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A GRANDE DESIGUALDADE SOCIAL 
Bernardina Barreto 

 
Imagine o sofrimento de um povo trabalhador,  
A maioria deles vindo do interior, 
Que em busca de um sonho vieram embora pra cá, 
Na esperança de conseguir pelo menos um lugar digno para morar. 
Onde seus filhos crescessem e pudessem estudar,  
E um dia ser alguém, pois a classe mais pobre  
Também tem esperança de melhorar. 

 
Encontraram um lugar afastado da morada dos ricos,  
Acharam adequado, dava pra deixar bonito. 
Trabalharam dia e noite, sem ninguém pra ajudar 
Até construir suas casas, um lugar para se abrigar. 
Hoje estão contentes, vivendo muito a vontade. 
Fizeram muitas amizades, construíram muitos laços. 

 
De repente chega alguém e lhes diz: Aqui não dá pra ficar,  
Não é lugar de pobre morar, 
Vocês vão ter que se mudar, na cidade adentrar. 
Porque em área nobre da cidade pobre não pode estar. 

 
Começou o pesadelo, outra vez o sofrimento, 
O coração deste povo se abala neste momento. 
E ficam com essa ameaça sem saber onde vão viver, 
Terão que se mudar sem direito de escolher. 
 
Porque os grandões da terra para eles não olham não, 
A não ser para pedir voto em tempo de eleição. 
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“De que serve dizer a verdade sobre o 
fascismo que se condena, se nada for dito 
contra o capitalismo que o origina.”  

 
Bertolt Brecht 
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RESUMO 

 

O Brasil sediará a Copa do Mundo de 2014 e Fortaleza foi eleita uma das cidades-

sede, e será palco de várias modificações visando adequações aos jogos. No âmbito 

da Mobilidade Urbana está sendo desenvolvido o Projeto VLT, que depois de 

concluído, incidirá sobre vinte e dois bairros em treze quilômetros, totalizando 

intervenção sobre cerca de cinco mil casas. A forma como esse processo 

desenvolve-se é objeto deste estudo, tendo como objetivo geral avaliar o processo 

de implementação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na percepção dos moradores 

de uma comunidade atingida pela remoção e as influências para o espaço urbano de 

Fortaleza.  A pesquisa foi pautada principalmente na ação incidida sobre atores 

sociais integrantes da comunidade afetada pelas obras, em seus aspectos físicos, 

sociais e políticos. Buscou-se analisar como o Governo do Estado do Ceará 

conduziu o processo de implantação do VLT no que tange às comunidades 

existentes no traçado das obras do projeto e como foi elaborado o processo de 

desocupação/desapropriação de tais áreas, bem como a identificação das medidas 

adotadas, no contexto urbano da cidade, para aportar às habitações que serão 

extintas no processo de desapropriação. 

 

Palavras-chave : Cidade do capital. Empresariamento urbano. Estado e democracia. 

Comunidade atingida. 
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ABSTRACT 
 

 
Brazil is going to host 2014 FIFA World Cup, and Fortaleza was selected as one of 

the host cities, which is going to go through several changes in order to be adapted 

for the event. In terms of Urban Mobility, it is being carried out a Light Rail Project 

which is going to cross 22 neighborhoods in 13 kilometers after its conclusion, 

impacting on about five thousand houses. The way this project is being carried out is 

the focus of this study, having as its general purpose to evaluate the process of the 

implementation of the Light Rail (LR) by the inhabitants’ point of view from a 

community affected by the removal, and its influences on the urban space of 

Fortaleza. The research is based mainly on the action taken over social actors, 

members of the community affected by the Works, in relation to its physical, social 

and political aspects. There was an analisys carried out on how Ceará Government 

State led the process of LR implementation regarding to the existent communities 

along the way of the works of the project, the process of vacancy/expropriation of 

those areas, as well as the identification of the Government’s adopted measures, in 

the urban context of the city in order to get to the houses that are going to be 

demolished in the expropriation process. 

 

Key words : City of the Capital. Urban Entrepreneurship. State and Democracy 

Affected community. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Copa do Mundo FIFA de 2014 será a 20ª edição do evento, e terá como 

país-sede o Brasil, que após 64 anos voltará a receber um dos maiores eventos 

esportivo do planeta. O Governo Federal, no ato de candidatura à sede, apresentou 

documento assegurando alguns serviços e isenções para garantir a plena execução 

do evento. O documento foi ratificado após sua confirmação como país-sede, 

exigindo, assim, a atuação de diversos órgãos do Governo Federal para o seu 

atendimento. O Comitê Gestor da Copa no Brasil é formado por 16 ministérios e 7 

órgãos de Assessoria da Presidência da República, com a coordenação do 

Ministério do Esporte. 

Em consonância com o Governo Federal, e para administrar os 

programas e projetos referentes à realização da Copa 2014 em Fortaleza, uma das 

cidades-sede1 do evento, foi instituída em fevereiro de 2011 pelo Governo do Estado 

do Ceará a Secretaria Especial da Copa 2014 (SECOPA), que terá como principal 

função o acompanhamento dos projetos estaduais vinculados ao Mundial, além de 

realizar interlocução com o Comitê Organizador Local (COL) e com a Fédération 

Internationale de Football Association  (FIFA).   

Na definição do modelo de gerenciamento foram criadas Câmaras 

Temáticas, destinadas ao planejamento e gestão de políticas públicas com a 

participação de todas as instâncias governamentais e de grupos setoriais. Ao todo 

foram instituídas nove Câmaras Temáticas, sendo elas: Infraestrutura; Estádios; 

Segurança; Saúde; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Desenvolvimento Turístico; 

Promoção Comercial e Tecnológica; Cultura, Educação e Ação Social; e 

Transparência.  

No que tange às questões referentes à Mobilidade Urbana, Programa 

inserido na Câmara Temática de Infraestrutura, os projetos para as cidades-sede 

foram apresentados pelas Prefeituras e Governos Estaduais ao Governo Federal 

para fins de financiamentos. Os principais projetos de mobilidade a serem efetivados 

envolvem as modalidades de Bus Rapid Transit (BRT)2, Veículo Leve sobre Trilhos 

(VLT)3 e Monotrilho4. 

                                                 
1 Foram selecionadas doze cidades no país para sediar dos jogos: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 
Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Natal, Manaus e Cuiabá. 
2 Corredores exclusivos para ônibus. A tradução seria “transporte rápido por ônibus”, consiste em 
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Segundo o Balanço da Copa divulgado em janeiro de 2011 pelo Ministério 

do Esporte, a cidade-sede de Fortaleza possuía sete projetos de mobilidade urbana 

com responsabilidade dividida entre os Governos Estadual e Municipal. Os projetos 

de responsabilidade estadual seriam: o VLT em ramal, e Estações Padre Cícero e 

Juscelino Kubitscheck. Já os projetos de responsabilidade municipal constavam de: 

Corredor Norte/Sul, BRT Dedé Brasil, Projeto Raul Barbosa, BRT Avenida Alberto 

Craveiro e BRT Avenida Paulino Rocha. 

Nesse contexto o projeto VLT prevê a implementação do sistema no 

ramal ferroviário que liga o bairro de Parangaba (terminal intermodal) ao Mucuripe 

(porto e região hoteleira) passando pela rodoviária e pelo aeroporto. O Ramal 

Parangaba - Mucuripe também será integrado com o sistema metroviário em 

implantação (Linhas Sul e Oeste) e ao sistema de transporte público da Região 

Metropolitana de Fortaleza, serão 10 estações de superfície ao longo dos quase 13 

km de extensão. Segundo o Ministério do Esporte o orçamento da obra fica em torno 

de 265 milhões de Reais, dos quais 64% serão custeados pelo Governo Federal, 

enquanto os 34% restantes ficarão a cargo do Governo do Estado do Ceará. As 

obras começaram no primeiro semestre de 2012 e tinham previsão de conclusão 

para o segundo semestre de 2013.  

De uma forma geral as cidades-sede passarão por grandes obras de 

intervenção para adequação ao evento, com volumoso aporte financeiro, trazendo 

significativas transformações. Todavia, o modo como as intervenções estão sendo 

conduzidas não garante desenvolvimento igualitário para o espaço urbano. Os 

projetos de intervenção vêm sendo aprovados sem a participação da sociedade, e 

impostos às cidades desrespeitando as legislações municipais e à margem de seus 

planos diretores. 

O modelo de gerenciamento impositivo levanta alguns questionamentos: 

seria o evento Copa do Mundo 2014 o único expoente norteador de tais 

intervenções urbanísticas? As obras destinadas ao mundial atenderiam as 

necessidades daquele evento, ou a necessidades de camadas específicas da 

                                                                                                                                                         
sistema de faixas exclusivas para transportes coletivos em vias públicas de maior movimentação, 
proporcionando uma mobilidade mais rápida. 
3 Ou Light Rail, ou Metrô Leve, ou Metrô de Superfície, é um trem urbano de menor composição, cuja 
estrutura permite ser adequada ao meio urbano existente. 
4 Tipo especial de via férrea que utiliza um trilho de rolamento. 



19 

sociedade? Como estariam ocorrendo os investimentos públicos para o 

desenvolvimento urbano em um contexto globalizado, de capitalismo avançado? 

Tais questões perpassam de modo transversal a Pesquisa Avaliativa aqui 

proposta, tendo esta por objetivo avaliar o processo de implementação do VLT de 

Fortaleza na perspectiva da população atingida pela obra. Tomando como 

pressupostos teóricos conceitos referentes à hegemonia do sistema capitalista, 

formação urbana das cidades brasileiras, democracia e legislação urbanística, 

produção do espaço urbano, cidade de exceção e conflitos urbanos. 

Em uma abordagem mais detalhada, tem como objetivos específicos: a) 

caracterizar a forma de intervenção do Estado – nesse caso específico do Governo 

do Estado do Ceará – na perspectiva do desenvolvimento urbano, em projetos 

destinados para realização da Copa 2014, sob a ótica da legislação urbanística; b) 

verificar se haverá planejamento para alocação dos habitantes removidos e analisar 

em que medidas o espaço urbano da capital cearense precisará ser reconfigurado 

para aportar às habitações extinguidas no processo de desapropriação; c) identificar 

quais formas de ações serão incididas sobre os moradores em seus aspectos 

físicos, sociais e políticos decorrentes da implementação do VLT; e d) identificar se 

houve/haverá prejuízos aos moradores das comunidades removidas, tais como: 

perdas econômicas, negação de direitos constitucionais e diminuição da 

acessibilidade a equipamentos urbanos; 

Será foco desse estudo a forma como o Governo do Estado do Ceará, irá 

conduzir o processo de implantação do VLT no que tange às comunidades 

existentes no traçado das obras do projeto, e como será planejado o processo de 

desocupação/desapropriação de tais áreas. Como representante desse extrato, 

optou-se por selecionar uma comunidade que se mostrasse de maior acessibilidade, 

dentre as 22 comunidades que estão sendo/serão atingidas pela obra.  

Para este recorte espacial e populacional elencou-se os moradores da 

Comunidade Trilha do Senhor, situada no bairro Aldeota na cidade de Fortaleza, 

composta por aproximadamente 300 unidades habitacionais. A escolha dessa 

comunidade foi pautada por sua atuação destacada enquanto grupo de interesse 

constituído, estando mobilizada e organizada na busca para garantir que seus 

direitos não sejam violados pela emergência de tais ações. A comunidade Trilha do 

Senhor vem realizando manifestações públicas de seus interesses através de atos, 
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comunicações diretas ao Ministério Público e participações em eventos e reuniões 

com demais membros da sociedade.  

Para o exercício das observações e entrevistas foram realizadas visitas 

pré-agendadas com representantes da Comunidade em locais do seu entorno 

imediato e na própria Comunidade, mais especificamente no Centro Comunitário 

Irmã Maria José Lopes, na Capela Nossa Senhora das Graças, bem como, nas ruas 

da Comunidade e na própria residência desses representantes. 

Cabe aqui abrir parênteses para explanar sobre pessoa-chave nesta 

pesquisa, na qual me apoiei para realizar esse projeto: Rita de Cássia Laurindo 

Sales, aluna do curso de graduação em Economia Doméstica da Universidade 

Federal do Ceará, onde também sou graduada e fui Professora Substituta. No 

segundo semestre de 2010 tive o prazer de lecionar a disciplina Planejamento do 

Espaço Familiar5, onde fui sua professora.  

Durante as aulas muitas eram as dúvidas dela com relação as suas 

condições de moradia, quais seus direitos enquanto ocupante de área pública. 

Relatava o assédio do capital imobiliário devido sua localização em área nobre da 

Cidade. Em suas colocações ela detalhava as angustias de uma comunidade que 

vivia a incerteza do amanhã: ‘A gente não sabe como vai ser! Só sabe que quer 

ficar, vai lutar pra ficar!’, e descrevia a busca coletiva por melhores condições de 

vida, era a comunidade Trilha do Senhor.  

A partir de então criei em meu imaginário a figura de uma comunidade 

unida que lutava pelas ações que julgava importante, sem esperar que as coisas 

aconteçam somente pela ação do poder público, sujeitos atuantes. E foi através da 

visão dela que comecei a elaborar esse estudo, por meio de conversas que se 

firmaram desde 2010, com discursos e análises descompromissadas de forma 

multilateral. 

Logo que a Pesquisa “tomou corpo”, e estando ciente de sua natureza, 

sempre contribuiu com materiais e informações sobre o tema e os indivíduos 

envolvidos. Frequentemente mencionava algum acontecimento, principalmente 

sobre os aspectos históricos de formação da comunidade, não somente do espaço 

físico em si, mais principalmente sobre as relações de convívio dos moradores. 

                                                 
5 A disciplina do Curso de Graduação em Economia Doméstica (UFC), que estuda a moradia inserida no 
contexto social, político e econômico do país, de forma a permitir ao aluno a compreensão da realidade da 
questão da moradia em sua totalidade e especificidades. 
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Além desta colaboradora basilar, outra se fez imprescindível. Durante o 

período de realização das entrevistas nas ruas da Comunidade, de porta em porta, 

com seus moradores, contei com a colaboração de Samantha Gomes da Silva, 

fisioterapeuta, moradora da Comunidade Dom Oscar Romero6 há 22 anos. Por ser 

pertencente ao local sua presença facilitava o processo de aproximação entre 

pesquisadora e pesquisados.  

Ambas detentoras do saber sócio-histórico que envolvia a atmosfera da 

Pesquisa estiveram receptivas à proposta de estudo, e, muito gentilmente, se 

dispuseram a colaborar de maneira extremamente prestativa, cedendo um pouco 

deste saber, enquanto facilitavam a inserção do Projeto “in loco”. Imensa gratidão à 

essas mulheres em/de luta que possibilitaram a materialização do trabalho aqui 

apresentado.  

Trabalho este que tem como base o recorte sociológico supracitado, 

conjuntamente com as categorias teóricas e os objetivos delimitados para a 

Pesquisa. Utilizando-se como instrumento para apreensão da realidade da 

população atingida entrevistas semi-estruturadas. O estudo ficou organizado em 

cinco capítulos: 1 - A hegemonia do sistema capitalista e suas intervenções no 

cenário urbano, 2 - Brasil: formação da cidade do capital, 3 - Estado, democracia e 

legislação urbanística, relações entre as esferas públicas e privadas, 4 - Política e 

espaço – produção do urbano em fortaleza: zona leste, e 5 - Comunidade trilha do 

senhor: pesquisa, espaço e atores. 

O VLT em Fortaleza, obra implementada pelo Governo do Estado com 

aporte financeiro do Governo Federal, teoricamente é destinado a promover a Copa 

do Mundo de 2014, para tanto vários espaços urbanos foram, e ainda serão 

modificados. Porém, junto a esses espaços existem vidas que também foram/serão 

modificadas. Estima-se que um total de 2.700 imóveis7, situados na área declarada 

de utilidade pública, deverão ser removidos. As famílias inseridas nas comunidades 

atingidas pelo trajeto da obra estão ameaçadas de sofrer violações em seus direitos 

à moradia digna. Nas comunidades atingidas muitos são os registros de 

                                                 
6 A Comunidade Dom Oscar Romero é vizinha e quase anexa à comunidade Trilha do Senhor, guardando um 
histórico de intervenções sociais conjuntas, as quais serão melhor explicitadas nos capítulos posteriores. 
7 Segundo empresa responsável pelos estudos preliminares de cadastramento apontados no EIA-RIMA, a 
quantificação exata de imóveis a serem removidos somente será possível após conclusão do cadastramento, 
sendo assim, a quantificação indicada de 2.700 imóveis é um número aproximado do esperado. 
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manifestações públicas contestando a forma como esse processo está sendo 

proposto (imposto). 

A proposta do Governo do Estado referente a realocações e indenizações 

dos moradores foi oficializada na Lei 15.056, publicada em 12 de dezembro de 2011, 

e não possui o planejamento necessário a uma satisfatória readequação do espaço 

urbano. Seu escopo não garante a remoção da população atingida para habitações 

que atendam as condições de habitabilidade8, e que estejam condizentes com a 

legislação urbanísticas. O desenvolvimento dessa proposta aponta para a realização 

de remoções forçadas, com vistas a empurrar parcela expressiva das camadas 

subalternas da sociedade para as periferias sem infra-estrutura, distantes dos 

serviços urbanos e do mercado de trabalho.  

A escolha da realização deste estudo, tendo como palco a cidade de 

Fortaleza, justifica-se pela característica desta metrópole no que concerne à 

desigualdade engendrada em seu modelo de uso e ocupação do solo urbano. A 

dicotomia, presente na emergência por um melhor desempenho da mobilidade 

urbana versus a legitimação do direito à cidade, permite vislumbrar a cidade em sua 

complexidade e diversidade. 

Desta forma, destaca-se a relevância do estudo proposto, uma vez que a 

análise dessa Comunidade atingida pela implementação do VLT, bem como a 

propriamente dita ação/efeito sobre seus moradores e sobre o espaço urbano da 

cidade, permitem uma leitura inovadora e original acerca das formas assumidas pela 

desigualdade e pelas tensões sociais, como também a análise judicial em 

decorrência de uma legislação que possibilita dualidade em sua interpretação. 

 

                                                 
8 Segundo o conceito de habitabilidade a moradia deve ser concebida “integrando o externo com o 
interno, ou seja, pautando-nos em elementos que se relacionam com a vida das pessoas e suas 
respectivas relações sociais, políticas, econômicas, históricas, ideológicas, etc.” (MARTUCCI; 
BASSO, 2002, p. 272). A habitabilidade tem relação direta com a satisfação do habitante, sendo esse 
um valor individual, o qual se deve mensurar de forma particular. A qualidade da habitação tem 
relação direta com a acessibilidade desta ao espaço urbano. Na habitabilidade urbana “[...] a 
habitação deve ser entendida em um sentido mais abrangente e sistêmico [...]. Diz respeito à questão 
do pertencimento ao território e da inclusão dentro de um amplo contexto urbano, dando visibilidade 
ao pleno exercício de fruir, usufruir e construir um espaço com qualidade de saudável/habitável.” 
(COHEN, 2006, p.194). 
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1 A HEGEMONIA DO SISTEMA CAPITALISTA E SUAS INTERVE NÇÕES NO 

CENÁRIO URBANO 

 

1. 1 Os marcos do capitalismo e suas relações com o  meio urbano 

 

No Brasil não foram seguidos os passos do capitalismo avançado, tendo 

sido desenvolvido um capitalismo retardatário, o qual se manifestava em um 

contexto sócio-econômico distinto daquele que dera origem ao capitalismo europeu 

e norte-americano dos séculos XVIII e XIX. Esse capitalismo fora implantado “sob a 

égide das forças produtivas e relações capitalistas de produção altamente 

desenvolvidas na órbita mundial, que controlavam os rumos tecnológicos e 

procuravam definir a divisão internacional do trabalho.” (MANTEGA, 1987, p.78).  

No Brasil, o capitalismo retardatário surge do fato da industrialização ter 

se empreendido sem a devida modificação da estrutura agrária. A indústria era 

incapaz de absorver o grande contingente populacional agrário, que em busca de 

trabalho emigravam para os centros urbanos. “Assim, a acumulação industrial 

brasileira dispôs de um enorme exército de reserva que resultou em fraco poder de 

barganha para os trabalhadores e permitiu praticar altas taxas de exploração.” 

(MANTEGA, 1987, p.103). 

Conforme Rangel (1963 apud MANTEGA, 1987), o capitalismo brasileiro 

exibia grande contradição, uma vez que, apresentava elevada capacidade de 

expansão dos investimentos, devido à alta taxa de exploração e lucratividade e, por 

outro lado, a baixa capacidade de consumo da população submetida a essa 

exploração. O autor descrevia essa contradição baseado no entendimento de que a 

massa de salários constituía a porção principal do fundo social de consumo. 

 
Assim, Rangel identifica os principais responsáveis pelas dificuldades do 
capitalismo brasileiro: em primeiro lugar, os monopsônios ou oligopsônios 
de comercialização, que elevavam artificialmente os preços agrícolas, 
emperrando os aumentos de produção, e, em segundo lugar, o latifúndio 
feudal, por aumentar o exército de reserva e permitir maiores taxas de 
exploração, deprimindo o mercado consumidor e causando capacidade 
ociosa que se refletia em preços industriais elevados. O resultado de tudo 
isso era uma insuficiência crônica da demanda, aliada a um persistente 
processo inflacionário. (MANTEGA, 1987, p.104). 

 
Na década de 1970 o capitalismo engendra uma crise, a recessão de 

1973, com “desindustrialização, desemprego, aparentemente estrutural e 
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generalizado, austeridade fiscal [...], onda crescente de neoconservadorismo e um 

apelo muito mais forte [...] à racionalidade do mercado e da privatização” (HARVEY, 

1996, p. 50). Esse cenário intervém de forma diversificada no sistema econômico de 

alguns países, ocasionando várias estratégias para produção e reprodução do 

capital, uma reestruturação da economia mundial. 

Em meados da década de 1980, e início dos anos 90, a ascensão da 

globalização no contexto do neoliberalismo, desponta com um regime de 

acumulação de dominância financeira, modificando a escala das relações comerciais 

e/ou de mercado, possibilitando a integração dos sistemas econômicos. 

 
Este novo regime é notadamente caracterizado por transformações no 
regime concorrencial, com a passagem para um modo de competição 
oligopolista mundial, pela afirmação da esfera financeira como locus 
privilegiado de valorização do capital e por mudanças na repartição e na 
relação salarial. (CHESNAIS, 1998. p.15). 

 
As mudanças, tanto nas escalas das relações comerciais quanto no 

regime concorrencial, fomentou a redistribuição espacial das atividades econômicas 

nos planos local, regional, nacional e mundial. Sendo assim, a nova ordem de 

abrangência dos mercados produz novas demandas territoriais, uma vez que, os 

grandes centros urbanos apresentam-se de forma crescente como lócus do grande 

capital financeiro, gerando demanda por produtos e serviços especializados; 

refletindo diretamente no planejamento urbano, sobre tudo nas metrópoles 

globalizadas, onde as cidades passariam a ser vistas, desenhadas e reordenadas 

seguindo a lógica do capital: um produto a ser negociado para fins de obtenção de 

lucro. (SASSEN, 2002) 

De acordo com Harvey (1996), a redução dos obstáculos espaciais à 

circulação de bens, serviços e informações elevou o espaço urbano a condição ‘sine 

qua non’ para inserção das cidades no mercado global, gerando assim condição de 

competição direta entre cidades no intuito de ocasionar mais atratividade frente ao 

capital.  

 
A absorção de riscos pelo setor público e, em especial, a ênfase no 
envolvimento do setor público na provisão de infra-estrutura, significou que 
o custo de mudanças locacionais diminuiu do ponto de vista do capital 
multinacional, fazendo com que este seja mais móvel geograficamente. 
(HARVEY, 1996, p.57). 
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Nas metrópoles concentram-se as funções de gestão e finanças das 

empresas locais e globais, as quais requerem do espaço urbano condições para o 

pleno exercício de suas funções, dentre estes: infraestrutura do espaço físico (vias 

de transporte, comunicação, eficiência energética), disponibilidade de serviços (mão-

de-obra especializada, sistema saúde, educação e cultura), e disponibilidade de 

produtos (lojas e centros comerciais). 

Para tanto, agrega-se às funções do Estado a promoção das condições 

necessárias à ‘livre atuação’ da iniciativa privada, sendo este o agente promotor de 

políticas para regulamentação do espaço urbano. Tornou-se papel do Estado a 

disponibilização dos recursos necessários à reprodução do capital, seja por ações 

que possibilitem a logísticas do mercado financeiro, ou pela própria valorização 

urbanística, com investimentos públicos em áreas específicas das cidades abrindo a 

possibilidade de produção de mais-valia ao setor imobiliário. (ZINET, 2012). 

 

1. 2 Gestão pública ou privada? Produtividade e com petitividade na cidade 
 

No contexto mundial pós década de 1970, os governos municipais 

adotam uma postura inovadora e empreendedora, na promoção do desenvolvimento 

econômico local. As formas de intervenções no espaço urbano são similares e 

aplicadas de modo não-excludentes entre si, buscando-se dotar esse espaço das 

ações de maior rentabilidade, da obra mais vendável, efetivando os lucros ao grande 

capital, acirrando a competitividade entre cidades. Nesse leque de possibilidades 

estão, dentre outros, as construções de complexos turísticos e de lazer, os centros 

de exposição, os museus, os shopping centers e a revitalização de centros 

históricos. (MASCARENHAS; BORGES, 2009). 

Segundo Vainer (2002), a intervenção estatal tornou-se primordial para o 

desenvolvimento urbano, desde que voltada para os interesses constituídos e 

dominantes do mercado. “A tarefa da administração urbana consiste, em resumo, 

em atrair para seu espaço uma produção altamente móvel e flexível e fluxos 

financeiros e de consumo.” (HARVEY, 1996, p. 57). 

Nas palavras de Harvey (1996), com a redução das barreiras espaciais e 

diminuição dos custos com deslocamentos de bens e capital (pessoas, dinheiro e 

informação), a importância dos investimentos em infraestrutura foi enfatizada, e a 

força da competição interurbana para o desenvolvimento capitalista – seja na busca 
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por investimentos, aumento na oferta de empregos, incremento no setor de turismo, 

etc. – foi consideravelmente fortalecida. 

Seguindo a lógica do desenvolvimento capitalista, os estudiosos do 

urbanismo contemporâneo Castells e Borja elencam um indicativo de aplicabilidades 

ao governo local, iniciando com a definição de seu papel promotor, devendo difundir 

uma imagem positiva, apoiada numa oferta de infraestruturas que exerçam atração 

aos investidores, visitantes e usuários solventes. Essa promoção não torna 

obrigatório o financiamento, a execução e a gestão integral de tais ofertas pelo 

governo local, podendo este “[...] criar as condições que facilitem sua realização por 

agentes públicos ou privados (via planejamento, campanhas políticas, 

compensações econômicas etc.).” (CASTELLS e BORJA, 1996, p. 160).  

Esse governo deve ser o centralizador das ações de cooperação entre 

gestões públicas (nas diversas esferas) e privadas para agenciamento de obras e 

serviços. Essas ações demandam iniciativa política, reestruturações legais e 

financeiras e concordância entre os cidadãos. Para tanto, neste último ponto, cabe 

ao governo local “[...] dotar seus habitantes de "patriotismo cívico", de sentido de 

pertencimento, de vontade coletiva de participação e de confiança e crença no futuro 

da urbe.” (CASTELLS e BORJA, 1996, p. 160). E complementam: “[...] O papel 

promotor do governo local consiste, em grande medida, em estimular e orientar as 

energias da população na direção do bem-estar coletivo e da convivência cívica.” 

(Ibidem, p. 160). 

Em consonância com as afirmações supracitadas, Rose Compans (2005) 

destaca que um determinado modelo de gestão deverá buscar convergir entre as 

tomadas de decisões e os objetivos desejados. De uma forma geral, em função dos 

fatores macroeconômicos globais, esses objetivos versam sobre o aumento das 

vantagens competitivas que garantam a atratividade econômica da cidade, através 

da adoção de um determinado perfil administrativo pelo governo local, na busca por 

recursos, empregos e capital. 

 
Esse padrão de comportamento diz respeito à assunção de um papel 
dirigente do governo local na promoção do desenvolvimento econômico - 
seja na inversão direta de recursos na modernização de infra-estrutura 
urbana, seja na elisão de constrangimentos de natureza legal ou burocrática 
à valorização dos capitais privados -, à participação crescente do setor 
privado na gestão de serviços e equipamentos públicos, à busca de 
construção de consenso social em torno de prioridades “estratégicas” de 
investimentos e à introdução de uma racionalidade empresarial na 
administração dos negócios públicos. (COMPANS, 2005, p.20).  
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Desta forma, na busca por melhores e maiores condições de captação de 

investimentos internacionais, incitou-se de forma exponencial entre os gestores 

públicos locais (sobre tudo nas grandes cidades) um regime concorrencial, cidade 

contra cidade, gestão contra gestão. Sendo assim, objetiva-se tornar a cidade 

competitiva sob os aspectos físicos, econômicos, sociais e culturais; busca-se a 

elevação da tão almejada ‘qualidade de vida’, a qual é mais difundida como peça 

publicitária do que, propriamente dita, como um índice de bem-estar humano. 

A cidade passa então a ser o centro dos negócios, abrigo das transações 

financeiras, da compra e venda de produtos e serviços e, por vezes, a própria 

mercadoria. “Isto explicaria que o chamado marketing urbano imponha-se cada vez 

mais como uma esfera específica e determinante do processo de planejamento e 

gestão de cidades.” (VAINER, 2002, p. 78). Portanto, esta é concebida como agente 

econômico que opera no contexto de um mercado e, por tanto, necessita de uma 

gestão empresarial, voltada para o mercado e por ele conduzida, seguindo suas 

regras e modelos. O planejamento e execuções das ações dessas cidades são 

direcionados para suprir as expectativas geradas no (e pelo) mercado. (VAINER, 

2002). 

Essas relações entre o setor público e a iniciativa privada, baseadas no 

avanço da competitividade entre cidades, são semelhantes às ações anteriormente 

desenvolvidas em determinadas cidades norte-americanas e européias, que 

estariam empregando um modelo específico de gestão. As definições para esse 

modo de gestão são similares no seu contexto geral, no entanto, alguns autores 

buscam destacar as especificidades que julgam de maior relevância. Desta forma, 

existem denominações diversas, porém não divergentes, para esse ‘fenômeno 

urbano contemporâneo’ que atinge de maneira generalista, em mais ou menos grau, 

de forma escalonar os centros urbanos das cidades globalizadas. 

 
[...] denominado por Harvey (1996) de “empresariamento urbano”, por 
Ascher (1995a) de “gerenciamento público urbano”, por Le Galès (1995) de 
“governança urbana”, por Parkinson (1992) e Fainstein & Fainstein (1994) 
de “mercantilismo local” e, afinal, por Moura (1997) de “empreendedorismo 
competitivo.” (COMPANS, 2005, p. 20). 

 
Para fins de abordagem conceitual, o recorte analítico do presente estudo 

incidirá sobre as definições elaboradas por David Harvey, onde se destaca que “[...] 

a característica central do modelo consiste na formação de parcerias público-

privadas e na criação de um ‘clima favorável aos negócios’.” (COMPANS, 2005, 
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p.20). Vale destacar que não cabe aqui a discussão entorno das singularidades 

destas denominações, e sim a base generalista das metodologias difundidas nas 

intervenções urbanísticas pelo Estado em parceria com a iniciativa privada, podendo 

ser estas formal ou informalmente estabelecidas. Sendo assim, denomina-se aqui de 

empresariamento urbano o atual modelo de gestão pública aplicada ao meio urbano. 

 
O empresariamento urbano implica, contudo, em algum grau de competição 
interurbano. [..]. De fato, na medida em que a competição interurbana se 
torna mais forte, ela certamente irá operar como um “poder coercitivo 
externo” sobre cada uma das cidades para alinhá-las mais fortemente à 
disciplina e à lógica do desenvolvimento capitalista. (HARVEY, 1996, p.56). 
[...] forçando o menor denominador comum da responsabilidade social e a 
provisão do bem-estar social em um sistema urbano organizado de forma 
competitiva. (HARVEY, 1996, p.59). 

 
1.3 Empresariamento, parceria público-privada e pla nejamento estratégico 

 

Conforme Harvey (1996) a mudança para o empresariamento na 

administração urbana teve momento significativo no colóquio realizado em Orleans 

(1985), onde estiveram presentes acadêmicos, políticos e empresários de sete 

países de capitalismo avançado. Nesta ocasião o indicativo de gestão urbana 

apresentado orientava que os governos fossem mais inovadores e empreendedores, 

refletindo consenso do mundo capitalista, onde era sugerido que cidades obteriam 

benefícios por assumirem uma atitude empresarial frente ao desenvolvimento 

econômico. 

Tal orientação já ocorria em países capitalistas avançados quando o 

gerenciamento, forma de gestão urbana governamental dos anos 1960, cedeu 

espaço para as aplicabilidades do empresariamento nas duas décadas seguintes. 

Quando o pleno emprego deixa de ser prioridade entre os governos e ações de 

apoio ao empresariado passam a figurar nas agendas públicas municipais, 

estreitando as relações entre os setores públicos e privados. Essas ações 

constavam de incentivos sob a forma de subvenções, empréstimos, subsídios à 

infraestrutura com fins a atrair indústrias e comércios. 

 
[...] governos locais, muitas vezes de diferentes conotações políticas e 
munidos de diferentes poderes legais e políticos, tomaram todos uma 
direção bastante semelhante. [...] de maneira que os investimentos tomam 
cada vez mais a forma de uma negociação entre o capital financeiro 
internacional e os poderes locais, os quais fazem o melhor possível para 
maximizar a atratividade local para o desenvolvimento capitalista. 
(HARVEY, 1996, p. 50) 
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A mudança na gestão urbana deve ser analisada em diferentes escalas 

espaciais e sociais, pois é “importante especificar quem está sendo empresário em 

relação a quê.” (HARVEY, 1996, p.52).  

O poder de modificar o espaço urbano, bem como, a própria delimitação 

desse espaço fisicamente é proveniente de todo um complexo de forças mobilizadas 

por diversos agentes sociais, de coalizões políticas e alianças de classe. Esse 

processo será tão mais conflituoso quanto mais variada a densidade social de um 

determinado meio urbano. Logo, “[...] os destinos desiguais das regiões 

metropolitanas têm dependido da natureza das coalizões formadas, da mistura e do 

ritmo das estratégias empresariais, dos recursos (naturais, humanos e locacionais) e 

da força de competição.” (Ibidem, p.56). 

“A cidade se constitui na unidade relevante para entender como a riqueza 

das nações é criada” (HARVEY, 1996, p.50). O produto ‘cidade’ emerge do discurso 

do planejamento estratégico, do empresariamento, com público-alvo muito 

específico ávido por produtos e serviços qualificados (além de outras demandas 

peculiares: subsídios, financiamentos, isenções fiscais, flexibilização das leis e 

demais apoios institucionais); transfigurando-se em um produto à venda, mas não à 

disposição de todos, a cidade é “[...] destinada a um grupo de elite de potenciais 

compradores: capital internacional, visitantes e usuários solváveis.” (VAINER, 2002, 

p. 83). 

Como avalia o autor, a mundialização e a integração de circuitos 

econômicos, favorecem determinados espaços onde se concentram as atividades 

dinâmicas. Em contrapartida, essa configuração exerce fortes efeitos de atração nas 

populações que buscam um maior nível de bem-estar.  

Segundo Harvey (1996) e Sánchez (2004), a parceria público-privada 

pode ser definida como uma atividade de cunho empresarial, uma vez que, possui 

execuções e concepções especulativas e, consequentemente, assume a 

instabilidade e os riscos intrínsecos a empreendimentos dessa natureza. Por vezes, 

essa tipologia de parceria, significou que o poder público assumiu o risco e a 

iniciativa privada ficou com os benefícios. Os promotores desse sistema destacam 

sua funcionalidade, e justificam a necessidade de implementá-la pela dinâmica lenta 

do setor público, indicando ainda que tais parcerias buscam: 

 
1) implementar meios de obter financiamento para as obras, em face da 
crise fiscal e da escassez de recursos públicos; 2) escapar dos 
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regulamentos e/ou impedimentos (burocrático-administrativos e temporais, 
por exemplo) da máquina pública; e 3) facilitar a confecção de novas 
formatações jurídicoburocrático-administrativas e financeiras para a 
execução dos projetos. (SÁNCHEZ, 2004, p.43). 

 
A parceria público-privada é a representação mais significativa do 

empresariamento urbano, prima pelo desenvolvimento econômico através das 

intervenções especulativas do lugar. Sendo comumente utilizada sob a justificativa 

de dinamizar os processos de intervenção urbanística, onde os governos de cidades 

se associam à iniciativa privada para atração de financiamentos externos. Essas 

associações resultam quase sempre em intervenções pontuais e especulativas, “[...] 

priorizam a economia do lugar em detrimento da economia do território, sendo este 

entendido como espaço para implementação de projetos econômicos mais amplos 

que visam o desenvolvimento social.” (MASCARENHAS; BORGES, 2009, p. 5) 

 
O novo empresariamento urbano se caracteriza, então, principalmente pela 
parceria público-privada tendo como objetivo político e econômico imediato 
(se bem que, de forma nenhuma exclusivo) muito mais o investimento e o 
desenvolvimento econômico através de empreendimentos imobiliários 
pontuais e especulativos do que a melhoria das condições em um âmbito 
específico. (HARVEY, 1996, p. 53) 

 
Esse modelo utiliza como instrumento de política urbana primordial o 

planejamento estratégico (idealizado com vistas à gerência de empresas), que se 

constitui no principal instrumento de adequação do desenho institucional da região 

aos objetivos da inserção competitiva, ao referenciar a proposição de uma agenda 

de intervenções físicas e de modificações na estrutura legal e administrativa, às 

tendências mercadológicas observadas na dinâmica da economia global. Atribuindo 

relevância estratégica a determinadas ações e projetos, exclui a possibilidade de 

que outras sejam realizadas ou mesmo reivindicadas. (COMPANS, 2005). 

O planejamento estratégico favorece ainda a consolidação de interesses 

entre grupos constituídos social e politicamente com os segmentos empresariais 

locais e multinacionais, ambos conferindo legitimidade às prioridades estabelecidas 

e à participação do setor privado na gestão dos negócios públicos. (COMPANS, 

2005) 
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2 FORMAÇÃO DA CIDADE DO CAPITAL – ECONOMIA, POLÍTIC A E 

DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Brasil: da economia agroexportadora à industria lização tardia 

 

A compreensão do desenvolvimento do Brasil, bem como o 

desenvolvimento das cidades brasileiras, em seus aspectos econômicos sociais e 

políticos, parte da análise de sua formação. Inicialmente não houve interesse no 

povoamento colonial pelos europeus. Conforme Caio Prado Júnior (1977), a 

ocupação do território brasileiro ocorre a partir do litoral, as regiões interioranas 

continuam hostis e economicamente desinteressantes. A economia desenvolve-se 

atrelada às lavouras de açúcar e a agricultura de subsistência, onde surgem as 

primeiras aristocracias oligárquicas regionais do país. 

Conforme Júnior (1977), o país tornou-se definitivamente capitalista no 

pós-guerra. Destaca como características deste período a crise gerada ao final da 

Primeira Guerra Mundial, e as grandes modificações no contexto internacional na 

Segunda Guerra Mundial, ocasião em que a indústria nacional passou a abastecer o 

mercado externo, contornando a crise através do controle das importações e da 

valorização do café. 

A economia brasileira sofreu várias reestruturações do período colonial ao 

período pós-guerras, com o advento do capitalismo as estruturas coloniais tornaram-

se desnecessárias e até impraticáveis, acabando por romper para possibilitar o 

desenvolvimento do capital industrial. O processo de industrialização fomentou o 

surgimento de grandes centros urbanos, em sua maioria reprodutora das forças 

capitalistas que se apresentam materializadas na ocupação do solo urbanizado, 

orquestrando o crescimento das grandes (e até pequenas) cidades. 

“Nos anos 20, este era um país rural e agrícola. O censo de 1920 dizia 

que 30% da população brasileira vivia nas cidades, e 70% vivia no campo. 

Cinqüenta anos depois, era o inverso – 70% nas cidades e 30% no campo” 

(ARAÚJO, 2000, p.261). Da Mata (2006) destaca que, a parcela urbana da 

população brasileira, cresceu de 58% em 1970 para 80% em 2000. 

Ribeiro (2003), ao refletir sobre o papel da cidade no processo histórico 

de constituição do capitalismo no Brasil, separa a nossa formação urbana em três 

etapas: 1. o urbano na colônia como locus do controle da acumulação do capital 
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mercantil através da exploração do trabalho escravo; 2. a cidade como sede de 

parte da acumulação do capital mercantil, quando se desenvolve uma economia 

urbana no interior da economia agrário-exportadora; e 3. a cidade da indústria, com 

dois subperíodos: o primeiro correspondendo à fase do populismo, em que a 

estrutura produtiva estava orientada à produção dos bens salariais de consumo, e o 

segundo correspondente ao desenvolvimento associado, onde a produção foi 

orientada para os bens de consumo de luxo. 

Ao longo das últimas duas etapas supracitadas, o autor afirma que a 

urbanização combinou dois movimentos: as concentrações econômicas, sociais e 

territoriais e a fluidez da expansão das suas fronteiras sociais e territoriais. São 

apontados, ainda, três aspectos marcantes que estariam na raiz dos nossos 

problemas urbanos: 

 
(I) a industrialização com formação concomitante de uma 'massa marginal' 
constituída por um excessivo exército industrial de reserva; (II) o bloqueio 
da formação da moderna cidadania; e (III) a constituição de poderosos 
interesses mercantis ligados à acumulação urbana. (RIBEIRO, 2003, p. 21). 

 
Sendo assim, a urbanização no Brasil foi concebida sob perspectiva de 

uma lógica capitalista produtora de fragmentação do espaço, de exclusão social e 

territorial e de uma intensa concentração da população nas grandes metrópoles, as 

quais cresceram desordenadamente nas últimas décadas. Esse modelo, que 

respeita quase que exclusivamente a lógica de mercado, possibilitou uma intensa 

especulação imobiliária e fundiária, produziu escassez mercantil e acentuou o 

problema do acesso a terra e à habitação. 

O urbanismo do século XXI no Brasil é constituído de uma modernização 

excludente, marcado pelo favorecimento ao grande capital e por uma espécie de 

estímulo estatal à especulação fundiária e imobiliária com a apropriação privada dos 

investimentos públicos em áreas que constituem o cenário da “cidade oficial”, tendo 

como conseqüência a segregação e diferenciação acentuada na ocupação do solo e 

na distribuição dos equipamentos urbanos. (MARICATO, 1997). 

Maricato (1997) ressalta que, em meio à escassez de infraestrutura no 

contexto urbano geral, os centros locais absorvem os investimentos destinados às 

obras públicas (pavimentação, transportes, água, esgotos, energia elétrica, praças, 

dentre outros), o que estabelece uma grande diferença entre o preço da terra nas 
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periferias e nos centros, tornando fundamental para os proprietários dessas terras e 

para o capital imobiliário, o controle sobre os recursos públicos. 

Na cidade industrializada, descrita por Ribeiro (2003), o custo da terra 

urbana é muito alto separando o trabalho do ócio, por conseqüência o pobre é 

expulso para espaços menos valorizados e desprovidos de infraestrutura, as 

periferias. 

 

2.2 Formação política e segregação sócio-espacial 

 

Para um melhor entendimento do processo de industrialização brasileira e 

seus reflexos para o desenvolvimento urbano, Bernal (2004) busca associá-los 

através da análise das estratégias de acumulação adotadas no Brasil nas últimas 

décadas do século XX. 

Na primeira fase, “[...] período de transição do modelo primário-exportador 

para o padrão de acumulação urbano-industrial, onde predominou a “sagrada 

aliança” dos capitais privados nacional e internacional e do capital estatal;” (MELO, 

1990, apud BERNAL, 2004, p. 148), o Estado desempenhou a função de gerenciar a 

poupança nacional para fins de constituir um “setor produtivo estatal na área de 

insumos básicos, instituindo medidas protecionistas para a indústria local e criando 

mecanismos de transferência intersetorial de renda da agricultura para a 

indústria.”(BERNAL, 2004, p. 148). Ao mesmo tempo instituiu medidas de 

desestímulo ao investimento imobiliário.  

Somente na década de 1960 houve a incorporação da construção 

residencial a uma perspectiva de acumulação, período em que os processos de 

acumulação passam a ser comandados pelos setores de bens de capital e de bens 

duráveis, tendo como conseqüência a aceleração do desenvolvimento urbano. 

A segunda fase figura com a instituição do Sistema Financeiro da 

Habitação (SFH) em 1964, e o Sistema Financeiro de Saneamento (SFS) em 1968, 

garantidos por recursos do FGTS e das Cadernetas de Poupança. “[..] período 

fordista-periférico, onde o Estado se instrumentaliza como agente econômico 

regulador, a partir da reforma financeira de 1964-65;” (MELO, 1990, apud BERNAL, 

2004, p. 148). Possibilitando a expansão do investimento público no espaço urbano 

construído, com a produção pública de imóveis habitacionais chegando a 1/3 da 
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produção total nacional, e os investimentos com saneamento básico chegando à 

metade do PIB no final da década de 70. 

Apesar do seu cunho segregativo, com inúmeros conjuntos habitacionais 

construídos nas periferias urbanas (muitas vezes nas regiões limítrofes dos 

municípios e estimulando a conurbação), da falta de planejamento urbanístico que 

disponibilizasse aporte estrutural adequado e da quantidade insuficiente de unidades 

habitacionais para suprir a demanda necessitada, este pode ser apontado, até 

então, como o momento de maior intervenção governamental na produção da 

moradia para população de baixa renda. Outro reflexo desse sistema, não menos 

proposital, foi à expansão do tecido urbano de forma estratificada consentindo-se a 

existência de glebas entre a ‘cidade civilizada’ (centro) e a ‘nova cidade’ (periferia), 

espaço este destinado à futura especulação imobiliária. 

Terceira fase desse processo, “a fase de esgotamento do padrão de 

financiamento, que surge com a crise fiscal do Estado brasileiro, dando lugar a 

novas formas de produção da habitação” (MELO, 1990, apud BERNAL, 2004, p. 

148), impactou na construção do espaço urbano, com o decréscimo de 

investimentos e financiamentos das políticas setoriais de desenvolvimento urbano, 

de modo a proporcionar um esgotamento do padrão de urbanização. Essa crise foi, 

em boa parte, fomentada pelo elevado grau de inadimplência dos mutuários de 

imóveis financiados, reflexo da queda da renda real dos assalariados e do 

desemprego. 

 
A partir do final dos anos 1980, com a crise fiscal do Estado brasileiro, que 
levou ao empobrecimento as classes médias, e com a financeirização da 
economia, a produção do espaço passou por mudanças importantes, com a 
emergência da produção por condomínio e o concomitante colapso do 
sistema de promoção por incorporação. Surgem como figuras centrais no 
processo os agentes promotores imobiliários, que ampliam o foco da 
produção de habitação para a produção de imóveis comerciais. (BERNAL, 
2004, p. 149). 

 
Nos anos 90 o país se submete à globalização financeira, permitindo a 

entrada de capital estrangeiro elevando as taxas de juros, com a finalidade de 

proporcionar a conservação do Real9. Esse contexto estimula investimentos em 

imóveis de cunho comercial (edifícios de escritórios e shopping centers), por serem 

considerados mais seguros e, desta forma, os fundos de pensão, em parceria com 

                                                 
9 Real é a moeda corrente oficial do Brasil, adotada em 01 de julho de 1994.  
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capital imobiliário, tornam-se grandes fontes de financiamento para esse seguimento 

da construção civil. (BERNAL, 2004). 

Nas últimas décadas o país emerge em um ciclo de mudanças 

estruturadas em escala mundial, tendo como pano de fundo o produto da influência 

conjuntural da reestruturação econômica, da globalização e de mudanças sociais e 

espaciais. As cidades se configuram como “espaços contraditórios de concentração 

de poder e riqueza e de crescimento econômico, emergindo como lugares onde se 

agravam as desigualdades sociais [...]”. (BARCELLOS, 2002 apud PEQUENO, 

2009, p.180). As metrópoles apresentam desigualdades econômicas e sociais, com 

forte concentração de renda e da posse da terra, e com a crescente pauperização 

das classes menos favorecida, estimulando a formação de espaços contraditórios. 

É na periferia, geograficamente definida, que se materializa de forma mais 

severa a falta de infraestrutura e serviços públicos. Os recursos investidos nestes 

espaços são quase que somente o necessário a reprodução da força de trabalho, e 

isto porque essa reprodução é uma demanda direta dos interesses do capital. 

 

Por toda a parte, estar distante é sinônimo de ser prejudicado; nos países 
subdesenvolvidos, estar distante é ainda pior; é se condenar a ser pobre. O 
termo distância deve ser tomado numa acepção socio-econômica que 
caracteriza a situação geográfica das periferias; não é uma questão de 
distância física, mas de acessibilidade (SANTOS, 1979, p. 229). 

 

Conforme Silva (2002), os déficits que atingem os setores de 

infraestrutura, equipamentos e serviços produzidos por políticas públicas para o uso 

coletivo, como saneamento básico, habitação, saúde e educação, são a tradução 

das diferenças estruturais que explicam os contrastes da nossa sociedade. O 

acesso a terra urbanizada torna explicito o processo de segregação, separando 

fisicamente as classes sociais, por meio do capital imobiliário e da especulação 

imobiliária. Desta forma, o local de moradia denota a colocação social do seu 

morador, não somente pela edificação, mas, principalmente, por seu entorno.  

 
O modo pelo qual o indivíduo terá acesso à terra, como condição de 
moradia, vai depender do modo pelo qual a sociedade estiver hierarquizada 
em classes sociais e do conflito entre parcelas da população. Assim, o tipo, 
local, tamanho e forma de moradia vai depender e expressar o modo como 
cada indivíduo se insere dentro do processo de produção material geral da 
sociedade. (CARLOS, 1994, p.171). 
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Segundo Santos (1979) “O nível de renda também é função da 

localização do indivíduo, o qual determina, por sua vez, a situação de cada um como 

produtor e consumidor.” (p. 21). A discrepância de renda entre indivíduos de classes 

sociais superiores e inferiores, cria na sociedade urbana uma divisão entre aqueles 

que podem prover o consumo de bens e serviços disponíveis na cidade e aqueles 

que, tendo as mesmas necessidades, não tem condições de satisfazê-las. 

 
“Os interesses das burguesias locais a respeito do espaço local constituem 
o principal elemento intra-urbano da estrutura espacial [...] Os demais 
componentes fundamentais dessa estrutura – o centro principal, os bairros 
residenciais das demais classes sociais e os subcentros de comércio e 
serviços – formar-se-ão interagindo com os elementos anteriores, mas 
sendo, em última instância, por eles determinados.” (VILLAÇA, 1998, p. 
134). 

 
 “A segregação é um processo necessário para o exercício da dominação 

social por meio do espaço urbano, decorrendo, portanto, da luta de classes em torno 

das vantagens e desvantagens do espaço construído [...]” (VILLAÇA, 1998, p. 133). 

É através desta que se pode manter e reproduzir a situação de pobreza e 

desigualdade social. A segregação residencial separa os ricos dos pobres, enquanto 

a porção mais abastada incorre da auto-segregação para manter-se distante das 

classes inferiores, em espaços dotados de infraestrutura urbana, possuindo inclusive 

auto-suficiência em alguns serviços; aos segundos são destinadas as áreas da 

cidade mais carentes de serviços públicos, tornando-os mais vulneráveis à miséria. 

A vulnerabilidade é um conceito multidimensional, pois pode afetar 

indivíduos, grupos ou comunidades de forma variada, comprometendo o seu bem 

estar. Pode-se dizer vulnerável o indivíduo que, por condições distintas, tenha 

divergências instituídas entre ele e a sociedade, tais que não possam ser 

transpostas por seu esforço próprio, transformando-as em desigualdades. 

(PEQUENO, 2009). 

Segundo o autor, a vulnerabilidade social pode ser considerada como a 

capacidade de resposta ante a exposição a riscos por ações próprias, ou por 

intermédio de terceiros, para melhorar sua situação de bem estar ou impedir sua 

deterioração. O indivíduo vulnerável socialmente é aquele que além de não possuir 

acesso aos bens e serviços de uso coletivo, teoricamente disponibilizados 

socialmente, não têm meios para buscar uma ascensão pessoal, com vistas a 

modificar sua condição de vida. 
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“É no confronto entre as características individuais e familiares e suas 

possibilidades de desfrute dos bens e serviços ofertados pelo Estado, sociedade e 

mercado que se definem suas efetivas condições de vida e possibilidade de 

mobilidade social.” (PEQUENO, 2009, p. 182). Desta forma, o Estado, a sociedade e 

o mercado podem oferecer as oportunidades, mas esses indivíduos, por si só, não 

possuem acesso a elas, cabendo ao Estado o dever Constitucional de prover tais 

acessos. 

 

2.3 Política de desenvolvimento urbano, recorte tem poral: 1960 aos anos 2000 

 

Segundo a Constituição Brasileira de 1988, a política de desenvolvimento 

urbano é um conjunto de estratégias que tem como objetivo ordenar o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, bem como, proporcionar bem estar 

aos seus habitantes. 

Porém, durante todo o processo de mudanças na quantificação 

populacional das áreas rurais e urbanas no Brasil, quando em apenas cinco décadas 

a população passa de majoritariamente rural para majoritariamente urbana, não 

ocorreu a implementação de políticas urbanas fundamentais para uma inserção 

digna desse novo contingente populacional. (BRASIL, 2004) 

Na década de 1960, em um período de reativação da economia, é notória 

a falta de investimentos públicos em serviços essenciais para a reprodução da força 

de trabalho ocasionando déficit social, principalmente na produção de habitação 

popular, na instalação de redes de saneamento básico e nos transportes coletivos. 

(PINHEIRO, 2007) 

O primeiro ensaio de formulação de uma política urbana na história do 

País ocorreu durante o regime militar, em 1973, quando no decorrer do 2º Plano 

Nacional de Desenvolvimento formularam-se as diretrizes para uma Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano. Apesar de ineficaz, a política urbana obteve 

destaque em âmbito nacional, os planos diretores se multiplicavam mesmo sem 

garantir um planejamento apropriado para as cidades. (BRASIL, 2004) 

 
Da vasta bibliografia que trata do tema é suficiente reter aqui que a 
aplicação destes planos a uma parte das cidades ignorou as condições de 
assentamento e as necessidades de grande maioria da população urbana, 
relegada à ocupação ilegal e clandestina das encostas e baixadas das 
periferias ou, em menor escala, aos cortiços em áreas centrais 
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abandonadas. Inúmeros estudos e planos diretores tiveram as gavetas 
como destino. A sociedade pouco se envolveu ou teve notícia dessa grande 
produção intelectual e técnica. (BRASIL, 2004, p. 9). 

 
Em 1970 o planejamento urbano assumiu a marca tecnocrática e 

autoritária do regime daquele período. O SFH e o BNH, como citado nos capítulos 

anteriores, foram responsáveis pela produção da maior quantidade de unidades 

habitacionais no Brasil. Contudo, o montante destinado a financiamentos de imóveis 

destinados a classe média foi bem mais significativo do que os destinados à 

habitação popular, sendo este primeiro responsável pelo consumo da maior parte 

dos subsídios contidos nos financiamentos habitacionais pelo FGTS. 

 
Dentre as críticas mais constantes à ação do BNH grande parte delas era 
dirigida à produção de conjuntos habitacionais populares fora do tecido 
urbano existente e que submetia seus moradores ao sacrifício de viverem 
“fora da cidade”, segregados e isolados, contrariando o adequado 
desenvolvimento urbano e o mercado de terras. Essa prática tem persistido 
nas administrações públicas até nossos dias e começa a merecer uma ação 
estratégica voltada para a política urbana e fundiária. (BRASIL, 2004, p. 10). 

 
Nos anos de 1970 e 1980, a crise do modelo de desenvolvimento 

econômico e as desigualdades socioeconômicas estimularam o processo de 

periferização, ou seja, a segregação socioespacial da classe trabalhadora; este 

processo também obteve influência da política nacional de desfavelização. No 

entanto, apesar do incremento na malha urbana das grandes cidades, no geral 

vigorava a falta de ação governamental para suprir as demandas por infraestrutura 

nas periferias, com descontinuidade dos serviços públicos em áreas de baixa renda. 

Conforme Pinheiro (2007, p. 31) “Os investimentos eram dependentes da conjuntura 

política e não do processo de planejamento.”. 

Ocorreu a intensificação da especulação imobiliária, passando a compor 

um modelo de desenvolvimento urbano que não atende as condições financeiras 

das populações de classe mais baixa, causando distinções entre os diversos lugares 

da cidade. 

A década de 90 é marcada pela queda no índice de crescimento. Com a 

extinção do BNH, a CEF assume o seu espólio e os financiamentos relativos à 

habitação e ao saneamento básico, uma vez que, esta se constitui como agente 

operador do FGTS, fonte de recursos públicos destinados a esses financiamentos (o 

que ocorre até os dias atuais). Essa extinção marca o início de uma fase de 

constantes mudanças institucionais na política urbana, destacando a irrelevância 
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desta na agenda pública federal. A política urbana passa a ser destinada a ação de 

vários ministérios e secretarias instituídas no âmbito nacional nos governos dos 

presidentes Fernando Collor de Melo e Fernando Henrique Cardoso, no período de 

1987 a 1995. 

 
O corte nos investimentos públicos e a restrição de crédito para o setor 
público, conforme orientação do FMI, promoveram um forte recuo das ações 
nas áreas do saneamento ambiental, especialmente entre 1998 e 2002. No 
mesmo período, 70% dos recursos federais para habitação 
(majoritariamente do FGTS) foram destinados à população com renda 
superior a 5 salários mínimos, quando o acúmuzlo de décadas de exclusão 
nas cidades criou um déficit habitacional composto em 92% por famílias 
com renda abaixo destes mesmos 5 salários mínimos. Esse foi o resultado 
da falta de políticas setoriais claras e de uma gestão macroeconômica que 
priorizou a ajuste fiscal. (BRASIL, 2004, p. 11). 

 
A Constituinte de 1988 é considerada como marco histórico do 

desenvolvimento urbano, quando do ato de incorporar a questão urbana em dois 

artigos (182 e 183) possibilitou a inclusão de propostas democráticas, onde são 

pautadas a função social da propriedade e da cidade. Essa democratização foi 

atrelada à existência de um Plano Diretor, tornando-o importante instrumento de 

gestão pública participativa. Em 2001 o Estatuto da Cidade foi promulgado no 

Congresso Nacional. 

 
Várias experiências sociais relevantes ocorreram nas cidades brasileiras 
durante a redemocratização iniciada com as eleições diretas para prefeitos 
e vereadores de capitais em 1985. Experiências como os Orçamentos 
Participativos, os planos diretores participativos, programas de 
regularização fundiária, urbanização de favelas, conselhos setoriais, 
audiências públicas, relatórios de impacto ambiental, implementação do 
IPTU progressivo e criação de ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social. 
. (BRASIL, 2004, p. 12). 

 
O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva cria o Ministério das Cidades em 

2003, levando-se em consideração um desenvolvimento urbano influenciado pela 

sustentabilidade ambiental e inclusão social. No seu âmbito foram criadas quatro 

Secretarias Nacionais (Habitação, Saneamento ambiental, Mobilidade e transporte 

urbano e Programas urbanos) e, ainda em 2003, através deste foi criado o Conselho 

das Cidades. Além da CEF, o BNDES também opera políticas urbanas, em especial 

saneamento e transporte. 

A questão urbana nas cidades brasileiras circunscreve-se muito mais nas 

questões técnicas de reordenamento do espaçob do que nas propriamente ditas 

necessidades coletivas para a reprodução da vida na cidade. O objetivo consiste em 
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atender as demandas do capital, em detrimento das demandas inerentes a uma 

gestão pública eficiente. 

Em consonância com as demais cidades brasileiras, Fortaleza, nas 

últimas décadas, gestou uma política urbana10 marcada por grandes projetos de 

intervenção destinados, na maioria dos casos, para suprir as demandas do capital, 

tornando-se pólo de atratividade para a indústria, o turismo, a especulação 

imobiliária e o mercado como um todo. Essa atração também é reflexiva aos 

trabalhadores, sobretudo provenientes do interior do Estado, na busca por melhores 

condições de vida.  

É na ausência da efetivação de uma política urbana coerente com o 

desenvolvimento equilibrado do espaço coletivo que emergem os conflitos nesta 

Capital, que, ao crescer e modernizar-se rapidamente, tornou-se ícone em âmbito 

nacional, ao mesmo tempo em que não optou por suprir as demandas urbanísticas 

da grande maioria dos seus cidadãos. 

                                                 
10 Se assim podemos chamar os programas e projetos desenvolvidos, nas últimas décadas, pelo governo 

municipal, que ao desmembrar as ações urbanísticas, tornando-as pontuais, eximi-se da gestão unificadas de 
projetos complementares que contemplem a cidade em sua totalidade. 
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3 ESTADO, DEMOCRACIA E LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA 

 

3.1 Marcos da democracia: a Reforma urbana e a Cons tituição de 1988 

 

O Estado brasileiro entre as décadas de 1930 a 1970, período que 

compreende o pós-crise de 1930 e o pós-guerra, apresentava caráter 

desenvolvimentista, conservador, centralizador e autoritário. “O Estado era o 

promotor do desenvolvimento e não o transformador das relações da sociedade.” 

(ARAÚJO, 2000, p.261). Neste período as políticas públicas objetivavam subsidiar o 

processo de industrialização (crescimento econômico), concentrado sobre tudo nas 

grandes cidades, buscando promover a acumulação privada na esfera produtiva, 

tornando-as assim muito mais políticas econômicas do que públicas.  

Na década de 80 emerge na sociedade brasileira um processo de 

expansão da cidadania, intensificando as discussões sobre a importância de uma 

política nacional de desenvolvimento urbano, capaz de resolver as carências da 

cidade. Como resultado dessa mobilização, construiu-se discurso e prática social 

pautados na autonomia, emergindo assim a proposta de reforma urbana, fundada no 

diagnóstico dos problemas sociais como resultado das relações estabelecidas nas 

cidades brasileiras em torno da apropriação privada dos benefícios gerados pela 

intervenção pública.  

Nas palavras de Ribeiro (2003), a reforma urbana teria como principal 

objetivo o estabelecimento de políticas públicas constituídas de novas orientações: 

a) a instituição da gestão democrática da cidade, com a finalidade de ampliar o 

espaço de exercício da cidadania; b) o fortalecimento da regulação pública do uso 

do solo urbano, com a introdução de novos instrumentos de política fundiária que 

garantam o funcionamento do mercado de terras condizente com os princípios da 

função social da propriedade imobiliária e da justa distribuição dos custos benefícios 

da urbanização; e c) a inversão de propriedades no tocante à política de 

investimentos urbanos que favoreça as necessidades coletivas de consumo das 

camadas populares, submetidas a uma situação de extrema desigualdade social em 

razão da espoliação urbana. 

Com o advento da Constituição de 1988, o país é inserido em uma 

perspectiva democrática, sendo este um marco na participação social. São incluídos 

ao regime vigente mecanismos de democracia participativa, dentre eles a criação de 
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conselhos gestores de políticas públicas, a realização de consulta popular para a 

realização de orçamentos participativos e a instituição de fóruns enquanto espaços 

de debates no âmbito da sociedade; espaços estes constituídos nas esferas 

federais, estaduais e municipais. 

A nova Constituição possibilita a reestruturação da proteção social, 

estabelecendo critérios universalistas e igualitários, reconhecendo o cidadão 

brasileiro como sujeito de direito constituído, possibilitando-o participar enquanto 

protagonista das decisões referentes à agenda pública.   

 
A partir do momento em que os parlamentos deixaram de ser compostos 
por membros da elite e passaram a ser fruto do sufrágio universal, outras 
questões entram no debate constitucional. Antes dessas assembléias 
constituintes, no liberalismo, tais questões não passavam pelo parlamento, 
porque, afinal, nenhum parlamentar estava preocupado com reforma 
agrária, com direito à saúde, à educação; não era um tipo de problema que 
eles tinham com que se preocupar. [...] Só com a adoção do sufrágio 
universal houve uma maior representação por parte dos trabalhadores e de 
outros setores da sociedade. (BERCOVICI, 2009, p. 122). 

 
Entretanto – para além dos direitos adquiridos – seguindo a história 

política do Brasil, vislumbramos uma Constituição adotada enquanto plano de 

governo. Ao invés de cumpri-la os governantes passaram a buscar “modificá-la a 

sua imagem e semelhança.” (BERCOVICI, 2009, p. 123).  

Várias críticas foram efetivadas sob o texto da Constituição definindo-a 

como dirigente e conflituosa, que amarrava as políticas públicas dificultando as 

ações governamentais; contudo o que se detém sobre o fato é que o problema não 

estava incidido sobre sua provável ingovernabilidade, e sim sobre o sentido das 

políticas públicas previstas e “amarradas” na Constituição, que eram políticas de 

cunho social, em benefício dos cidadãos menos favorecidos. “A Constituição 

dirigente neoliberal, ortodoxa, de controle fiscal, esta sim seria boa, segundo os 

críticos da Constituição de 1988.” (BERCOVICI, 2009, p. 126). 

 
Após os grandes avanços democráticos que marcaram a história política 
brasileira na década de 1980, muitos militantes e ativistas de movimentos 
sociais urbanos e de partidos de esquerda cultivavam a esperança de que 
os anos 90 trariam a consolidação das conquistas consagradas na redação 
da nova Constituição Federal, inclusive no que tange à gestão democrática 
das cidades e à universalização do acesso à terra urbana e aos 
equipamentos e serviços coletivos. (COMPANS, 2005. p.15) 

 
Com o advento da política neoliberal no plano nacional a partir de 1990, 

ocorre a “substituição da agenda constitucional reformista pela agenda da inserção 
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competitiva. Combinada à imposição da adoção de programas de ajuste fiscal por 

parte dos organismos financeiros internacionais [...]” (COMPANS, 2005. p.16), 

havendo uma significativa redução no poder do Estado enquanto agente fomentador 

do desenvolvimento, com a diminuição generalizada de tributos e a privatização das 

empresas estatais.  

O Estado passa a ter o seu papel redefinido, cedendo espaço à iniciativa 

privada na elaboração das políticas públicas, com diminuição de investimentos nas 

políticas sociais. Assim, no Brasil contemporâneo, há uma grande confluência entre 

Estado democrático e Estado ajustador. 

 
• O Estado Ajustador que se ajusta e ajusta-se às exigências 

expansionistas do capital, nos circuitos de sua crise estrutural – 
manifesta na crise global de 2008 – exercendo a sua intervenção nos 
marcos de um neoprotecionismo. 

• O Estado Democrático que se radicaliza na perspectiva do pleno 
exercício da dialética igualdade/ diferença, a consubstanciar o princípio 
da comunidade. (CARVALHO, 2010, p. 190). 

 
Enquanto o Consenso de Washington e o ajuste estrutural – oriundo da 

implementação de políticas neoliberais, tanto nos países centrais como periféricos – 

reconfiguravam as economias nacionais com reformas estruturais, um reajuste e um 

novo consenso urbano se impunham. No lugar do planejamento moderno, 

compreensivo, fortemente marcado por uma ação diretiva do Estado, expressa, 

entre outros elementos, nos zoneamentos e nos planos diretores, um planejamento 

competitivo, que se pretende flexível, amigável ao mercado e orientado pelo e para o 

mercado. 

 

3.2 Legislação urbanística na cidade de exceção – i mpasses 

(in)constitucionais entre o grande capital e os set ores socialmente vulneráveis  

 

O Capítulo da política urbana na Constituição Federal de 1988 precisava 

ser regulamentado pelo Congresso Nacional, vários projetos foram apresentados no 

sentido de regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição, e após doze anos de 

tramitação a lei proposta pelo Senado de 1989, denominada “Estatuto da Cidade”, 

foi aprovada por unanimidade. 

A promulgação do Estatuto da Cidade, Lei Federal número 10.257 de 

julho de 2001, define as diretrizes gerais que devem ser observadas pelos governos 
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(federal, estadual e municipal) para a promoção da política urbana, pautada no 

princípio da função social da propriedade e gestão democrática da cidade, a Lei 

regulamenta o uso da propriedade urbana de modo a garantir o bem coletivo e a 

segurança e o bem-estar dos cidadãos.  

 
[...] os objetivos e os instrumentos de regulação do uso do solo contidos no 
Estatuto da Cidade expressam um sólido consenso social e político 
elaborado na sociedade brasileira neste longo processo histórico iniciado 
nos anos 60 em torno da questão urbana e da sua relevância e centralidade 
na construção de um projeto de sociedade igualitária e justa. (RIBEIRO, 
2003, p.14). 

 
O Estatuto da Cidade tem como base os princípios fundamentais da 

Constituição Federal: a cidadania e a dignidade da pessoa humana, construindo 

uma sociedade igualitária. Trata ainda dos critérios para a elaboração e execução do 

Plano Diretor pelos municípios, e dos instrumentos de regularização fundiária das 

áreas urbanas ocupadas por população de baixa renda. A regularização fundiária 

tem como objetivo garantir a permanência dos moradores na localidade onde 

estabeleceram suas residências, relações pessoais e de subsistência. 

 
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 
cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
(BRASIL, 2008, p.11). 

 
A partir da aprovação do Estatuto da Cidade, a regularização fundiária e a 

urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda passam a ser 

consideradas diretrizes gerais da política urbana e, por isso, obrigatórias à União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. (BRASIL, 2008). 

A seção IV do Estatuto da Cidade constituída dos artigos 15 ao 20, 

aborda as questões referentes à Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia 

em área pública (CUEM), porém estes foram integralmente vetados pelo presidente 

da república no ato da sanção da lei.  

 
Os arts. 15 a 20 do projeto de lei contrariam o interesse público sobretudo 
por não ressalvarem do direito à concessão de uso especial os imóveis 
públicos afetados ao uso comum do povo, como praças e ruas, assim como 
áreas urbanas de interesse da defesa nacional, preservação ambiental ou 
destinadas a obras públicas. (BRASIL, 2008, p.37). 

 
Pelo estabelecimento do veto, e em reconhecimento a importância da 

CUEM, o Poder Executivo submeteu ao Congresso Nacional um texto normativo. 
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Adotada em 4 de setembro de 2001, a Medida Provisória nº 2.220 dispõe sobre a 

concessão de uso especial de que trata o § 1º do artigo 183 da Constituição Federal. 

(BRASIL, 2008). 

Em seu artigo 1º do capítulo I sobre a Concessão de Uso Especial, a 

Medida Provisória estipulou a data-limite para o requerimento de posse. 

 
Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinqüenta metros 
quadrados de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua 
moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para 
fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja 
proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou 
rural. (Medida Provisória 2.220/2001, Art. 1º). 

 
A partir de então aquele que pretender tal ação deverá comprovar a 

posse de residência em área urbana a partir de 30 de junho de 1996, essa 

comprovação poderá ser feita através de qualquer documento oficial com data, 

endereço em questão e nome do posseiro ou cônjuge. Podem ser documentos de 

comprovação: fotos aéreas, cadastros de órgãos públicos, publicações, estudos 

acadêmicos, boletos de cobrança, correspondências, dentre outros. (BRASIL, 2008). 

Os casos de CUEM coletiva são tratados no artigo 2º, que detalha a 

possibilidade de regulamentação em áreas com mais de duzentos e cinqüenta 

metros quadrados onde não se possam identificar individualmente os terrenos 

ocupados. Ele traz algumas especificações: a permissão da soma de tempo de 

posse do posseiro (morador atual) e de um antecessor (morador antigo), desde que 

essas posses sejam contínuas, para fins de atingir o prazo exigido; a atribuição de 

uma fração ideal distribuída de forma igualitária entre todos os posseiros do 

requerido processo, independente da dimensão do terreno ocupado por cada um, 

em um limite máximo de duzentos e cinqüenta metros quadrados, em conformidade 

com o tamanho limite para uma concessão individual. Seguindo, no mais, os 

mesmos requerimentos do artigo 1º para CUEM individual. (BRASIL, 2008). 

Os artigos 4º e 5º referem-se às ocupações onde não sejam possíveis as 

regulamentações das terras ocupadas, como quando a ocupação acarretar risco à 

vida e à saúde, ou quando o imóvel em questão seja de uso ou de interesse da 

sociedade como um todo nesses casos o poder público garantirá ao possuidor o 

exercício dos seus direitos em outro local. (BRASIL, 2008). 
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Ao nortear estes passos, o Estatuto da Cidade, bem como as Medidas 

Provisórias e Instruções Normativas subseqüentes a ele, podem ser instrumento 

eficiente e eficaz na busca pelo uso democrático do território urbano. Porém, a 

aplicabilidade desta legislação, apesar de todo progresso, possibilita a prática de 

excepcionalidades, e, em muitos casos, a exceção legal vira regra. Sendo assim, ao 

mesmo tempo em que se configura como avanço jurídico na legalização dos direito 

urbanos abre preâmbulo para novas acepções na cidade flexibilizada.  

No dispositivo chamado “operação urbana consorciada”, permite-se que 

as regras vigentes sejam excepcionalizadas numa negociação. A operação urbana 

diz que é permitido fazer o que não está permitido em lei. 

 
Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar 
área para aplicação de operações consorciadas. 
§ 1o Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções 
e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação 
dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores 
privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações 
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. 
§ 2o Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre 
outras medidas: 
I – a modificação de índices e características de parcelamento, uso e 
ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, 
considerado o impacto ambiental delas decorrente; 
II – a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em 
desacordo com a legislação vigente. (BRASIL, 2008). 

 
Conforme Vainer (2002), estamos diante de medidas excepcionais que se 

encontram na situação paradoxal de medidas jurídicas que não podem ser 

compreendidas no plano do direito que, ao instituir o excepcional como regra, se 

apresenta como a forma legal daquilo que não pode ter forma legal. O planejamento 

pós-moderno, competitivo e estratégico sinaliza a emergência do que designamos 

aqui, tomando as palavras do autor, de cidade de exceção. 

A cidade de exceção se afirma, pois, como uma nova forma de regime 

urbano. Não obstante o funcionamento formal dos mecanismos e instituições típicas 

da república democrática representativa, os aparatos institucionais formais 

progressivamente abdicam de parcela de suas atribuições e poderes. A lei torna-se 

passível de desrespeito legal e parcelas crescentes de funções públicas do Estado 

são transferidas a agências “livres de burocracia e controle político”. 

Na cidade de exceção as formas institucionais de democracia 

representativa burguesa permanecem, formalmente, operantes. O governo eleito 

governa, o legislativo municipal legisla, mas a forma como atuam produz e reproduz 



47 

situações e práticas de exceção, em que poderes são transferidos a grupos de 

interesse empresarial. (VAINER, 2002). 

A cidade de exceção transforma o poder em instrumento para colocar a 

cidade de maneira direta e sem mediações na esfera da política, a serviço do 

interesse privado de diferentes grupos dominantes. Não se trata mais de uma forma 

de governo em que o “interesse geral” cederia lugar a formas negociais, como 

sugeria Ascher, citado por Vainer (2002); nem se trata apenas de governar em 

benefício de determinados grupos de interesses, grupos dominantes. Trata-se de 

uma forma nova, em que as relações entre interesses privados e o Estado se 

reconfiguram completamente e entronizam novas modalidades de exercício 

hegemônico. 

Gohn (2005) afirma que as concepções e estratégias negociais têm como 

pressupostos que as cidades são formadas por grupos que podem ou não ter seus 

interesses equiparados, mas, sobretudo, grupos de interesses constituídos; dessa 

forma no campo da realidade das lutas sociais identifica-se a existência de grupos 

antagônicos, com interesses distintos. Ao que consta, no engendramento da 

máquina pública, nota-se o atendimento das demandas sociais dos grupos 

dominantes em detrimento das demandas dos grupos dominados.  

 
O conflito entre grupos rivais pela apropriação de recursos escassos 
representa uma dimensão central da vida política, de tal modo que 
determinados interesses são privilegiados em detrimento de outros [...] As 
instituições, nesse caso, induzem uma repartição desigual do poder entre os 
grupos sociais. (FLEXOR e LEITE, 2007, p. 204) 

 
Os grupos dominados constatam que mesmo em face da regulamentação 

dos direitos sociais sob a forma de leis, incluindo os instrumentos legais que 

garantem a participação social na elaboração e implementação das políticas 

públicas (tais como: orçamento participativo, plano diretor participativo, conselhos 

populares, etc.), não vislumbram sua efetivação em grande parte destas políticas. 

De tal maneira que identificam no conflito aberto a única ferramenta eficaz na busca 

pela materialização destes direitos, tornando o conflito espaço para que este grupo 

possa se constituir como sujeito coletivo, sujeito de direito.  

Conforme a autora, o conflito é a identidade dos grupos, pois só há o 

grupo reivindicador se houver o conflito, assim o cidadão se constitui e se 

desenvolve politicamente de forma autônoma através do conflito. 
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Para Carlos Vainer (2007) quanto mais dinâmico é o sistema mais ele 

será capaz de gerar e produzir conflitos, funcionando como processos e sujeitos 

sociais que tem a função de apresentar o sistema através de reformas ou 

revoluções. Nesse sentido Fernandes (1981), coloca que uma sociedade de classes 

que não chegou a completar a sua revolução nacional (ao nível da distribuição da 

riqueza, da participação dos direitos civis e do funcionamento das instituições 

políticas), tornou-se incapaz de promover a democratização do controle do Estado 

pela maioria da população econômica e politicamente ativa. 

Conforme Júnior (2010), no cenário atual do Brasil, os grupos sociais 

(cidadãos e instituições) apresentam características de maior mobilização e 

participação (ou atuação) em questões que lhes afetam diretamente, questionando 

de forma mais concisa a violação de seus direitos. Carvalho (2010) também 

contextualiza a retórica das lutas pela afirmação de direitos:  

 
Na dinâmica contraditória da civilização do capital, esta desconstrução e 
destituição de direitos, a comprometer condições básicas de reprodução do 
metabolismo social, tem gestado o seu oposto: lutas pela afirmação de 
direitos. Em verdade, no tempo presente, no âmbito de processos de 
radicalização da democracia, os direitos estão a constituir eixos de projetos 
emancipatórios, encarnados por movimentos sociais de diferentes 
natureza, perfis e formatos, a congregar novas bases organizativas, nos 
embates pelo reconhecimento da igualdade e da diferença. Assim, as lutas 
pela ampliação e consolidação de direitos, hoje, colocam, na cena política, 
sujeitos que viviam nas sombras de processos de exclusão/ discriminação, 
na hibridização das formas de domínio do capital [...]. (CARVALHO, 2010, 
p. 180) 

 
Os conflitos fundiários urbanos, por exemplo, possibilitam introduzir 

desequilíbrios e rupturas dos processos de segregação urbana em uma cidade 

tomada pela lógica do mercado capitalista, reprodutora em diversas escalas das 

desigualdades sociais. “São os conflitos, e os sujeitos coletivos que eles constituem 

e instituem que podem gerar novos direitos urbanos” (Informação Verbal11) 

 

                                                 
11 Colocação extraída da palestra do Professor Carlos Vainer no Seminário Nacional Prevenção e Mediação de 
Conflitos Fundiários Urbanos. Promovido pelo Programa Nacional de Capacitação das Cidades, Conselho 
Nacional das Cidades e Ministério das Cidades, no município de Salvador - BA, em agosto de 2007. 
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4 RELAÇÕES ENTRE PÚBLICO E PRIVADO – OS MEGAEVENTOS  

ESPORTIVOS E AS INTERVENÇÕES NA CIDADE 

 

4.1 As cidades como atores políticos e os grandes p rojetos de intervenção 
urbanística 

 

Nos anos 90 o Brasil vê suas cidades emergindo como atores políticos e 

econômicos através das reformas derivadas da Constituição de 1988, da 

implementação dos planos estratégicos de desenvolvimento econômico, social e 

urbano, da descentralização dos governos locais e da instalação de grandes 

projetos urbanos de iniciativas públicas e privadas.  

Conforme Castells e Borja (1996), as cidades contemporâneas, enquanto 

atores políticos assumem novas competências, para tanto devem desenvolver um 

projeto de cidade fundamentado na ação conjunta de instituições públicas e 

privadas, gerenciado por uma liderança local e apoiado de forma consensual pelos 

cidadãos.  

 
As grandes cidades devem responder a cinco tipos de objetivos: nova base 
econômica, infra-estrutura urbana, qualidade de vida, integração social e 
governabilidade. Somente gerando uma capacidade de resposta a estes 
propósitos poderão, por um lado, ser competitivas para o exterior e inserir-
se nos espaços econômicos globais, por outro, dar garantias à sua 
população de um mínimo de bem-estar para que a convivência democrática 
possa se consolidar (CASTELLS e BORJA,1996, p. 155).  

 
Essas formas de gestão, pautadas na dominância financeira, requerem 

novas formas de produção e apropriação do espaço urbano. A cidade-mercadoria 

tem sido produzida com vistas à extensão de sua inclusão no circuito mundial de 

valorização, através da gestão e produção de seus espaços. Passando a ser 

administrada por um complexo de forças resultante de coalizões sociopolíticas, 

liderada pelo governo local, em consonância aos novos tempos do capitalismo 

globalizado, de corte seletivo e excludente. (SÁNCHEZ, 2004). 

Em um contexto globalizado, a adequação gestacional ocorre de forma 

harmônica e complementar por governos nas mais variadas escalas e dos mais 

diversos matizes político-ideológicos. Independentemente de suas identidades e/ou 

singularidades sociogeográficas e culturais, as cidades mundializadas seguem o 

receituário padrão difuso enquanto exemplo de cidade bem sucedida. Esse 
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receituário, conjunto homogêneo de orientações, passa a compor a pauta a ser 

buscada e colocada em prática pelas diversas gestões urbanas. (SÁNCHEZ, 2004). 

 
Nessa pauta, destacam-se as seguintes iniciativas mutuamente 
determinadas: a formação de parcerias entre os setores público e privado; a 
implementação de novos instrumentos e instituições voltados para o 
governo urbano; a desregulamentação e/ou flexibilização do aparato legal 
da cidade e a redução da escala de intervenção/gestão urbana, por meio de 
projetos de grande impacto no espaço construído das cidades. (SÁNCHEZ, 
2004, p.42). 

 
Os grandes projetos de intervenção urbana estão na lista de ações 

realizadas pelas grandes cidades na busca por crescimento econômico e 

competitividade. Através do planejamento por projeto evita-se o modelo normativo, 

diretivo e rígido do zoneamento e dos Planos Diretores, dando prioridade às 

intervenções localizadas. “Trata-se da imagem que a cidade veicula junto às obras 

de um urbanismo caracteristicamente de resultados. O projeto ganha importância 

face ao plano e a expertise para realizá-lo transforma-se numa mercadoria ela 

mesma.” (SÁNCHEZ, 2004. p.43). 

Os megaeventos são formas materializadas da cidade de exceção, dos 

mega projetos de intervenção urbanística. No contexto urbano geral as cidades são 

pensadas de maneira centralizada, através dos ditames neoliberais, planejada para 

o capital e pelo capital. Para tanto há grande necessidade da intervenção do Estado 

na legitimação desse planejamento, que toma para si a lógica do mercado. 

 
Mesmo com a aprovação do Estatuto das Cidades, o que avança é a 
concepção da cidade pensada como empresa, que compete com outras 
“empresas” em um mercado mundial de cidades para atrair capitais, 
investimentos, turistas. Isso promove uma guerra aberta de cidades contra 
cidades, cada uma oferecendo vantagens mais absurdas que a outra para 
atrair capitais. (VAINER, 2011). 

 
Desta forma a cidade empresa precisa ser flexibilizada para atender o 

mercado, isso se apresenta na legislação urbana nas “operações urbanas 

consorciadas”, com as parcerias público-privadas, possibilitando aos governos 

legitimar as ilegalidades urbanas sempre que necessário. Excluindo a idéia de um 

planejamento democrático e participativo. 
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4.2 Atuação do Estado frente à mercantilização das cidades brasileiras – 
intervenções urbanas para realização de megaeventos  em Fortaleza 

 

A realização do evento Copa do Mundo de 2014 é um fato e as cidades 

sedes serão palco de várias modificações para adequações aos jogos. Logicamente 

essas adequações podem ser produzidas de várias formas, sendo utilizadas na 

melhoria da infraestrutura urbana e no desenvolvimento das condições de vida nas 

cidades, com participação popular; ou na utilização deste subterfúgio para favorecer 

áreas da cidade, ou setores da sociedade específicos em detrimento de outros.  

Em consonância com o Governo Federal, e para administrar os 

programas e projetos referentes à realização da Copa 2014 em Fortaleza, foi 

instituída, em fevereiro de 2011 pelo Governo do Estado do Ceará, a Secretaria 

Especial da Copa 2014 (SECOPA), órgão central de planejamento, coordenação, 

articulação, gerenciamento e controle das ações relacionadas ao evento. Têm como 

principal função o acompanhamento dos projetos estaduais vinculados ao Mundial, 

além de realizar interlocução com o Comitê Organizador Local (COL) e com a 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Secretaria responsável 

também pela realização de parcerias com instituições públicas e privadas, nacionais 

e internacionais. 

Segundo o Balanço da Copa divulgado em janeiro de 2011 pelo Ministério 

do Esporte, a cidade-sede de Fortaleza possuía sete projetos de mobilidade urbana 

com responsabilidade dividida entre os Governos Estadual e Municipal. Os projetos 

de responsabilidade estadual seriam: o VLT em ramal, e Estações Padre Cícero e 

Juscelino Kubitscheck. Já os projetos de responsabilidade municipal constavam de: 

Corredor Norte/Sul, BRT Dedé Brasil, Projeto Raul Barbosa, BRT Avenida Alberto 

Craveiro e BRT Avenida Paulino Rocha. 

 
“’A Copa do Mundo é um evento assistido por 4 bilhões de pessoas. A 
disputa para ser um país sede não acontece sem uma razão. Para além 
disso fica também um legado ao povo que transcende as obras de 
engenharia. A escolha do Brasil como país sede em 2014 coincide com um 
momento de retomada do crescimento econômico e o olhar mundial para as 
potencialidades do nosso país. Para o Ceará, é a oportunidade de nos 
apresentarmos para esses bilhões de pessoas. A Copa também será um 
marco importante para dar mais ênfase ao nosso potencial turístico’, 
destacou Cid. A declaração do Governador foi feita durante a abertura da 6ª 
Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e 
Mútua, realizada em Fortaleza. (COORDENADORIA DE IMPRENSA DO 
GOVERNO DO ESTADO, 2012, p. 1). 
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A proposta inicial do Governo era uma verdadeira revolução nas 

estruturas de transporte, lazer e serviços. Melhorando a mobilidade urbana nas 

tipologias de modais, eficiência e qualidade dos serviços oferecidos à população e 

aos turistas. Com aplicação do conceito de integração plena entre todos os modais, 

onde metrô, ônibus e vans do transporte alternativo integrem rede de transporte 

única. Sendo assim, a construção do metrô de Fortaleza desponta como obra 

prioritária do Governo do Estado para realização do evento Copa 2014, para tanto 

houve o compromisso de concluir a Linha Sul12 e implantar o Ramal Parangaba-

Mucuripe para passageiros, sendo este último operado por Veículo Leve sobre 

Trilhos (VLT). 

 

IMAGEM 1 – Quadro geral de projetos para mobilidade urbana em Fortaleza – Copa 2014 

 
Fonte: Ministério do Esporte 

 

Nesse contexto o projeto VLT de Fortaleza prevê a implementação do 

sistema no ramal ferroviário que liga o bairro de Parangaba (terminal intermodal) ao 

Mucuripe (porto e região hoteleira) passando pela rodoviária e pelo aeroporto. O 

                                                 
12 A Linha Sul esta sendo concluída pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos 

(METROFOR), ligará Fortaleza a Pacatuba (Região Metropolitana). São 24,1 km de extensão em 
via dupla com 20 estações. Encontra-se na segunda fase de teste com passageiros. Segundo o 
Governo do Estado a perspectiva de transporte é de 350 mil passageiros por dia. 
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Ramal Parangaba - Mucuripe também será integrado com o sistema metroviário em 

implantação (Linhas Sul e Oeste) e ao sistema de transporte público da Região 

Metropolitana de Fortaleza, serão 10 estações de superfície ao longo dos quase 13 

km de extensão. Estudos apontam que, em funcionamento atenderá 100 mil 

passageiros por dia13.  

Em seu trajeto o VLT passará por 22 bairros da cidade, são eles: Cais do 

Porto, Mucuripe, Vicente Pizón, Varjota, Papicu, Aldeota, Meireles, Cocó, Dionísio 

Torres, Joaquim Távora, São João do Tauape, Salinas, Alto da Balança, Fátima, 

Aeroporto, Parreão, Vila União, Montese, Itaoca, Serrinha, Itaperi e Parangaba. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Vide ANEXO I. 
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IMAGEM 2 – Veículo Leve sobre Trilhos - VLT Parangaba – Mucuripe 

 
Fonte: Adaptado do Projeto do Veículo Leve sobre Trilhos - VLT – Fortaleza / CE 
Estudo de impacto ambiental (EIA) 

 

Segundo o Ministério do Esporte, o orçamento da obra fica em torno de 

265 milhões de Reais, dos quais 64% serão custeados pelo Governo Federal, 

enquanto os 34% restantes ficarão a cargo do Governo do Estado do Ceará. As 

obras começaram no primeiro semestre de 2012 e tinham previsão de conclusão 

para o segundo semestre de 2013. 
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IMAGEM 3 – Quadro descritivo VLT Parangaba/Mucuripe 

 
Fonte: Ministério do Esporte 

 

O Projeto VLT, ao longo dos seus 13 km, causará impacto em 22 

comunidades na cidade de Fortaleza. Estima-se que um total de 2.700 imóveis14, 

situados na área declarada de utilidade pública, deverão ser removidos. São 

terrenos públicos em sua maioria (quase totalidade terrenos da antiga Companhia 

Ferroviária) ocupados durante décadas por famílias que, em sua maioria, possuem 

baixo poder aquisitivo; as quais viram o desenvolvimento da região em seu entorno, 

com grande valorização imobiliária, tornando-se ilhas de pobreza em meio a áreas 

nobres da cidade. E o que era até então invisível aos olhos do Estado, passa a ter 

visibilidade, não pela necessidade de investimento público para o desenvolvimento 

local, e sim pela “inadequação” de sua localização. 

 

 

 

 

                                                 
14 Segundo empresa responsável pelos estudos preliminares de cadastramento apontados no EIA-
RIMA, a quantificação exata de imóveis a serem removidos somente será possível após conclusão do 
cadastramento, sendo assim, a quantificação indicada de 2.700 imóveis é um número aproximado do 
esperado. 
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IMAGEM 4 – Detalhe do traçado VLT Parangaba/Mucuripe – 
Comunidade Trilha do Senhor 

 
Fonte: Estudo de impacto ambiental (EIA) – Volume I / tomo A 
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A cidade de Fortaleza, não distinta de outras metrópoles brasileiras, traz 

as características de suas desigualdades sociais no modelo de uso e ocupação de 

seu solo. O tecido urbano apresenta-se de forma estratificada, não havendo 

equidade quanto às intervenções efetivadas pelo Poder Público, sendo assim, 

podem ser identificadas áreas de grande valor comercial (áreas nobres) dentre 

outras menos valorizadas. O que ocorre no caso das comunidades que sofrerão 

intervenções (remoções) para a implementação do Projeto VLT, insere-se como 

exemplo de espaço invisibilizado pela/na cidade. 

Desta forma a cidade de Fortaleza vivencia uma dicotomia: não se pode 

negar a legitimação do direito a cidade, exercido sobre a reivindicação da posse da 

terra pelos moradores dessas áreas, ao mesmo tempo em que há uma forte pressão 

exercida sobre esses espaços pelo capital imobiliário, devido sua valorização. 

Caminhando entre o Estado Democrático e o Estado Ajustador (não de 

forma igualitária), o Governo do Estado propôs um Projeto de Lei15 para 

regulamentar as remoções provenientes da construção do VLT. Embora o Governo 

tenha avançado no contexto democrático por planejar as ações de remoção através 

de uma lei, em vez de simplesmente executá-las alheio a toda sociedade, a mesma 

em seu conteúdo vem legitimar as irregularidades, e, conforme Rolnik (2011), 

encontra-se em total desacordo com o ordenamento jurídico brasileiro e com as 

normas internacionais que protegem o direito à moradia adequada. 

Analisando através da fala de Rolnik (2011), e da legislação urbanística 

apresentada anteriormente, pode-se destacar dentre os pontos principais de 

ilegalidade desta Lei os seguintes critérios:  

a) tratamento diferenciado entre os posseiros e os proprietários com título 

da terra, para os primeiros serão pagas somente as benfeitorias realizadas no 

terreno, e para os segundos serão pagos o valor do terreno acrescido das 

benfeitorias; ignorando o direito já adquirido, por grande parte dos moradores, que 

possuem o direito à posse da terra pelo tempo e pela forma de ocupação dos 

imóveis; desta forma o Estado do Ceará estará negando um direito constitucional 

adquirido, e essa negação será legitimada em forma de lei; 

b) existe a proposta de que esses moradores sejam removidos para 

conjuntos habitacionais, porém não há prazo para entrega das casas, o que não 

                                                 
15 Lei Nº 15.056, de 06 de dezembro de 2011. Publicada no Diário Oficial do Estado, série 3 ano III 

Nº235 em Fortaleza, 12 de dezembro de 2011. Publicação anexada ao estudo (Anexo B). 
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garante que tal procedimento seja cumprido, principalmente em tempo hábil para 

não trazer prejuízos às populações removidas. Com mais um descumprimento da 

legislação (nesse caso a legislação internacional), que impõe que as novas unidades 

habitacionais sejam entregues no ato das remoções. Além disso, o local dessas 

habitações será definido pelo Estado, o que também não garante o cumprimento da 

legislação quanto à localização de áreas de reassentamentos nas proximidades dos 

espaços desapropriados, a fim de manter os vínculos econômicos e sociais das 

famílias atingidas; 

c) aos que optarem pela indenização, com valor estipulado em no máximo 

40 mil Reais, não será garantido o direito a moradia digna, uma vez que, com esse 

valor dificilmente poderá comprar outra residência na cidade de Fortaleza, muito 

menos na região da cidade onde habitavam; 

d) não há na proposta de lei instrumento que garanta a participação 

popular, ou seja, todas as decisões serão tomadas em instâncias superiores. Ás 

famílias atingidas, atores sobre os quais incidirão a execução da legislação, foi 

vetada possibilidade de ação diretiva junto à elaboração, planejamento e execução 

da legislação. 

Ainda com base na crítica de Rolnik (2011), a Proposta de Lei acaba por 

incitar a instalação dessas famílias em outros espaços urbanos irregulares, por não 

propiciar condições dignas de reassentamentos, com formação de novas favelas e o 

surgimento de novos problemas urbanísticos advindos do não planejamento, e do 

não ordenamento, por parte do Estado. Ressalte-se que tal Projeto de Lei foi 

impetrado na Assembléia Legislativa em regime de urgência, sem espaço para a 

participação pública, em um tema de relevância social, política e econômica para a 

cidade como um todo. 

Buscando contemplar os termos da Lei 15.056, além de diminuir o déficit 

habitacional de Fortaleza e aproveitando o ensejo, o Governo do Estado lança o 

projeto Cidade Jardim I, viabilizado pelo Governo Federal em parceria com o 

Governo do Estado. Este desponta como maior conjunto habitacional da região 

Nordeste integrante do Programa Minha Casa Minha Vida II (MCMV II), com a 

construção de 5.536 unidades habitacionais em 346 blocos organizado em 16 

condomínios, distribuídos em 13 quadras. (ESTADO..., 2012). 
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IMAGEM 5 – Residencial Cidade Jardim I em construção 

 
Fonte: http://novo.fujita.com.br 

 

O empreendimento, sob responsabilidade da Construtora Fujita 

Engenharia, está localizado na Avenida Presidente Costa Silva (Avenida Perimetral), 

ao lado da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), no bairro Prefeito 

José Walter na zona sul da cidade. Apresentará uma área construída total de 

259.354,13 m², ocupando uma área aproximada de 77 hectares na periferia da 

cidade. Composto por blocos com térreo mais 3 pavimentos, contendo 4 

apartamentos por pavimento. Os apartamentos têm área privativa de 43,15 m², 

distribuídos em: sala de estar, dois quartos, banheiro social, cozinha e área de 

serviço16, com valor de 62 Mil Reais por unidade. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Vide Anexo R. 
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IMAGEM 6 – Residencial Cidade Jardim I – bloco de apartamentos 

 
Fonte: http://novo.fujita.com.br/ 

 

“Aquela região será supervalorizada e terá ganho de 100%”, ressaltou o 
diretor do Metrofor17, referindo-se ao condomínio Cidade Jardim, localizado 
no Conjunto Prefeito José Walter, na periferia de Fortaleza. [...] “Temos 
certeza de que as pessoas da comunidade, quando conhecerem o lugar, 
vão querer ir para lá’, apostou.” (LIMA, 2012, p.1). 

 

O Projeto Cidade Jardim I trás solução para algumas questões 

governamentais, saída aparentemente adequada para as pretendidas remoções das 

comunidades do trilho, além de outras remoções de comunidades inseridas em 

áreas de risco. Uma vez executado o Projeto proporcionará moradia para 

aproximadamente 25 mil pessoas em área não valorizada da cidade. A construção é 

de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará 

(SEINFRA)18.  

 

4.3 Marcos sociopolíticos do VLT em Fortaleza: “Veí culo Levando Teus 
sonhos” 19 

 

A obra do VLT Parangaba-Mucuripe em Fortaleza é de longe a obra mais 

‘problemática’ da Matriz de Responsabilidades20 para o evento Copa do Mundo 

                                                 
17 Edilson Aragão, diretor de Desenvolvimento e Tecnologia do Metrô de Fortaleza (Metrofor). 
18 Vide Anexo H. 
19 Frase de Ivanildo, morador da comunidade Lauro Vieira Chaves, publicada no Jornal do Laboratório 

da Universidade Federal do Ceará, Impressões Trilhos, ano 3/ número 15. 
20 A Matriz de Responsabilidades celebradas entre os entes governamentais para definições de 

competências para realização da Copa de 2014 encontra-se anexada ao estudo (ANEXO A). 
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2014, desde o início das obras muitos foram os impasses sobre sua execução. 

Informações e desinformações divulgadas formal e informalmente pelo Governo 

indicam a falta de planejamento e ordenamento que se espera de uma intervenção 

urbanística dessa magnitude. E, ao que tudo indica, o Governo do Estado 

(intencionalmente ou não) subestimou a capacidade de mobilização das 

comunidades inseridas no entorno da Via Férrea. 

Entre os percalços, houve desde ações judiciais (Ministério Público 

Federal - MPF, Ministério Público Estadual - MPE), a conflitos de competência entre 

Governo do Estado do Ceará e Prefeitura de Fortaleza; e entraves diretos entre o 

Governador do Estado (Cid Ferreira Gomes) e moradores de comunidades atingidas 

(Aldaci Barbosa e Jangadeiro), em visitas realizadas sem aviso prévio. 

O conflito de competência entre Governo e Prefeitura ocorreu em relação 

à responsabilidade sobre as desapropriações para implantação da obra, segundo o 

Governo do Estado esta seria de responsabilidade da Prefeitura pela obra ser 

executada na Capital. 

 
“Em setembro de 2012, o governo do Estado se negou a fazer as 
desapropriações, alegando que a responsabilidade seria da Prefeitura de 
Fortaleza (CE), contrariando o que estava assinado na Matriz de 
Responsabilidades da Copa desde 2010.” (SOUZA... 2012). 

 
Anteriormente a isto, em agosto de 2011, o Governador Cid Gomes 

esteve em visita surpresa à comunidade Aldaci Barbosa, no bairro de Fátima; já em 

abril de 2013 foi a vez da comunidade Jangadeiro, na Via Expressa. Nas duas 

ocasiões houve protestos dos moradores contra a desapropriação das casas21. 

Ante a toda problemática, o VLT, como já era de se esperar, é a obra com 

maior atraso contabilizado na Matriz de Responsabilidades. Muito provavelmente, 

pelo decorrer das ações, não será entregue até o Mundial.  

 
“[...] só voltaremos ao trabalho mais forte em 2013. E Espero não encontrar 
conflitos com as famílias. O governo está sendo generoso, magnânimo com 
as avaliações, porque é uma área da União invadida por essas famílias há 
muitos anos", disse o diretor da Metrofor, Edilson Aragão. (SOUZA, 2012). 

 
A Secretaria da Infraestrutura do Estado (SEINFRA) é o órgão estadual 

responsável pela gestão da obra. A estratégia inicial do Governo foi começar a 

construção do VLT nos trechos onde não havia necessidade de remoção da 

                                                 
21 Vide ANEXO N. 
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população22. Porém, conforme matéria de Roberto Pereira de Souza para o Portal 

da UOL, o projeto que teve inicio em 2011 (com obras que efetivamente começaram 

em 02 de abril de 2012) deveria ser entregue em junho de 2013, de acordo com o 

previsto em seu cronograma de execução. Contudo, em novembro de 2012, a obra 

que deveria estar com 70% dos trabalhos concluídos possui apenas 20% do serviço 

executado. 

Em setembro de 2012, o Tribunal de Contas da União (TCU), colocou a 

obra do VLT sob luz amarela por estar com apenas 20% dos trabalhos concluídos. 

“A luz amarela do TCU tinha um foco específico: a obra dependia de 

desapropriações que estavam sendo questionadas na Justiça Federal e a solução 

poderia levar um ‘tempo infinito’”. (SOUZA, 2012). O período poderia ultrapassar o 

estabelecido na Matriz de Responsabilidades. 

Segundo a SEINFRA, em janeiro de 2013, não existiam dados precisos 

sobre o número de imóveis que deverão ser atingidos total ou parcialmente para a 

implantação do VLT, estima-se que este número seja de 2.140. O Órgão 

responsabiliza as comunidades pelo impedimento da realização das avaliações23. 

(ATRASOS...2013)(CAMILA, 2013a). 

A Secretaria afirmou, ao jornal Diário do Nordeste, que ainda em abril de 

2013 existiam problemas nas negociações para as desapropriações no trajeto de 

implantação do VLT. Pois, para essas negociações faz-se necessário um laudo 

técnico, que, segundo a mesma, foi inviabilizado pelos moradores das comunidades. 

(CAMILA, 2013b). Nas 22 comunidades envolvidas existem reclamações sobre a 

falta de informações, e negativas quanto à adesão ao processo de remoções. 

 
“A Seinfra (Secretaria da Infraestrutura do Estado) deu início à obra pelos 
trechos em que não era necessário desapropriar ninguém. À medida que a 
obra foi avançando, percebemos a necessidade de negociarmos com as 
famílias impactadas por este avanço”, detalhou Edilson Aragão, diretor de 
Desenvolvimento e Tecnologia do Metrô de Fortaleza. (ESTADO..., 2012). 

 
A obra para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), na linha 
Parangaba-Mucuripe, em Fortaleza, aproxima-se da área residencial, mas 
moradores dizem que vão permanecer no local e discordam das propostas 
do Governo do Estado sobre a forma de remoção. Há famílias que moram 
no local, nas proximidas da Via Expressa, há mais de 50 anos. [...] Uma das 
alternativas apresentadas pelo governo para abrigar as famílias 
desapropriadas é removê-las para um conjunto habitacional que está sendo 
construído no Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza. Para os 
moradores, uma mudança inviável. ‘Fica muito difícil para mim, é muito 

                                                 
22 Vide ANEXO I. 
23 Vide ANEXO L. 



63 

longe e o meu setor de trabalho é aqui’, diz a dona de casa Giseuda 
Barbosa. Muitos garantem que vão permanecer no local e negam que 
tenham havido qualquer proposta do Governo do Estado para que deixem 
as casas. (G1, 2013, p.1)24. 

 
Os moradores da Trilha do Senhor não concordam com as mudanças. A 
confeiteira Cássia Laurindo, há 40 anos, mora na comunidade e reclama da 
falta de informação. Ela não acha justo a realocação de centenas de 
famílias para um conjunto habitacional no bairro José Walter, a cerca de 17 
km de onde moram.  (CAMILA, 2013a, p. 2). 

 
Documentos, provenientes de estudos realizados com iniciativa das 

próprias comunidades em conjunto com instituições acadêmicas e grupo de 

colaboradores25, contendo alternativas para a obra com a finalidade de redução do 

impacto social foram submetidos à SEINFRA. São algumas delas: metrô 

subterrâneo, modificações no traçado da obra, uso de terrenos (vazios urbanos) 

e/ou imóveis vazios nas proximidades da obra para construção ou realocação das 

comunidades afetadas. 

Apesar da existência/permanência de impasses entre as comunidades 

afetadas e a SEINFRA, quanto às propostas apresentadas, os estudos 

possibilitaram readequação do traçado da obra, reduzindo consideravelmente o 

número de desapropriações, que eram estimadas em 3mil unidades habitacionais, 

para 2mil unidade habitacionais aproximadamente. 

 
“Contudo, segundo o Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica 
Popular Frei Tito de Alencar, o processo de negociação não foi tão simples. 
A advogada Talita Maciel, que acompanha as comunidades no entorno dos 
VLTs desde 2009, afirma que, em geral, as comunidades precisam se 
organizar e viabilizar as reuniões para que o governo faça as negociações.” 
(CAMILA, 2013b). 

 
Relata ainda que: 

 
“O processo é bastante unilateral, e as comunidades estão se organizando 
para fazer o contraponto e mostrar a saída menos impactante. O grande 
problema é a falta de informação. As famílias se sentem ameaçadas e 
sabem das novidades por meio da imprensa. O governo não tem sentado 
para conversar com as comunidades”. [...] “A impressão que temos é que o 
governo pretende reassentar famílias que estão em áreas valorizadas para 
áreas distantes, na periferia da cidade.” (CAMILA, 2013b). 

 
Em Junho de 2013 a ANPTrilhos, associação que representa empresas 

públicas e privadas que fazem transporte de passageiros sobre trilhos, afirmou em 

                                                 
24 Vide ANEXO L. 
25 Mais informações quanto as reivindicações, propostas e posicionamentos das comunidades 

envolvidas podem ser observados nos ANEXOS D, E, F e G deste estudo. 



64 

seu balanço nacional que o VLT de Fortaleza tem poucas chances de ser entregue 

antes da Copa 2014, “[...] segundo previsão da ANPTrilhos, tem ‘potencial para 

operação até o ano de 2018’.” (SILVEIRA, 2013). Na ocasião, apesar do balanço, o 

Governo do Estado negou essa previsão e insistiu que o cronograma do VLT não 

possui atrasos, mesmo este sendo evidenciado pelo andamento nos canteiros de 

obra. 

Dentre os entraves jurídicos que circundam o Projeto VLT de Fortaleza, 

matéria do jornal O Povo de julho de 2013 trás o relato do procurador federal 

Alessander Sales em audiência realizada na 9° Vara da Fazenda Pública, onde 

afirmou que “[...] o projeto concebido não levou em consideração as famílias 

atingidas. Só está levando agora, depois que encontrou resistência. Agora, ele teve 

que voltar atrás e começar de novo.”26 (COSTA..., 2013). 

Ainda em 2013, início de setembro, o Ministério Público Federal no Ceará 

(MPF/CE) ajuizou ação civil pública com pedido de liminar contra a União, o Estado 

do Ceará e a Caixa Econômica Federal (CEF), pedindo a suspensão dos repasses 

de recursos para implantação do VLT até que um Plano de Reassentamento e 

Medidas Compensatórias, elaborado com a participação das comunidades atingidas, 

seja aprovado pela CEF e Justiça Federal. Requerendo ainda a suspensão de todos 

os procedimentos de desapropriação, remoção e reassentamento das famílias 

atingidas. 

Para o MPF a proposta até então oferecida pelo Governo fere o direito à 

moradia digna, não contemplando o reassentamento prioritário nas proximidades 

das áreas afetadas, e que o mesmo não apresentou respostas satisfatórias quanto à 

impossibilidade de reassentamento das famílias, pois não foram realizadas as 

análises dos imóveis vazios no entorno. Além disso, “quanto às indenizações, os 

procuradores afirmam que o Governo do Ceará não demonstra, de forma 

transparente, quais os critérios para determinação dos valores a serem pagos às 

famílias.” (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO CEARÁ, 2013). Outro problema 

apontado é a falta de exatidão no quantitativo de famílias que serão desapropriadas. 

 
Com base no Estatuto das Cidades, os procuradores apontam que o Plano 
de Reassentamento e Medidas Compensatórias deve ter, como conteúdo 
mínimo, estudos que contemplem: 

                                                 
26 Vide ANEXO O. 
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- uma síntese do projeto de intervenção, com a especificação de sua área 
de abrangência, demonstrando corresponder a melhor proposta para 
minimizar os impactos decorrentes de remoções involuntárias; 
- cadastro censitário e diagnóstico socieconômico das famílias afetadas; 
- quantificação e caracterização dos imóveis que serão atingidos; 
- mapeamento dos riscos e impactos negativos decorrentes da intervenção. 
(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO CEARÁ, 2013).  

 
Todavia, em novembro de 2013, a justiça autoriza o acesso do Estado às 

casas das Comunidades Trilha do Senhor e São Vicente de Paula, para 

cadastramento compulsório dos imóveis. Tais imóveis foram declarados de utilidade 

pública pelo Decreto Estadual n° 30.982/2012. A aut orização permite que o Estado, 

mesmo sem consentimento dos moradores, adentre as comunidades e as casas 

para levantamento, medição e avaliação dos imóveis, e para cadastramento das 

famílias. Na ação o Estado alega que as Comunidades citadas estariam 

impossibilitando os trabalhos de cadastramento27. 

Em suma, o Projeto VLT de Fortaleza foi apresentado como um expoente 

importante para a melhoria da mobilidade urbana da cidade, porém pôde ser 

percebido ao longo dessa trajetória de informes e desinformes entre entes públicos e 

as comunidades, que para além da necessidade de mobilidade urbana existe o 

interesse específico nas remoções dessas comunidades para áreas periféricas da 

cidade, uma vez que, as possibilidades de permanência ou realocação nas 

proximidades do local não foram consideradas pelo Estado. 

A criação de Secretaria, a busca por realizar remoções sem um 

planejamento prévio dos impactos, as negociações mediante mobilização das 

comunidades e sob protestos, a proposta de legislação imposta, vem validar os 

conceitos desenvolvidos por Vainer (2007 e 2011), anteriormente citados, de que 

estamos sob a égide de uma cidade de exceções, com uma legislação flexibilizada 

que possibilita legalizar o ilegal, a “legislação de exceção”.  

 
“Os projetos de reassentamento urbano visam retirar as famílias de 
determinadas áreas de Fortaleza – que têm alto valor imobiliário – para a 
Região Metropolitana, com o apoio do Estado e do Município, servindo aos 
interesses de grandes construtoras. [...] as grandes reformas e obras 
urbanas levadas a cabo pelo Governo Cid Gomes, com o financiamento do 
Governo Federal e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
continuam a lógica da ‘indústria do turismo’, [...] que visa tornar Fortaleza 
uma das rotas internacionais dos megaeventos.” (ALVARES, 2013, p. 4). 

 

                                                 
27 Vide ANEXOS C e P. 
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Para tanto são criadas secretarias, políticas, programas, projetos e 

legislações, nos âmbitos dos poderes Executivo e Judiciário, a fim de promover as 

ações demandadas pela iniciativa privada, com investimentos do setor público, em 

nome de projetos que, pelos seus desenhos, buscam muito mais desempenhar uma 

limpeza social e étnica do que propiciar o desenvolvimento urbano igualitário, 

fomentar o crescimento econômico local e possibilitar a realização de um evento 

apreciado (e apreciável) por toda a população brasileira. 
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5 DO ENTORNO À CASA: A (RE)PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBAN O EM 

FORTALEZA 

 

5.1 Organização territorial da cidade de Fortaleza 

 

Com 313, 8 km², Fortaleza é a capital do estado do Ceará, possui 

2.551.806 habitantes, sendo a capital de maior densidade demográfica do país, com 

7.815,7 hab/km², a quinta cidade mais populosa do país, com a terceira maior rede 

urbana do Brasil. É a cidade nordestina com a maior área de influência regional, o 9º 

maior Produto Interno Bruto municipal a nível nacional, importante centro industrial e 

comercial com o 7º maior poder de compra do país. No turismo, alcançou a marca 

de destino mais procurado do Brasil em 2004. (Fontes: IBGE, Censo 2010, 

Estimativa por Municípios 2013, Jornal Diário do Nordeste 2011 e 2013). 

A cidade de Fortaleza, bem como as demais cidades brasileiras, se 

desenvolveu historicamente como sede do capital comercial desde o período 

colonial. A fase de acelerado crescimento econômico estimulou o processo de 

ampliação das relações capitalistas sobre o espaço urbano, desvinculando o homem 

de seus meios de produção (produção agrícola e manufatureira), e o estimulando a 

buscar novas formas de sobrevivência. “Fortaleza é um exemplo típico dessa 

situação. O papel assumido pelo setor terciário justifica em parte seu crescimento e 

a influência que ela exerce sobre um vasto espaço que se estende além dos limites 

estaduais.” (SILVA, 2002, p. 219). 

No entanto, conforme apontam Silva (2002) e Bernal (2004), foram os 

constantes períodos de estiagem associados à falta de investimentos públicos no 

meio rural (em contraposto aos investimentos calcados na Capital transformando-a 

em lócus do desenvolvimento econômico e social do Estado do Ceará) que 

instigaram um intenso processo de migração com vertiginoso crescimento 

demográfico. “O crescimento demográfico da cidade é explicado tanto pelo poder de 

pólo de atração como pelas condições repulsivas de vida em grande parte do interior 

do estado [...].” (BERNAL, 2004, p. 152). Conforme Pequeno (2009), esse 

crescimento demográfico amplia-se no tempo e, em pouco mais de um século, 

Fortaleza passa a fazer parte do rol das cidades com mais de 2 milhões de 

habitantes. 
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IMAGEM 7 – Mapa de Fortaleza 

 
Fonte: www.ceara.com.br 

 

A expansão urbana da Cidade, apesar de não ter advindo de modo 

igualitário, ocorreu gradativamente decorrente do adensamento populacional e da 

crescente instalação de novos meios de produção, trazendo consigo todas as suas 

implicações logísticas e comerciais. Para tanto, áreas ainda não urbanizadas 

passam a incorporar o tecido urbano, acarretando investimentos em infraestrutura 

(gastos públicos) e auferindo a estas um maior valor de mercado (lucro privado). 

(CORRÊA, 1989). 

Conforme Bernal (2004, p. 146) o aparecimento dessas características 

“[...] estaria associado ao processo de urbanização promovido pela substituição de 

importações, com o crescimento mais acelerado das cidades e com o surgimento do 

capital multinacional.”  

 
Fortaleza, na condição de capital, acompanha o processo que atinge todo o 
sistema urbano brasileiro, que se traduz nas transformações rápidas, na 
modificação substancial de sua fisionomia urbana. A cidade expressa em 
sua estrutura, forma e movimento a dinâmica da sociedade nacional 
estando consoante com as transformações decorrentes de medidas 
políticas, econômicas e sociais adotadas no País. (SILVA, 2002, p.216) 
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Entre os anos de 1940 e 1950, Fortaleza apresentou um crescimento 

populacional desordenado promovido pelo estímulo à migração, inicialmente essa 

massa trabalhadora buscou instalar-se nas proximidades dos locais de trabalhos, 

nas primeiras indústrias inseridas na zona oeste, localizadas nas proximidades da 

Avenida Francisco Sá, onde também residia a burguesia local (bairro de 

Jacarecanga).  

Pouco tempo depois, com o desenvolvimento dos meios de transportes 

através da abertura de vias e da instalação da primeira montadora de automóveis, 

parcela significativa da burguesia local transfere-se para o bairro da Aldeota (zona 

leste), buscando distanciar-se das regiões habitadas por populações de menor 

poder aquisitivo, e dos incômodos de ter como vizinhas indústrias que tinham com 

expurgo de suas produções a poluição ambiental. Neste mesmo período o Centro 

(zona norte) abrigava praticamente todas as instituições de comércio e serviços da 

Capital. (BERNAL, 2004). 

No período que compreende os anos de 1950 a 1960, a Cidade registrou 

crescimento populacional de quase 100%, com o surgimento de aglomerados 

urbanos na periferia desprovida de infraestrutura.  

Em 1970 apenas 3% dos habitantes residiam no Centro, enquanto a 

classe média e alta povoa primordialmente o bairro da Aldeota, passando este a ter 

valor simbólico de status e prestígio social; por conseguinte, migram também as 

ofertas de produtos e serviços demandados por esses novos inquilinos. A expansão 

do comércio no bairro retrai o desenvolvimento do Centro, atraindo cada vez mais 

para a zona leste da Cidade as atividades geradoras de renda. 

Ainda nos anos 1970, são iniciadas as construções dos grandes 

conjuntos habitacionais, ficando explicitas as políticas adotadas pelo governo com a 

finalidade de promover a descentralização, essas políticas ganharam expressão e se 

consolidaram na figura dos conjuntos habitacionais construídos inicialmente nos 

limites Sul e Sudeste de Fortaleza. (PEQUENO, 2009) 

Nos anos de 1980, a Cidade tem como estímulo ao seu processo de 

industrialização a guerra fiscal e a precarização do trabalho. Esse fenômeno 

contribuiu para um dinamismo econômico, embora não se tenha observado 

mudanças significativas na sua estrutura produtiva e no padrão de emprego. Nos 

anos de 1980 a 2000, a ocupação dos postos de trabalho em Fortaleza assinala 

para o aumento do emprego no setor de serviços (em todas as áreas), a 
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permanência da participação do emprego industrial, e o decréscimo do emprego 

rural. (PEQUENO, 2009). 

Neste momento a indústria transfere-se para a Região Metropolitana 

(município de Maracanaú, principalmente), levando consigo boa parte da população 

operária que residia em seu entorno, passando estes a morar nos imensos 

conjuntos habitacionais localizados na periferia urbana construídos pelo SNH; 

estimulados pela proximidade locacional das indústrias e pelos baixos custos dos 

imóveis, deixando a zona oeste desocupada e empobrecida.  

Simultaneamente é crescente, também como opção de moradia para as 

classes menos abastadas, a formação de favelas e núcleos constituídos em regime 

de mutirão. Estes processos ampliam a ocupação do território da Cidade com “[...] a 

produção de espaços de segregação social, levando à apropriação dos 

investimentos públicos em infra-estrutura urbana e sistema de circulação e 

transportes.” (PEQUENO, 2009, p.69). 

 
A tal ampliação é aqui representada, quase sempre, pela expressão da 
periferia caracterizada pelos loteamentos clandestinos, pelo processo de 
autoconstrução nesses loteamentos, pelos grandes conjuntos habitacionais 
que ali foram construídos, que seguiam uma tendência iniciada no final dos 
anos sessenta e que perdurou até o final da década de oitenta. (SILVA, 
2002, p.223). 

 
“Enquanto isto, as faixas de população mais bem situadas 

economicamente se deslocam para a Aldeota, mesmo com o encarecimento dos 

lotes, movido pela especulação imobiliária.” (BERNAL, 2004, p. 153). Esse processo 

forte de expansão da zona leste atrai populações de todos os estratos econômicos, 

inclusive a população em vulnerabilidade social, onde se observa o crescimento dos 

imóveis irregulares, ou em situação de favela. No outro extremo, destaca-se o 

surgimento dos shoppings centers fortalecendo o comércio especializado. 

Já nos anos de 1990, com a influência da economia globalizada, da nova 

industrialização e dos investimentos públicos e privados em turismo, novos 

elementos são inseridos no planejamento urbano de Fortaleza, instalam-se 

equipamentos hoteleiros de grande porte “[...] na orla marítima, preferencialmente no 

bairro Meireles e Aldeota, que se fortalecem enquanto nova centralidade.” (BERNAL, 

2004, p. 154). Nas palavras de Silva (2002), as grandes obras de intervenção 

urbanística causaram impacto na paisagem da cidade, contribuíram para a 

reestruturação econômica e a elevaram na hierarquia urbana brasileira. 
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Na cidade moderna seguia-se com a lógica, implementada anteriormente, 

de pulverização do comércio e dos serviços antes localizados no Centro. A 

descentralização ocasionou a relocalização destes principalmente nos bairros da 

zona leste, Aldeota, Meireles e nos bairros adjacentes, com a condensação do 

comércio em lojas de shoppings, a abertura de novas agências bancárias, cinemas, 

teatros. Houve também forte tendência a verticalização residencial e comercial 

nessas áreas, devido à especulação imobiliária proveniente da valorização fundiária, 

com o surgimento de edifícios especializados para consultórios, escritórios, serviços 

públicos e privados; “[...] tudo se reproduz em grande escala e, com muito luxo no 

setor leste da cidade.” (SILVA, 2002, p. 234). 

Ainda na década de noventa iniciam-se as obras para instalação do metrô 

de superfície, o METROFOR, mediante aproveitamento máximo da base e traçado 

do sistema ferroviário já existente, com baixo custo de implantação e com a 

separação do sistema de cargas. O sistema metroviário de Fortaleza deverá 

integrar-se ao sistema de linhas de ônibus da Capital. (SILVA, 2002; BERNAL, 

2004). 

 

IMAGEM 8 – Metrô de Fortaleza 

 
Fonte: www.pge.ce.gov.br 

 



72 

Apesar de todo o processo de descentralização no Centro não houve o 

propriamente dito esvaziamento da atividade econômica, e sim, o seu 

empobrecimento com a saída dos moradores de classe média e alta e dos 

segmentos de mercado destinados para essa faixa de renda. Além disso, parcela 

significativa da população ainda tem nesse espaço sua referência principal de 

comércio. 

A Cidade apresenta transformações estruturais na sua economia, 

marcadamente a partir dos anos 80, apontando para uma tendência similar ao que 

acontece em outras economias metropolitanas, onde não se tendo firmado como 

cidade tipicamente industrial têm avançado como cidade terciarizada. “[...] esta 

tendência não é explicada por um crescimento do denominado setor informal, mas 

por uma taxa elevada de crescimento de unidades comerciais e de serviços, bem 

como pela expansão da economia interna das firmas presentes.” (SMITH, 1994, 

apud PEQUENO, 2009, p. 55). É válido destacar que, no caso de Fortaleza, o 

desenvolvimento do setor terciário não condiz, necessariamente, com a 

modernização da cidade, mas com um ajuste das atividades econômicas ao capital 

financeiro especulativo. 

 
A terceirização, entretanto, não expressa um padrão de modernização como 
ocorre nas cidades mundiais, como reflexo da globalização financeira, mas 
como impactos da abertura comercial no início dos anos 90, que criaram as 
condições favoráveis para o desenvolvimento do turismo e a expansão da 
indústria tradicional. (PEQUENO, 2009, p. 57) 

 
Sendo assim, de acordo com Pequeno (2009), a dinâmica da cidade 

estaria voltada para a terciarização, sua área industrial encontra-se cada vez mais 

descentralizada ocasionando a transferência dessas indústrias para a região 

metropolitana. Porém nestes municípios, apesar do seu crescimento industrial, ainda 

existe a dependência do abastecimento e suprimento de serviços em geral e 

especializados provenientes de Fortaleza. 

 
A rápida expansão de Fortaleza nos anos 1990 parece indicar uma 
consolidação dessa tendência para a formação de um grande pólo regional, 
que tem um raio de influência que se estende do Nordeste Oriental até o 
Norte. A moderna industrialização recente, as obras de infra-estrutura 
urbana voltadas para a atração turística e as modernas vias estruturantes 
vêm contribuindo para aumentar o poder de atração da cidade tanto sobre a 
população interiorana como sobre aquela originária de outros Estados. 
(BERNAL, 2004, p. 155) 

 



73 

Esse desenvolvimento urbano na cidade, de início do século XXI, impôs 

características duais, de um lado a modernização produzindo atratividade para os 

capitais privados com a ampliação das áreas nobres, de outro o agravamento das 

desigualdades sociais com o crescimento desorganizado do contingente 

populacional, o alto índice de segregação e o aumento do número de favelas, 

deixando explícita a estratificação social na composição do tecido urbano, 

delimitando-se os espaços da pobreza e os espaços da burguesia. (BERNAL, 2004) 

Não distante da maioria dos centros urbanos, Fortaleza apresenta em seu 

espaço geográfico a delimitação de áreas físicas consideradas de maior ou menor 

valor, sendo estas decorrentes de investimentos públicos e privados com fins a 

valorização financeira do mercado imobiliário. Essa configuração também é reflexo 

da luta de classes para produção e reprodução das formas de apropriação dos 

ambientes construídos da cidade. 

 
» Classes mais abastadas – Concentradas em Fortaleza, nos bairros da 
Aldeota, Meireles, Mucuripe, Varjota, Fátima e no eixo da Washington 
Soares. 
» Classes médias – dispersas no espaço, com participação em áreas 
nobres, de classe média e popular. 
» Classes menos abastadas – Concentradas em antigas áreas industriais 
de Fortaleza e nas proximidades dos distritos industriais da Metrópole, em 
Maracanaú, Pacajus, Horizonte e Aquiraz. (PEQUENO, 2009, p. 18) 

 
Bernal (2004) destaca duas formas de espacialização no território 

urbanístico, no primeiro a demarcação física do centro ou da centralidade dos 

territórios urbanos com investimentos em infraestrutura, e a periferia com menor 

aporte de investimentos. “Isto seria conseguido através de uma segregação 

socioespacial muito acentuada” (BERNAL, 2004, p. 146). Em uma segunda forma 

identificam-se nichos de periferização diluídos nos centros urbanos. “Nestas 

condições, a segregação se caracterizaria não simplesmente por apartação, [...] mas 

por ligação entre grupos sociais de poder aquisitivo muito diferente [...].” (Ibidem, p. 

147). 

 
“Semelhante a isto, encontramos em Fortaleza formas de convivência entre 
vários segmentos da estrutura social, com a incrustação de favelas em todo 
o espaço dos bairros burgueses, sendo largamente utilizados nas 
residências destes bairros os serviços domésticos ofertados pelos 
moradores das favelas. A segregação social se apresenta, assim, no 
mesmo espaço de convivência e de forma bastante utilitária.” (BERNAL, 
2004, p. 147) 
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A crescente pauperização da população, bem como a distancia de 

moradias regulamentadas, serviram de estímulo para o aumento da autoconstrução, 

do aluguel de cômodos e da co-habitação. Destacando-se as autoconstruções em 

áreas de risco e/ou sem infraestrutura urbana, com o uso de materiais impróprios 

que não oferecem à construção condições adequadas de habitação.  

Segundo Pequeno (2009), cerca de 12% da população de Fortaleza 

afirma ter construído sua casa em terreno que não seja de sua propriedade, algo em 

torno de 70 mil unidades habitacionais. Vale ressaltar que, provavelmente, os 

valores sejam ainda mais expressivos, uma vez que, esse quantitativo é relativo a 

moradores que assumidamente declaram ter construído suas habitações de forma 

irregular. 

Em uma análise baseada em dados quantitativos de unidades 

habitacionais versus unidades familiares a cidade não apresentaria déficit 

habitacional, ou este seria quase nulo, pois dos mais de 77 mil imóveis que são 

estimados para suprir essa carência, 70 mil encontram-se desocupados, ou seja, 

teoricamente disponíveis. Todavia estes são quase que em sua totalidade imóveis 

privados, destinados à demanda solvável, à obtenção de renda e à especulação 

imobiliária. A expansão do mercado imobiliário para a população de maior poder 

aquisitivo, também causa reflexos nessa realidade contraditória. 

 
[...] em Fortaleza, 18% da população vive irregularmente. São 396.370 
pessoas distribuídas em 509 aglomerados habitando uma área total de 
3.143,7 ha. Os dados estão na pesquisa Aglomerados Subnormais / 
Informações Territoriais, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a partir de dados do Censo Demográfico 2010. 
(CEARÁ..., 2013). 

 
Os números mostram que a população com baixa renda não tem tido 

acesso a terra urbanizada, buscando portanto as ocupações irregulares. As políticas 

públicas formuladas pelos governos têm sido pouco efetivas no que se refere ao 

aprovisionamento de habitações, na urbanização de assentamentos subnormais e 

no planejamento urbano. 

Nos ditos assentamentos subnormais localizados em bairros mais 

centrais, mais valorizados mercadologicamente, observa-se um acentuado processo 

de autoverticalização decorrente de uma nova geração nascida na favela, pela falta 

de recursos para aquisição de novas moradias, gerando assim altos percentuais de 

co-habitação. (PEQUENO, 2009). 
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Reconhecidos como verdadeiros espaços da resistência na cidade, 

algumas áreas de ocupação ainda remanescem em bairros valorizados, assim como 

naqueles onde as novas frentes de expansão do capital imobiliário continuam 

crescendo. Essas áreas têm sido o alvo preferencial das ações do Poder Público 

Estadual e Federal, e estão quase sempre associadas a projetos denominados 

estruturantes, especialmente voltados para o turismo e para as empresas 

imobiliárias. Como parte integrante das operações urbanas consorciadas as áreas 

de ocupação bem localizadas, desde o inicio dos anos 90, passam por processos 

progressivos de remoção e reassentamento; em terrenos mais distantes ou nas 

proximidades, sendo parcialmente atendidas com obras de urbanização. 

(PEQUENO, 2009). 

Esses processos de segregação social vêm motivando a ascensão de 

conflitos na cidade. Mais recentemente, diante da mobilização promovida por 

movimentos sociais e ONGs em defesa destas comunidades, tem se verificado uma 

maior sensibilização por parte do poder público, bem como, uma maior 

compreensão dos habitantes daquelas áreas quando os seus direitos sobre suas 

moradias. 

 
“[...] os direitos sociais vão sendo reconhecidos por uma parcela 
representativa da população urbana que se organiza em sindicatos e 
associações de moradores e começa a reivindicar o direito sobre o espaço 
da cidade. Passeatas, atos públicos e outras formas de mobilização 
ocorrem em Fortaleza com freqüência, como manifestação das 
organizações populares que vêm florescendo e colocando-se como atores 
sociais que lutam pelo direito à cidade. (BERNAL, 2004, p. 160). 

 
5.2 A (re)produção do espaço urbano: atores e ações  na zona leste da Cidade 

 

Como citado anteriormente, a produção do espaço urbano é orientada 

pela lógica da acumulação capitalista, influenciada pelo capital multinacional. Esse 

sistema de produção sofre influência direta de luta de classes e/ou luta de interesses 

de grupos constituídos, sendo resultante destas as formas de uso, ocupação e 

apropriação do espaço urbano. 

Costa (1988 apud BERNAL, 2004) e Corrêa (1989) indicam como atores 

diretos desse sistema: os habitantes da cidade, o setor imobiliário e os 

incorporadores e empresários da construção civil. Os habitantes da cidade 

consomem e produzem o espaço em medidas distintas, conforme sua posição 
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social, porém independente da classe social esses atores exercem pouca influência 

sobre a produção do espaço, se comparados aos demais, pois para estes a terra 

possui valor de uso bem superior ao seu valor de troca. Os proprietários fundiários, 

os incorporadores e os corretores imobiliários são os principais produtores do 

espaço, estes se utilizam da terra urbanizada com fins a obtenção de lucro através, 

principalmente, da especulação imobiliária. 

Entretanto, apesar de exercer forte influência sobre o espaço urbano o 

setor imobiliário não possui a capacidade de regulamentá-lo, esse papel é destinado 

ao Estado. Este direciona a expansão da cidade através de investimentos em 

infraestrutura e equipamentos urbanos, produção de unidades habitacionais, 

homologação e fiscalização de legislações específicas.  

Observe-se que para o Estado capitalista a terra urbanizada possui tanto 

valor de uso quanto valor de troca, sendo ele também significativo proprietário 

fundiário. “Daí porque o Estado, ao associar-se aos interesses privados dos agentes 

imobiliários, coloca a implantação daqueles serviços geralmente nas áreas de 

população de maior poder aquisitivo, isto é, zona leste e sudeste da cidade.” 

(BERNAL, 2004, p.162). 

 
Assim, o setor empresarial direciona o crescimento da cidade para as zonas 
leste e sudeste, com a implantação de indústrias, de estabelecimentos de 
ensino superior e de centros comerciais, além da abertura de novos 
loteamentos pelos grandes proprietários de terra [...], dando origem a novos 
bairros – Dionísio Torres, Papicu, Edson Queiroz, Cocó, Água Fria. 
(BERNAL, 2004, p. 162) 

 

A zona leste encontra-se localizada na porção litorânea ao leste do centro 

tradicional, e nos bairros circunvizinhos. Compreende áreas com maior 

homogeneidade no padrão arquitetônico, condizente com o alto nível de renda da 

sua população. Composta por ambientes residenciais com eixos viários bem 

desenvolvidos, que possibilitam melhores condições de mobilidade e acessibilidade, 

e serviços e comércios de melhor qualidade. (PEQUENO, 2009). Apresenta intenso 

processo de verticalização e preenchimento de vazios urbanos.  

Conforme Bernal (2004), pesquisa comparativa realizada em 2001 

demonstra que 32% dos imóveis disponíveis para venda em Fortaleza localizavam-

se nos bairros Aldeota e Meireles, apesar da saturação urbana e do valor elevado do 

seu metro quadrado, no somatório total dos bairros da capital, a zona leste dispunha 

de 45% dos imóveis disponíveis. 
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A zona leste da cidade figura, no espaço urbano desta capital, como 

centro de atratividade econômica e social. Nela encontram-se a maior quantidade de 

empresas do setor terciário, bem como, uma grande quantidade de postos de 

trabalho. O que torna esse espaço extremamente atrativo para todas as classes 

dessa sociedade, para as classes alta e média representa um centro de consumo de 

produtos e serviços, enquanto para as classes baixas centro de emprego e renda. 

Somam-se a isso os altos níveis de investimento públicos, principalmente em 

infraestrutura e mobilidade urbana, tornando essa área de extrema importância no 

contexto socioeconômico da cidade de Fortaleza. 

 

5.3 Vizinhos díspares: a Aldeota e a Comunidade Tri lha do Senhor 

 

“No percurso histórico de formação de Fortaleza, é possível constatar o 

processo que fez da cidade [...] uma das mais desiguais. Um crescimento urbano 

que em mais de um século segregou ricos e pobres e relegou as políticas de 

habitação à higienização social.” (ALVARES, 2013, p.1). Em Fortaleza, assim como 

em diversas cidades, o espaço urbano apresenta-se estratificado, existem espaços 

para ricos e espaços para pobres. Essa construção sócio-histórica é demarcada 

fisicamente pelos bairros da capital. A elite local seleciona um espaço ‘pra chamar 

de seu’ e a partir daí serviços públicos vão sendo destinados para que este espaço 

seja o mais adequado possível, oferecendo aos seus moradores as melhores 

condições de vida que uma metrópole emergente possa proporcionar. 

 
“Em 1970, a SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) 
possibilita às elites de Fortaleza migrarem em definitivo para a Aldeota, 
fugindo assim da pobreza do litoral oeste e das indústrias do Centro, 
transferindo para o novo bairro os negócios de maior importância da cidade. 
Os novos símbolos da ocupação dessa elite em Fortaleza são a 
verticalização da cidade e a construção de shopping centers.” (ALVARES, 
2013, p. 3). 

 
O bairro Aldeota localiza-se na zona leste da Capital, é integrante da 

Secretaria Regional II28. Contribuiu sobremaneira para a expansão desta área da 

                                                 
28  A Secretaria Executiva Regional (SER) II é formada por 20 bairros, onde moram 325.058 pessoas. 

O grande objetivo da Regional II é reduzir os desníveis sociais entre seus bairros. Abrange a 
Aldeota, bairro com grande adensamento comercial e de serviços, responsável por importante fatia 
da arrecadação municipal. Os bairros da SER II são: Aldeota, Cais do Porto, Cidade 2000, Cocó, 
De Lourdes, Dionísio Torres, Engenheiro Luciano Calvalcante, Guararapes, Joaquim Távora, 
Manuel Dias Branco, Meireles, Mucuripe, Papicu, Praia de Iracema, Praia do Futuro I e II, Salinas, 
São João do Tauape, Varjota, Vicente Pinzon. Fonte: Prefeitura de Fortaleza. Disponível em: 
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cidade, e estimulou a especulação imobiliária daquela região, tornando-a pólo 

atrativo gerador de intensos fluxos viários na cidade. Exatamente por isso possui 

valor simbólico para os moradores da Capital, sendo dotado de status de área 

elitizada. 

 

IMAGEM 9 – Mapas das Regionais de Fortaleza 

 
Fonte: www.ipece.ce.gov.br 

 

Dentre os corredores comerciais do bairro destaca-se a Avenida Santos 

Dumont, principal eixo leste de expansão da cidade, possibilitando a ligação deste 

com alguns outros bairros da região (Varjota, Papicu, Cocó, Dunas e Praia do 

Futuro). 

 
A terceirização de atividades na Aldeota contribuiu para uma explosão do 
número de empresas de serviços modernos do tipo cadeias fast-foot e 
outras mais, que se abrigam nos shopping centers, centros-comerciais e 
espaços das grandes corporações (Potenza, Torre Santos Dumont, 
Manhattan e outras). (BERNAL, 2004, p.168). 

 

                                                                                                                                                         
<http://www.fortaleza.ce.gov.br/regionais/regional-II>. Acesso em: 12 dez 2013. 
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No eixo da Avenida Dom Luiz encontra-se edificações com predominância 

da arquitetura pós-moderna, abrigando shopping centers e torres de negócios. De 

extrema relevância para o desenvolvimento da região. A construção do Shopping 

Center Iguatemi29 em 1982, e sua ampliação em 1992, teria iniciado um intenso 

processo de valorização, uso e ocupação do solo em seu entorno, “propiciando 

aumento acentuado do comércio ao longo das principais vias de acesso à área e 

seu prolongamento [...]”. (SILVA, 2000 apud BERNAL, 2004, p. 159). 

Dentro do ‘plano de desenvolvimento urbano do capital imobiliário’, não 

era esperada/ adequada/ estimada a inserção de grupos não-solváveis nestas áreas 

nobres da cidade. Possivelmente, subestimou-se o poder de atratividade que este 

tipo de espaço causa nos moradores da cidade que, mesmo impossibilitados de 

comprar o ‘produto cidade’ apresentado na vitrine, instalam-se em áreas menos 

ocupáveis: becos, vielas, margens de rios, margens das vias férreas.  

Além do que, superestimou-se o poder de ação do processo de 

gentrificação, através do qual se espera que comunidades menos abastadas após 

tornarem-se vizinhas de áreas nobres tendam a vender (ou deixar) seus espaços em 

busca de áreas onde possam consumir os serviços urbanos do entorno. 

A Comunidade Trilha do Senhor é exemplo disto, existente na zona leste 

muito antes desta ser ‘elitizada’, perdurou no espaço em detrimento do tempo. Deste 

modo, constitui espaço peculiar e instigante no cenário urbano de Fortaleza, 

encontra-se completamente inserida em uma das áreas mais nobre da Capital. 

Desenvolveu-se sob o olhar das grandes edificações que a circundam, sob o crivo 

do capital imobiliário, e a sombra da especulação e espoliação urbana. Inserida 

geograficamente no bairro Aldeota, situa-se no quadrante que compreende a Av. 

Santos Dumont e a Av. Padre Antônio Tomás; a Via Expressa e a Rua Marechal 

Rondon; e está localizada em um terreno público, com parte deste terreno 

identificado como área de risco em decorrência da proximidade com a linha do trem.  

 

 

 

 

 

                                                 
29  Shopping Iguatemi, o maior Shopping da Cidade, localizado na Avenida Washington Soares, 85 - 

Cocó  Fortaleza - CE, a 2 km da Comunidade Trilha do Senhor. 
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IMAGEM 10 – Mapa Comunidade Trilha do Senhor 

 
Fonte: maps.google.com.br / marcação própria 

 

Tendo em suas proximidades escolas públicas (Escola Estadual Renato 

Braga) e privadas, postos de saúde (Centro de Saúde Miriam Porto Mota) e 

hospitais da rede pública (Hospital Geral de Fortaleza) e privados (Hospital São 

Matheus), Parque Ecológico do Cocó, Shopping center’s (Iguatemi, Del Passeo, 

Aldeota, Avenida), Centro Comercial Park Side, Agência do Sistema Nacional 

Empregos (SINE), Procuradoria Regional do Trabalho, Terminal de integração de 

ônibus urbano do Papicu, além de diversos restaurantes, supermercados, lojas de 

materiais para construção e reformas, clínicas médicas, cabeleireiros, padarias, 

academias, farmácias, dentre outros. 

Em suma, com relação à localização espacial da Comunidade na cidade, 

a mesma desfruta de todos os benefícios destinados aos cidadãos que ocupam uma 

área nobre nas grandes metrópoles modernas: a acessibilidade a produtos e 

serviços de qualidade nas mais diversas áreas (cultura, lazer, esporte, emprego, 

saúde, educação, etc.). Apesar de todas essas beneficies não estarem inseridas no 

espaço físico da Comunidade, encontram-se em no seu entorno imediato, tendo sua 

acessibilidade garantida pela capacidade de consumo dos moradores em questão30. 

                                                 
30 Vide capítulos posteriores. 
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A história dessa Comunidade está gravada na trajetória de seus 

moradores, e é uma parte singular da história de Fortaleza, não havendo registros 

oficiais da mesma. Sendo assim, a descrição de fatos que se seguem são 

resultantes de relatos obtidos durante as visitas ao local, nas entrevistas com os 

moradores e durante as observações, onde se buscou adquirir um histórico daquela 

Comunidade. 

Os primeiro moradores chegaram ao local no final da década de 1930 e 

início de 1940, tendo o marco de sua organização social e política no final da década 

de 70 com a instituição do Centro Comunitário Irmã Maria José Lopes. Os primeiros 

moradores relatam que só existia ‘trilho e mato’, o espaço geográfico caracterizava-

se pela presença de morros, dunas, riachos e salinas. A única avenida do bairro era 

a Av. Virgílio Távora, denominada nesse período de Av. Estados Unidos, local de 

acesso ao transporte coletivo. 

Esses moradores, em sua maioria vindos do interior do Estado do Ceará, 

eram pessoas de classe social menos abastadas que, fugindo dos intensos períodos 

de seca e da falta de investimentos públicos no meio rural, procuravam a cidade 

pela sua atratividade social e econômica, na busca por melhores condições de vida. 

E não tendo como adquirir imóvel regularizado e localizado na cidade formal, 

construíram suas moradias em áreas menos valorizadas, de modo informal, e em 

regime de autoconstrução e/ou mutirão. 

As casas eram erguidas paralelas à linha do trem, em área considerada 

de risco, produzidas com taipa e cobertas com palha. Essas unidades habitacionais 

eram dispostas no espaço de forma aleatória, seguindo como orientação apenas a 

linha do trem, espaço que hoje tem características de logradouro, sendo conhecido 

como Rua do Trilho ou Via Férrea. Inicialmente localizavam-se distantes umas das 

outras, mas com a constante chegada de novos moradores esses espaços vazios 

foram sendo preenchidos até chegar ao que observamos hoje: autoconstruções de 

casas geminadas. 
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IMAGEM 11 – Comunidade Trilha do Senhor 

 
Fonte: www.facebook.com/comunidadesdotrilho 

 

Na época o trem conhecido como Maria Fumaça31 utilizava como 

combustível a queima do carvão, soltando brasas, o que, por decorrência da 

proximidade entre o trilho e as casas cobertas de palha, configurava-se como um 

risco, alguns moradores chegavam a jogar água nas palhas a fim de evitar 

incêndios. A orientação da então companhia ferroviária RFFSA32 foi para que fosse 

feita a substituição do material, o que ocorreu gradativamente com o 

desenvolvimento do local pelos moradores, substituindo não só a palha como a taipa 

por alvenaria. 

 
A gente pegava ônibus aqui era na Av. Estados Unidos, eu chegava tarde 
tinha que pegar era taxi. Tudo aqui era barraca de palha. O presidente da 
estrada de ferro falou pro povo colocar telha, porque aqui acolá tinha um 
barraco que pegava fogo por conta das fuligens da Maria Fumaça. Então ao 
invés de tá indenizando casa por casa que pegava fogo autorizou o povo a 
colocar telha. (E. A. M. 91 anos de idade, residente na Comunidade há 67 
anos). 

                                                 
31  O ramal ferroviário que liga Parangaba ao Mucuripe foi aberto em 1891, a partir da estação de 

Parangaba, no tronco da Estação Ferroviária de Baturité. O ramal funciona até hoje, atendendo à 
Companhia Ferroviária do Nordeste. Trens de passageiros acabaram já há muitos anos. Fonte: 
http://www.estacoesferroviarias.com.br/ce_crato/mucuripe.htm. 

32  Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. 
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Inicialmente não havia acesso à rede de energia elétrica e a água 

encanada, as roupas eram lavadas dentro do Rio Cocó, os habitantes carregavam 

as bacias na cabeça para ir lavar roupas, enquanto a água para o consumo humano 

era proveniente de bombas d’águas instaladas nas proximidades. 

 
Cada um dava um dia de serviço, e foi indo tipo mutirão. Assim, um fazia 
uma coisa outro fazia outra. Quando a gente chegou aqui não existia nada, 
só existia pobre por aqui essa coisa de rico não tinha não, aí os ricos vieram 
tomar o lugar dos pobres, quando os ricos vieram pra cá os pobres já 
moravam aqui há muito tempo. Isso tudo aqui era coisa abandonada, não 
tinha energia elétrica, nem água, a gente pegava água em um chafariz que 
tinha lá na Avenida Engenheiro Santana Júnior, ia por dentro dos matos. 
Era cheio de buracos, não tinha calçamento, esse terreno alí era só de 
cajueiros, manga, a gente pulava o muro pra pegar as mangas. Aí onde tem 
esses apartamentos eram casinhas de palha de coqueiro e tábua coberta 
com surrão. Não existiam ricos por aqui. A água era no chafariz no Parque 
do Cocó, lavava roupas lá em uma corrente que tinha por lá, agora não 
pode mais passar pra lá. O comércio aqui era muito complicado, por aqui só 
um quilinho de arroz, de feijão, se quisesse comprar coisa grande mesmo 
tinha que ir pro Centro, não tinha esses mercadinhos que tem hoje. Quando 
ia pro Centro tinha ônibus, mas muita gente ia de pés, tinha gente que 
usava bicicleta. Não existiam ruas, era terra dura, barro mesmo, quando 
chovia ficava aquele lameiro. (M. L. A. 64 anos de idade, residente na 
Comunidade há 48 anos). 

 
Os habitantes do local sentiram a necessidade de se organizar para obter 

melhorias, ainda que estas fossem provenientes de recursos próprios da 

Comunidade. Além disso, a reivindicação dos serviços públicos de forma coletiva 

garantiu sua acessibilidade, hoje praticamente 100% da Comunidade possui acesso 

à rede de energia elétrica e a água encanada. Enquanto o serviço de saneamento 

básico atende em média a 76% das casas, não sendo estendido, aparentemente, 

por inviabilidade técnica do terreno33. 

A organização de forma mais institucionalizada, segundo alguns 

moradores, se deu após as primeiras desapropriações/remoções, por ocasião da 

construção do Terminal do Papicu e da Via Expressa. A partir de então começaram 

a perceber todo o contexto socioespacial que os posicionava em uma área 

privilegiada da Cidade. Perceberam que através da união, da busca por 

ações/reivindicações realizadas coletivamente (em comunidade), teriam melhores 

condições para resistência a pressão intensa da especulação imobiliária na área. 

Sendo assim fundaram uma associação de moradores e construíram um 

Centro Comunitário. A associação de moradores era composta por mais duas 

                                                 
33    Dados obtidos pela pesquisa de campo em questão. 
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comunidade das adjacências Dom Oscar Romero e São Vicente de Paula34, 

possuindo CNPJ e regimento, mas essa acabou não vigorando por questões 

burocráticas, de qualquer forma as ações sociais preconizadas por essa associação 

continuaram a ser desenvolvidas na Comunidade. 

O Centro Comunitário Irmã Maria José Lopes tem 35 anos de existência, 

e está localizado na Rua Marechal Rondon, nº 319, seguindo por toda a 

profundidade do quarteirão e chegando as margens da via férrea, próximo à Via 

Expressa. São duas casas adquiridas pela Comunidade, composto por salas e área 

de convivência, onde são realizados cursos, festas e reuniões. O espaço é utilizado 

para várias finalidades, não só pelos moradores da Comunidade, como também por 

moradores da Comunidade vizinha Dom Oscar Romero. No local também já 

funcionou uma creche, mantida pela Prefeitura, que atendia cerca de 80 crianças 

das duas comunidades. 

No espaço existe uma pequena área aberta com o cultivo de uma 

hortinha comunitária, salas e uma área de convivência utilizada para as aulas de 

artes, oficina de artesanato com material reciclável, balé e Muai Tay, dentre outros. 

O espaço é simples e bem cuidado, onde percebe-se o zelo dos moradores pelo 

local. 

A Capela Nossa Senhora das Graças, com 24 anos de existência, e a 

pracinha estão localizadas na Rua Marechal Rondon nº313, e foram também 

construídas pela Comunidade, após muita luta e reivindicação pela área que foi alvo 

de ações jurídicas que perduraram por 15 anos, tendo como beneficiários da causa 

os moradores da Comunidade.  

 

 

 

 

                                                 
34  Dom Oscar Romero e São Vicente de Paula são Comunidades que também serão removidas para 

a implantação do Projeto VLT, localizadas na zona Leste, área nobre de Fortaleza. Essas três 
Comunidades guardam relações sociais entre si. A São Vicente de Paula possui menos ações 
conjuntas por localizar-se um pouco mais distante das outras duas. No caso da Dom Oscar 
Romero e Trilha do Senhor a proximidade possibilitou várias formas de interação: “boa parte das 
crianças da catequese (que funciona no Centro Comunitário)  é da Dom Oscar Romero, e na 
escolinha da Dom Oscar Romero a maioria das crianças que estudam lá é daqui da Comunidade 
da Trilha, por isso que eu digo que é bem dividido. Depende da demanda. Os jovens também  da 
Dom Oscar Romero  é catequista aqui; é assim, cada um dá o que tem pra manter.” (R.C.L.S. 40 
anos de idade, residente na Comunidade há 40 anos). 
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IMAGEM 12 – Capela Nossa Senhora das Graças 

 
Fonte: www.estadao.com.br 

 

Conforme relatos, o terreno onde está localizada a Capela era destinado 

para depósito de lixo e nos períodos chuvosos alagava. Anteriormente a sua 

construção um grupo imobiliário iniciou a edificação de um imóvel no local, seria 

mais um edifício de apartamentos residenciais complementando um condomínio 

com dois blocos já construídos, mas a Comunidade reagiu desconstruindo os 

alicerces da edificação: 

 
“O grupo já tinha cercado, nós butemos a baixo, eles queriam tomar o 
terreno, nós combinamos na comunidade e foi dia e noite vigiando e eles 
diziam que iria passar o trator com nós lá. E nós dizia que se mandasse o 
trator aqui nós quebrava o trator.” (E. A. M. 91 anos de idade, residente na 
Comunidade há 67 anos). 

 
Em meio a várias disputas fundiárias a Capela foi construída, e durante 

todo o processo os moradores precisaram fazer vigília no local para que a área não 

fosse ocupada/tomada. A obra foi realizada com recursos próprios arrecadados na 

Comunidade, através de doação de moradores dos condomínios vizinhos e na 

promoção de festas e quermesses com fins lucrativos.  
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IMAGEM 13 – Apresentação artística – Capela Nossa Senhora das Graças 

    
Fonte: www.facebook.com/comunidadesdotrilho 

 

A nomenclatura “Trilha do Senhor” foi escolhida pela localização das 

casas as margens de via férrea (Trilha), e pela religiosidade de seus moradores 

(Senhor). Uma das características mais marcantes dessa Comunidade é a crença 

religiosa, muitos dos entrevistados citaram a Igreja ou atividades relacionadas à 

religiosidade (como catecismo), quando questionados sobre sua participação 

comunitária. Católicos em sua maioria, os moradores da Comunidade Trilha do 

Senhor, compartilham ativamente das ações da Capela, desde a organização da 

missa à realização de eventos religiosos e culturais como quermesses, procissões 

apresentações de danças, etc. 
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IMAGEM 14 – Apresentação artística – Capela Nossa Senhora das Graças 

    
Fonte: www.facebook.com/comunidadesdotrilho 

 

Aliás, a Igreja Católica está amplamente inserida no histórico da 

Comunidade com notória participação política-educacional, com um trabalho de 

orientação social junto aos moradores, no incentivo a reivindicação de seus direitos 

enquanto cidadãos e no apoio à luta pela permanência das casas na Comunidade. 

Mesmo antes da construção da Capela as celebrações já eram realizadas na rua.  

Foram colhidas falas de moradores apontando a Igreja como responsável 

pela aquisição do Centro comunitário da Comunidade, segundo contam foi a Irmã 

Maria José quem adquiriu o imóvel que posteriormente foi doado à Comunidade. O 

espaço era destinado ao desenvolvimento de ações de evangelização, o que ocorre 

até hoje, pois neste são realizadas as atividades dos grupos de catequese 

(Eucaristia, Crisma, Pré-jovens, Grupo da terceira idade). Além das demais 

atividades supracitadas. 
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IMAGEM 15 – Abraço simbólico na Capela Nossa Senhora das Graças em comemoração aos 
seus 24 anos de fundação 1. 

    
Fonte: Rita de Cássia Laurindo Sales 

 

IMAGEM 16 – Abraço simbólico na Capela Nossa Senhora das Graças em comemoração aos 
seus 24 anos de fundação 2 

    
Fonte: Rita de Cássia Laurindo Sales 

 

Essa relação ‘político-religiosa,’ demonstrada fortemente na fala dos 

moradores, também acaba por ocasionar uma relação de antipatia aos não adeptos 

da religião católica, os moradores que seguem outras religiões, principalmente 

evangélicos, acabam por distanciarem-se das questões políticas e comunitárias por 
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associá-las à questões religiosas. Destaca-se aqui a desproporcionalidade 

quantitativa entre as diversas religiões, pois maior parte dos moradores denominam-

se católicos.  

Nas observações, pôde-se identificar a notória capacidade de articulação 

e mobilização dessas pessoas, mesmo não possuindo adesão integral dos 

moradores a maior parte deles participa das ações sociais, políticas e religiosas 

naquele âmbito. Seja com trabalhos comunitários, participação em ações públicas 

coletivas, em cursos, estudos ou reuniões internas da Comunidade, ou até em rodas 

de conversas ao ‘pé do portão’, ou nas calçadas pouco existentes. 

Surge dessa capacidade de articulação da Comunidade Trilha do Senhor, 

em conjunto com outras 16 comunidades ameaçadas de remoção para a 

implemantação do VLT em Fortaleza, o Movimento de Luta em Defesa da Moradia 

(MLDM), que é um movimento social urbano composto por moradores das 

comunidades com o apoio de algumas instituições da sociedade civil (Organização 

da Resistência Libertária – ORL, Comitê Popular da Copa em Fortaleza, Núcleo de 

Assessoria Jurídica para a Comunidade – NAJUC, dentre outros), e de profissionais 

que se sensibilizam com a causa. 

 
“Somos cidadãos e cidadãs, trabalhadores e moradores das Comunidades 
do Trilho que também constroem essa cidade, temos os nossos direitos. 
Como milhares de fortalezenses, com a força de nosso braço e o suor de 
nosso rosto ajudamos a edificar as suas riquezas.”35  

 
O MLDM tem por objetivo garantir o direito à moradia digna de todos os 

moradores das comunidades dos trilhos. Através de manifestações públicas tem 

demonstrado ao Governo do Estado, e a sociedade como um todo, que as 

comunidades posicionam-se de forma contrária a implementação do VLT da forma 

como esta sendo imposta. É um movimento organizado de resistência às ações 

impostas pelo Estado, que desde o início de 2010 vem buscando um canal de 

comunicação e articulação entre sociedade civil e poder público. Trouxe a público, 

através das redes sociais e mídias locais, nacionais e internacionais, a problemática 

das remoções. 

Dentre suas diversas ações podemos citar: o impedimento a empresas 

terceirizadas de adentrarem as comunidades para executarem cadastramento das 

                                                 
35 Fonte: http://wwwcomunidadesdotrilho.blogspot.com.br/search?updated-min=2010-01-
01T00:00:00-08:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00-08:00&max-results=4 
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famílias, marcação e avaliação dos imóveis; fomento de assembléias com 

moradores, reuniões, manifestações, fechamento de vias, participação em espaços 

de debates dentro e fora das comunidades; requerimentos ao Ministério Público 

Federal e as Defensorias Públicas que resultaram em ações judiciais.36 

 

IMAGEM 17 – Passeata Movimento de Luta em Defesa da Moradia (MLDM) 1 

    
Fonte: www.facebook.com/comunidadesdotrilho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Maiores esclarecimentos quanto a objetivos, pautas, conquistas, composição e reivindicações do MLDM 

podem ser conferidos nos Anexos D, E, F e G. 
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IMAGEM 18 – Passeata Movimento de Luta em Defesa da Moradia (MLDM) 2 

 
Fonte: www.facebook.com/comunidadesdotrilho 
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6 NO TRILHO – PESQUISA, ESPAÇO E ATORES  

 

6.1 O método, o campo, os sujeitos da pesquisa 

 

6.1.1 Perspectiva epistemológica e metodológica 

 

Appolinário (2004), citando Max Weber, enfatiza que nas ciências sociais 

os métodos deveriam apresentar caráter compreensivo e interpretativo, 

determinando assim o uso da hermenêutica. O autor cita ainda Martin Heidegger e 

Hans-Georg Gadamer, quanto à impossibilidade de acesso direto do pesquisador ao 

objeto pesquisado: “[...] toda observação da realidade é necessariamente mediada 

por nossos valores, crenças e idéias pessoais. Logo, nosso acesso à realidade não 

é objetivo, mas antes hermenêutico [...]” (APPOLINÁRIO, 2004, p. 107).  

Durante a pesquisa é de suma importância a percepção da interpretação 

do objeto sob a perspectiva do pesquisador. “A pesquisa constitui-se num 

procedimento racional e sistemático, cujo objetivo é proporcionar respostas aos 

problemas propostos. Ao seu desenvolvimento é necessário o uso cuidadoso de 

métodos, processos e técnicas.” (DIEHL; TATIM, 2004, p. 47). Complementando 

com as palavras de Gil (1999), podemos definir a pesquisa social como: “[...] 

processo que, utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos 

conhecimentos no campo da realidade social.” (GIL, 1999, p. 42).  

A pesquisa avaliativa como uma tipologia de pesquisa social aplicada, 

utiliza-se de métodos e técnicas da pesquisa social de forma sistemática. “Incluem 

necessariamente uma dimensão técnico-metodológica e outra política; ambas, 

também necessariamente, são articuladas.” (SILVA, 2008, p.110). Tendo como 

função subsidiar a tomada de decisão. A autora destaca ainda suas principais 

características: 

 
• “É uma forma de pesquisa social aplicada, sendo, portanto, uma 

atividade sistemática, planejada e dirigida. 
• Identifica, obtém e propicia informações válidas confiáveis, suficientes e 

relevantes para fundamentar um juízo sobre o mérito ou valor de um 
programa ou atividade específica. 

• Comprova a extensão e o grau de resultados. 
• Serve de base para a tomada de decisão racional sobre o 

desenvolvimento de programas ou ações, soluções de problemas e 
para a compreensão dos fatores determinantes de êxitos e fracassos.” 
(SILVA, 2004, p. 112). 
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Contudo a pesquisa avaliativa não consiste uma verdade inquestionável, 

antes disso, esta apresenta três funções essenciais: a) técnica: fornecendo 

subsídios para correções e delimitações acerca de políticas e programas; b) política: 

oferecendo informações para que atores sociais fundamentarem suas 

reivindicações, e para o controle social das políticas públicas; c) acadêmica: para 

construção do conhecimento mais profundo das políticas públicas. (SILVA, 2004). 

 

6.1.2 Síntese da proposta para a Pesquisa Avaliativ a 

 

“Uma avaliação é uma estimativa ponderada, [...] das características e 

efeitos de uma política ou de um programa ou projeto, concluído ou em fase de 

execução, da sua concepção, implementação e resultados. [...].” (OECD – 

Organization for Economic Cooperation and Development, 1991 apud HOLANDA, 

2006, p. 82). 

De acordo com Ala-Harja e Helgason (2000), para que a avaliação seja 

eficiente se faz necessário que esta seja parte integrante do projeto de planejamento 

e implementação de políticas. “A ênfase dada à avaliação como um processo quer 

destacar que não se trata de um fato alheio e separado do projeto em questão, mas 

que é uma dimensão do mesmo.” (COHEN; FRANCO, 1998, p. 77). 

 
“O objetivo da avaliação não é buscar a verdade absoluta, mas oferecer 
entendimento e uma visão justificada dos programas de implementação de 
políticas. A avaliação não substitui o processo de tomada de decisão 
política, mas permite que as decisões sejam tomadas de maneira mais 
consciente.” (ALA-HARJA; HELGASON, 2000, p. 10). 

 
De acordo com Silva (2001, p. 76), “[...] além dos objetivos explícitos do 

programa, nem sempre bem delimitados e claros, existem os objetivos latentes da 

organização e dos diferentes sujeitos envolvidos no processo.” É na perspectiva dos 

objetivos latentes que se delimitam as características dessa pesquisa avaliativa, 

uma vez que, os dois atores de maior influência (Estado e comunidade atingida) têm 

interesses e objetivos contraditórios. Enquanto o Estado requer as terras para 

implementação da Obra, os moradores pretendem manter-se no espaço, no qual 

habitam há décadas. Vale ressaltar, ainda, a pressão do mercado imobiliário devido 

à localização geográfica dos terrenos em questão (situado em área nobre da 

cidade). 
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Para esse tipo de avaliação o que se procura auferir não é o resultado 

final (produto) do Projeto, e sim a elaboração de projeções a partir das análises de 

como ele está sendo desenvolvido. Nesse caso específico, a projeção faz alusão às 

mudanças que podem ocorrer na vida dos moradores em decorrência das 

desapropriações, bem como, as causas e os efeitos incididos sobre o espaço urbano 

de Fortaleza. 

Pode-se destacar que, em uma obra que demanda tantos recursos e 

mudanças, uma análise acerca de seu desenvolvimento configuraria em um 

panorama das ações em curso com projeções de seus resultados, que não estando 

de acordo com a legislação e/ou com os anseios da comunidade atingida, poderiam 

ser tomadas as devidas providências para suas modificações. Uma análise realizada 

no momento da implementação do Projeto não demandaria tamanho incremento de 

recursos financeiro, humano e temporal, ao passo que após a realização deste, 

pouco, ou quase nada, poderia ser alterado. 

A pesquisa buscou avaliar o processo de implementação do Veículo Leve 

sobre Trilhos na percepção da população atingida. Com o propósito de: 1. Identificar 

se houve violações nos direitos constitucionais dos moradores da comunidade 

atingida e/ou outros tipos de prejuízos decorrentes da implementação do VLT; 2. 

Verificar se existiu planejamento para alocação dos habitantes removidos em função 

da implantação do VLT, e quais as implicações para o espaço urbano subseqüentes 

a esse processo; 3. Identificar quais formas de ação/efeito foi incidido sobre os 

moradores em seus aspectos físicos, sociais e políticos em decorrência do processo 

de desapropriação; 4. Observar se, e em que circunstâncias, o Projeto VLT poderia 

ser implementado de forma a minimizar os danos aos moradores das áreas 

atingidas. 

Para tanto, foi realizada com moradores da Comunidade Trilha do Senhor 

localizada no bairro Aldeota, constando, aproximadamente, de 300 unidades 

habitacionais, o que não reflete exatamente o número de famílias existentes por não 

haver uma análise quanto aos casos de co-habitação. Dessa população total foram 

elencados alguns moradores, de forma aleatória, através de uma parcela 

representativa deste, cerca de 10% da população total estimada.  

Os procedimentos metodológicos de investigação para essa pesquisa 

consistiram, essencialmente, da verificação e análise dos procedimentos utilizados 

em relação à população atingida pelas obras, bem como, da forma como esse 
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Projeto foi proposto, à quais finalidades ele viria a atender. Com estudos feitos a 

partir de dados primários e secundários, obtidos junto a Comunidade atingida, 

jornais impressos e televisivos, redes sociais, artigos e periódicos científicos. 

Buscou-se identificar quais formas de ação/efeito foram/serão incididos 

sobre os moradores, tais como: para que áreas da cidade serão removidos; se será 

garantido o direito a uma moradia digna; se terão acesso a infraestrutura e 

equipamentos urbanos; se serão mantidas as relações sociais, os laços de 

afetividade instituídos ao longo dos anos; se os recursos destinados às indenizações 

pelas bem feitorias nas terras serão justos; se a dignidade humana será preservada. 

 

6.1.3 Técnicas de pesquisa utilizadas na coleta de dados 

 

Na elaboração dos percursos metodológicos para realização de uma 

pesquisa social, várias técnicas podem ser agregadas para uma melhor 

caracterização do objeto analisado. Nesse caso específico, realizou-se um 

planejamento de tais procedimentos, onde as técnicas selecionadas foram baseadas 

nas técnicas de pesquisa caracterizadas por Marconi e Lakatos (2005), e 

empregaram:  

a) pesquisa documental arquivos públicos tais como documentos oficiais, 

publicações parlamentares e documentos jurídicos; particulares como memórias, 

histórias, arquivos da igreja, associação; e fontes estatísticas para fins de identificar: 

características da população, fatores econômicos, moradia e equipamentos urbanos 

(são exemplos de documentos: Projeto VLT, EIA-RIMA37, legislação urbanística, 

artigos, jornais impressos, PNAD38, dentre outros); 

b) pesquisa bibliográfica, publicações em relação aos temas em estudo, 

podendo ter como fonte: imprensa escrita (jornais e revistas), meios audiovisuais 

(reportagens, vídeos disponibilizados nas redes sociais, fotos, entrevistas), material 

cartográfico (mapas com divisão administrativa, densidade da população, 

                                                 
37 Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), são dois documentos 
distintos, que servem como instrumento de Avaliação de Impacto Ambiental – AIA, parte integrante do 
processo de licenciamento ambiental. O EIA/RIMA está vinculado à Licença Prévia, por se tratar de 
um estudo prévio dos impactos que poderão vir a ocorrer, com a instalação e/ou operação de um 
dado empreendimento. Fonte: http://pt.shvoong.com/exact-sciences/1636219-eia-rima-estudo-relat% 
C3%B3rioimpacto/#ixzz0iDaWIXoc. 
38 Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio. 
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localização dos equipamentos urbanos) e publicações (livros, teses, artigos, 

periódicos, pesquisas); 

c) pesquisa de campo com abordagens quantitativo-descritiva e 

exploratória. Com a abordagem quantitativo-descritiva buscou-se a coleta 

sistemática de dados sobre amostra da população, onde se incluem: estudos de 

avaliação de programas (efeitos e resultados de um programa) e estudo e descrição 

de população (características quantitativas coletividades específicas). A abordagem 

exploratória tem como objetivo realizar estudo de caso para o qual foram 

desempenhadas análises quantitativas e qualitativas. 

d) observação sistemática e não-participante: estruturada e planejada, 

com a utilização de instrumentos para coleta de dados (guia de observação, 

anotações, registros fotográficos); sem participação direta nos fatos, realizados no 

espaço físico da Comunidade, e eventualmente em ações nas quais a comunidade 

tenha participado em espaço extra-comunidade. 

e) entrevista focalizada. Entrevista ‘mista’ onde foi pré-estabelecido um 

roteiro que possibilitou respostas a perguntas similares, para posterior comparação 

(questões base, objetivas), bem como, possibilidade de exploração de um tema que 

tenha se mostrado mais relevante (questões aplicadas, subjetivas). Como se 

detalha: 

As entrevistas que foram realizadas com os moradores da Comunidade 

foram, no mínimo, de duas maneiras variando conforme o perfil do entrevistado, por 

conseqüência da pluralidade desse perfil. Primeiro, existem moradores atuantes em 

movimentos sociais e organizações comunitárias, são pessoas de grande relevância 

no contexto político dessa comunidade, líderes comunitários. De uma forma geral, 

são inteirados dos aspectos políticos, econômicos, sociais e legais que giram em 

torno do Projeto VLT, capazes de fazer uma análise de conjuntura acerca da 

diversidade de interesses e valores que o circundam. Foram entrevistas de caráter 

descritivo e exploratório, pois também caracterizou de certa forma, uma fala 

institucionalizada, com relevante contextualização histórica e sociológica da 

comunidade (o registro da fala da comunidade). 

Uma segunda forma, e essa bem mais informal, com os moradores da 

comunidade em geral: donas de casa, trabalhadores formais ou informais, 

desempregados, aposentados; homens e mulheres; adultos e jovens; do âmbito 
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mais diverso possível. Seguindo ao critério principal de serem proprietários39 da 

habitação. Para esse perfil o roteiro da entrevista foi bem mais flexível e pontual, 

buscando não interferir na disponibilidade do entrevistado em relação ao seu tempo 

e disposição para o diálogo. 

Ressalte-se que durante todo o processo de pesquisa os documentos 

secundários foram pesquisados e analisados, por decorrência do volume e da 

atualização dos mesmos. 

 

6.2 Abordagem metodológica e a estratégia de pesqui sa: percepção dos 

entrevistados sobre o Projeto VLT 

 

Utilizando-se como referencial os objetivos da pesquisa, as análises 

preliminares obtidas durante as observações, e utilizando-se dos pressupostos 

supracitados, foi elaborado um roteiro básico para a realização das entrevistas. Para 

um melhor desenvolvimento do trabalho optou-se por dividir as questões em 

categorias (em blocos). 

Os Blocos I e II foram compostos por questões referentes às 

características gerais do entrevistado, da sua habitação e da comunidade. A 

finalidade dessas questões foi identificar individual, social e historicamente o 

entrevistado e sua implicação com o meio onde vive. Sendo a Pesquisa realizada 

sobre um processo em fase de implantação, torna-se de supra-importância 

caracterizar a população atingida para que sejam possíveis estudos comparativos 

posteriores, principalmente os que estejam pautados na análise das condições de 

vida desses moradores. Sendo assim, fica implícito como produto transversal da 

Pesquisa a montagem de um banco de dados. 

No Bloco III, intitulado ‘Integração política e social’, buscou-se 

contextualizar o retrato da comunidade na perspectiva da política urbana, as 

características da organização comunitária, as formas de mobilização social e a 

incidência do poder público na área. Esse bloco teve como finalidade a descrição 

dos aspectos político-sociais dos moradores, para possibilitar a análise dessas 

relações que nascem da mobilização e da participação social. 

                                                 
39 Neste caso tomo como proprietário os moradores aos quais o Governo do Estado em Lei 15.056, 
chama de posseiros, o faço por reconhecer que estes, pelo Estatuto da Cidade, possuem direito a 
terra. E, como essa ainda é uma questão judicial não resolvida, tomo como base a Legislação 
Federal em detrimento da Estadual. 
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No último bloco (IV) são abordadas questões específicas sobre o Projeto 

VLT na perspectiva da população atingida, nos seus aspectos gerais, destacando 

uma análise do possível processo de remoção e a opinião do entrevistado. 

Tomando com base os dados sobre as moradias da Comunidade 

indicados por levantamento realizado pelos próprios moradores e gestores do 

Centro Comunitário, onde se exprime a quantidade de unidades residenciais em 300 

imóveis, foi delimitado o universo da pesquisa em aproximadamente 10% dessas 

unidades, para fins de obtenção de uma descrição o mais fiel possível da realidade 

daqueles moradores e daquele local, desta forma foram realizadas 34 entrevistas no 

período de Janeiro a Abril de 2013. 

A pesquisa foi realizada em maior parte no período do final da tarde e 

início da noite, principalmente as entrevistas de porta em porta, pois se imaginava 

que estas sendo realizadas pela manhã, ou início da tarde, obter-se-ia um perfil 

homogêneo dos entrevistados, ou seja, no horário comercial boa parte das pessoas 

que ali habitam deveria estar trabalhando, enquanto que as pessoas que estivessem 

em casa poderiam ser aposentadas, desempregadas e/ou donas de casa. Sendo 

assim, o período: final de tarde – início da noite, mostrou-se eficaz quanto à 

diversificação dos entrevistados, bem como sua disponibilidade em doar parte do 

seu tempo para a entrevista. As observações foram realizadas principalmente 

durante o período da noite, pois era neste que se realizavam as assembléias e 

reuniões com os moradores na própria Comunidade. 

Um detalhe importante sobre esse período foi o cuidado com a forma de 

inserir-se neste espaço, pois os moradores já haviam recebido visita de empresas 

terceirizadas pelo Governo do Estado a fim de cadastrá-los para posterior 

desapropriação, e já encontravam-se receosos em disponibilizar informações sobre 

suas casas e suas vidas. Deste modo, durante todas as visitas, seja para realizar 

entrevistas ou para observações, contou-se com o apoio de um membro da própria 

Comunidade. Duas pessoas se alternaram neste auxílio, uma moradora da 

Comunidade Dom Oscar Romero, integrante do MLDM e participante ativa do 

Centro Comunitário40, e uma moradora da Comunidade Trilha do Senhor, 

                                                 
40  Como citado anteriormente nas duas Comunidades Trilha do Senhor e Dom Oscar Romero, existe 

uma forma bem próxima de participação nas relações culturais, sociais e políticas. Em vários 
momentos estas são realizadas de forma conjunta. A colaboração da moradora mostrou-se de 
suma importância por esta ser conhecida de grande parte dos moradores da Comunidade Trilha 
do Senhor, o que denotou confiabilidade aos entrevistados. 
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responsável por possibilitar a inserção da Pesquisa naquela área, apresentando o 

espaço e seus habitantes. 

Durante as abordagens poucos foram os que rejeitaram participar da 

pesquisa, em geral, a recepção era de forma cordata. A isso, creio, deve-se a forma 

de abordagem, a qual era iniciada por uma das duas colaboradoras da Comunidade 

apresentando a pesquisa enquanto um Projeto de Pesquisa da Universidade (UFC). 

 

6.2.1 Perfil dos Moradores 

 

Seguindo-se a uma lógica estatística, conforme a população de Fortaleza, 

e do Brasil, parcela significativa dos entrevistados foram do sexo feminino, algo 

entorno de 71% destes. Quanto ao Estado Civil a maior parte dos entrevistados 

relatou ser casado(a), 41% do total, tendo ainda: 38% solteiros(as), 9% viúvos(as), 

6% em regime de união estável e 6% divorciados(as). 

A idade destes variou entre 17 e 91 anos de idade, tendo maior 

representação no agrupamento etário41 denominado Adultos, 59% do total, com 

intervalo entre 19 e 59 anos. A maior representatividade nesse agrupamento (20%) 

figura entre 49 e 59 anos. Destaque para parcela significativa de idosos (60 anos ou 

mais) com 35% da amostra; dado, que mesmo não sendo oficial, mostra-se superior 

a estimativa de projeção do Censo Demográfico para 2013, que aponta a quantidade 

de indivíduos nesse grupo etário de 7,4% da população total42.  

A partir desse dado estatístico podemos afirmar que na população 

daquela localidade encontra-se um alto índice de pessoas idosas. A existência de 

idosos comprova, de certa forma (e partindo do pressuposto que o tempo de 

moradia dessas pessoas naquele local ultrapassa o requerido para conferi-lhes 

propriedade da terra), o tempo de existência da Comunidade e, teoricamente, o 

direito a posse da terra pelos mesmos. 

 

                                                 
41 Utilizou-se aqui critérios segundo Sinopse do censo demográfico - População total residente por 
faixa etária. Disponível em:http://www.insa.gov.br/censosab/index.php?option=com_content&view= 
article&id=101&Itemid=100> Acesso em: 12 dez 2013. 
42 Os dados do estudo, baseados no Censo Demográfico 2010, projetam o percentual em 
2013 para 7,4% de idosos (6,3 milhões de idosos em uma população de 99,3 milhões de pessoas). 
Brasil tem mais de 201 milhões de habitantes, estima IBGE. Disponível em: < 
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/08/29/ 
brasil-tem-mais-de-201-milhoes-de-habitantes-estima-ibge.htm> Acesso em: 17 nov. 2013. 
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GRÁFICO 1 – Divisão por sexo moradores da Comunidade Trilha do Senhor 

SEXO

29%

71%

Masculino

Feminino

 
Fonte: Pesquisa direta, Lidiana Barreto (2013) 

 

GRÁFICO 2 – Estado civil moradores da Comunidade Trilha do Senhor 

ESTADO CIVIL

41%

38%

9%

6% 6%

Casado (a) Solteiro (a) Viúvo (a) União Estável Divorciado (a)

 
Fonte: Pesquisa direta, Lidiana Barreto (2013) 

 

GRÁFICO 3 – Agrupamento etário moradores da Comunidade Trilha do Senhor 

AGRUPAMENTO ETÁRIO

6%

59%

35%
Adolescente (12 – 18 anos)

Adultos (19 – 59 anos)

Idosos (60 anos ou mais)

 
Fonte: Pesquisa direta, Lidiana Barreto (2013) 
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Quanto à escolaridade o resultado da amostra apresentou-se bem 

diversificado, com representações em quase todos os níveis escolares: superior, 

técnico, médio, fundamental, básico e sem ensino formal; incluindo tipologias de 

ensino já extinguidas pelo sistema educacional, como citado por entrevistada que 

iniciou os estudos no interior do Estado, onde eram aplicados estudos durante cinco 

anos, após isso eram considerados formados, no qual o período era denominado 

‘livre’ (1º livre, 2º livre, por diante). Ainda conforme relato, esse ensino era ministrado 

em casa por filhas e esposas de famílias mais abastadas, e eram utilizadas cartilhas 

seqüenciais, uma para cada período. Nesse quesito 3% não quis e/ou não pode 

responder. 

 

GRÁFICO 4 – Escolaridade moradores da Comunidade Trilha do Senhor 

ESCOLARIDADE

12%
3%

21%

31%

6%

21%

3% 3%

Superior Técnico

Médio Fundamental

Básico Sem ensino formal, mas alfabetizado

Outras modalidades Não respondeu

 
Fonte: Pesquisa direta, Lidiana Barreto (2013) 

 

No tocante a profissão e a ocupação dos entrevistados também foram 

encontradas representações bem diversificadas, dentre estes parcela significativa é 

de aposentados 23%, alguns destes ainda desenvolvendo atividade econômica para 

complementação da renda. Podem-se listar algumas dentre as profissões mais 

citadas: a de Marceneiro e as relacionadas à reprodução da força de trabalho 

(doméstica, lavadeira, confeiteira, faxineira, merendeira e dona de casa). 

Complementando este último dado, entorno de 26% do universo da pesquisa são de 

pessoas que exercem atividade associada especificamente ao trabalho doméstico, 

sendo em sua maioria de modo informal.  

Nota-se na relação prestação de serviços para terceiros versus 

localização, uma quantidade significativa de trabalho sendo desenvolvido em 
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residências daquela região, cerca de 1/4 da amostra. Da mesma forma chama 

atenção a realização de trabalho remunerado no próprio domicílio do entrevistado, 

38% do total. Outro fator de extrema relevância é a localização dos postos de 

trabalho, onde cerca de 95% relatou trabalhar (ou ter seu último trabalho) no bairro 

Aldeota ou nas proximidades.  

Apenas uma trabalhadora estava desempregada no ato da pesquisa, 

porém recebia o seguro desemprego, e ainda nesta foi entrevistado apenas um 

estudante, que possuía renda na forma de bolsa de estágio. Sendo assim, todos os 

entrevistados possuíam renda própria, seja por aposentadoria, salário, bolsa de 

estudo, direitos trabalhistas ou renda informal, ou ainda a associação de mais de 

uma dessas formas de renda. 

 

TABELA 5  – Profissão, ocupação, local de trabalho moradores da Comunidade Trilha do Senhor 
Q. PROFISSÃO/ OCUPAÇÃO TIPO / LOCAL DE TRABALHO BAIRRO 

1 Aposentada 
economicamente ativa 

Venda de sorvetes / Em sua 
residência 

Aldeota 

1 Marceneiro / Aposentado 
economicamente ativo 

Oficina de Marcenaria / Em sua 
residência 

Aldeota 

1 Marceneiro / Aposentado 
economicamente ativo 

Prestação de serviços em 
domicílios 

Aldeota e proximidades 

2 Aposentado (a) 
economicamente não ativo 
(a) 

Não respondeu Últimos locais de trabalho: 
Aldeota e proximidades 

2 Doméstica / Aposentada 
economicamente não ativa 

Prestação de serviços em 
domicílios 

Últimos locais de trabalho: 
Aldeota, Meireles e Praia 
de Iracema 

1 Lavadeira / Aposentada 
economicamente não ativa 

Prestação de serviços para 
domicílios das proximidades / 
Rio Cocó 

Cocó 

1 Confeiteira Lanchonete Edson Queiroz 
1 Fisioterapeuta Clínica médica Papicu 
1 Adestrador de cães Prestação de serviços em 

domicílios 
Verdes Mares e Dunas 

1 Professora Aulas particulares / Em sua 
residência 

Aldeota 

1 Técnica em radiologia 
(desempregada) 

Clínica médica Últimos locais de trabalho: 
Aldeota e proximidades 

1 Doméstica / Trabalho 
regulamentado 

Prestação de serviços em 
domicílios 

Aldeota 

1 Estudante / Estagiário de 
ensino médio 

Secretaria de Saúde do Estado 
do Ceará 

Aldeota 

6 Dona de casa / Exercendo 
trabalho informal 
remunerado 

Venda de lanches / Venda de 
rifas / Venda de frutas / 
Mercearia / Em sua residência 

Aldeota 

2 Dona de casa / Trabalho 
não remunerado 

Em sua residência Aldeota 

1 Pintor Fábrica de produtos 
alimentícios 

Meireles 

1 Porteiro Condomínio Água Fria 
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1 Promotora de vendas Lojas de cosméticos Centro, Aldeota e Montese 
1 Serviços Gerais Clínica médica Vila Peri 
1 Faxineira / Diarista Prestação de serviços em 

domicílios 
Aldeota e proximidades 

1 Merendeira Escola Pública Aldeota 
1 Estudante  Escola Pública Aldeota 
1 Pedreiro Prestação de serviços para 

empresas 
Aldeota e proximidades 

1 Manicure Prestação de serviços / Em sua 
residência 

Aldeota 

1 Administrador Condomínio Aldeota 
1 Marceneiro Oficina de Marcenaria / Em sua 

residência 
Aldeota 

Fonte: Pesquisa direta, Lidiana Barreto (2013) 
 

Para fins de descrição da composição de suas famílias, os entrevistados 

foram questionados sobre a quantidade de pessoas residentes em suas casas, e a 

relação de parentesco entre elas. Em conformidade com os demais espaços da 

sociedade moderna, as famílias da Comunidade Trilha do Senhor têm em suas 

composições as mais diversas combinações de relações de parentesco, como, por 

exemplo, famílias compostas por: avó, mãe e filhas; avós e netos; mãe solteira com 

filhos; irmãos solteiros e primos vindos do interior; indivíduos que moram sozinhos; 

dentre outros. Entretanto o maior número de famílias apresenta o modelo tradicional 

e convencional de família nuclear: pai, mãe e filhos, 44% da amostra. No quesito 

composição familiar 7% não quis e/ou não pode responder. 

A permanência de mais de uma família na mesma unidade habitacional 

(co-habitação) foi constatada em 11% dos casos estudados. A quantificação de 

pessoas por moradia está descrita no quadro seguinte, onde podem ser destacadas 

a maior quantidade de famílias com 4 membros, o que, na maioria dos casos, 

representa a tradicional família nuclear com pai, mãe e 2 filhos(as). A existência de 

uma unidade habitacional com 20 pessoas (3%) refere-se a um caso específico 

onde a residência na verdade lembra mais o aspecto de uma vila do que de uma 

casa, porém não foi possível identificar de forma visual a quantidade de imóveis 

pertencentes à mesma família em um único terreno, se assim podemos chamá-lo. 
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GRÁFICO 6 – Quantificação familiar moradores da Comunidade Trilha do Senhor 

QUANTIDADES DE PESSOAS POR 
FAMÍLIA

3%
12%

18%

34%

18%

3%
6% 3% 3%

1 pessoa 2 pessoas 3 pessoas
4 pessoas 5 pessoas 6 pessoas
7 pessoas 10 pessoas 20 pessoas

 
Fonte: Pesquisa direta, Lidiana Barreto (2013) 

 

6.2.2 Relações com o Espaço – a casa e a rua 

 

Para caracterização da moradia foram elencados os itens referentes à 

quantidade de cômodos de cada residência, onde existiu variação de 3 a 9 cômodos 

por casa, em uma proporção maior nas quantidades de 4 (18%), 5 (28%) e 6 (18%) 

cômodos. Quanto à tipologia das casas 100% são construídas em alvenaria (tijolo, 

reboco, telha em amianto e/ou cerâmica), com revestimento cerâmico no piso em 

cerca de 80% destas. E 89% dos moradores identificam suas casas como sendo 

próprias, apesar de legalmente não o serem. 

 
Minha casa é própria, mas aqui você nunca vai ter resposta que a casa é 
própria com documentação porque não tem como passar pelo cartório, na 
época que a gente comprou não existia Aldeota, a Aldeota era só da Av. 
Virgílio Távora pra lá, aqui era só mato, só tinha casinha ruinzinha, quem 
comprou é que foi melhorando, então a gente não tem documento passado 
pelo cartório, naquela época era subdelegacia, ia lá na presença do 
delegado o comprador, o vendedor e 2 testemunhas e pronto! Fechava o 
negócio! Mas aquilo não valia de nada. (R. L. S. 65 anos de idade, residente 
na Comunidade há 50 anos). 
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GRÁFICO 7 – Tipologia da casa Comunidade Trilha do Senhor 

TIPOLOGIA DA CASA

89%

11%

Própria* Alugada

 
Fonte: Pesquisa direta, Lidiana Barreto (2013) 

 

GRÁFICO 8 – Quantificação dos cômodos Comunidade Trilha do Senhor 

QUANTIDADE DE CÔMODOS DAS 
RESIDÊNCIAS

12%

18%

28%

18%

15%

6% 3%

3 Cômodos 4 Cômodos 5 Cômodos 
6 Cômodos 7 Cômodos 8 Cômodos
9 Cômodos

 
Fonte: Pesquisa direta, Lidiana Barreto (2013) 

 

Todas as casas da Comunidade possuem acesso às redes de energia 

elétrica e abastecimento de água. Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, 

encontra-se presente em 76% dos imóveis, ao que parece, conforme alguns 

moradores, a não conclusão das ligações e implantação do sistema sanitário se deu 

por inviabilidade técnica, relacionada à tipologia do terreno. 

Não cabe aqui uma análise acerca do valor econômico incidido sobre 

essas edificações, porém, somente para efeito de ilustração e adotando-se apenas 

as observações feitas em campo, segue descrição das casas visitadas durante a 

pesquisa naquele local43.  

                                                 
43 Note-se que são descrições de memórias visuais, não existindo dados que oficializem tais 

informações. 
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Não pode ser adotado um modo generalizado de avaliação dos imóveis, 

definindo-os tão somente como habitações simples de baixo custo de produção, pois 

alguns apresentam elementos arquitetônicos mais elaborados, com custos de 

aquisição razoavelmente altos, incluindo o uso de revestimentos em porcelanato, 

tinta látex, grades de ferro, alumínio, dentre outros. Mas o que se ressaltou aos 

olhos de quem observava era o consumo de bens e serviços, teoricamente 

destinados a outras classes sociais, tais como: aparelhos eletrônicos com alto valor 

de mercado (tv’s em LCD, aparelhos de som, e home theater), prestação de serviços 

de empresas privadas (internet, TV por assinatura, plano de saúde e escola 

particular), e bens duráveis (automóveis e motos). 

Essas colocações estão longe de querer gerar discussão entorno do 

poder aquisitivo, e, muito menos, sobre os valores que norteiam o consumo 

daquelas famílias. Busca-se tão somente ilustrar que, pelas aquisições feitas por 

elas, não se pode indicá-las como indivíduos pertencentes às classes subalternas da 

sociedade. Lógico que esses dados são genéricos, mas corresponde a boa parte do 

que foi observado e, a meu ver, devem ser levados em consideração, até para uma 

melhor compreensão de como diante de tanta valorização locacional, boa parte da 

Comunidade permaneceu no local, não sofreu processo de gentrificação, tão comum 

nesses casos, e pôde fazer uso de boa parte dos produtos e serviços oferecidos 

naquela região. 

No ímpeto de identificar quais as relações das pessoas com o espaço, em 

todos os seus aspectos (objetivos e subjetivos), foi pedido que cada entrevistado 

relatasse como avalia seu local de moradia e como se davam às relações de sua 

família com a Comunidade, ficando a critério de cada um interpretar sob qual 

aspecto comporia essa avaliação e descrição da forma de participação.  

A primeira pergunta era feita, quase sempre, da seguinte forma: ‘o que 

você poderia me falar do seu local de moradia?’. Seguem-se alguns relatos: 

 
Ave Maria! Gosto demais, eu fundei aqui, quando cheguei aqui não tinha 
nada, só era areia, terreno vazio qualquer pessoa que chegasse se 
apossava, não tinha dono. Como vou sair daqui pra onde? Eu já velho, vou 
pra onde aqui já não consigo mais fazer as coisas que tem pra fazer, porque 
já estou velho, como vou sair daqui? Pra ir pra outro terreno sem ter as 
coisas que tem aqui. Pra quê? Pra sofrer mais do que já sofri? Eu quero sair 
daqui só para o cemitério! Sair pra quê? Pra perder nossos terrenos? Isso 
aqui é nosso, o dono aqui somos nós! (E. A. M. 91 anos de idade, residente 
na Comunidade há 67 anos). 
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Acho um local muito bom, eu não gostaria de sair daqui, é tudo perto. Aqui 
se você não tem 1,00 Real às pessoas arranjam, se você pedir um prato de 
comida os outros dão. Se o menino adoece a gente pode ir pro hospital a pé 
se não tiver nenhum Tostão, os vizinhos têm os carros e levam se precisar, 
em outros cantos por aí a gente não consegue essas coisas, não. Eu não 
queria sair daqui!  (R. A. 46 anos de idade, residente na Comunidade há 46 
anos). 

 
Aqui eu moro sozinha, eu e Deus, mas tem os vizinhos. Quando eu tenho 
qualquer coisa corre um pra ajudar, trás um chá, sempre foi assim. Aqui é 
muito bom, um pedacinho do céu, essa minha casinha tem tudo que eu 
preciso pra viver. (D. J. 80 anos de idade, residente na Comunidade há 60 
anos). 

 
O local de morar não tem outro igual a esse aqui não, porque tudo é mais 
perto, e aqui é uma área melhor porque todo canto tem ladrão, mas aqui 
tem menos, se fosse em outra comunidade eu não poderia ficar até tarde 
vendendo lanche como eu faço aqui. Aqui a gente sente um pouco mais de 
segurança. Só começou esses assaltos aqui depois que colocaram esses 
sinais na Via Expressa, mas eles não mexem com a gente, não. (E. S. 38 
anos de idade, residente na Comunidade há 33 anos). 

 
Essa questão foi respondida por todos os entrevistados e praticamente 

100% delas avaliaram o local como bom ou ótimo, os pontos mais comentados 

foram quanto à localização, destacando a proximidade com o local de trabalho e 

com lojas e shopping centers; destacando ainda a relação de sociabilidade com a 

vizinhança. Quanto à tipologia das casas, não houveram relatos de insatisfação com 

a sua edificação. O aspecto negativo citado faz referência à falta de segurança 

pública no entorno da Comunidade (no bairro Aldeota), foram mencionados vários 

crimes que ocorreram nas proximidades, ficando destacado que, mesmo com a 

violência do entorno, dentro da Comunidade sentem-se mais seguros do que nos 

demais locais da Cidade. 

 
Eu gosto daqui porque é perto de tudo, é calmo, não é tão violento quanto 
às outras comunidades. (M. G. S. 40 anos de idade, residente na 
Comunidade há 49 anos). 

 
Aqui é muito bom de morar, não tem lugar melhor. Aqui você pode ficar até 
de madrugada na rua que não acontece nada com você. (T. G. 35 anos de 
idade, residente na Comunidade há 32 anos). 

 
Eu acho ótimo, aqui essa porta tem noite que passa aberta, ninguém entra, 
a gente se esquece das portas abertas, tão bom é aqui. (E. M. S. 63 anos 
de idade, residente na Comunidade há 48 anos). 

 
As respostas trazem muito sobre o que sentem aqueles moradores, o 

valor simbólico esteve em evidência, em detrimento do valor financeiro, pois nenhum 

morador ressaltou o valor financeiro da terra ou da sua moradia. Alguns deixaram 
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transparecer, já neste ponto inicial, sua preocupação com a retirada das casas e a 

insatisfação com a forma como esse processo esta sendo proposto. 

 
Aqui é bom demais, pra pobre tem lugar melhor do que esse não! Só tem 
uma coisa que tá preocupando: é esse negócio de VLT que vão fazer, e não 
tem nem porquê! E nós não temos segurança, não temos documento, não 
adianta eu brigar pra não sair, eu tenho que aceitar mais ou menos parecido 
o que eles querem, nós só não vamos é entregar isso aí, porque isso é a 
única coisa que temos é esse lugar aqui. Não sei se vão pagar a gente, ou 
construir outra casinha, nem sei se vão fazer mesmo esse VLT porque tá 
em cima da hora. Só vou saber quando vierem aqui. Não tenho certeza 
nenhuma. (R. L. S. 65 anos de idade, residente na Comunidade há 50 
anos). 

 
Quanto ao envolvimento das famílias com as ações comunitárias, boa 

parte dos entrevistados (82%) respondeu participar de alguma maneira, seja nas 

atividades promovidas pelo Centro Comunitário (tais como cursos e reuniões com 

fins ao desenvolvimento, a organização e a mobilização social), e/ou nos eventos 

religiosos da Capela (como missas, quermesses e procissões). 

 
Participamos, sou catequista, ajudamos na Igreja e no Centro Comunitário. 
Em Todas as atividades da comunidade estou envolvida. (M. R. 48 anos de 
idade, residente na Comunidade há 19 anos). 

 
Quando posso participo, mas nem sempre, porque meu marido não 
participa, aí você sabe, né?! Nem sempre posso ir, mas admiro todos que 
são pela comunidade, entendeu? (E. S. 38 anos de idade, residente na 
Comunidade há 33 anos). 

 
Na minha família, atualmente, só eu que me relaciono dentro da 
comunidade, na Capela, no Centro Comunitário a gente trabalhou muito, 
ajudamos a construir, os primeiros tijolos fomos nós que colocamos. Eu tive 
um trabalho no Centro comunitário de quase 30 anos, eu trabalhava na 
segunda fazia sopão pros idosos e pras crianças, na terça tinha 
evangelização com as crianças, na quarta a comunidade Grão de Trigo 
vinha trazer outro sopão pras crianças, na sexta, e no sábado, nós tínhamos 
uma aula de balé pras crianças. Trabalhamos reciclagem com os idosos. 
Tinha aula de flauta, já estavam até tocando na igreja. Aqui, no Centro 
Comunitário, tínhamos um trabalho muito bonito. Depois foi mudando de 
direção, foi mudando, e aí minha família se afastou dos trabalhos na 
comunidade. (M. C. M. B. 67 anos de idade, residente na Comunidade há 
65 anos). 

 
Os 17% que não participam das ações na Comunidade, declararam que 

não o fazem porque acham essas ações desorganizadas (citam não serem 

informados dos eventos), por não terem tempo disponível ou por serem evangélicos, 

e, como citado anteriormente, as ações comunitárias estão fortemente relacionadas 

com as ações da Igreja Católica naquele espaço. 
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Sobre as relações de vizinhança, 94% dizem possuir um relacionamento 

ótimo ou bom. Nesse ponto destacam-se as relações interpessoais, de 

sociabilidade, inerentes à Comunidade Trilha do Senhor, ficando explícita a 

multiplicidade das relações que compõem a identidade desse local, tal como em 

uma família. A cooperação entre os vizinhos ficou evidente, é o convívio de anos 

com as dificuldades impostas pela situação de vulnerabilidade social que fazem com 

que esses moradores identifiquem na necessidade do outro a sua própria 

necessidade. Por isso, como dizem: ‘cada um colabora com o que tem’. 

 
Gosto muito de todo mundo aqui, na verdade aqui nós somos uma família. 
Tem desavenças às vezes por causa de brincadeira de menino no meio da 
rua, mas na hora que precisa, se precisar de levar pra um médico, todo 
mundo ajuda. Em uma precisão a gente sabe que tem a quem recorrer. (F. 
M. S. 77 anos de idade, residente na Comunidade há 45 anos). 

 
Por exemplo, noite de natal a gente faz comemoração, aí cada um dá um 
prato, a gente estira as mesas aqui na frente de casa, arruma cadeira e 
mesa emprestado de todo canto, se organiza pra cada um trazer uma coisa. 
Aí se junta todo mundo aí, é de 50 a 60 pessoas pra jantar. É como se fosse 
uma família só, sabe? Pode contar com eles a qualquer hora do dia, tem 
uns que tem carro se sentir alguma coisa à noite é só chamar que eles 
levam pro hospital, não cobra nada. Ajuda geral, é uns ajudando os outros, 
quando tem um que esta precisando mais aí se junta faz um bingo, ajuda 
como pode. (M. R. S. 70 anos de idade, residente na Comunidade há 24 
anos). 

 
Durante as conversas, foram apontados alguns problemas que a 

Comunidade enfrenta, dentre eles a dificuldade em conviver com a proximidade da 

via férrea, o incômodo do seu barulho e os riscos de acidentes; a cobertura da rede 

de esgoto não ser integral; a falta de um posto de saúde e escolas públicas 

localizados na Comunidade; 
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IMAGEM 19 – Comunidade Trilha do Senhor 

 
Fonte: www.estadao.com.br 

 

A inexistência de espaços públicos de lazer e socialização dentro da 

Comunidade como praças e quadras esportivas, foi bastante citada e relacionada 

diretamente a ociosidade das crianças e adolescentes, sendo indicada como 

conseqüência disso a vulnerabilidade destes ao aliciamento para ingresso no crime. 

Contam que, a localização da Comunidade em uma área nobre torna-a atrativa para 

indivíduos que, mal intencionados, inserem-se nesta com fins a praticar crimes, tais 

como: assaltos a carros na Via Expressa e venda de entorpecentes para 

consumidores das classes médias e altas, que pela facilidade de acesso aquele 

espaço, preferem fazê-lo ao invés de dirigirem-se as regiões mais distantes da 

cidade. A esse ciclo criminoso que ficam expostos as crianças e os jovens, sejam 

para auxiliar nos roubos, ou para vender e/ou consumir drogas ilícitas. 

 
Tem um problema aqui que é a questão das drogas. A gente vê, não é 
muito, mais a gente infelizmente vê que vem um pessoal de fora aluga casa 
aqui próximo nas redondezas pra fazer assalto e venda de drogas, aí alguns 
jovens acabam participando e tendo essa dependência química. (R. C. L. S. 
40 anos de idade, residente na Comunidade há 40 anos). 
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Porém, a dificuldade mais citada foi o medo e a insegurança com que eles 

convivem desde que foram iniciadas as ameaça de remoções, juntamente com a 

ansiedade de buscar estratégias para protegerem-se do mesmo: 

 
Eu só fico preocupada aqui é com esse negócio que estão querendo tirar as 
casas. Aí a gente fica ansioso, preocupado, não dorme direito à noite! Nós 
não queremos ir pra onde eles querem colocar a gente, nós não estamos 
aceitando, ninguém quer ir pra longe, porque aqui você se sente cercado de 
mercantil, de posto de saúde, de farmácia, quer dizer é uma facilidade. 
Principalmente no meu caso que meu filho é especial, aqui ele vai na 
farmácia, na banca, no sorvete, todo mundo conhece ele, quando eu fico 
doente o pessoal ajuda ele. Todo mundo se acostumou com ele, todo 
mundo gosta dele. (M. R. S. 70 anos de idade, residente na Comunidade há 
24 anos). 

 
A única coisa ruim daqui é o que tá acontecendo que querem tirar as casas. 
Tem gente que nasceu aqui, foi criado aqui. Eu estou há 17anos aqui e não 
queria sair porque aqui é muito centralizado pra tudo, pra shopping, 
supermercado... Então estão querendo tirar todo mundo daqui pra colocar 
num canto onde vamos perder tudo isso que tem aqui?! (D. L. 23 anos de 
idade, residente na Comunidade há 17 anos). 

 
Nós estamos numa revolução, querem nos tirar daqui! Mas eu fico mais 
preocupada é do povo não se unir, porque você sabe que a união faz a 
força! Se o povo todo se unisse pra gente conseguir uma indenização justa, 
uma moradia digna. Já que o Governo e o Prefeito querem nos tirar daqui 
que ele nos ofereça uma moradia digna, né?! Porque dinheiro há! Porque o 
nosso governador tem dinheiro pra fazer um Aquário, tem dinheiro pra 
pagar a Ivete Sangalo pra inaugurar um Hospital, teve dinheiro pra mandar 
pro interior pra construir banheiro a 35 mil reais, que não consta. Quer dizer, 
tudo isso há muito dinheiro, ele só diz que não tem dinheiro pra nossa 
indenização, pra nossa moradia. Ele sempre passa por cima das leis, está 
desrespeitando o Estatuto do Idoso, pois nessas três comunidades os 
verdadeiros donos são os idosos, e nós temos direitos garantidos por lei! E 
ela tá acima das leis?! (M. C. M. B. 67 anos de idade, residente na 
Comunidade há 65 anos). 

 
Essas estratégias estão relacionadas à integração política e social da 

Comunidade, o modo como ocorre a organização e a mobilização para as ações de 

enfrentamento das dificuldades. Especificamente sobre as remoções, o que pôde 

ser percebido foi que a maior parte dos moradores quer permanecer em seus locais 

de moradia atual, porém, nem todos estão dispostos a participar dos eventos 

relacionados às reivindicações do direito a posse da terra, sejam em reuniões com 

órgãos públicos, reuniões na Comunidade ou em atos públicos. 

 
A maioria, em média 97%, quer ficar, não quer sair de jeito nenhum. Mas 
com relação à participação, na luta mesmo, a gente sente que é um pouco 
acomodado. No dia da reunião da comissão, por exemplo, na reunião de 
uma assembléia geral, a gente vê que o pessoal não quer sair de casa pra 
lutar. Também tem muita gente que acreditam que não precisa dessa luta, 
que não vai sair de jeito nenhum, acha que é assim. E outros que acham 
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também que a gente não pode contra o Governo, que o Governo pode tudo; 
E tem poucos, mais ou menos 3%, das pessoas, que querem realmente sair 
por algum motivo, e que tem é raiva dessa luta; que a gente tá 
atrapalhando, que já era pra tá na casa nova, de móveis novos; tudo por 
conta da indenização, tem gente que se ilude desse jeito. (R. C. L. S. 40 
anos de idade, residente na Comunidade há 40 anos). 

 
Dentro desse aspecto, procurou-se identificar a percepção do 

entrevistado quanto à gestão política da Comunidade, como esta ocorria e se seria 

representativa dos interesses da coletividade. 

 
Eles são bem organizados, fazem movimentos, chamam a comunidade pra 
fazer reuniões, mostrar o que realmente está acontecendo, chama a gente 
pra participar das manifestações. Só que muita gente da própria 
comunidade que não se ajuda. É isso que eles fazem: procuram saber, se 
informam e repassam pra gente, porque muitas vezes a gente não sabe. (A. 
V. 29 anos de idade, residente na Comunidade há 29 anos). 

 
Cabe aqui dizer que, na Comunidade Trilha do Senhor, existe um grupo 

de moradores e colaboradores que é considerado liderança comunitária, o qual 

desenvolve trabalho voluntário no Centro Comunitário e na Capela. Esse grupo, 

apontado como gestor das ações políticas e sociais, é composto de 20 a 30 pessoas 

que objetivam levar bem-feitorias para o lugar. Os colaboradores são indivíduos que 

atuam há algum tempo junto à Comunidade, são, por exemplo, integrantes da Igreja 

Católica, membros de organizações que atuam no campo do direito, mais 

especificamente relacionados aos direitos humanos, e estudantes de cursos de 

graduação em ciências humanas e sociais. 

Mais precisamente quanto à opinião dos entrevistados sobre a 

representatividade do grupo em relação aos interesses da Comunidade, 81% dos 

moradores que responderam a questão concordaram com a atuação do mesmo. 

Neste aspecto, as respostas positivas ressaltam a qualidade do trabalho 

desenvolvido pelo grupo, afirmam confiar na idoneidade de suas ações, acreditam 

que estes prezam pelo interesse e pelo bem coletivo na busca pela legitimação dos 

direitos da Comunidade. Enquanto que as alegações contrárias a essa 

representatividade versam sobre qual seria o interesse desse grupo em organizar 

essas mobilizações, questionam o que eles ganhariam com isso, afirmam não 

concordar porque são de outra religião e reclamam da falta de divulgação das 

ações. 

Sobre a questão política, em um âmbito mais abrangente, perguntou-se 

sobre a incidência de políticas públicas desenvolvidas por governos atuais e 
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anteriores, em todas as escalas de gestão (Federal, Estadual e Municipal), 

destinadas especificamente para a Comunidade. A resposta foi quase unânime: 

‘Aqui não tem’, ‘Nunca teve’, ‘Aqui não tem nada feito pelo governo’, ‘O Governo? Eu 

acho que eles nem conhecem. Nunca veio aqui’, ‘Não existe, só promessa em época 

de eleição’, ‘Nunca teve, o único projeto que eles têm é de retirar a gente, tirar a 

gente da casa da gente pra rebolar no meio da rua’.  

Falam que o governo não ajuda e ainda atrapalha o crescimento da 

Comunidade promovido pelos próprios moradores, retomando quase sempre as 

questões referentes às desapropriações para exemplificar o descaso do Poder 

Público, mas reconhecem a existência de equipamentos sociais acessíveis em seu 

entorno imediato, como escolas, hospitais e postos de saúde. 

 
As ações dos governos não são satisfatórias, eu desconheço, não tem 
nenhum projeto, não. O que nós temos de bom aqui na Comunidade foi 
obtido tanto pela força de vontade dos moradores, como por algumas 
pessoas voluntárias que vem aqui pra trabalhar com a gente, mas 
incidência mesmo do governo, algum projeto trazido pelo Governo e pela 
Prefeitura não existe. O que nós temos são algumas escolas públicas 
próximas, mas não oferece nenhum projeto além da educação 
convencional, hospital e o posto. O que nós temos aqui dentro de bom é 
mesmo realizado pelas pessoas da comunidade e voluntários. (R. C. L. S. 
40 anos de idade, residente na Comunidade há 40 anos). 

 
Nunca fez nada não, tá é desmanchando. Vai fazer um tal de túnel aqui e 
vai indenizar, mas quer dá mixaria, porque aqui o dinheiro que ele dá não 
dá nem pra comprar uma casa. Aqui onde a gente mora um metro de casa é 
7mil, mas ele só quer dá 2mil não é nem a metade, como é que é que a 
gente compra uma casa? (F. A. 89 anos de idade, residente na Comunidade 
há 41 anos). 

 
As únicas ações governamentais mencionadas foram: a creche (lembrada 

por dois moradores) que funcionava no Centro Comunitário e era mantida pela 

Prefeitura de Fortaleza no Governo do Ex-Prefeito Juraci Magalhães, já extinta, as 

visitas realizadas por agentes de saúde a casa de alguns idosos da Comunidade, 

cadastrados no Centro de Saúde Miriam Porto Mota, e a implantação da rede de 

esgoto. Sendo que, sobre este último, os quatro entrevistados que a relataram 

enfatizaram seus aspectos negativos, alegam ter sido feita de modo insatisfatório, 

com a constante ocorrência de extravasamento do esgoto em via pública, reclamam 

da obrigatoriedade em executar a ligação da casa com a rede, sob pena de 

pagamento de multa Além de não imputarem a instalação desta aos governos 

propriamente ditos, e sim as solicitações da Comunidade. 
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Outro aspecto interessante merece destaque: é a fala da moradora que 

se segue, avaliando que as políticas públicas são feitas para cada bairro, e como 

eles moram em um bairro nobre as políticas aplicadas neste são de outro tipo, não 

são políticas sociais destinadas à população de baixa renda, e sim políticas que 

priorizem o desenvolvimento econômico. Reafirmando o estigma da divisão espacial 

da cidade, onde a periferia está destinada aos pobres e as políticas sociais, e os 

espaços centrais aos ricos e aos estímulos ao desenvolvimento. 

 
Aqui eu acho que não mandam por ser uma área nobre, o bairro da gente é 
a Aldeota, você sabe que a Aldeota é bairro de rico, não é como aqueles: 
Pirambu, Jangurussú, São Cristóvão, que são bairros de pobre, acho que é 
por isso que aqui você não vê nada do governo. Aqui é assim: se você tiver 
dinheiro pra pagar um esporte você vai ao clube do BNB, que é particular, 
de lazer vai ao Shopping, que é só o que tem por aqui, se quiser estudar 
paga algum curso; agora se não tiver dinheiro aí fica a ver navios. É assim, 
a gente não mora em um bairro periférico, apenas tem uma pequena 
periferia, uma pequena comunidade dentro do bairro rico, aí por isso que 
não vêm essas políticas pra cá. (A. V. 29 anos de idade, residente na 
Comunidade há 29 anos). 

 
Porém, a maior parte dos moradores entrevistados identificam que os 

governos poderiam ter implementado políticas, programas e projetos para o 

desenvolvimento da Comunidade, sem a necessidade de remover todas as casas, 

com políticas que visassem a qualificação da área e a melhoria nas condições de 

vida da população.  

As ações mais desejadas têm como alvo principal os jovens e as 

crianças, como políticas que possibilitassem melhores condições de educação, 

cultura, esporte e lazer para esse extrato da população. Foram reclamadas as 

ausências de creches, de escolas em período integral e de espaços para prática de 

atividades físicas e entretenimento. Além, claro, da falta de um posto de saúde que 

atendesse especificamente a Comunidade. 

Foram feitas referências às benfeitorias que poderiam ser realizadas no 

âmbito da infraestrutura urbana do local, como a revitalização do espaço e o 

conhecimento/reconhecimento do governo para com a Comunidade e seus 

moradores. Citou-se também a inexistência de pavimentação nas ruas internas da 

Comunidade em contraposto as ruas de seu entorno com asfalto e toda a infra-

estrutura necessária. E, como em quase todas as questões, a temática das 

remoções esteve presente: 
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Primeiro ele poderia reconhecer a comunidade, aqui não tem ninguém que 
venha conhecer a comunidade, e oferecer alguma coisa. O que tem aqui foi 
a própria comunidade que arrumou, foi atrás e conseguiu. (M. R. 48anos de 
idade, residente na Comunidade há 19 anos). 

 
Revitalizar as casas olhasse esse lado, não olhasse só o lado comercial, 
querendo tirar a gente daqui sem sequer ter o direito de falar, de exigir os 
nossos direitos. A gente não quer sair daqui pra 18 km de distância, então 
se ele quer fazer algo que revitalizasse as casas. Que ajeitasse as ruas, as 
frentes, revitalizar a comunidade. (F. M. S. 77 anos de idade, residente na 
Comunidade há 45 anos). 

 
Isso daí que ele tá querendo fazer, isso de remover a gente daqui, ele podia 
usar só uma parte, uma avenida dessas daí é muito larga, podia passar o 
muro dele só até certo tanto. Disse que ele quer uma quantidade de metro, 
e vai fazer o quê com esse restante do terreno? Nada! Mas podia deixar 
uma parte, podia fazer um jeito que não desse pra mexer com a gente (T. 
G. 35 anos de idade, residente na Comunidade há 32 anos). 

 
Se ele (Governo) quer a área pra construir, que ninguém é contra também, 
mas que ele deixasse a gente aqui perto. Não é certo fazer uns 
apartamentos e determinar aonde é que nós vamos morar, eu acho que isso 
é uma imoralidade por parte deles, determinar onde a gente tem que morar, 
não, não é... Ninguém determinou onde ele tem que morar! Aí eu acho 
também que ele deveria respeitar a parte da gente também, deveria 
perguntar: Onde vocês querem ficar? Pra onde vocês querem ir? Dá uma 
opção pra gente, tem que ser onde eles querem botar, não, não é por aí. A 
resistência da gente é essa, que nós não queremos ir pra longe. Outra 
coisa, que na comunidade tem mais é idoso, tudo de cacetinho na mão. Eu 
já falei que a gente não deve aceitar esse tal de apartamento, não, porque 
como é que ele vai botar essa ruma de gente dentro dessas gaiolinhas de 
passarinhos, tudo gente idoso... Vai puder subir escada? Vai puder morar 
com um monte de gente que a gente não sabe nem quem é? Não vai minha 
filha, não vai não! Não é por ruindade que a gente não quer sair daqui, é a 
gente olhando, analisando a situação de cada um. (M. R. S. 70 anos de 
idade, residente na Comunidade há 24 anos). 

 
Afirmam desacreditar que algum benefício seja despendido do governo 

para os moradores do local, por falta de interesse nas condições de vida daquela 

população, sentem-se destituídos de assistência social pelo Poder Público, pois se 

utilizam de serviços públicos dos bairros adjacentes. 

 

6.2.3 Percepções sobre o Projeto VLT 

 

As percepções dos moradores sobre o Projeto VLT foram coletadas 

através das observações nas manifestações públicas, as quais a Comunidade 

participou (entrevistas a jornais locais, audiências públicas sobre o Projeto, eventos 

acadêmicos que abordavam o tema, passeatas, fechamento de vias, etc.), no local 

da própria Comunidade e durante as entrevistas.  
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IMAGEM 20 – Participação em manifestações - Comunidade Trilha do Senhor 1 

 
Fonte: www.facebook.com/comunidadesdotrilho 

 

IMAGEM 21 – Participação em manifestações - Comunidade Trilha do Senhor 2 

 
Fonte: www.facebook.com/comunidadesdotrilho 
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Nessa última, averiguou-se qual seria a análise geral feita sobre o VLT 

(nos termos de informação, relevância e legitimidade) e sobre o processo de 

remoção (nos termos de planejamento e participação comunitária).  

Segue relato ilustrando o processo inicial de tomada de conhecimento da 

Comunidade sobre o Projeto VLT, questionamentos quanto ao descaso do Governo, 

bem como das injustiças urbanas como um todo, e o despertar para uma iniciativa 

de mobilização em busca da legitimação de seus direitos: 

 
A gente foi pega de surpresa! Chegaram uma manhã dessas marcando as 
casas, eu não sabia nem o que era VLT, nem por que eles estavam 
marcando. Eles chegaram dizendo: ‘olha vocês vão ser removidos, porque 
vem as obras da Copa, o VLT...’ ‘Vai ser implantado e vai ser no local da 
casa de vocês...’.  
Eram empresas terceirizadas, e começaram a nos ameaçar, se não 
déssemos os documentos. Um pessoal totalmente despreparado, dizendo: 
‘olha, não querem dá o documento, não? Quando vier o trator e passar por 
cima é pior!’ A gente resistiu logo de cara! Começou a questionar.  
O governo não veio esclarecer e não vem esclarecendo, a falta de 
informação é a marca registrada deles. Não informa a gente; O grupo, que 
já vinha trazendo informação pra gente, foi que falou o que era um VLT. 
Esse grupo é o ORL.  
Aí, a gente provocou uma reunião com o governo. A primeira vez que a 
gente se encontrou com eles foi lá no CEU. Esse encontro foi com eles e 
com as três comunidades, a gente achava que só ia sair a Trilha, a Dom 
Oscar e a São Vicente, que são pertinho. Nesse dia a gente conheceu 
outras comunidades, tinha o pessoal do Lagamar, lá da ZEIS, algumas já 
tinham sido marcadas; aí, é que a gente foi se aproximando das outras 
comunidades nesses espaços, nas audiências públicas...  
Lá eles disseram que era a coisa melhor do mundo. Tinha assistente social, 
tinha psicóloga, tudo pra chegar pra gente e dizer com jeitinho doce: ‘Não 
tem jeito e vocês vão ter que sair de lá, porque o Governo precisa, vai ser 
bom pra Cidade, e tal... Vocês vão ter que dar lugar!’. 
Aí, a gente perguntou: ‘e o projeto habitacional? O que vai ser da gente?’ Lá 
eles não tinham, até então, nenhum projeto voltado pra gente, eles só 
sabiam que a gente tinha que sair, mas pra onde a gente ia e quanto à 
gente ia ganhar eles não sabiam dizer, não. Nada, nada... Simplesmente 
assim. Então, foi que a gente se organizou. 
De lá pra cá, a gente vai sabendo das coisas do Projeto pela televisão, 
internet, jornal impresso. Mas diretamente deles, eles procurarem para 
marcar uma reunião pra fazer uma coisa séria? Não. Às vezes eles 
procuram pra tentar convencer a gente que a gente precisa sair, mas pra 
mostrar e tentar negociar uma coisa justa pra gente, não. Sabe o que foi 
que eles explicaram mesmo até agora? Que a gente tinha que sair.  
Questionamos se podia ser subterrâneo, ou na calha da rua, ou alguma 
parte no elevado. Porque o VLT existe em outros países na calha da rua, a 
gente deu várias alternativas! E, por que não pode ser se é um veículo tão 
pequenininho? Por que tem que ser justamente em cima da nossa casa?  
Eu sei que eles disseram assim: ‘olha, vai ser por lá porque é o jeito mais 
barato que a gente encontrou de implantar o VLT’. Mas a gente sabe que na 
verdade não é isso, né?! O que eles querem na verdade é fazer a retirada 
do povo todo pra ocupar a área! 
Olha, é um Projeto tão voltado pra eles, pro bem deles e pro mal da gente, 
que caprichosamente, tem trechos que eles desviam, tem um prédio ali 
perto que é imenso, uma distância pequena, acho que não é nem dois 
metros, e o prédio não vai sair; e a minha casa vai.  
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O VLT até a minha casa vem desse lado aqui da rua, quando ele atravessa 
a Av. Dom Luis, ele muda de lado, porque desse lado aqui não tem mais 
casas, não tem morador, e tem do outro lado, aí eles vão justamente mudar 
de lado para atingir os moradores. É tão absurdo! . (R. C. L. S. 40 anos de 
idade, residente na Comunidade há 40 anos). 

 
A análise das entrevistas proporcionou alguns dados com relação ao 

conhecimento do Projeto, onde 90% dos moradores sabiam sobre sua implantação, 

destes 100% obtiveram essa informação pelos meios de comunicação local e por 

membros da própria Comunidade, e em nenhum dos casos receberam essa 

informação através do Governo do Estado. 

 
‘Já ouvi falar, mas conhecimento mesmo eu não tenho não.’ 
‘Sei que é a retirada das casas, negócio do metrô.’ 
‘A gente escuta muitas coisas, mas não entende patavina, né?!’ 
‘VLT? Ah! Pra tirar as casas! Eu já ouvi falar.’ 
‘Eu vejo só falar, talvez vão mexer com a gente.’ 

 
Ainda sobre o acesso a informações a propósito do VLT, alguns 

moradores relataram ter recebido visita de empresas terceirizadas, contratadas pelo 

Governo do Estado para marcar as casas e cadastrar os moradores, sem antes 

serem avisados desse processo. A não aceitação dessas visitas, com atos de 

expulsão dos funcionários da empresa, fomentou encontro entre as comunidades e 

representantes do Governo, porém, durante esses eventos nada de concreto ficou 

esclarecido. 

As fontes de informações, citadas pelos moradores, são: mídia local 

(programas de TV, jornais impressos), MLDM (movimento instituídos pelas 

comunidades que serão removidas, com a participação de apoiadores universitários 

e moradores de bairros vizinhos) e moradores da Comunidade (participantes das 

reuniões informativas na própria localidade). 

A existência de boatos entorno do assunto complica ainda mais, confunde 

as informações e promove a descredibilidade no Governo, no Projeto e nas 

lideranças comunitárias. Alguns moradores afirmam não acreditar na mobilização 

social, porque o Governo promoverá a retirada destes assim o queira, outros não 

crêem na realização do Projeto, porque este parece tão complicado que não sairá do 

papel, ou ainda, que não ficará pronto a tempo para atender os visitantes durante o 

evento Copa do Mundo 2014. Além disso, a própria liderança comunitária perde a 

credibilidade por tantos eventos e informações difundidas de forma desencontrada e 

por um período tão extenso. 
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Sobre esse projeto eu não acho justo não, não vai ter utilidade não. Isso aí 
é a ambição de pegar os terrenos e vender pra empresários pra fazer 
apartamentos. (E. A. M. 91 anos de idade, residente na Comunidade há 67 
anos). 

 
Eu sei que vai mexer com muitas pessoas do Mucuripe até a Parangaba, 
diz eles que vão melhorar pra milhões de pessoas, mas o que eu sei é que 
vai piorar pra várias pessoas. (A. V. 29 anos de idade, residente na 
Comunidade há 29 anos). 

 
Eu tô achando que esse VLT tá devagar demais, pra Copa não fica pronto 
nem 1/4. (E. M. S. 63 anos de idade, residente na Comunidade há 63 anos). 

 
Não ligo pra isso daí, eu acho que é uma coisa que pra nós não vai ter jeito, 
porque quando eles vim mexer aqui a nossa palavra não vai ter valor. (T. G. 
35 anos de idade, residente na Comunidade há 32 anos). 

 
‘Não que eu saiba’, é a resposta de cem por cento dos entrevistados que 

responderam ao questionamento sobre a existência de um estudo e/ou um 

planejamento, para o processo de remoção e realocação dos moradores das 

comunidades que serão atingidas. 

Quanto à participação social na decisão do quesito: local para onde 

poderiam/deveriam ser removidos esses indivíduos, conforme sugere legislação44 

municipal que trata dos processos de remoção, repete-se o resultado da questão 

anterior. Todos os moradores que responderam a entrevista relataram não terem 

sido consultados sobre essa decisão. O que sabem são as notícias difundidas pelos 

meios de comunicação, e por alguns moradores que, quando presentes em eventos 

onde o Governo do Estado se propõe a falar/apresentar o Projeto, colhem alguns 

dados e os repassam em forma de informes durante as assembléias comunitárias. 

A percepção dos moradores acerca da relevância do Projeto VLT para o 

contexto urbano de Fortaleza, também pôde ser analisada conforme suas 

colocações. Em 35% das respostas houve concordância com a importância desse 

Projeto, em 44% destas não houve reconhecimento dessa relevância, e em 21% dos 

casos, os entrevistados não sabiam avaliar se era relevante ou não, ou ainda não 

quiseram opinar sobre o assunto. 

Os indivíduos que concordavam com a relevância do Projeto, apontavam 

que este: seria uma boa alternativa aos ônibus, que trafegam sempre lotados, sendo 

                                                 
44 Lei Orgânica do Município de Fortaleza, Seção I, Art. 149. Disponível em: 
<https://www.leismunicipais. 
com.br/lei-organica/fortaleza-ce/671> Acesso em: 17 nov. 2013. 
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um meio de transporte mais rápido e prático; configuraria mais uma opção de 

locomoção para a Cidade; promoveria melhoria na mobilidade urbana. 

Foi citado, pelos que não reconhecem a relevância do mesmo, que este 

só teria sido planejado para atendimento aos turistas durante o período da Copa do 

Mundo 2014, para que possam se locomover, e a retirada dos moradores seriam 

para que os mesmos, em seu trajeto, não tivessem como paisagem a favela; que 

essa retirada é para atender a demanda de terceiros, para valorizar a área; que o 

metrô deveria ser subterrâneo, ou em elevado; que o atual sistema de transporte 

coletivo é satisfatório. Ainda apontam que grande parte das pessoas da região 

utiliza-se de transporte particular, não necessitando desse Projeto. 

 
Eu tenho a impressão que vai deixar muito é prejuízo, porque o pessoal só 
fala nesse VLT, ninguém na Aldeota que tem família com 3 ou 4 carros na 
garagem vai deixar seus carros pra pegar o VLT, pode pegar o pessoal da 
Parangaba, mas aqui na Aldeota... Eles colocaram um ônibus daqui para o 
Cais do Porto terminou em nada, porque o ônibus rodava seco, era o 'Via 
Expressa - Lagoa', ele ia até o Mucuripe, aí como não tinha passageiro 
mudaram a rota dele agora ele vai para o terminal do Papicu. (M. C. M. B. 
67 anos de idade, residente na Comunidade há 65 anos). 

 
Também foi questionado ao morador se este sentia que o Projeto VLT 

estava respeitando os seus Direitos Constitucionais. Todos os moradores que 

responderam a pergunta julgaram-se prejudicados pelo Projeto. Os pontos mais 

elencados foram a falta de diálogo do Governo com as comunidades, a 

desinformação sobre o Projeto, o irrelevante valor das indenizações e a imposição 

da realocação em local escolhido pelo Governo. 

 
Eu me sinto desrespeitada, aliás, só eu não, todo mundo. Acha que a gente 
tem que sair, que não tem terra aqui, que não pertence a nós. É o que eles 
dizem, votaram o EIA-RIMA sem se comunicar com ninguém, sem que 
ninguém pudesse assistir, sem negociar com a comunidade. A comunidade 
só sabia por que tinha gente lá dentro que informava, foi muito desrespeito 
por parte do Governo, não tinha acordo com as comunidades. Eu vi o 
Governo dizendo pro repórter que não comprava terreno aqui perto porque 
é muito caro, eu acho que vai sair bem mais caro aquele aquário que ele 
quer fazer, que haja dinheiro pra isso e de onde é que vai sair o dinheiro? 
Do bolso do consumidor. Da onde é que vai sair o dinheiro desse VLT? Do 
nosso bolso. Que hoje a gente já tá comendo o feijão de 6,00 reais, o arroz 
de 2,00, a carne nem se fala mais, tudo por conta dessa Copa, é muito 
dinheiro que tão precisando, e nós como é que fica? Recebe o dinheiro no 
outro dia não tem mais, as contas tão lá em cima, de água e de tudo... 
Então a gente se sente prejudicado, não só pela moradia, mas pelos 
impostos de tudo, os impostos estão arrancando o couro da gente, está 
saindo das nossas costas por isso que a gente reivindica. Eu não acho 
errado, não, tá certo evoluir a Cidade, mas uma coisa do governo que a 
gente acha errado, ele nunca faz nada pra população de Fortaleza, pode 
prestar atenção, é o turista em primeiro lugar, sempre é para o turista, pode 
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prestar atenção, mas é o turista que vem votar pra eles? É o turista que vem 
ajudar elas a construir a cidade? Não é, somos nós! (M. R. S. 70 anos de 
idade, residente na Comunidade há 24 anos). 

 
Alguns moradores, em média 70% deles, fizerem referência a proposta 

feita pelo Governo de realocação no bairro José Walter (Projeto Cidade Jardim), em 

todos os casos foi observado, que mesmo tendo notícias desse através da mídia e 

de relatos de moradores da Comunidade, a desinformação oficial quanto a esta 

proposta causava um clima de insegurança e revolta contra o Governo. Esses 

moradores relataram não aceitá-la em hipótese alguma, pela distância do atual local 

de residência, pela falta de infraestrutura urbana compatível com a do local de 

origem e por este ser destinado a diversas famílias de várias comunidades. 

A insatisfação pela junção de comunidades distintas em um mesmo 

espaço foi algo bem marcante na fala dos moradores. Relatam o receio por não 

saber que tipos de pessoa vão encontrar nesse lugar, fazem referência a sua 

comunidade ser um local familiar onde todos se conhecem e onde não há 

criminalidade por parte dos moradores. Ressentem-se porque no novo espaço vão 

‘misturar todo tipo de gente’, gente desconhecida. Idosos e os jovens são parcela 

representativa dessa rejeição, seja pelo valor sentimental e/ou pelo valor simbólico 

do local. 

Os idosos rejeitam a proposta governamental principalmente por temerem 

a perda dos laços de afetividade que possuem na região, destacam a familiaridade 

da vizinhança e falam sobre o auxílio que recebem destes, quando necessário. Já os 

jovens, destacam a perda da moradia em área nobre, da acessibilidade a produtos e 

serviços de qualidade, da proximidade com o local de trabalho, estudos e de lazer. 

Além de temerem por sua segurança, pois no local onde moram sentem-se seguros 

para ir e vir em qualquer horário do dia ou da noite. 

 
Olha o impacto que vai causar em todas essas famílias! Porque você sair da 
Aldeota, pra morar no José Walter?! Isso é um impacto muito grande. 
Primeiro porque estamos acostumados com tudo próximo, shopping, 
mercantil, farmácia, hospital, faculdade, trabalho aqui próximo. Pense no 
impacto você acostumado a todo dia acordar 7hs da manhã para ir para o 
trabalho, no outro dia ter que acordar 4hs da manhã par ir trabalhar?! Eu 
choro todo dia pensando: Meu Deus em vez de nós progredir, nós vamos é 
regredir. Porque aqui não tem tanto traficante, não tem tanto vagabundo, e 
lá não vai ser só uma comunidade, é tudo junto, vão juntar várias 
comunidades, aí vem tudo vem traficante, não sei nem quem vai ser meu 
vizinho, que vão jogar do meu lado, se for um traficante, um assassino, um 
estuprador? A vida da gente vai mudar completamente. (A. C.29 anos de 
idade, residente na Comunidade há 29 anos). 
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Ao passo que, aceitariam a retirada se a indenização fosse justa, 

negociada de forma igualitária, onde o Governo não buscasse aproveitar-se do fato 

dos moradores não possuírem o documento de posse da terra para reduzir este 

valor, ou seja, reconhecesse seus direitos enquanto proprietários dos imóveis, 

conforme consta em lei45, pois assim poderiam adquirir outro imóvel similar, mesmo 

que em local mais distante46. Ou ainda, se a proposta fosse removê-los para um 

local nas proximidades, onde não perdessem o acesso aos benefícios da região e 

pudessem manter seus laços de afetividade com os vizinhos. 

                                                 
45 Vide capítulos anteriores. 
46 Sobre esse aspecto foi muito comentada a rejeição ao local para onde seriam removidos. Pôde ser 

percebido o extremo incômodo causado aos moradores por não ter o direito de escolher em qual 
lugar deviam morar. Cabe aqui comentar (observação feita pela pesquisadora) que o indivíduo 
privado de sua liberdade de escolha sente-se inferiorizado socialmente, tolhido em sua identidade, 
desrespeitado como cidadão. Alguns moradores deixavam transparecer o quanto se sentiam 
ofendidos com o descaso do Poder Público, não era somente a vontade de permanecer no local, o 
medo de mudanças que os incomodava; era a ausência de opção, a imposição e a 
inacessibilidade do Projeto que os revoltava.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As mudanças nas relações comerciais, em escala global, produziram 

novas demandas territoriais que acabaram por proporcionar a ascensão das grandes 

cidades em lócus do desenvolvimento econômico, político e social. Assim ocorreu no 

mundo, assim ocorreu em Fortaleza, onde, a partir dos anos de 1980, com a 

melhoria dos meios de transporte possibilitou-se a difusão da indústria, do comércio 

e das habitações pelo seu território. Logo após, o advento da tecnologia da 

comunicação permitiu também maior liberdade para a gestão do capital. 

Surgem então novas demandas para a Cidade que passa a figurar no 

Estado do Ceará como espaço de interesse do capital financeiro, ávido por serviços 

cada vez mais especializados. O suporte logístico para esses serviços, a 

infraestrutura urbana, fica a cargo da gestão pública – sistemas de energia elétrica, 

de água, de esgoto, de telecomunicações, serviços de pavimentação asfáltica, de 

drenagem, de iluminação pública, etc. – ocasionando reflexo direto no 

planejamento/gerenciamento dos espaços públicos de Fortaleza. 

Esse modelo de gestão da Cidade ocorre de forma harmônica e 

complementar às demais cidades do país e do mundo. Sendo este desenvolvido por 

governos nas mais variadas escalas, e dos mais diversos matizes político-ideológico, 

seguindo o receituário padrão difuso enquanto exemplo de cidade bem sucedida.  

A localização dos investimentos públicos, na melhoria dos espaços 

urbanos, fica a critério dos gestores governamentais, e, historicamente nessa 

Capital, esses investimentos não ocorrem de forma igualitária, muito menos 

atendem a demandas prioritárias relacionadas às condições de vida de sua 

população, como se estima que deveria ocorrer. Estando completamente voltado 

para os interesses de grupos constituídos e dominantes do mercado. 

Seguindo os conceitos preconizados na teoria que se mencionou neste 

trabalho, descrita por Harvey (1996), Vainer (2002), Compans (2005), Sánchez 

(2004), dentre outros, e em paralelo as ações das demais metrópoles 

mercantilizadas, o direcionamento dos investimentos públicos em Fortaleza, 

principalmente os referentes ao desenvolvimento urbano, atende as demandas do 

grande capital financeiro, e por conseqüência a Cidade passa a ser (re)desenhada e 

(re)ordenada seguindo a lógica do capital, sendo um produto a ser negociado para 

fins de obtenção de lucro. 
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Os governos locais, tanto em âmbito estadual quanto municipal, 

fomentam políticas que promovem as condições necessárias à ‘livre atuação’ da 

iniciativa privada, seja na flexibilização das legislações, ambientais, urbanísticas, 

trabalhistas e tributárias, na disponibilização de linhas de crédito específico para 

grandes instituições privadas, ou pela própria valorização urbanística, como já 

citado, com investimentos públicos em áreas específicas das cidades, abrindo a 

possibilidade de produção de mais-valia ao setor imobiliário, além da redução do 

custo de implementação e de logística para as demais empresas. 

A Cidade de Fortaleza constituiu-se como centro dos negócios do Estado, 

exercendo influência sobre as demais cidades do Ceará, e sobre várias cidades do 

Nordeste. É referência para diversos tipos de mercados, proporcionando produtos e 

serviços especializados. Para tanto, a gestão ocorre em sintonia com o modelo 

vigente, denominado de empresariamento urbano, o atual modelo de gestão pública 

aplicada ao meio urbano; o qual se baseia nas parcerias realizadas entre o Estado e 

a iniciativa privada, podendo ser estas formal ou informalmente estabelecidas. 

A Fortaleza cidade-produto/ cidade-vitrine, atrai capital interno e externo, 

figura em rede nacional e internacional como lugar próspero, fonte para bons 

investimentos e para o turismo. A imagem do produto é difundida como peça 

publicitária, e torna-se mais importante do que o produto em si, ao ponto dos 

próprios moradores locais, ‘cidadãos comuns’ que não obtém nenhum tipo de lucro 

advindo desse marketing, preocuparem-se com as condições proporcionadas ao 

turista e ao investidor externo. O turismo pode ser citado como a expressão viva da 

cidade-produto, da cidade de exceção, na cidade de Fortaleza. 

A mercantilização da Cidade atinge as classes mais subalternas, no que 

tangem as questões referentes a tornar a Cidade um produto bonito, que fique bem 

na vitrine, mesmo que não possa ser adquirido por seus moradores, mas possa ser 

bem avaliado pela demanda solvável, satisfazendo os seus interesses. 

Nesta Capital, tem-se orgulho da hospitalidade e da postura gentil, quase 

subordinada, de seus moradores, e nesse momento específico por ocasião do 

evento da Copa do Mundo 2014, soma-se a isto o espírito patriótico e por resultado 

identificamos a preocupação da população de modo geral em querer ‘fazer bonito’ 

em ‘não passar vergonha’.  

Pode-se traçar um paralelo aqui com o que foi dito por Castells e Borja 

(1996), quando em suas colocações definem a forma a ser seguida pela atuação 
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governamental, pautada na iniciativa política, reestruturações legais e financeiras e 

concordância entre os cidadãos. Onde destacam neste último ponto, que o governo 

deve dotar seus cidadãos de “patriotismo cívico”, de sentido de pertencimento e de 

vontade coletiva de participação.  

Isso ocorre facilmente em Fortaleza, ao ponto de grande parte da 

sociedade, influenciada pelo sentimento de patriotismo e, claro, pela desinformação, 

não identificar nas ações públicas destinadas para a Copa 2014 violações nos 

direitos dos cidadãos, no desrespeito ao orçamento público, e no equivocado destino 

que esta sendo dado aos investimentos públicos, com gastos abusivos em 

demandas para o evento em detrimento das necessidades básicas da população; 

com Projetos que estão às margens do Plano Diretor e das legislações urbanísticas. 

Em uma análise macro desse sentimento cívico encontramos a máxima 

popular: “O Brasil é o país do futebol”. Isso se encontra arraigado na cultura e na 

educação popular dos brasileiros, que este é o país do futebol. As crianças 

desenvolvem essas habilidades já na primeira infância, e os adultos destinam horas 

de seu tempo de ócio e lazer a apreciar jogos de futebol nos canais de TVs e nos 

estádios de futebol.  

Mas será que esses investimentos públicos trarão retorno ao País? O tão 

falado ‘desenvolvimento econômico’ fomentado por megaeventos será difundido na 

sociedade de forma igualitária? Qual será o real custo social desse evento? Como 

será a participação da população brasileira neste, poderá acessar aos estádios, ou 

apenas acompanhá-lo pela TV?  

Os sentimentos pátrios estão sendo manipulados para encobrir os custos 

que esse evento irá trazer para a sociedade. Os jogos, a festa do futebol, não será 

arena para todos, poucos serão os “escolhidos” e muitos serão os prejudicados. O 

povo brasileiro em geral (as classes menos favorecidas), não terá recursos para 

acessar os espaços dos jogos, e si quer poderão desenvolver atividades 

econômicas para lucrar com as demandas provenientes da movimentação em torno 

dos grandes palcos da festa. 

O Estado brasileiro, em via de regra, trabalha com a desinformação para 

coibir a mobilização social. No entanto, a população não se encontra mais a mercê 

de todas as formas de manipulação, como citado nos capítulos anteriores, boa parte 

da sociedade está inserida no contexto democrático. Além disso, praticamente toda 

a população tem acesso às mídias sociais, não tendo como única e restrita forma de 
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informação a mídia televisiva e impressa. São esses espaços tecnológicos que 

possibilitam uma maior mobilização na busca da reivindicação de direitos, 

possibilitando uma maior resistência por parte da sociedade civil. 

São exemplos disso, a nível nacional, os Comitês Populares da Copa, 

instituídos em todas as cidades sedes do Brasil, e, a nível local, o MLDM, instituído 

por integrantes de nove comunidades de Fortaleza que serão atingidas pela 

implementação do VLT. Articulados, principalmente, via informações nas redes 

sociais, onde congregam vários seguimentos da sociedade, tais como: 

representantes das populações atingidas, de movimentos sociais urbanos, 

acadêmicos, jornalistas, ambientalistas, dentre outros. Esses Movimentos atrelam-se 

a outros, onde vários seguimentos da sociedade juntam-se na busca por uma Copa 

justa, com ações do poder público nas áreas de infraestrutura urbana, mas também 

na saúde, na educação, no desenvolvimento social. 

No caso específico do Projeto VLT, são muitas às mudanças que estão 

ocorrendo, e ainda podem ocorrer, na vida dessas populações em decorrência das 

desapropriações, bem como, as causas e os efeitos deste sobre o espaço urbano de 

Fortaleza.  

Na pesquisa que se propôs, a análise pauta-se em avaliar esse processo 

na percepção da população atingida, com o propósito de: caracterizar a forma de 

intervenção do Estado na perspectiva do desenvolvimento urbano, em projetos 

destinados para realização da Copa 2014, sob a ótica da legislação urbanística; 

verificar se houve ou haverá planejamento para alocação dos habitantes removidos 

e analisar em que medidas o espaço urbano precisará ser reconfigurado para 

aportar às novas habitações; identificar quais formas de ações foram/serão incididas 

sobre os moradores em seus aspectos físicos, sociais e políticos decorrentes da 

implementação do VLT; e identificar se houve prejuízos aos moradores das 

comunidades removidas. 

Em nome da Copa do Mundo, graves violações de direitos humanos 

foram e estão sendo cometidas. Esse evento é o alavancar de um modelo de gestão 

consolidado mundialmente, o exemplo vivo do empresariamento urbano.  

Com relação às intervenções estatais, em todo o País cerca de 250 mil 

pessoas foram ou serão removidas de suas casas, é o que estima a ANCOP, em 

uma análise nacional sobre os processos de desapropriações para realização de 

obras para a Copa 2014. Há dificuldade em encontrar o número exato de pessoas 
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afetadas, pois o poder público das cidades-sede frequentemente se nega a 

disponibilizar as informações e/ou alegam não as ter. 

As estratégias utilizadas em todo o território nacional são quase sempre 

as mesmas, com a produção sistemática da desinformação, através de notícias 

truncadas ou falsas, difundidas via propaganda enganosa e boatos. Ante as 

comunidades a postura inicial é de uma ameaça (velada ou não), seguida de 

pressão política e psicológica. Com a finalidade de ‘riscar do mapa’ comunidades 

inteiras, desorganizando a vida de milhares de pessoas, destruindo laços 

comunitários de décadas e criando traumas psicológicos permanentes. 

Os perfis são similares: comunidades vulneráveis socialmente, habitações 

irregulares carentes de regularização fundiária, em áreas nobres e centralizadas das 

cidades e/ou em vias de valorização imobiliária, removidas através de processos 

impositivos, sem transparência (e muitas vezes violentos), sem a participação 

popular, com indenizações injustas que subvalorizam os imóveis, com realocação, 

quando esta existe, na periferia urbana precarizada. 

O Governo do Estado do Ceará não foge à regra, e mantém a 

implementação do VLT de forma impositiva, sem abertura de diálogo com as 

comunidades existentes no traçado da obra, com instituições públicas e privadas e 

com a sociedade em geral.  

Convidado a prestar informações, esquiva-se sempre que possível, não 

comparecendo a eventos (palestras, encontros, seminários, colóquios), audiências 

públicas, reuniões, assembléias e afins. Exemplo recente desta postura encontra-se 

publicada no Jornal Diário do Nordeste de 22 de janeiro de 2014, com a seguinte 

chamada: ‘Prefeitura e Estado não comparecem à reunião do MP sobre as obras 

para a Copa’, reunião requerida pelo Ministério Público Estadual, para solicitação de 

cronograma das intervenções e solução para as desapropriações, sendo esta 

cancelada pelo não comparecimento de representantes governamentais. Quando 

lhe é permitido também, veta a participação pública em eventos governamentais 

destinados a corroborar as ações relativas ao Projeto.  

São difundidos apenas informes genéricos, sem consistência técnica e 

jurídica, que acabam por confundir muito mais do que informar.  Como se comprova 

nas falas dos moradores da Comunidade Trilha do Senhor, a maior parte não tinha 

ciência do modo como realmente o processo seria implementado, quando sairiam de 
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suas casas, para onde seriam removidos, com que valor e de que forma seriam 

indenizados. 

No âmbito jurídico, muitos direitos estão sendo violados em Fortaleza, em 

instâncias internacionais, nacionais e locais. Estando eles presentes:  

- Na ONU, em sua revisão periódica universal de 2012, onde são 

questionadas as violações de direitos humanos na preparação da Copa 2014, 

sobretudo no que diz respeito aos despejos forçados. 

- Na Constituição Federal, Capítulo II da Política Urbana, em seus 

artigos: 182, onde são definidos que a propriedade urbana deve cumprir seu papel 

social, cabendo ao município exigir do proprietário do solo urbano subutilizado a 

promoção do adequado aproveitamento, sob pena da lei. E 183, que cita que aquele 

que possuir como sua área urbana por cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, utilizando-a para sua moradia, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não 

seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Com ressalvas no caso de imóveis 

públicos, regulamentados na Instrução Normativa nº1, através do requerimento para 

Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (CUEM), legitimado Medida 

Provisória nº 2.220 de 4 de setembro de 2001. Em suma, boa parte dos moradores 

da Comunidade Trilha do Senhor, por estarem situados em uma área de domínio 

público, poderiam requerer a posse da terra em forma de CUEM, pautados na 

Medida Provisória supracitada, que garante o direito a concessão de terra pública ao 

indivíduo que comprovadamente a habitar desde junho de 199647. 

- Na Constituição Estadual do Ceará, em seu artigo sétimo, que versa 

sobre a obrigatoriedade de qualquer projeto que venha a influir no direito à moradia, 

trabalho, escola, vínculos familiares e relações comunitárias, ser previamente 

comunicado garantindo a participação popular nestes. 

- No Estatuto da Cidade e o PDPFOR, que asseguram o direito à cidade, 

à terra urbanizada, à moradia digna, à infra-estrutura urbana, ao transporte, aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. 

- Na Lei Orgânica do Município de Fortaleza (Capítulo I, da Política 

Urbana - Artigo 149), que garante a regularização fundiária de áreas onde estejam 

                                                 
47 Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem 
oposição, até duzentos e cinqüenta metros quadrados de imóvel público situado em área urbana, 
utilizando-o para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins 
de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário, a 
qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. (Medida Provisória 2.220/2001, Art. 1º). 
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situadas populações de baixa renda, e em caso de áreas de risco, deverá o poder 

público obrigatoriamente reassentá-las no próprio bairro ou nas adjacências. 

Devendo este ainda, garantir a participação das entidades comunitárias no estudo, 

no encaminhamento e na solução dos problemas, planos, programas e projetos que 

lhes sejam concernentes. 

Obviamente nada disso está sendo cumprido, são tão somente esses os 

direitos requeridos pelos moradores das comunidades atingidas. Solicitam apenas 

que seus direitos constituídos sejam legitimados, sejam atendidos por um Estado 

que se diz Democrático na teoria, mas que na prática afina-se muito mais com os 

moldes de um Estado Ajustador. 

Analisando o planejamento para a realocação dos habitantes, podemos 

concluir que o Projeto inicial do VLT não contemplou esse tema, não houve a 

responsabilidade técnica, política, legal e social com o cumprimento desse quesito 

humanitário. Ao que parece, pela interpretação das falas dos moradores, pelas 

pesquisas documentais em jornais, comunicações oficiais do Governo e estudo do 

EIA-RIMA do VLT, o planejamento para realocação somente foi realizado 

posteriormente ao planejamento da obra e por influência das pressões exercidas 

pelas comunidades atingidas. 

A proposta atual do Governo do Estado consta da remoção de todas as 

comunidades afetadas pelo VLT para um único espaço da Cidade, distante 18 km da 

Comunidade Trilha do Senhor, por exemplo, e em nada contempla as legislações 

supracitadas. O Projeto Cidade Jardim I, com obras em fase de execução, prevê a 

construção de 5.536 unidades habitacionais do programa MCMV. E, ao que consta, 

não estará dotada de equipamentos e infraestrutura urbana adequada48 a esse 

aporte de moradores.  

Esse Projeto está inserido na área de abrangência e influência do bairro 

José Walter, que, quando inaugurado, contava com equipamentos urbanos e 

infraestrutura moderadamente satisfatória para seus moradores. Porém, hoje conta 

com um imenso déficit de serviços públicos disponibilizados para sua população, 

devido ao crescimento natural inerente ao próprio bairro, bem como, pela expansão 

populacional daquela região, associada à falta de investimentos públicos no 

incremento de serviços que acompanhem esse aumento de demanda. 

                                                 
48 Ao que consta, no tocante a equipamentos urbanos, no Condomínio Cidade Jardim I, foram 

construídas uma Unidade de Pronto Atendimento de Saúde (UPA) e algumas quadras esportivas. 
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No entorno do bairro instalaram-se diversos outros conjuntos 

habitacionais e ocupações irregulares (Planalto Airton Senna, Residencial Marcos 

Freire, Parque Arvoredo, Parque Montenegro I e II), mesmo os aglomerados 

urbanos regularizados e planejados enquanto loteamentos privados, não possuem 

equipamentos públicos (escolas, creches, hospitais, postos de saúde, praças, 

quadras esportivas ou demais áreas para o lazer) e/ou infraestrutura urbana 

satisfatória (rede de saneamento básico, pavimentação asfáltica, transporte coletivo, 

etc.); utilizando-se dos serviços públicos disponibilizados no bairro José Walter, ou 

seja, os recursos mensurados para atendimento da população de um conjunto 

habitacional estão sendo utilizados para suprir a demanda de mais quatro conjuntos. 

Somar-se-á a isso o Condomínio Cidade Jardim I. 

A mobilidade urbana daquela região da Cidade é extremamente 

precarizada, com a ausência de recursos públicos na sua promoção. Essa falta de 

investimentos afeta, por exemplo, o sistema de transportes pela falta de manutenção 

das vias; além disso, afeta sobremaneira o transporte público coletivo, com linhas de 

ônibus restritas e insatisfatórias para a atual demanda.  

Sobre esse aspecto existem apenas 3 linhas/rotas de ônibus (407 – José 

Walter/ Expedicionários, 605 e 606 José Walter / Centro / Av. I e Av. N, e 347 e 377 

José Walter/ Parangaba/ Av. L e Av. J) e 1 linha de transporte alternativo (728 José 

Walter / Centro), que servem ao bairro, limitando-se o acesso direto deste 

unicamente ao Centro da Cidade ou ao Terminal de Parangaba, desta forma, para 

ter acesso a outros bairros da Cidade tem-se a obrigação de passar pela Parangaba 

ou pelo Centro49. 

Destaque para a problemática do deslocamento intra-urbano nesse caso 

específico, quando se pretende remover o local de moradia de centenas de pessoas 

de uma determinada região da Cidade para outra, sem que junto a isso sejam 

removidos seus locais de trabalho e estudo. Então, logicamente, o que ocorrerá é 

um aumento considerável de pessoas deslocando-se por extensões maiores por sob 

a malha urbana municipal, com aumento da imobilidade urbana de modo geral. 

                                                 
49 Salvo nos casos em que se possa fazer a integração temporal, sistema em início de funcionamento 

na cidade de Fortaleza que possibilita a troca de transporte durante um tempo determinado, sem a 
obrigatoriedade do pagamento de duas passagens. Porém, este não exime o passageiro de pegar 
o ônibus no bairro de origem, ou seja, no caso do bairro José Walter, mesmo tendo a possibilidade 
de fazer conexão com outras rotas de transporte coletivo, o início do trajeto, em vias gerais, é 
conturbado pelo excesso de passageiros e pela escassez quantitativa de ônibus e transportes 
alternativos (vans e microônibus) nos percursos citados. 
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Em suma, será um prejuízo imenso tanto para os moradores que serão 

removidos, pela perda de todos os serviços, equipamentos, infraestrutura, 

acessibilidade que possuem em sua atual região de moradia. Bem como, para os 

moradores da área para onde serão removidos, por já possuírem déficit de serviços 

públicos e de mobilidade urbana, que irá ficar ainda mais insuficiente com o 

incremento de quase 100% na população local. 

As ações do Governo do Estado na condução da implementação do VLT, 

desde o início da divulgação do Projeto, até a atual fase de execução (com 43% da 

obra concluída), além de ter demonstrado total falta de cumprimento das legislações 

locais, nacionais e internacionais, trouxe e ainda trará prejuízos materiais, 

emocionais e sociais aos moradores daquelas localidades. 

No caso estudado aqui, a Comunidade Trilha do Senhor, inserida no 

bairro Aldeota, com área estimada em 5 mil reais o metro quadrado, tem como 

proposta mudar-se para uma área onde estima-se esse valor ser 4 ou 5 vezes 

menor. Uma perda econômica ponderável para uma população que, em sua maioria, 

vê nesse imóvel seu único bem material. 

A acessibilidade, de uma forma geral, ficará extremamente prejudicada, 

uma vez que a casa mudará de endereço, mas os demais aspectos da vida 

cotidiana dessas pessoas não, ou seja, o trabalho, os estudos, as atividades de 

lazer, aos quais estão habituados permanecerão naquela região da Cidade, 

ocasionando deslocamentos extensos e cansativos, que irão influir 

significativamente nas condições de vida daquela população. Principalmente com 

relação aos postos de trabalhos, como visto no capítulo anterior, todos os moradores 

entrevistados trabalhavam no bairro Aldeota ou em seu entorno imediato. 

Os prejuízos emocionais e simbólicos serão imensos, incalculáveis. Pôde-

se mensurá-los, mesmo que de forma subjetiva, nas falas dos moradores durante as 

entrevistas, o quanto esse espaço representa para essas pessoas, onde gerações 

de famílias construíram suas casas, com as mãos e o suor do rosto. Não são 

apenas edificações que serão destruídas, serão destruídas histórias de vidas 

familiares e comunitárias. 

A análise da comunidade Trilha do Senhor trouxe algumas colocações 

acerca de seu desenvolvimento enquanto comunidade. Esta construiu seus espaços 

em um trabalho coletivo, às margens do planejamento urbanístico da Cidade. 

Construíram suas casas, as ruas, o Centro Comunitário, a Capela e a pracinha, com 
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muitas dificuldades, tanto do ponto de vista financeiro como jurídico, em uma área 

pública esquecida pelo poder público e cobiçada pela especulação imobiliária. 

Realizam o planejamento e o desenvolvimento desses espaços de forma 

coletiva, em um exemplo de gestão que não atende às idealizações burocráticas, 

mas a sensibilização, a mobilização e a participação comunitária. Conforme coloca 

uma moradora: “Vivendo e aprendendo! Tudo de bom que a gente pode trazer pra 

cá, a gente vai trazendo.” 

E, nesse contexto de gestão coletiva, a Comunidade foi criando vínculos 

com vários colaboradores, que atuam de forma decisiva para o desenvolvimento do 

local, onde ocorre desde ações mais institucionais, como a da Igreja Católica que 

apoiou a Comunidade desde sua origem; como ações pontuais e individuais, como a 

da professora de inglês que se dispõe a ensinar recebendo apenas um auxílio para 

o transporte. Ressalte-se a colaboração de grupos acadêmicos ou não, preocupados 

com a legitimação dos direitos constitucionais desses moradores, que se dispõe em 

ensinar e aprender como lutar pelo reconhecimento do respeito e da cidadania. 

No que tangem as questões referentes a relações interpessoais pôde-se 

notar que os entrevistados têm nesse espaço a sua referência de casa, no sentido 

biológico da palavra: local de abrigo e de reprodução da vida, e que esse local 

representa para eles, e para suas famílias, um local seguro.  “Há! A gente aqui é 

uma família só! A gente gosta muito daqui, é a nossa casa, nossa família.”. 

Também os vínculos sociais, existentes entre os moradores, tornam-se 

explícitos nas manifestações culturais realizadas no local: “Mês de maio a gente 

celebra a coroação de Maria. Tem a festa da Capela, a gente faz o aniversário da 

Capela todos os anos. A gente faz a festa junina, a festa do idoso, festa da criança, 

festa do natal. Há! Tudo a gente tá celebrando, a gente reúne todo mundo e faz, 

sempre assim.” 

No decorrer das observações do local puderam ser captadas as 

percepções dos moradores com relação à atuação do Poder Público, sendo a ações 

deste, em suas perspectivas, insipiente. Mais especificamente sobre o Projeto VLT, 

a relação entre a Comunidade e o Estado torna-se díspare e conflituosa. A 

insatisfação está em todo o processo de implantação do VLT, desde a falta de 

diálogo e inacessibilidade do Governo, a falta de respeito com que as equipes de 

cadastramento tem atuado nas comunidades, e os questionamentos quanto aos 

aspectos técnicos da obra, onde os entrevistados apontam que as remoções são 



133 

desnecessárias, pois a instalação de VLTs em outros países se dá na calha da rua, 

sem necessidade de desapropriações50. 

As falas registradas estão sempre pautadas em sentimentos de revolta, 

insegurança, sensação de desrespeito, perda do que construíram, de desesperança. 

A percepção da injustiça social a qual estão sujeitos a passar é notória, e como a 

Comunidade tem histórico de ações violentas do poder público, não estão mais 

dispostos a esperar que a justiça social ocorra, muitos foram os casos de moradores 

que relataram não sair de sua casa de forma pacífica, mesmo que a desapropriação 

seja imposta pelo Governo.  

A instituição de um Movimento com o intuito de fortalecer a luta pela 

permanência é a prova de que esses sujeitos sociais, acostumados a situações 

adversas, que construíram seu espaço de forma coletiva – instituíram vínculos, laços 

de amizade e sentimentos de pertença – não estão dispostos a abrir mão do que 

construíram, deixando tudo isso para trás. Agem de forma coletiva, pautados na 

legislação urbanística e na Constituição Federal, e tem o apoio de agentes 

sensibilizados com a causa. 

Sendo assim, concluo destacando que, para essas pessoas diretamente 

atingidas, ao invés de um legado, a Copa deixará um ônus. Os procedimentos 

adotados durantes as remoções não respeitam os direitos humanos, no qual se 

encontra incluso o direito a moradia adequada. Os direitos a informação, a 

transparência e a participação direta dos atingidos na definição das alternativas e de 

intervenção sobre as suas comunidades não estão sendo respeitados.  

As ações não garantem compensações suficientes para que seja 

legitimado seu direito à moradia adequada em outro local. Quem opta pelo 

reassentamento não terá condições iguais ou melhores daquelas em que se 

encontravam, pois esse se dará em áreas muito distantes dos locais originais de 

moradia, prejudicando os moradores no acesso aos locais de trabalho e as redes 

socioeconômicas que sustentam na cidade. 

Como nos diz David Harvey “O circo é bem-sucedido mesmo se falta o 

pão”. (HARVEY,1996, p. 61), o espetáculo da Copa do Mundo de Futebol 2014 

ocorrerá em determinadas cidades do Brasil, mesmo deixando um ‘legado reverso’. 

                                                 
50 Esse estudo não se propôs a desenvolver análises técnicas sobre o VLT. 
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Este ônus que será social, político e econômico ficará para os moradores de 

Fortaleza, em distintos graus, mas ficará. 

Muitos são os desafios colocados à efetivação de políticas públicas para o 

desenvolvimento urbano inclusivo, que busquem vislumbrar a cidade em sua 

complexidade e totalidade, agindo de forma igualitária. Neste contexto as 

irregularidades jurídicas são um dos maiores entraves à universalização do direito à 

cidade. Os programas e projetos contemporâneos têm uma natureza 

essencialmente curativa e pontual, sendo dissociados de um conjunto mais amplo 

de políticas públicas, diretrizes, planejamentos e estratégias de gestão urbana 

destinadas a reverter o atual padrão excludente de crescimento nos grandes centros 

urbanos. 
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1 Dados  
  

Evento: Reunião do Movimento de Luta em Defesa da Moradia 

Local: Centro Comunitário Irmã Maria José Lopes 

Data: 30 de julho de 2012 

Hora: 19:00h 

 

2 Relato 

  

O Movimento de Luta em Defesa da Moradia (MLDM) é um movimento 

social urbano composto por moradores de 16 comunidades ameaçadas de remoção 

para a implemantação do VLT em Fortaleza, e conta com o apoio de algumas 

instituições da sociedade civil (Organização da Resistência Libertária – ORL, Comitê 

Popular da Copa em Fortaleza, Núcleo de Assessoria Jurídica para a Comunidade – 

NAJUC, dentre outros), e de profissionais que se sensibilizam com a causa. 

 

“Somos cidadãos e cidadãs, trabalhadores e moradores das Comunidades 
do Trilho que também constroem essa cidade, temos os nossos direitos. 
Como milhares de fortalezenses, com a força de nosso braço e o suor de 
nosso rosto ajudamos a edificar as suas riquezas.”51  

 

A primeira observação ocorreu em uma reunião do MLDM, dia 30 de julho 

de 2012. Estive no local marcado uma hora antes do combinado, por volta das 

                                                 
51 Fonte: http://wwwcomunidadesdotrilho.blogspot.com.br/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00-
08:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00-08:00&max-results=4 
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17:00h, para apreciação da movimentação e identificação das formas de acesso ao 

espaço físico da Comunidade. Não achei adequado marcar já no local da reunião 

porque poderia chegar ao local desacompanhada e gerar um clima de intromissão, 

de alguém que chega ao grupo de forma imposta. “Pensava em como me ajustaria e 

seria aceito.” (FOOTE-WHYTE, 1979, p. 77). 

Este local foi o Centro Comercial Park Side, localizado na Av. Engenheiro 

Santana Júnior, nº 2500, uma quadra antes da Comunidade, consta de um espaço 

para comercialização de produtos que, pela estrutura e valor das mercadorias, 

destina-se a atender uma clientela de classe média. Também no local estão 

inseridas algumas empresas de pequeno porte (agências de viagens, administração 

de imóveis, dentre outras).  

Questionei-me se esse seria um espaço que possibilitasse a 

empregabilidade dos moradores da comunidade, e, em conversa com o funcionário 

da lanchonete identifiquei que o mesmo era morador da Comunidade, porém não 

era proprietário do imóvel, e sim inquilino. O rapaz relatou-me escolher aquele lugar 

para morar pela localização próxima ao local de trabalho, o que lhe possibilitava 

economia de tempo e dinheiro, outra grande vantagem relatada era evitar o 

incômodo da utilização de transportes coletivos lotados. 

A pessoa-chave da Comunidade encontrou-me no local marcado com 

meia hora de atraso, e seguimos para o Centro Comunitário pude observar que se 

tratava de um imóvel pequeno aos meus parâmetros para um espaço de uso 

comunitário52, após alguns momentos e de observar o espaço como um todo, fui 

informada das diversas atividades realizadas pela comunidade (curso de inglês, 

português, Muai Tay, bale, teatro, grupos da catequese).  

No local já se encontravam algumas pessoas que iam participar da 

reunião. Logo ao chegar, conheci Dona Regina, líder comunitária e uma das 

responsáveis pela organização/manutenção do Centro Comunitário e do MLDM. Ao 

conhecer o espaço fui também apresentada aos demais integrantes que estavam no 

Centro. Como me trataram de forma natural, pareceu habitual a visita de pessoas 

diversas ao local, todos pareciam muito confortáveis com minha presença, tanto que 

as ações cotidianas aparentaram ser mantidas sem nenhuma alteração. 

                                                 
52 Mais tarde pude fazer um comparativo entre aquele local e os demais espaços da comunidade: 
casas, capela, praça, foi quando identifiquei que, na verdade, esse é um imóvel grande em 
comparação com os demais existentes na Comunidade. 
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Na ocasião, havíamos marcado uma entrevista, então demos 

procedimento à mesma que se seguiu até o início da reunião, por volta das 19:30h 

na sala de reuniões. Nesse espaço encontravam-se uma mesa de madeira bem 

extensa, sofás e cadeiras; e haviam disponíveis biscoitos e café sobre uma mesinha 

de apoio, aos quisessem se servir em copinhos descartáveis. 

Os oradores da reunião (um estudante de direito e militante das causas 

sociais, e a Dona Regina, líder comunitária) ocuparam a cabeceira da mesa, as 

senhoras de maior idade, e de prestígio na Comunidade ocuparam os sofás. Em 

poucos minutos a sala encontrava-se lotada, mais cadeiras de plástico foram 

apanhadas para que todos pudessem ser acomodados. Comecei a observar desde 

a chegada dos integrantes uma postura igualitária, porém com certa hierarquia, ou 

poderia disser: respeito pela liderança.  

Havia também uma presença considerada ilustre, muito certamente essa 

figura deve ter grande influencia no histórico de luta daquela Comunidade, pois ao 

chegar, foi tratada de forma diferenciada com muito respeito, sendo logo conduzida 

ao sofá mais confortável do ambiente. Depois fiquei sabem que se tratava de Dra. 

Celeste, desembargadora, atuante na causa a mais de 30 anos.  

Eu, enquanto observadora, coloquei-me em um lugar reservado, discreto, 

ao lado do sofá principal, no centro da sala em frente à mesa de reuniões. A idéia 

era não aparentar com um agente externo, buscando infiltrar-se no grupo de forma 

homogênea, sem grandes alardes, mas, ao mesmo tempo, localizando-me próxima 

a indivíduos de grande representatividade naquele espaço para que suas ações 

pudessem ser observadas.  

Os oradores da reunião estavam munidos de papéis, canetas e um 

caderno (ou agenda) onde se encontravam anotadas as pautas da reunião. Além 

destes poucos eram os que também acompanhavam os temas debatidos com 

anotações, grande parte dos participantes se quer possuíam caneta.  

Deu-se início a reunião, o orador explanou sobre mais uma comunidade 

que estaria aderindo ao Movimento, foram passados informes quanto à mobilização 

e organização para a participação em alguns eventos. Uma participante colocou a 

sua preocupação em como agir frente a boatos saídos das próprias comunidades 

sobre indenizações acima dos valores divulgados para alguns moradores, avaliando-

se que tais boatos teriam, na verdade, o intuito de desarticular os moradores. 
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Outro ponto bastante debatido foi à forma individual de participação no 

processo eleitoral, sendo colocado de modo enfático que o Movimento não era 

espaço para manifestações eleitoreiras, não havendo a tolerância da utilização do 

nome do Movimento para esses fins, por nenhum integrante. 

Analisaram que o aluguel social, proposto pelo Governo do Estado, era 

um risco para os moradores, porque após a retirada do morador de seu local não 

haveria garantia de que esse aluguel seria pago pela quantidade de tempo 

necessário a uma realocação; se nada foi construído, se nenhuma unidade 

habitacional proposta pelo Governo está pronta, não se teria a garantia que estas 

seriam realmente entregues aos moradores removidos.  

A ação encontrada para sanar a questão dos boatos sobre indenizações 

exorbitantes e o risco de aceitar o aluguel social, foi organizar uma reunião entre 

integrantes do Movimento e moradores das comunidades assediadas, e tomar 

iniciativa coletiva para não deixar desapropriar nenhum imóvel, pois se esse 

processo tiver início ficará mais difícil conter o problema. 

Apesar da atuação de agentes externos na Comunidade, foi colocada a 

necessidade do acompanhamento de um advogado, para ser instituído enquanto 

representante legal da comunidade, e que o mesmo seja sensível a causa. A 

reunião foi encerrada às 20:45h. 

Estiveram presentes na reunião representantes das Comunidades Dom 

Oscar Romero, Trilha do Senhor, Aldaci Barbosa, Jangadeiros, Mucuripe e Alto 

Alegre, do Movimento de Luta em Defesa da Moradia (MLDM), Organização da 

Resistência Libertária (ORL), Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária 

(NAJUC/UFC). 
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1 Dados  
  

Evento: Aniversário da Capela Nossa Senhora das Graças 

Local: Capela Nossa Senhora das Graças 

Data: 19 de agosto de 2012 

Hora: 19:00h 

 

2 Relato 

  

O aniversário da Capela Nossa Senhora das Graças foi realizado no dia 

19 de agosto de 2012, com início às 17:00h. O convite para essa celebração foi 

difundido por e-mail e pelas redes sociais aos contatos da Comunidade (Anexo A). O 

evento constou de missa campal, seguida de comemoração no interior da Capela. 

Ao chegar ao evento, às 17:20h, o mesmo já havia iniciado e muitas 

pessoas estavam no local, na área externa da Capela. Havia uma lona no chão que 

dava suporte à parte frontal do altar que fora montado com as costas para um muro 

extenso e com a frente para a Capela, onde foram distribuídas diversas cadeiras de 

plástico. Outra parte das cadeiras encontrava-se em areia solta (semelhante à areia 

de praia). Como em um retângulo imaginário, em uma ponta Encontrava-se a 

Capela e na outra o altar montado para a celebração, as pessoas ficavam entre eles, 

possibilitando uma visão muito bonita do espaço. 

Havia cerca de 200 pessoas participando da celebração, e era perceptível 

a relação de integração daqueles que ali estavam. A todo instante pessoas se 

cumprimentavam ao encontrar-se, mesmo que a distância através de acenos. 

 

UNIVERSIDADEUNIVERSIDADEUNIVERSIDADEUNIVERSIDADE    FEDERALFEDERALFEDERALFEDERAL    DODODODO    CEARÁCEARÁCEARÁCEARÁ    
MESTRADOMESTRADOMESTRADOMESTRADO    EMEMEMEM    AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO    DEDEDEDE    POLÍTICASPOLÍTICASPOLÍTICASPOLÍTICAS    PPPPÚBLICASÚBLICASÚBLICASÚBLICAS    
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Aproveitei o momento para realizar registros fotográficos do evento, uma vez que, 

algumas pessoas também o faziam, o que não chamaria a atenção e não 

atrapalharia a celebração. Assim como na observação anterior, me foi perceptível a 

amabilidade das pessoas daquele local, pelo acolhimento a agentes externos. 

Alguns integrantes do Movimento me reconheceram pela ocasião da reunião anterior 

e me cumprimentaram e agradeceram pela participação. 

Durante o sermão o Padre fez uma breve explanação sobre o histórico de 

criação da Comunidade e da Capela; abordou as questões debatidas pela 

Comunidade na interpretação da leitura do evangelho, com colocações do tipo: 

“desenvolvimento sem democracia, não é desenvolvimento!”, “de que vale tantas 

riquezas, se não respeitamos ao próximo!”. Como frase norteadora da celebração 

adotou-se: “Deus nos livre de entregar a vocês a herança de nossos pais (I Reis 

21.3)”. 

Nas oferendas, além dos símbolos convencionais da Igreja Católica 

(bíblia, pão e vinho), foram ofertadas uma miniatura de uma casa, representando o 

pedido de proteção divina a suas habitações e a permanência da Comunidade unida 

e reunida no local; um mandacaru, planta que resiste aos períodos de adversidade 

climática no sertão, representando a obstinação dos moradores que não desistiram 

da luta por suas moradias; e um painel contendo fotos com o registro dos momentos 

mais importantes da Comunidade, representando tudo que já foi vivenciado pelos 

moradores. 

No momento dedicado as preces, pude observar pessoas ajoelhadas na 

areia solta, pedindo para que Deus as abençoe com a permanência naquele local. 

Ouvi de uma senhora de aproximadamente 60 anos a seguinte prece: “que Deus 

nos permita está aqui ano que vem juntos, pra comemora mais um aniversário da 

nossa Capela...”. As preces, assim como as oferendas, foram todas dedicadas a 

pedir a Deus que os abençoe na luta por suas moradias. 

Ao final da celebração todos os participantes foram convidados para um 

abraço coletivo, através de uma grande ciranda que se iniciou na área externa da 

Capela e culminou em seu interior, onde foi realizada uma festa em comemoração 

ao aniversário da Capela e a união da Comunidade. Havia uma mesa imensa com 

um grande bolo de aniversário, e muitos outros pratos foram servidos, desde doces 
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e salgadinhos, até lasanhas e tortas, todos produzidos e doados pelos próprios 

moradores. O evento terminou por volta de 19:30h. 
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Fonte: Pesquisa direta, Lidiana Barreto (2013) 

    

    
Fonte: Pesquisa direta, Lidiana Barreto (2013) 
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Fonte: Pesquisa direta, Lidiana Barreto (2013) 

    

Fonte: Pesquisa direta, Lidiana Barreto (2013) 
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Fonte: Pesquisa direta, Lidiana Barreto (2013) 

    

    
Fonte: Pesquisa direta, Lidiana Barreto (2013) 
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Fonte: Pesquisa direta, Lidiana Barreto (2013) 

    
    

    
Fonte: Pesquisa direta, Lidiana Barreto (2013) 
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Fonte: Pesquisa direta, Lidiana Barreto (2013) 
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ANEXOANEXOANEXOANEXO    BBBB    ––––    LEILEILEILEI    15.05615.05615.05615.056    
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ANEXOANEXOANEXOANEXO    CCCC    ––––    CAUTELARCAUTELARCAUTELARCAUTELAR    INOMINADAINOMINADAINOMINADAINOMINADA    ––––    DESAPROPRIAÇÃODESAPROPRIAÇÃODESAPROPRIAÇÃODESAPROPRIAÇÃO    PORPORPORPOR    UTILIDADEUTILIDADEUTILIDADEUTILIDADE    
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ANEXOANEXOANEXOANEXO    DDDD    ––––    DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DO MOVIMENTO DE LUTADO MOVIMENTO DE LUTADO MOVIMENTO DE LUTADO MOVIMENTO DE LUTA EM DEFESA DA  EM DEFESA DA  EM DEFESA DA  EM DEFESA DA 
MORADIA (MLDM)MORADIA (MLDM)MORADIA (MLDM)MORADIA (MLDM)    

 

 
 

1- Apresentação do empreendimento 
A implantação do Projeto VLT Ramal Parangaba-Mucuripe está a cargo do governo do estado do 
Ceará e será implantado ao longo da atual linha ferroviária utilizada para o transporte de cargas sob 
concessão da Transnordestina Logística S/A, na área metropolitana de Fortaleza, entre a estação 
elevada do Metrofor em Parangaba e a Av. Abolição. 
A implantação do empreendimento iniciou-se em 27/02/12, a partir da emissão da primeira ordem de 
serviço pela SEINFRA ao Consórcio Construtor CPE-VLT. Atualmente a implantação do 
empreendimento compreende as seguintes intervenções: 
 
Obras em superfície: 

• Implantação de via dupla do VLT com extensão de 12,64 km, dos quais 1,46 km em elevado e 
o restante em superfície e mais 0,68 Km de via singela do VLT, que interliga a Estação Iate à 
Estação Mucuripe; 

• Adequação da atual linha de carga; 
Obras em elevado: 

• Elevado ferroviário cruzando a Av. Aguanambi; 
• Elevado ferroviário cruzando a Av. Germano Frank (Parangaba); 

Estações: 
• Estação Parangaba (elevada), situada ao lado do terminal de ônibus, em frente à   Estação do 

Metrô; 
• Estação Montese, próximo à Av. Carlos Jereissati; 
• Estação Vila União, próximo ao Aeroporto antigo; 
• Estação Rodoviária, próximo ao Terminal Rodoviário João Tomé; 
• Estação São João do Tauape, próximo à Igreja; 
• Estação Pontes Vieira, próximo à Assembleia Legislativa do Ceará; 
• Estação Antônio Sales, próximo à loja Normatel; 
• Estação Papicu, em frente ao terminal de ônibus do Papicu; 
• Estação Mucuripe, próximo ao Riacho Maceió; 
• Estação Iate, situada em frente ao Iate Clube, aos pés do Morro Santa Terezinha. 

 
Obras viárias:  

• Elevado ferroviário cruzando a Av. Aguanambi; 
• Elevado ferroviário cruzando a Av. Germano Frank (Parangaba); 
• Subterrâneo no cruzamento da Via Expressa com a Av. Alberto Sá; 
• Subterrâneo no cruzamento da Via Expressa com a Av. Santos Dumont; 
• Subterrâneo no cruzamento da Via Expressa com a Av. Padre Antônio Tomás;  
• Subterrâneo no cruzamento do trilho com a Av. Borges de Melo.  
• Túnel longitudinal na Via Expressa, entre as avenidas Santos Dumont e Padre Antônio Tomás;   
• Vias de acesso... 

Em outros nove cruzamentos localizados nos bairros São João do Tauape,Vila União e Itaóca, onde se 
registra um tráfego de pequena frequência, optou-se por passagens de nível equipadas com um sistema 
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de sinalização especial. Por fim, a área destinada à circulação do trem de cargas e do VLT será isolada 
com a implantação de cercas, muros e cancelas ao longo do trajeto.  
Apesar de o isolamento da faixa de domínio representar uma limitação à mobilidade dos moradores 
que permanecerão na área, de acordo com a documentação consultada serão implantadas apenas três 
passarelas num percurso de mais de 14 Km, apenas para permitir o acesso de pedestres às estações da 
Pontes Vieira, do Papicu e do Mucuripe.  
 

2- Situação das Desapropriações 
De acordo com o Relatório de Gerenciamento e Supervisão das Obras Civis para Implantação do 
Ramal Parangaba/Mucuripe – VLT, de julho de 2013, estão previstas 2.185 desapropriações a cargo 
do Governo do Estado do Ceará. Outras 63 desapropriações ao longo do corredor via expressa estão a 
cargo da Prefeitura de Fortaleza.  
As desapropriações a cargo do Governo do Estado estão dispostas da seguinte forma: 
 
Desapropriações de trechos em superfície: 

• Estação Iate à Estação Mucuripe (700m) - 77  
• Estação Mucuripe à Estação Papicu (1600m) - 299 
• Estação Papicu à Estação Antônio Sales (1330m) - 535 
• Estação Antônio Sales à Estação Pontes Vieira (870m) - 2 
• Estação Pontes Vieira à Estação Tauape (1770m) - 263 
• Estação Tauape à Estação Rodoviária (?) - 221 
• Estação Rodoviária à Estação Vila União (1010m) - 155 
• Estação Vila União à Estação Montese (2240m) - 253 
• Estação Montese à Estação Parangaba (?) - 10 

 
Desapropriações de trechos em elevado 

• Elevado Aguanambi - 1 
• Elevado Parangaba - 98 
• Viaduto ferroviário da Antônio Sales - 32 
• Viaduto ferroviário da Raul Barbosa - 21 
• Ponte do Riacho Tauape - 17 
• Passagem inferior da Borges de Melo - 3 
• Passarela da Estação Mucuripe - 2 
• Passarela da Estação Pontes Vieira – 2 

 
Desapropriações em áreas de Estações 

• Iate Clube - 0 
• Mucuripe - 27 
• Papicu - 4 
• Antônio Sales - 2 
• Pontes Vieira - 1 
• São João Tauape - 33 
• Rodoviária - 17 
• Vila União - 85 
• Montese - 22 

 
De acordo com dados da Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra), até 09/11/3013 a 
implantação do equipamento estava com 43% de conclusão. Do total de imóveis a serem 
desapropriados, 477 já teriam sido demolidos no trecho entre a Parangaba e a avenida Borges de Melo.  
Em relação ao processo de negociação, até aquela data 666 famílias já tinham negociado seus imóveis: 
223 optaram pelo pagamento da edificação e das benfeitorias, além de receberem apartamento do 
Minha Casa, Minha Vida e aluguel social; 443 optaram pela indenização da edificação e benfeitorias, 
pagamento pelo terreno e benefício social de R$ 6 mil. 
Em relação às desapropriações a cargo da Prefeitura de Fortaleza, a situação atual é a seguinte: 
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Túnel da Padre Antônio Tomás: 
• 17 desapropriações 
• Imóveis pagos: 7  
• Imóveis liquidados: 2  
• Imóveis judiciais: 1  
• Imóveis pagos/demolidos: 3 
• Imóveis judiciais empenhados: 1  
• Imóveis com acordo: 1  
• Imóveis não cadastrados: 4 

OBS: um imóvel pode estar em duas dessas situações 
Túnel na Santos Dumont: 

• 27 desapropriações 
• Imóveis pagos: 22 
• Imóveis judiciais: 6 
• Imóvel judicial empenhado: 1  
• Imóveis cadastrados sem laudo: 2 

 Túnel na Alberto Sá: 
• 19 desapropriações 

 
3- Alterações no projeto 

Ao longo de três anos, o Projeto VLT Parangaba-Mucuripe passou por inúmeras alterações. Parte 
destas alterações foi o resultado da luta e resistência encabeçadas pelo MLDM e tiveram com 
resultado a diminuição do número de desapropriações, de aproximadamente 3.500 para cerca de 2.200.  
Foi com muita satisfação que constatamos que algumas comunidades que antes seriam totalmente 
riscadas do mapa para implantação do VLT foram quase completamente poupadas. Alterações na 
localização de algumas estações e diminuição da largura da faixa de domínio em alguns trechos foram 
as principais alterações responsáveis pela diminuição do número de desapropriações. Bom exemplo 
ocorreu nas comunidades Aldaci Barbosa e João XXIII, demonstrando que um número significativo de 
desapropriações era desnecessário e perfeitamente evitável.   
Muitas outras desapropriações poderiam e podem ser evitadas com novas alterações, como nas 
comunidades Dom Oscar Romero e São Vicente, na Aldeota. Uma pequena diminuição da largura da 
faixa de domínio seria suficiente para poupar um bom número de imóveis.  
No entanto, parece não ser esta a pretensão do Estado. Constantes alterações no projeto vêm 
aumentando a área desapropriada e têm sido motivo de grande tensão entre os moradores das áreas 
atingidas pela implantação do VLT e do seu entorno imediato.  
No caso destas duas comunidades, foi apresentado na audiência de conciliação na justiça estadual um 
projeto no qual a faixa de domínio atinge poucos metros das casas. Porém, a medição feita pelas 
equipes da COMOL (empresa responsável por fazer as medições dos imóveis e elaborar os laudos de 
avaliação) avança sobre as casas muito além da faixa de domínio anteriormente apresentada. Outros 
imóveis na parte de trás da comunidade Dom Oscar Romero foram avaliados, diz-se para dar lugar a 
uma rua de acesso, nunca antes mencionada. Na comunidade Rio Pardo, ao lado do terminal do 
Papicu, moradores afirmam que famílias que moram fora da faixa de domínio do VLT também estão 
sendo cadastradas.   
 

4- Regime diferenciado de desapropriação 
Como foi visto no item 1, a implantação do VLT Parangaba-Mucuripe está associada a um conjunto 
de obras viárias. Até recentemente, todas as desapropriações referentes à implantação do VLT, 
incluindo as obras viárias no corredor via expressa, estavam sob responsabilidade do Governo do 
Estado. Há aproximadamente dois meses, moradores da comunidade Trilha do Senhor foram 
surpreendidos pela visita de técnicos da Prefeitura de Fortaleza que se diziam encarregados de avaliar 
e negociar imóveis a serem desapropriados para implantação de um túnel na Av. Padre Antônio 
Tomás.     
Esta mudança na responsabilidade pelas desapropriações representa um retrocesso em relação ao 
regime de desapropriação, indenização e remoção a cargo do Governo do Estado, regulamentados na 
lei estadual 15.056 e complementada pela lei estadual 15.194. As desapropriações a cargo da 
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Prefeitura levam em conta apenas o valor das edificações e benfeitorias, excluindo todos os benefícios 
já conquistados como valor da terra nua, bônus social de R$6.000, direito a reassentamento pelo 
programa Minha Casa Minha Vida em terrenos próximos ao atual local de moradia, além de aluguel 
social no valor de R$400.    
Na comunidade Trilha do Senhor, três obras provocarão desapropriações: implantação do VLT, o 
túnel na Padre Antônio Tomás e o túnel longitudinal na via expressa. A primeira questão a ser 
esclarecida é a especificação das áreas desapropriadas por cada intervenção: qual área será 
desapropriada para implantação do VLT e qual será desapropriada para a implantação dos túneis?  
A mesma situação ocorre nas comunidades Jangadeiros e Rio Pardo, no cruzamento da Av. 
Engenheiro Alberto Sá com via expressa, onde será implantado uma passagem inferior. 
Para nós a medida mais correta é não retroceder nos direitos já conquistados e garantir que todas as 
famílias sejam desapropriadas dentro do mesmo regime estabelecido de acordo com as leis estaduais 
15.056 e 15.194, independente de serem desapropriadas para implantação do VLT ou para a 
implantação dos túneis.   
 

5-  Regularização fundiária 
Outra questão a ser considerada é a garantia da regularização fundiária das áreas remanescentes, de 
forma a garantir a propriedade dessas áreas aos seus atuais moradores.  
 

6-  Reassentamento 
Durante as audiências de conciliação realizadas pela juíza Dr. Joriza Magalhães da 9º vara da Fazenda 
Pública da justiça estadual, o estado apresentou um conjunto de terrenos a serem destinados ao 
reassentamento das famílias que optarem pelo apartamento do Programa Minha Casa Minha Vida. 
Atualmente são 08 os locais destinados a este fim, sendo 06 nas proximidades das comunidades e 02 
em bairros distantes:  

• Condomínio Cidade Jardim (José Walter) – 1.000 unidades 
• Condomínio Escritores (Paupina) – 900 unidades 
• Terreno Vila União I (prox. a CAGECE) – 128 unidades 
• Terreno Vila União II (prox. à Expedicionários) – 80 unidades 
• Terrenos Bairro de Fátima – 96 unidades 
• Terreno São João do Tauape – 96 unidades 
• Terreno na Cidade 2000 – 640 unidades 
• Terreno no Pio XII (na Raul Barbosa)  - 128 unidades  

Em reunião com a PGE no dia 04/12/2013, foram solicitadas as seguintes informações: 
• Que sejam apresentados todos os terrenos destinados ao reassentamento das famílias que 

optarem pelo apartamento do Programa Minha Casa Minha Vida, com as características do 
terreno, sua condição atual (se já foi desapropriado ou em processo de desapropriação) e 
prazos previstos para entrega das unidades habitacionais; 

• Que seja devidamente esclarecido às famílias reassentadas pelo Programa Minha Casa Minha 
Vida a existência ou não de custos adicionais como condomínio, taxas, tributos, etc. 

De acordo com o procurador Germano Vieira da Silva e membros da PGE responsáveis pelo processo 
de desapropriações, os terrenos situados no Lagamar, no Montese e na Cidade 2000 já foram tornados 
de utilidade pública. O terreno destinado aos moradores da comunidade Aldaci Barbosa pertence à 
prefeitura e foi obtido por meio de acordo com o governo estadual. A situação dos demais terrenos não 
foi esclarecida.  
De acordo com informação repassada na mesma reunião, o Estado também teria realizado a chamada 
pública para a construção dos apartamentos. Porém não existe prazo definido para início das obras 
nem para entrega das unidades.  
As demais questões não foram respondidas na reunião.    
 
 
 

7- Caso da comunidade João XXIII 
Na comunidade João XXIII, no Dionísio Torres, algumas famílias que atualmente vivem como 
locatárias ou ocupantes em imóveis que não serão desapropriados vivem uma situação de extrema 
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insegurança. Por um lado, a operação de máquinas pesadas muito próximo das casas e a demolição de 
imóveis vizinhos arrisca comprometer seriamente a estrutura desses imóveis, a ponto de pôr em risco a 
segurança e a permanência das famílias. Por outro lado, mesmo que estes imóveis não sejam 
demolidos pelas atividades de implantação do VLT, estas famílias serão desalojadas pelos 
proprietários para implantação de novos empreendimentos privados, por efeito das melhorias e da 
valorização da área decorrentes da implantação do VLT.  
Vale ressaltar que trata-se de famílias de baixa renda que vivem nos mesmos imóveis há mais de uma 
década e que pagam aluguel barato, entre R$100 e R$200. Caso tenham que sair de suas atuais 
residências, estas famílias não teriam como pagar outro aluguel com valor mais elevado e seriam 
obrigadas a buscar novas moradias em locais distantes, longe do trabalho, dos serviços e equipamentos 
sociais que hoje dispõem. 
Por isso é fundamental garantir a estas famílias o reassentamento pelo Programa Minha Casa Minha, 
nos terrenos apresentados pelo Estado, além de pagamento de aluguel social como forma de garantir-
lhes o direito à moradia. 
 

8- Avaliação dos imóveis 
As avaliações dos imóveis têm sido motivo de muita polêmica. Em primeiro lugar, o Estado não tem 
dado transparência aos critérios de avaliação. Os laudos de avaliação não são entregues aos moradores. 
Os valores são entregues em qualquer pedaço de papel, escritos a caneta. Sem a cópia do laudo, o 
proprietário do imóvel fica impossibilitado de questioná-lo. Vale ressaltar que após a assinatura do 
Acordo de Desapropriação, o morador fica impedido de discutir judicial ou extrajudicialmente o valor 
da indenização.    
Os terrenos têm o valor do m² muito abaixo do praticado no mercado, o que contribui para reduzir 
significativamente o valor das indenizações. Na comunidade Caminho das Flores, pro exemplo, 
situada ao lado no novo Shopping Parangaba, do terminal de Parangaba e da estação elevada do 
Metrofor (nota), o m² foi avaliado em apenas R$ 244,00. No Mucuripe, os moradores que já tiveram 
acesso ao valor de suas indenizações também reclamam da baixa avaliação do m².       
Diante disso, é necessário que: 

• O Estado apresente os critérios de avaliação e o valor de mercado do m² de cada comunidade; 
• Que após o processo de avaliação dos imóveis seja fornecida a tabela de valores contendo: 1 – 

A metragem das casas avaliadas; 2 – O valor do metro quadrado; 3 – O valor do terreno; 4 – O 
valor da edificação; 5 – O valor da benfeitoria;   

• Que seja garantida a entrega do laudo de avaliação do imóvel ao seu proprietário durante o 
processo de negociação (antes da assinatura do Acordo de Desapropriação), de forma a 
garantir o direito de questionamento dos laudos e dos valores; 

 
9- Indenizações justas 

Embora tenha ocorrido uma melhora nos valores das indenizações, decorrentes da inclusão do valor da 
terra nua e do bônus social de R$6.000 para famílias que não optarem pelo reassentamento pelo 
programa MCMV, algumas situações têm contribuído para a manter o maior número de 
desapropriações insuficientes para aquisição de novas moradias adequadas, de preferência no mesmo 
bairro ou entorno do atual local de moradia.     
Em primeiro lugar, o valor do m² tem sido avaliado abaixo do valor de mercado. Segundo, nos 
imóveis duplex, os proprietários da parte elevada não são contemplados pelo valor da terra nua, o que 
reduz significativamente o valor das indenizações.  
A persistência dessa situação representará a dispersão de uma grande número de famílias para áreas 
distantes da cidade. Vale destacar que no caso das famílias em questão, sobretudo aquelas situadas na 
chamada área nobre de Fortaleza, o trabalho e a renda, o acesso a atendimento médico e hospitalar, 
acesso a educação, a transporte e outros serviços estão diretamente associados ao atual local de 
moradia.  
Para garantir indenizações justas, suficientes para aquisição de nova moradia adequada e a garantia de 
um conjunto de outros direitos a ela associados, é fundamental que o Estado se comprometa a avaliar 
os terreno de acordo com o valor de mercado do m² em cada região e que na avaliação dos imóveis 
duplex seja incluído o valor de mercado do m². 
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10- Aluguel social 
Para evitar que as famílias tenham que arcar com complementações no aluguel das moradias 
temporárias e para permitir que as famílias se comportem às condições de locação exigidas no 
mercado imobiliário, que seja garantido aumento no valor do aluguel social de R$400 para R$700, 
com adiantamento do caução exigido pelo locatário.  
Para evitar que as famílias tenham que comprometer sua renda tendo que arcar com reajustes nos 
preços dos alugueis, que seja garantida uma escala móvel no valor dos alugueis sociais, com reajustes 
correspondentes aos reajustes nos preços dos alugueis. 
 

11-  Grupos vulneráveis 
Muitas comunidades estão repletas de idosos e eles têm sido as principais vítimas do processo. A 
iminência de serem obrigados a abandonar o local onde vivem há décadas, a incerteza quanto ao 
futuro, o medo de distanciamento dos familiares, a pressão psicológica, a depressão, o agravamento de 
doenças diretamente ligadas à condição emocional como hipertensão e doenças cardíacas e até mortes 
são alguns dos impactos sofridos por estes moradores e seus familiares. Em momento algum, em 
nenhuma fase do processo, o Estado reservou-lhes um tratamento especial.  
O grande intensidade de ruídos e o grande volume de poeira provocados pela atividade de máquinas 
pesadas há poucos metros das casas foram responsáveis por provocar imenso incomodo a pessoas 
doentes, incluindo idosos acamados, além do aumento de doenças respiratórias, sobretudo em idosos e 
crianças. 
 

12- Danos materiais decorrentes das obras 
A utilização de máquinas pesadas há poucos metros das casas e outras atividades relacionadas à 
implantação do VLT tem provocado danos materiais nos imóveis que não estão sendo ressarcidos ou 
reparados pelo Estado. Há casos em que a intensa vibração provocada pelas máquinas derrubaram e 
danificaram eletrodomésticos. Mais sério e preocupante são os casos de casas que começaram a 
apresentar rachaduras após as obras de implantação do empreendimento. Em alguns casos, as telhas 
das casas caíram e por pouco não atingiram os moradores.    
 
 
Movimento de Luta em Defesa da Moradia 
06 de dezembro de 2013 



173 

ANEXOANEXOANEXOANEXO    EEEE    ––––    CARTACARTACARTACARTA    ABERTAABERTAABERTAABERTA    AOAOAOAO    POVOPOVOPOVOPOVO    DEDEDEDE    FORTALEZAFORTALEZAFORTALEZAFORTALEZA    ––––    COMUNIDAECOMUNIDAECOMUNIDAECOMUNIDAE    TRILHATRILHATRILHATRILHA    
DODODODO    SENHORSENHORSENHORSENHOR    

    
02 de agosto de 2010 

Somos cidadãos e cidadãs, trabalhadores e moradores das Comunidades do Trilho desde o ano de 1940. Como 
milhares de fortalezenses, com a força de nosso braço e o suor de nosso rosto ajudamos a construir a nossa 
cidade. Mesmo assim, com mais de setenta anos de moradia e história, projetos externos referentes à Copa de 
2014 ameaçam nosso direito adquirido à Cidade. 
 
SABEMOS NOSSOS DIREITOS! Pela Constituição Estadual (art. 7º) temos o direito assegurado de que 
qualquer projeto que envolva nossos direitos, principalmente no que se refere a moradia, trabalho, escola, 
creche, vínculos familiares e todas as relações comunitárias, tem de nos ser previamente comunicado inclusive 
de forma a garantir a participação popular nas definições do investimento público. Isto não aconteceu, mesmo 
depois de havermos buscado essas informações junto aos órgãos responsáveis. Nenhuma explicação e muito 
menos informação recebemos. 
 
TEMOS DIREITO A MORADIA, SIM! Não seremos enganados! Sabemos que o Estatuto da Cidade e o Plano 
Diretor do Município de Fortaleza asseguram o direito a cidade, à terra urbana, à moradia digna, ao saneamento 
ambiental, a infra-estrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes 
e futuras gerações (art. 3º, §1º, inc. II). Estamos sendo feridos no exercício dos nossos direitos! Que 
democratização é essa que a maior fatia do bolo sempre fica com os poderosos que querem retirar nosso direito 
de morar em nossas casas? Será que estão pensando nas futuras gerações? Porque os poderes públicos não 
usam uma parte desse dinheiro para melhorar a qualidade de vida e a infra-estrutura aqui das nossas 
comunidades? Temos o direito de morar aqui, sim! Direito esse já existente há muito tempo pela permanência de 
nossas famílias nesta área, conforme diz a constituição Federal (art.183).  
 
EXIGIMOS RESPEITO! Existem aqui, ao longo da Via Férrea Parangaba-Mucuripe, famílias que moram ah 70 
anos e até mais. Nossos filhos e netos nasceram aqui. Construímos em mutirão, uma vila de casas, a capela 
Nossa Senhora das Graças, os Centros Comunitários e lutamos por melhorias como saneamento básico, água, 
luz, e diversos outros projetos. Fizemos muito pelas nossas comunidades para que pudéssemos habitar em 
nosso chão com dignidade. Nosso trabalho e nossas atividades também acontecem na mesma área ou em áreas 
próximas. Este direito ao nosso chão é sagrado e não vamos entregá-lo porque é aqui que acontece nossa VIDA 
e não passa pela nossa cabeça termos que sair para outro lugar. 
 
DEPOIMENTO DE MORADORA: “Eu moro há 49 (quarenta e nove) anos na minha casa, quando eu e meus 
pais chegamos lá não tinha água, nem luz, só tinha mato e o trilho. Podíamos contar os casebres que havia, nós 
vínhamos do interior sem dinheiro e sem lugar para ficar, foi que um senhor cedeu um quartinho para nós 
ficarmos enquanto meu pai construía a nossa casa. Ela foi construída por varas e barro do próprio lugar.  
Nós nunca soubemos que as terras tinha dono, porque elas eram praticamente do mesmo jeito que Deus deixou, 
e que eu saiba ele não deixou escritura de terras pra ninguém, então, temos todo o direito sobre elas, porque foi 
nós que cuidamos, agora não temos culpa se ela se tornou uma área nobre e só para os ricos. Sair da minha 
casa pra mim é uma das piores mortes, é aquela que vai te matando aos poucos de tristeza e solidão, porque os 
meus vizinhos e os meus amigos fazem parte da minha família.  
Eu já não durmo e nem como direito, já perdi 05 (cinco) quilos e isto é só o começo! Quando eu era adolescente 
as pessoas falavam que com o tempo não iria existir emprego porque tudo seria na base da máquina e do robô, 
só que pelo que vejo os robôs são os próprios humanos, porque fazer isto com milhares de famílias indefesas é 
desumano, isto não é coisa de Deus”. 
 
PORQUE NÃO QUEREMOS SAIR DAQUI: Sabemos que a Copa vai gerar alguns poucos empregos 
temporários, também não somos contra e queremos as melhorias para a nossa cidade, SIM! O que não 
QUEREMOS é sair daqui, pois é aqui que está nossa história de vida, nossos laços de amizade, de convivência, 
de luta. Por que é que temos que sair? Porque somos os excluídos da nossa própria cidade? Aqui foi onde 
nascemos, crescemos e nos tornamos adultos, formando novas famílias. Famílias de bem que querem ter um 
lugar digno para morar e este lugar é exatamente aqui, onde estamos e vamos permanecer. 
 

EXIGIMOS PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS POLITICAS PUBLICAS DO ESTADO E DO MUNICIPIO, 
CONSEQUENTEMENTE NO PROJETO HABITACIONAL DE FORTALEZA! 

NÃO VAMOS SAIR DAQUI! 
SOMOS CONTRA A REMOÇÃO DE NOSSO POVO! 

VAMOS LUTAR COM TODAS AS NOSSAS FORÇAS! 
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ANEXOANEXOANEXOANEXO    FFFF    ––––    CARTILHACARTILHACARTILHACARTILHA    PRODUZIDAPRODUZIDAPRODUZIDAPRODUZIDA    PELOPELOPELOPELO    MLDMMLDMMLDMMLDM    DISTRIBUÍDADISTRIBUÍDADISTRIBUÍDADISTRIBUÍDA    NASNASNASNAS    
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    ANEXOANEXOANEXOANEXO    GGGG    ––––    PAUTASPAUTASPAUTASPAUTAS    ----    MOVIMENTOMOVIMENTOMOVIMENTOMOVIMENTO    DEDEDEDE    LUTALUTALUTALUTA    EMEMEMEM    DEFESADEFESADEFESADEFESA    DADADADA    MORADIAMORADIAMORADIAMORADIA    
(MLDM)(MLDM)(MLDM)(MLDM)    
 

 

 
1 – Que seja apresentada a área exata a ser desapropriada. A todo momento são feitas 
alterações que tornam extremamente instável a condição das famílias que habitam na área de 
implantação do VLT. Nas comunidades São Vicente e Dom Oscar Romero, por exemplo, a 
faixa de domínio apresentada nas audiências de conciliação na justiça estadual e nas reuniões 
com representantes das comunidade era uma, atingia poucos metros da maioria das casas, 
porém a medição feita pelas equipes da COMOL avança sobre as casas muito além da faixa 
de domínio anteriormente apresentada;  
2 - Que seja apresentada a área exata a ser desapropriada na comunidade Trilha do Senhor, 
especificando a área desapropriada resultante da implantação do VLT e a área desapropriada 
resultante da implantação do túnel longitudinal na via expressa e de uma passagem inferior na 
Av. Padre Antônio Tomás. A mesma situação ocorre nas comunidades Jangadeiros e Rio 
Pardo, no cruzamento da Av. Engenheiro Alberto Sá com via expressa, onde será implantado 
uma passagem inferior; 
3 – Que todas as famílias sejam desapropriadas dentro do mesmo regime estabelecido de 
acordo com as leis 15.056 e 15.194, independente de serem desapropriadas para implantação 
do VLT ou para a implantação dos túneis;     
4 – Que sejam exploradas alterações no projeto que diminuam a quantidade de 
desapropriações na comunidade Trilha do Senhor; 
5 – Que seja respeitada a metragem prevista no laudo de desapropriação; 
6 – Que seja garantida a regularização fundiária das áreas remanescentes, de forma a garantir 
a propriedade dessas áreas aos seus atuais moradores; 
7 – Que sejam apresentados todos os terrenos destinados ao reassentamento das famílias que 
optarem pelo apartamento do Programa Minha Casa Minha Vida, com as características do 
terreno, sua condição atual (se já foi desapropriado ou em processo de desapropriação) e 
prazos previstos para entrega das unidades habitacionais; 
8 – Na comunidade João XXIII, no Dionísio Torres, algumas famílias que atualmente vivem 
como locatárias ou ocupantes em imóveis que não serão desapropriados, serão desalojadas 
pelos proprietários para implantação de novos empreendimentos privados, por efeito das 
melhorias e da valorização da área decorrentes da implantação do VLT. Que seja garantido a 
estas famílias o reassentamento pelo Programa Minha Casa Minha, nos terrenos apresentados 
pelo Estado, além de pagamento de aluguel social como forma de garantir-lhes o direito à 
moradia, bem como a outras famílias que se encontrem em condições semelhantes;  
9 – Que seja devidamente esclarecido às famílias reassentadas pelo Programa Minha Casa 
Minha Vida a existência ou não de custos adicionais como condomínio, taxas, tributos, etc.; 
10 – Que sejam apresentados os critérios de avaliação e o valor de mercado do m² de cada 
comunidade; 
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11 – Que após o processo de avaliação dos imóveis seja fornecida a tabela de valores 
contendo: 1 – A metragem das casas avaliadas; 2 – O valor do metro quadrado; 3 – O valor 
do terreno; 4 – O valor da edificação; 5 – O valor da benfeitoria;   
 12 – Que as negociações sejam realizadas nas próprias comunidades e que seja resguardado o 
direito do dono do imóvel de convocar outras pessoas para o acompanhamento do processo;  
13 – Para garantir indenizações justas, suficientes para aquisição de nova moradia adequada, 
que o Estado se comprometa a avaliar os terreno de acordo com o valor de mercado do m² em 
cada região; 
14 – Para garantir indenizações justas, suficientes para aquisição de nova moradia adequada, 
nos imóveis duplex a avaliação da parte superior deverá incluir o valor de mercado do m², a 
exemplo do que ocorre na avaliação da parte inferior; 
15 – Que seja garantida a entrega do laudo de avaliação do imóvel ao seu proprietário durante 
o processo de negociação; 
16 – Que seja excluída a cláusula oitava do Termo de Acordo de desapropriação e que seja 
garantido o direito de questionamento dos laudos de avaliação dos imóveis após a assinatura 
do Termo;      
17 – Para evitar que as famílias tenham que arcar com complementações no aluguel das 
moradias temporárias e para permitir que as famílias se comportem às condições de locação 
exigidas no mercado imobiliário, que seja garantido aumento no valor do aluguel social de 
R$400 para R$700, com adiantamento do caução exigido pelo locatário; 
18 – Para evitar que as famílias tenham que comprometer sua renda tendo que arcar com 
reajustes nos preços dos alugueis, que seja garantida uma escala móvel no valor dos alugueis 
sociais, com reajustes correspondentes aos reajustes nos preços dos alugueis; 
19 – Que seja garantido o fornecimento regular de serviços fundamentais como energia 
elétrica, água e outros, bem como a retirada dos entulhos nas áreas remanescentes; 
20 – Que seja garantido o reparo ou ressarcimento de qualquer bem móvel ou imóvel, cujo 
dano tenha sido provocado pelas atividades de maquinaria pesada na proximidade das casas 
situadas na área de implantação do VLT e no seu entorno ou por outras situações decorrente 
das obras de implantação do empreendimento;    
21 – Que seja garantido o acompanhamento psicológico e médico às famílias atingidas, em 
especial àqueles com idosos, doentes e pessoas com necessidades especiais durante o processo 
de negociação e nas etapas seguintes do processo de desapropriação;    
22 – Que seja discutida com as famílias diretamente atingidas e com representantes por elas 
indicados a criação de um Comitê de Gestão do Plano de Remoção e Reassentamento, com 
participação de responsáveis governamentais, das famílias atingidas e de representantes por 
elas indicados. Que seja garantido aos integrantes do Comitê de Gestão do Plano de Remoção 
e Reassentamento o acesso a informações atualizadas referentes aos processos de 
desapropriação e reassentamento, ao pagamento regular do aluguel social, à condição 
socioeconômica das famílias sujeitas ao aluguel social, etc.; 
23 – Que as medidas acordadas sejam formalmente reconhecidas por meio de Termo de 
Compromisso ou outro instrumento legal. 

Fortaleza, 04 de dezembro de 2013 
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Disponível em: < http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/5532-obras-da-
linha-parangaba-mucuripe-comecam-segunda-feira-02 >. Acesso em:  
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PARÓQUIAPARÓQUIAPARÓQUIAPARÓQUIA    DEDEDEDE    NOSSANOSSANOSSANOSSA    SENHORASENHORASENHORASENHORA    DADADADA    PAZPAZPAZPAZ    
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ANEXOANEXOANEXOANEXO    RRRR    ––––    CIDADECIDADECIDADECIDADE    JARDIMJARDIMJARDIMJARDIM    ––––    SITESITESITESITE    FUJITAFUJITAFUJITAFUJITA    ENGENHARIAENGENHARIAENGENHARIAENGENHARIA    
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