

modalidade de compensação para esses indivíduos e conhecendo o processo de 

avaliação das residências, sabíamos que a quantia ofertada teria como base 

somente os valores correspondentes aos materiais utilizados na estrutura física dos 

imóveis. 

A situação tornou-se ainda mais delicada quando, no momento do 

cadastramento, tivemos conhecimento de que ali havia cinco casas, pertencentes ao 

núcleo de uma família, que residia naquele local há muitos anos, já estabelecendo 

uma relação afetiva e de pertencimento junto ao espaço. Perante a impossibilidade 

de permanência na Rua Francisco Xerez, aliada à inexistência de outra 

compensação que não fosse indenizatória, as famílias foram removidas após o 

recebimento de valores que variaram de 10 mil a 18 mil reais.  

Compreendendo a realidade de preços abusivos do mercado imobiliário, das 

dificuldades de implantação dos instrumentais que regulamentam o solo urbano, 

além de todas as questões que envolvem a pobreza em nosso país, houve uma 

inquietação relacionada ao paradeiro dessas pessoas. Que espaços elas estariam 

ocupando na sociedade, quais os novos locais de moradia, se houve dificuldade 

para encontrá-la, se houve mudanças no que se refere às relações familiares? Quais 

suas opiniões sobre o processo indenizatório, qual a trajetória delas para chegar até 

a Rua Francisco Xerez? Essas e outras perguntas nos motivaram a realizar esta 

pesquisa. 
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Encontrar essas ex-moradoras50 não foi uma tarefa fácil. Inicialmente 

comparecemos em dezembro de 2014 à Seinf, com o intuito de verificar se havia 

algum registro de endereço atual ou de contato estabelecido entre o programa e 

elas, no período posterior à indenização. Constatamos que existiam somente os 

nomes e a documentação pessoal das cinco indenizadas, não havendo nenhum 

telefone ou endereço atualizado. Salientamos que os pagamentos e remoções foram 

realizados em meados de janeiro de 2012, ou seja, havia mais de dois anos sem 

contato ou informações referentes àquelas pessoas. 

A alternativa empreendida para encontrá-las consistiu na pesquisa com o uso 

de seus dados no sistema do Cadastro Único, presumindo que, à época do cadastro 

realizado pelo Drenurb, por se tratarem de um público em situação de 

vulnerabilidade, haveria uma chance de elas atualmente serem beneficiárias do 

Programa Bolsa Família. A partir dessa busca no sistema supramencionado, 

conseguimos o contato de apenas uma ex-moradora, e ela nos forneceu o contato 

de outras três restantes. 

Desse modo, das cinco titulares indenizadas pelo programa, obtivemos 

sucesso em contatar quatro delas, para posteriormente entrevistá-las. A entrevista foi 

adotada como forma de realizar uma abordagem direta dos sujeitos pesquisados, 

analisando e articulando tais respostas considerando as categorias analíticas 

escolhidas, observando sua complexidade e buscando ultrapassar a aparência 
imediata em busca da descoberta da essência. Salientamos que, apesar de ter 

obtido a informação do bairro em que a única pessoa que não foi contatada residia, 

não conseguimos entrevistá-la por razões que serão exploradas adiante. 

A pesquisa foi aplicada a partir de visita domiciliar realizadas a cada um das 

quatro contatadas. Foi elaborado um roteiro de entrevista que teve como base 24 

questionamentos. Contudo, este foi elaborado de modo semiestruturado, permitindo 

uma maior liberdade para condução das perguntas de acordo com as respostas dos 

entrevistados. Nossa intenção era de que o indivíduo falasse do modo mais livre 

possível sobre as impressões de sua realidade, antes e depois da intervenção do 

                                                 
50 O posicionamento da gestão Fortaleza Bela de Luizianne Lins quanto ao pagamento de 
indenizações era a favor de que as mulheres fossem as titulares dos processos envolvendo valores a 
serem recebidos, mesmo quando estas eram companheiras do dono do imóvel a ser indenizado. No 
caso dos cinco imóveis da Rua Francisco Xerez, todos os processos tiveram mulheres como 
beneficiárias. Contudo, das cinco, apenas uma delas não era a dona do imóvel. Esse tipo de ação 
voltada à contemplação da mulher também era notório na titularidade das casas de conjuntos 
habitacionais entregues pela gestão. 
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Drenurb. Destacamos que, para preservar as entrevistadas, nenhum nome foi 

divulgado, portanto as identificaremos como Indenizada 1, 2, 3 e 4. As falas das 

entrevistadas reproduzidas neste trabalho estão fidedignas ao discurso emitido por 

elas. 

 

6.2.3 Identificação das ex-moradoras entrevistadas 
 

Indenizada 1: 75 anos, viúva com seis filhos, analfabeta, tem como renda 

principal o Benefício de Prestação Continuada como idosa. Atualmente reside em 

casa própria no bairro Jardim Iracema. Recebeu compensação indenizatória no valor 

de R$ 18.000,00. 

Indenizada 2: 51 anos, solteira, filha da Indenizada 1, possui ensino 

fundamental incompleto e trabalha como diarista. Reside em casa própria no bairro 

Luciano Cavalcante. Recebeu compensação indenizatória de R$ 10.600,00. 

Indenizada 3: 29 anos, neta da Indenizada 1, casada, dois filhos, 

desempregada, é beneficiária do Programa Bolsa Família, possui ensino 

fundamental incompleto. Reside em casa alugada localizada no bairro Barroso. 

Recebeu compensação indenizatória de R$ 10.000,00. 

Indenizada 4: 22 anos, casada, um filho, desempregada, possui ensino 

fundamental incompleto. Reside em casa alugada na zona rural do município de 

Aquiraz/CE. Recebeu compensação indenizatória de R$ 12.800,00. Separou-se do 

filho da Indenizada 1 após o processo de indenização, hoje tem outro companheiro. 
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Figura 7 – Localização atual das ex-moradoras indenizadas pelo Drenurb 

 
Fonte: Base cartográfica do Google Maps, com dados da autora. 

 

A partir das visitas, constatamos que, das quatro ex-moradoras encontradas, 

duas residem em casa alugada e duas em casa própria, compradas com o valor 

recebido pelo programa. No entanto, todas essas residências que visitamos, sejam 

elas alugadas ou próprias, consistiam em terrenos ocupados em áreas periféricas 

dos referidos bairros, com toda a configuração habitacional e infraestrutural que 

denota a irregularidade do processo de ocupação desordenado dos terrenos e de 

improvisação na construção das moradias.  

Em um dos casos, uma moradora não reside mais em Fortaleza, estando 

atualmente na zona rural do município de Aquiraz, em um lugar de difícil acesso. A 

localização das residências atuais encontra-se demarcada no mapa anterior, na cor 

vermelha. Assinalamos também o local de onde elas foram removidas com a cor 

verde. 

Todas afirmaram que moravam na atual localização desde a remoção da Rua 
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Francisco Xerez. Observamos também que 100% das casas visitadas possuem 

infraestrutura física semelhante, com banheiro próprio interno, alvenaria como 

material de construção e fossa séptica. Todas as entrevistadas mencionaram que, 

nos bairros em que moram atualmente, há equipamentos sociais como escola e 

posto de saúde, muito embora referissem a precariedade que infelizmente é inerente 

à prestação desse tipo de serviço público. 

Em relação ao acesso aos modais de transporte público, todas manifestaram 

que possuem dificuldades quando em comparação ao local de moradia anterior, 

posto que, em virtude da localização da rua que foi objeto de intervenção do 

Drenurb, estando próxima ao Shopping Iguatemi, ela possui um grande fluxo de 

ônibus em seu entorno. 

Quando questionadas sobre o tempo de moradia na Rua Francisco Xerez, 

constatamos que três delas residiram por um período que variou de cinco a dez 

anos, com exceção da Indenizada 1, que relatou ter chegado ao local quando ainda 

era um terreno baldio em 1981, data que coincide com a construção do Shopping 

Iguatemi. Sobre a trajetória delas até a chegada à Rua Francisco Xerez, obtivemos 

que, para algumas delas, a escolha se deu por motivo de trabalho: 

 
Indenizada 1: [...] eu fui pra lá onde era o Ouro Verde (shopping) em 81. 
Ainda tava construindo o Iguatemi. Eu fui com uma amiga, nóis dormia num 
terreno nos matos, para não perder a freguesia de cargueiros. Eu vendia 
café. Tinha muito cargueiro que vinha da mangabeira de quatro horas da 
manhã. Aí fui ficando lá, fiquei, fiquei, até que o gerente do terreno mandou 
eu ir fazer uma barraquinha na frente. Aí eu fiz, e fiquei tomando de conta 
do terreno dele. Aí pronto, já fiquei morando porque dormia lá.  

 

E por medo da violência no local de moradia anterior:  

 
Indenizada 2: (morei) uns sete ou oito anos lá (na Francisco Xerez), eu não 
me lembro bem... Eu sei que eu saí lá do Parque São Miguel porque tava 
correndo muita bala, mataram um vizinho meu, eu tinha medo. A casa lá (no 
Parque São Miguel) também não era boa, não, eu passava muita 
necessidade, tinha muito problema, era sozinha. 

 

As Indenizadas 2, 3 e 4 relataram ter chegado à rua e decidido construir 

também uma casa de taipa como nova moradia em virtude da relação de parentesco 

com a Indenizada 1, que já era residente de longa data no local. Ainda sobre a 

trajetória da Indenizada 1 para a construção de sua casa, destacamos: 
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Indenizada 1: [...] aí eu fui ficando lá, né? Era do jeito que dava. Fiquei 
trabalhando, trabalhando, aí lá começaram a construir por perto, a alugar 
terreno, aí eu tive que sair de lá e fui pro outro lado, mais perto de onde era 
a (Rua) Francisco Xerez. Aí eu construí uma barraquinha lá do mesmo jeito 
e fiquei trabalhando. Nesse outro terreno eu fiquei pouco tempo e tive que 
sair de novo. Me tiraram lá de dentro do terreno... Nesse dia foi triste. Aí eu 
tive que voltar para essa casa aqui (a casa onde atualmente vive, no Jardim 
Iracema), mas fiquei pouco tempo. 

 

Com a fala acima apreendemos que, a partir do seu trabalho com a venda de 

cafés e lanches no local, que na época era nas proximidades da Rua Francisco 

Xerez, ela ocupou há 25 anos atrás um terreno e começou a erguer a casa que hoje 

situa-se no Jardim Iracema, seu atual local de morada. Quando questionada sobre o 

motivo de não residir desde o início na casa alvenaria que estava construindo, 

optando por viver em condições precárias, a entrevistada disse: 

 
Indenizada 1: Porque lá (nas imediações do Iguatemi) eu trabalhava, eu 
ganhava um dinheirinho. Aqui (Jardim Iracema) não tinha nada, era muito 
longe de tudo, não tinha o que eu fazer aqui, [...] aí eu fui construindo a 
casa e deixei com minha filha, que casou cedo e não tinha onde ficar, [...] 
depois a Colméia (construtora) me tirou do terreno, e eu comecei a chorar 
porque minha vida ia ficar difícil. Aí eu pedi pra poder ficar, porque eu não ia 
ter como viver. Pedi pra ele me deixar trabalhar ao menos do outro lado da 
rua (Francisco Xerez), e ele deixou. Ele sabia que eu fazia lanche e depois 
me chamou pra tomar conta da cantina da obra. Falou que eu fizesse um 
cantinho pra mim lá perto e pronto, eu construí. Fiquei lá naquele canto por 
17 anos.  

 
 

Questionamos sobre os aspectos positivos e negativos de residir na rua 

anterior, englobando as relações afetivas com o local, a convivência comunitária 

junto aos vizinhos e a perspectiva infraestrutural que envolvia a questão de moradia. 

A descrição de suas antigas residências evidenciou a situação de vulnerabilidade 

que marcou suas trajetórias na referida rua, conforme podemos observar nas falas: 

 
Indenizada 1: Não me esqueço de lá. Tinha banheiro, tinha a área, tinha 
uma sala, a cozinha e meu quarto. Era tudo de madeira. 

 
Indenizada 2: Era de tauba, lá tinha dois compartimento e um banheiro. O 
quarto dos meninos, meu quarto. O chão era de azulejo, de pedaços. 

 

Ao discorrerem sobre a antiga morada, percebemos que nenhuma delas 

referiu aspectos negativos de residir naquelas condições, mesmo reconhecendo que 

existia na rua problemas relacionados à drenagem das águas pluviais. Nas suas 

falas, foram enfatizados somente pontos positivos que evidenciaram uma sensação 
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de satisfação com a moradia, seja por exercer uma atividade laboral, por estar 

próximo à família ou por se sentir protegida naquele espaço: 

 
Indenizada 1: Ah, ali tudo era bom, só era bom lá, [...] ali era bom porque eu 
trabalhava, ganhava um dinheiro, eu tinha uma freguesia, vendia marmitas. 
 
Indenizada 2: Ali era bom porque era tranquilo demais, não tinha zoada, não 
tinha problema, não tinha nada. E era só família, né? Se precisasse dava 
pra pedir ajuda. Ali não tinha nada de ruim, não. Tudo foi bom. 
 
Indenizada 4: Eu gostava de morar lá. Lá era tão bom, tão calmo. Isolado. 
Tinha a segurança dos apartamento que tava perto. 

 

Percebemos também, no discurso das entrevistadas, uma sensação de 

pertença por parte da vizinhança de prédios de luxo existente na rua, conforme o 

exposto: 

 
Indenizada 1: Ali era uma benção, todo mundo se gostava. Nunca tive 
nenhum problema lá, não. 
 
Indenizada 4: [...] era bom, era tranquilo. Nunca teve problema com 
ninguém. O povo gostava da gente. 

 

Ao abordarmos, junto às moradoras, questões referentes ao processo de 

indenização pelo qual passaram, percebemos que, para algumas, esse foi um 

período de intenso sofrimento e más recordações, tendo em vista a impossibilidade 

de permanência no local após tantos anos. Ao perguntarmos sobre o sentimento ao 

serem notificadas da mudança, obtivemos as seguintes respostas: 

 
Indenizada 1: Não gosto de pensar. Não gosto.  
 
Indenizada 2: Ave Maria. Nós fiquemos muito triste, porque já tava tudo 
acostumado já. Tudo família, tudo vizinho. 
 
Indenizada 4: Não queria de jeito nenhum, por mim eu tava lá. 

 

A compensação de perda recebida por todas as entrevistadas consistiu na 

indenização tendo como base somente a análise da estrutura física do imóvel. A 

partir da entrevista, apreendemos que esse foi um período de desamparo e de 

dificuldades enfrentadas por todas as ex-moradoras, que se viram sem perspectiva 

quanto à compra da próxima residência tendo em vista os valores oferecidos:  
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Indenizada 1: Recebi 18.000, porque aquele terreno quem aterrou foi eu, e 
comecei a plantar plantas, quatro pé de coqueiro, goiabeira, não tinha nada 
lá. Aí quando foi o dia da indenização falaram pra mim que um coqueiro 
daqueles valia dinheiro, aí eu falei: “e meus coqueiro?”. O homem olhou 
assim pra mim... Aí, quando veio minha indenização, veio 18.000. 
 

Indenizada 2: Só me deram 10.600, mas eu nunca pedi nada. Fui pra uma 
reunião. Aí a moça me chamou e perguntou: “você vai sair só por esse 
dinheiro?”, aí eu disse: “eu vou, não é meu o terreno, como vou fazer 
questão?”. 
 
Indenizada 4: No começo eles botaram muito baixo. Porque a gente morava 
lá, tipo assim, a casa era simples, né, de madeira e tudo, mas pelo menos a 
gente tinha segurança. E o valor que eles ofereceram pra gente na época 
era muito pouco. 

 

Observa-se, a partir das falas expostas acima, que as ex-moradoras não 

foram totalmente esclarecidas sobre os parâmetros utilizados para o pagamento de 

valores da indenização, bem como se sentiram prejudicadas pela análise, que teve 

como base somente o aspecto estrutural. Sobre esse fato, percebemos ainda no 

discurso delas que havia vontade de construir no local uma casa de alvenaria, fato 

que não ocorreu por orientação que elas afirmam ter recebido da própria Prefeitura 

em gestões anteriores, bem como pelo receio de que seriam rapidamente 

removidas, uma vez que a construção de taipa denota um caráter mais transitório e 

informal perante uma casa de tijolos: 

 
Indenizada 1: [...] quando eu fui pra lá, a Prefeitura foi onde eu tava, aí um 
fiscal da prefeitura disse: “olhe, enquanto você fizer desse jeito, você vai 
morar a vida inteira aqui. Nunca construa de tijolo, nunca você faça de 
tijolo”. Acho que se eu fizesse, me tiravam.  

 

Questionada sobre o período em que tal fato se deu, ela explicou que foi 

ainda na década de 1990, reafirmando o que lhe foi dito: 

 
Indenizada 1: Aí ele foi lá e falou que eu nunca construísse nada de tijolo, 
porque eu podia morar a vida inteira lá. 
 
Indenizada 4: A gente tinha medo de fazer de tijolo. Medo de fazer e 
aparecer alguém. No caso teria sido até melhor a gente ter feito, né, porque 
teve umas casas lá, tipo a da Indenizada 1, que tinha duas parede de tijolo, 
a dela foi até mais (o valor recebido). Só que na verdade a gente não queria 
dinheiro, a gente queria só ficar lá. A gente pensava que o dono do 
shopping poderia chegar e mandar tirar. Fazendo ou não (a construção de 
alvenaria), a gente teve que sair, mas antes tivesse feito. 
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Entendemos que a permanência naquele local e naquelas condições por tanto 

tempo se deu por motivos que vão além das parcas condições financeiras, pois as 

falas evidenciaram uma sensação de apego ao espaço habitado. O receio de uma 

possível remoção, para algumas delas, era maior que a vontade de habitar em uma 

residência com melhor estrutura física, caso tivessem construído com alvenaria.  

 Destaca-se aqui também a inexistência de uma alternativa viável por parte da 

Prefeitura, através do Drenurb, que pudesse contemplá-las de modo mais justo, 

tendo em vista a realidade de especulação imobiliária, conforme amplamente 

discutida ao longo deste ensaio, bem como as dificuldades para acessar uma 

moradia: 

 
Indenizada 2: Parece que no começo eles queria dar 50.000 pra comprar 
uma casa pra todo mundo dividir, aí minha mãe (Indenizada 1) não quis, 
não, porque não dava pra todo mundo morar junto. Cada um tinha uma 
casa, não ia dar certo. E depois também pensaram em dividir o dinheiro 
igual pros cinco, mas também não ia dar porque cada um queria comprar 
uma casa e tinha casa lá que era diferente da outra, que era maior, e 
ninguém queria sair perdendo. 

 

Acreditamos que, mesmo não havendo nenhuma alternativa de compensação 

imobiliária, deveria ter sido estabelecido um posicionamento diferenciado frente a 

esse tipo de situação. Aqui seria fundamental que tivesse ocorrido a articulação do 

programa a outras secretarias, entendendo a interlocução existente entre as políticas 

que definem e remodelam o espaço urbano. 

Questionamos também em relação à existência de algum acompanhamento 

por parte do programa, através da equipe social, durante o processo de 

desocupação da casa antiga e procura da moradia nova. Obtivemos que: 

 
Indenizada 2: Não, nada. Eles (a Prefeitura) só deram o dinheiro pra gente e 
um prazo de nem um mês pra sair e pronto. A gente que se virasse. 
 
Indenizada 3: Nada, (a Prefeitura) deu só o dinheiro e o prazo pra tirar as 
coisas. Foi menos de um mês. Disse que era pra sair logo, que a obra já ia 
começar... E demorou que só pra fazer aquele negócio lá (a obra de 
drenagem), nem precisava tanta pressa assim.  
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Figura 10 – Rua Francisco Xerez após a conclusão das obras 

 
Fonte: Foto da autora, 2015. 

 

Nos relatos sobre a trajetória de busca da nova moradia, todas sentiram a 

dificuldade que seria conseguir comprar alguma casa popular no mesmo bairro. 

Diante da impossibilidade, buscaram em bairros circunvizinhos, também sem 

sucesso. A solução foi se distanciarem do local de origem. O sentimento passado na 

entrevista foi de que o maior receio delas consistiu na transformação que 

aconteceria em suas rotinas, bem como as condições estruturais da nova moradia, 

caso se mudassem para áreas muito distantes ou consideradas perigosas em 

virtude do valor recebido: 

 
Indenizada 1: Fiquei no mundo atrás, não queria vim morar aqui, não 
(Jardim Iracema). Tentei em todo canto, mas não tinha. Queria meu 
cantinho sozinha, morar na minha casinha, [...] aí andei, andei, andei, mas 
não encontrei, era tudo muito caro. Aí começaram a ligar pedindo, dizendo 
que estavam precisando do terreno, e eu não queria voltar pro Jardim 
Iracema. Foi o jeito. 
 
Indenizada 4: O que a gente tinha que fazer (com aquele valor) era comprar 
uma casa pior do que o que a gente morava lá. Eu só achava muito pior, em 
canto ruim, perigoso. Acho que todo mundo também.  

 

Sobre os aspectos positivos e negativos concernentes ao novo local de 

moradia, percebemos que todas residem atualmente em casas de alvenaria, fato 

que denota uma melhoria de qualidade de vida sob o aspecto estrutural, se 

comparado a uma habitação de taipa, e elas reconhecem esse fator como algo 

positivo. Contudo, percebemos que a distância entre o local de origem e da morada 
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atual consiste em um fator que influencia a percepção qualitativa destas em relação 

à sua realidade. Destacamos aqui dois aspectos: um é a dificuldade que 

expressaram referente ao não exercício da atividade laboral desenvolvida outrora. 

 
Indenizada 1: A casa é de tijolo, mas o negativo que eu acho é que aqui não 
tem nada. Não tem trabalho. Até tentei quando eu cheguei, mas não deu em 
nada. Não tem freguesia aqui, [...] antes eu também gastava menos. Hoje 
eu pago mais contas, pago água, esgoto e luz, e antes não tinha isso.  

 

E a satisfação por ter permanecido em um local que propicia uma 

proximidade relativa da moradia anterior. 

 
Indenizada 2: Tá melhor porque eu tenho minha casa comprada e é de 
tijolo. E também porque moro um pouco perto das minhas coisas de antes. 

 

Acostumados a viver na cidade ilegal, a mudança para um ambiente com os 

serviços de infraestrutura formalizados trazem um impacto considerável no 

orçamento daqueles que usufruíam deles de modo informal. Essa dificuldade é 

bastante comum também em remoções para conjuntos habitacionais, onde alguns 

moradores cogitam vender as suas casas em virtude da impossibilidade de poder 

custear as novas despesas. As condições de moradia foram modificadas, mas a 

precariedade no trabalho ou a situação de desemprego, não.  

Questionados sobre a escolha que fariam, caso houvesse a opção de serem 

beneficiadas com uma casa em conjunto habitacional ao invés do valor recebido, 

todas foram enfáticas ao afirmar que preferiam receber o valor do dinheiro. Contudo, 

destacamos aqui a fala da Indenizada 2, que remeteu ao modelo de intervenção que 

caracteriza a construção de conjuntos habitacionais para as classes populares, 

conforme debatemos neste trabalho: 

 
Indenizada 2: Não ia querer porque achei esse daqui perto. É perto do 
posto, do colégio dos menino. Se fosse conjunto ia ser uma casa lá pra 
longe, naqueles canto que não tem nada. Tenho certeza como ia. Aí ia ter 
que mexer em tudo, mudar tudo de novo. 

 

Perguntamos às entrevistadas se elas acreditavam que atualmente vivem em 

condições melhores ou piores se comparado às anteriores, de uma maneira geral, e 

obtivemos que houve uma divisão de opiniões. As que mencionaram que houve uma 
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piora nas condições de vida remeteram à distância da nova moradia e ao 

desemprego: 

 
Indenizada 1: Claro que eu vivo pior, claro. Era outra vida. Eu gostava muito 
do meu cantinho. Eu antes trabalhava, hoje não tenho nada. 
 
Indenizada 4: Ali era muito bom, era um sossego tão grande que a gente 
tinha. Hoje eu tô longe de tudo. Não sei por que foram achar a gente ali. 

 

As moradoras que se declararam satisfeitas referiram a possibilidade de 

terem conseguido achar um novo local para morar com estrutura melhor, mesmo 

manifestando saudade da localização anterior e a sensação de insegurança na nova 

localidade: 

 
Indenizada 2: Pra mim tá melhor porque a casa é minha mesmo. Mas eu 
sinto falta dali.  
 
Indenizada 3: A casa é melhor que lá, então é melhor por isso. Mas o bairro 
é perigoso, é longe. Só o bairro que não é bom. 

 

Ainda sobre essa pergunta, destacamos também a resposta da entrevistada 

4, que em seu discurso referiu questões mais subjetivas envolvendo o significado de 

ser moradora de uma área nobre, frente ao novo endereço, no caso, a zona rural de 

outro município: “Agora não somos mais chiques”. 

Consideramos esse um aspecto interessante pela dimensão social de residir, 

mesmo que em condições precárias, em uma área nobre da cidade. Esse fato 
conferia-lhe um certo status, assim como possuía uma significação diferente de ser 

residente de outras favelas, justamente pelo perfil de sua vizinhança.  

Conforme explicitado anteriormente, sabe-se que a expansão da cidade é 

diretamente influenciada por uma lógica de segregação espacial, que a divide em 

espaços de interesse para classes mais abastadas, com melhor organização 

estrutural se comparada ao local periférico, desprovido de serviços e com piores 

indicadores sociais, designado às favelas em subúrbios e periferias. 

Por fim, quando perguntamos se elas consideraram a indenização como algo 

positivo ou negativo em suas vidas, apreendemos que somente a entrevistada 2 se 

mostrou satisfeita: 
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Indenizada 2: Foi bom. Pra mim foi bom. Só não foi por causa da mãe 
(Indenizada 1), que vive doente e triste. Se eu tivesse condição, trazia ela 
pra cá, mas aqui é pequeno. 

 

O restante enfatizou como aspecto negativo a perda da individualidade e a 

separação da família, posto que cada um foi para um bairro distante:  

 
Indenizada 1: Foi difícil. Antes eu morava sozinha e agora moro com esse 
tanto de gente (nove pessoas). E eu tinha o que fazer ali, (hoje) eu não faço 
mais nada. 
 
Indenizada 3: Mudou umas coisa pra pior. E era todo mundo junto, era uma 
coisa boa ter família perto. Já hoje ninguém mais tem contato, nem se vê.  
 
Indenizada 4: Pra mim a única coisa positiva foi só porque ele (o ex-marido, 
filho da Indenizada 1) levantou uma casa pro nosso filho com o dinheiro. A 
casa foi construída em cima da (casa) mãe dele. Levantamo a parte de 
cima. Mas aí também mudou a vida de todo mundo. Todo mundo se afastou. 
Ninguém se vê mais. Mudou completamente. 

 

Esse distanciamento entre os ex-moradores que outrora eram vizinhos foi 

determinante para que não conseguíssemos contatar a quinta indenizada, que, ao 

contrário das demais, não fazia parte da família. Ela era colega de longa data da 

Indenizada 1, com quem teve um atrito durante o período que antecedeu o 

recebimento dos valores da indenização. Fomos avisados pelas entrevistadas que 

havia a possibilidade de ela morar no bairro Curió, mas que não existia telefone para 

contato, ou alguém que pudesse intermediar o nosso encontro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Consideramos que o objetivo principal que estabelecemos como norte para 

esta pesquisa, seja ele a avaliação da intervenção do Drenurb junto às famílias 

assistidas, foi alcançado dentro do que foi proposto a partir de um estudo de caso. 

Tendo consciência de sua complexidade, por se tratar de uma ação de grande 

abrangência no que se refere ao número de intervenções planejadas e ao 

quantitativo populacional atendido, priorizamos a realização de um recorte das obras 

executadas em nossa borda temporal. Cuidamos para que esse recorte 

contemplasse as duas situações geradas pelo programa que despertaram a nossa 

inquietação: a permanência dos indivíduos em áreas pós-recebimento de 

benfeitorias e a retirada de famílias em situação de vulnerabilidade para que a obra 

pudesse ser realizada. 

A avaliação da Rua Manoel de Aguiar Pontes nos mostrou, a partir das falas 

dos moradores, que o Drenurb melhorou suas vidas em relação às mudanças em 

infraestrutura promovidas por ele, tendo um efeito positivo ao acabar com 

transtornos que anteriormente dificultavam a convivência naquele local. Outro 

aspecto que merece destaque consiste no acesso a serviços que outrora não 

existiam em virtude da péssima qualidade da rua, que alagava ao menor sinal de 

chuvas. 

Percebemos que a frase “morar em uma rua de verdade”, usada algumas 

vezes por parte dos entrevistados, veio carregada de significado e sensações para 

aqueles indivíduos. Muito embora ainda exista naquele espaço a urgência de 

regularização das moradias ocupadas, cujos moradores não detêm o direito sobre 

elas, e outros problemas referentes às pessoas que vivem em situação de 

vulnerabilidade, a construção das galerias para escoamento das águas e 

pavimentação da rua, proposta interventiva do programa para aquela área, trouxe 

uma melhora sensível em suas condições de vida, no que se refere à drenagem de 

águas pluviais. 

Por outro lado, as entrevistas nos mostraram que a população participante da 

pesquisa reconhece os benefícios advindos da obra, mas não sabe o que de fato 

significa a drenagem, e confunde esse serviço com a coleta de esgoto sanitário, 

tendo inclusive utilizado a galeria para esse fim. É importante ressaltar que a rua na 

qual a obra foi realizada não há tratamento de esgoto. 
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Diante da impossibilidade de realização de ações concomitantes de drenagem 

e esgoto, acreditamos ser necessário um trabalho continuado por parte do Drenurb 

de fiscalização e orientação quanto ao uso correto dos novos equipamentos, fato 

que a pesquisa evidenciou não haver. 

A segunda parte do estudo de caso, realizado junto aos ex-moradores em 

situação de vulnerabilidade que residiam à Rua Francisco Xerez e foram removidos, 

consistiu em um fato que provocou diversos questionamentos, conforme exposto na 

justificativa para a realização de nossa dissertação. Apesar de o Drenurb ter como 

objetivo a provisão de drenagem, era inadmissível em nosso ponto de vista que as 

famílias indenizadas fossem trabalhadas pelo programa sob um aspecto tão 

unidimensional, como o pagamento de uma indenização tendo por base casas de 

taipa e outros materiais reaproveitáveis. 

A observação dessa ocorrência suscitou a necessidade de entender seus 

efeitos na vida daqueles indivíduos. Para isso, foi fundamental a retomada do 

processo de urbanização e de ocupação da cidade por parte da população pobre, 

situando-a em um contexto de desenvolvimento capitalista e privilégio do mercado 

imobiliário. 

Acreditamos que a abordagem de temas voltados para o debate em torno das 

reverberações da questão urbana em Fortaleza possui grande importância e precisa 

ser incentivada, por se tratar de uma realidade que se faz presente no cotidiano da 

população residente no município. O referido mote, em nossa concepção, está 

diretamente voltado para o acesso à condição de cidadão por parte de indivíduos 
que, apesar de amparados constitucionalmente, nunca obtiveram tal status. 

A partir do contato com quatro das cinco ex-moradoras indenizadas e 

removidas, apreendemos que a trajetória delas até a chegada àquela rua condiz 

com o histórico de dificuldade de acesso a uma moradia com condições salubres e 

regularizadas. Ali, apesar dos problemas oriundos das circunstâncias sociais e 

infraestruturais que as envolviam, observamos que em seus discursos foi imperativo 

o sentimento de afetividade e pertença demonstrado por todas as entrevistadas em 

relação à sua moradia anterior, interessantemente sobrepondo-se a qualquer 

aspecto negativo que existisse naquele espaço.  

A oportunidade de desenvolver um trabalho (informal) e dele tirar seu sustento 

ou a chance de residir em um local protegido pela segurança de uma vizinhança 

com alto poder aquisitivo foram fatores destacados pelas entrevistadas como 



106 
 

aspectos positivos sobre a moradia anterior. Esses aspectos, para algumas delas, se 

sobrepuseram de tal maneira que foram determinantes na opinião que possuem 

sobre a nova residência e sua localização. 

As condições de habitabilidade atuais são melhores se avaliarmos o aspecto 

infraestrutural. Hoje, apesar de os novos logradouros serem construídos mediante 

ocupações, há provisão de água e luz de modo formalizado, o que não ocorria antes, 

além de fossa séptica para receptação de detritos, que anteriormente saía das casas 

para o espaço da rua, bem como não houve relato de incidências de alagamentos 

nos novos bairros. Contudo, não sentimos valorização desses aspectos na fala das 

entrevistadas em nenhum momento. 

Houve o reconhecimento por parte delas de que é bom possuir uma moradia 

própria e de tijolo, mas nos foi mais evidente o lado sentimental e de pertença por 

parte destas em relação à rua anterior, que foi ressaltada em diversos momentos, 

seja na relação de trabalho, nos laços familiares ou na significação no que concerne 
ao status de residir em tal ponto da cidade. Há, por parte delas, a vontade de ter 

permanecido, mesmo que para tanto tivessem de continuar submetendo-se a 

condições de moradia que ofereciam risco. 

Observamos também, através dos relatos obtidos em entrevista, que faltou, 

por parte do Drenurb, um conhecimento prévio e mais apurado de suas áreas de 

intervenção, e principalmente, do seu público. Tendo em vista o elevado quantitativo 

de obras planejadas, havia a forte possibilidade de deparar-se com esse tipo de 

situação: a necessidade do pagamento de indenizações totais a moradores de casas 

precárias. Acreditamos que teria sido mais adequado por parte do programa a 

existência de outros modais de compensação, ofertando aos envolvidos a chance de 

escolha, prática observada51 em remoções realizadas por parte da PMF, mas que no 

presente caso não foi possível. 

Como não havia um conjunto próprio voltado para a provisão de habitação 

para aqueles sujeitos, seria interessante uma articulação envolvendo o programa e a 

Habitafor, fundação responsável pela provisão habitacional para famílias de baixa 

renda do município, fato que não foi possível.  

Apesar das inúmeras dificuldades existentes em nosso percurso durante a 
                                                 
51 Aqui nos remetemos ao Programa de Participação Comunitária Rosalina e ao Projeto Vila do Mar, 
ambos iniciados na gestão Fortaleza Bela, dos quais integramos a equipe social durante nosso 
período de estágio em serviço social, que também se deu na Seinf. As compensações variavam entre 
a indenização e a unidade habitacional do programa. 
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realização desta pesquisa, acreditamos que ela suscitou importantes 

esclarecimentos e perpassou pontos que consideramos serem importantes, como a 

reflexão sobre os processos de ocupação da cidade por parte da população pobre, 

sua influência direta pela transmutação dos modos de produção, tendo como 

subsídio o desenvolvimento de ações voltadas para a drenagem urbana.  
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APÊNDICE A  
 

Questionário 1: aplicado junto às pessoas que residem à Rua Manoel de 
Aguiar Pontes, área onde as melhorias foram realizadas. 

 

Nome: 

Endereço: 

Idade: 

Profissão: 

Renda familiar: 

Número de pessoas que moram aqui (incluindo você): 

1. Faz quando tempo que você reside nessa rua? 

0 a 2 anos ( ) 2 a 5 anos ( ) 5 a 10 anos ( ) + de 10 anos ( ) 

2. Qual a situação da moradia? 

Comprada ( ) Alugada ( ) Cedida ( ) Terreno ocupado ( ) 

3. Quais as condições estruturais da moradia? 

Alvenaria: Sim ( ) Não ( ) 

Banheiro próprio: Sim ( ) Não ( ) 

Existe fossa séptica em sua residência? Sim ( ) Não ( ) 

4. Você sabe quais obras estavam previstas para esta rua? Sim ( ) Não ( ) 

5. O que você entende por drenagem? 

6. Houve informação ou contato por parte da PMF no período anterior à obra 

para esclarecer sobre o que era a drenagem e quais seriam seus benefícios?  

Sim ( ) Não ( ) 

7. Houve algum canal de comunicação durante as obras entre a PMF e os 

moradores desta rua para tratar de assuntos pertinentes à obra?  

Sim ( ) Qual? __________________________________________________ 

Não ( ) 

8. A obra trouxe algum tipo de transtorno? 

Sim ( ) Qual? ________________________________________________ 

Não ( ) – pule a pergunta 9. 

9. O transtorno foi solucionado? 

Sim ( ) Não ( ) 
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10. Fale um pouco sobre as condições da Rua Manoel de Aguiar Pontes antes da 

execução das obras de drenagem. 

11. Existiram mudanças nessas condições após a obra de drenagem?  

Sim ( ) Quais? ________________________________________________ 

Não ( ) 

12. É possível apontar mudanças positivas e/ou negativas após a execução da 

obra? Sim ( ) Não ( ) 

Positivas: _____________________________________________________ 

Negativas: ____________________________________________________ 

13. Você acredita que houve mudança no valor do seu imóvel após o término das 

obras? Sim ( ) Não ( ) 

14. Houve alguma avaliação da PMF junto aos moradores com intuito de saber a 

opinião após o término da obra?  

Sim ( ) Que tipo de avaliação? _______________________________________ 

Não ( ) 

15. Essas mudanças atingiram apenas a Rua Manoel de Aguiar Pontes ou foram 

estendidas às ruas circunvizinhas?  

Sim ( ) Não ( ) 

16. Como você descreve a Rua Manoel de Aguiar Pontes atualmente? 

17. Você está satisfeito com o resultado da obra? Sim ( ) Não ( ) 
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APÊNDICE B 
 

Questionário 2: aplicado junto às com as pessoas que residiam à Rua 
Francisco Xerez e receberam indenização do programa. 

 
Nome: 

Endereço: 

Idade: 

Profissão: 

Renda familiar: 

Recebe algum tipo de benefício? Não ( ) Sim ( ) Qual? BF ( ) BPC ( ) 

Número de pessoas que moram na residência (incluindo você):  

1. Há quando tempo que você reside nessa rua? 

Menos de um ano ( ) 1 a 2 anos ( ) Mais de dois anos ( ) 

2. Qual a situação da moradia atual? 

Comprada ( ) Alugada ( ) Cedida ( ) Terreno ocupado ( ) 

3. Quais as condições estruturais da moradia atual? 

Alvenaria: Sim ( ) Não ( ) 

Banheiro próprio: Sim ( ) Não ( ) 

Fossa séptica: Sim ( ) Não ( ) 

4. Equipamentos sociais e serviços básicos próximos à sua residência atual: 

Escola ( ) Posto de Saúde ( ) Transporte Público ( ) Outros ( ) 

5. Por quanto tempo você morou na Rua Francisco Xerez? 

6. Fale sobre a sua trajetória/condições de moradia até chegar à Rua Francisco 

Xerez. 

7. Como se deu a decisão de construir as casas na Rua Francisco Xerez? 

8. Fale dos aspectos positivos e negativos de residir naquele bairro. 

9. Como era a convivência comunitária naquele bairro (relação com a 

vizinhança)? 

10. Quais os equipamentos sociais e serviços básicos próximos à sua residência 

na Rua Francisco Xerez: 

Escola ( ) Posto de saúde ( ) Transporte público ( ) Outros ( ) 

11. Conte-nos sobre as condições estruturais de sua casa na Francisco Xerez.  
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12. Fale sobre as condições da Rua Francisco Xerez antes da execução das 

obras de drenagem. 

13. O que você entende por drenagem? 

14. Ao ser informado que seria necessário ser removido da residência antiga, 

qual a sua reação? 

15. Que tipo de compensação de perda você recebeu?  

16. Você teve alguma possibilidade de escolha quanto ao tipo de compensação? 

17. Qual o valor recebido pela indenização? 

18. Durante o processo de indenização e busca pela nova moradia, você recebeu 

algum acompanhamento? 

19. Você sentiu necessidade de alguma orientação ou acompanhamento por 

parte da Prefeitura? Existiram dificuldades? 

20. Fale sobre as condições da rua e da sua residência atualmente. 

21. É possível apontar fatores positivos e/ou negativos após a instalação na nova 

moradia? Quais? 

22. Se houvesse a possibilidade de, na época do programa, ser beneficiado com 

uma casa em conjunto habitacional, qual teria sido a sua escolha? 

23. Hoje você acredita que vive em condições melhores ou piores? 

24. Você considera que ser indenizado foi algo positivo ou negativo? 

 


	O enfrentamento governamental junto à pobreza, uma situação tão antiga quanto atual e plural, tem se mostrado ineficaz e insuficiente no intuito de minorar a situação de vulnerabilidade vivenciada por essa parcela da população em seu cotidiano. Contud...
	Acreditamos que, concomitante ao consumo, há de se avançar em medidas que visem a melhorias objetivas relacionadas a aspectos estruturais da pobreza, como precariedade no acesso a água, cobertura de esgotamento sanitário, drenagem e moradia em lugares...

