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RESUMO 

 

O presente trabalho objetivou analisar o processo de institucionalização das Zonas Especiais 

de Interesse Social (ZEIS) em João Pessoa - PB. O histórico processo de produção do espaço 

urbano brasileiro, baseado nos ditames do sistema capitalista, produziu o fenômeno da 

separação entre as camadas sociais a partir dos níveis de renda. Essa separação se materializa 

no espaço e, assim, se produz o fenômeno da segregação sócio-espacial no qual se percebem 

fissuras sociais que conduzem a uma situação de constantes tensões e conflitos, negando a 

cidade enquanto espaço de socialização e de convivência com a diversidade. A criação do 

dispositivo jurídico das ZEIS, possibilitada pelo surgimento das novas legislações urbanas 

ensejadas pela Constituição de 1988 e Estatuto da Cidade, é uma tentativa de reversão do 

quadro de segregação existente na cidade brasileira. No caso específico desta pesquisa, 

privilegiou-se o estudo do processo de implantação das ZEIS na cidade de João Pessoa, tendo 

por base e parâmetro os estudos realizados na comunidade São Luis, situada no bairro do 

Bessa. As análises realizadas nos levaram a sustentar a premissa de que o Estado, através de 

suas práticas de implantação e de intervenção nas ZEIS, tem institucionalizado a segregação 

sócio-espacial, negando, assim, as possibilidades contidas no referido dispositivo jurídico. 

 

Palavras-chave: ZEIS. Segregação sócio-espacial. Estado. Constituição de 1988. Estatuto da 

Cidade.    

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the process of Institutionalization of Special Zones of Social 

Interest (SZSI) in João Pessoa - PB. The historical process of production of urban space in 

Brazil, based on dictates of the capitalist system, it produced the phenomenon of separation 

between social classes in relation to levels of income .This separation is embodied in space 

and thus produces the phenomenon of socio-spatial segregation in which, can perceive social 

fissures that lead to a situation of constant tension and conflict, denying the city as a place of 

socialization and living together with diversity. The creation of the SZSI as legal mechanism 

made possible the emergence of new urban laws occasioned by the Constitution of 1988 and 

by laws of the City is an attempt to reverse the segregation existing in the Brazilian city. In 

the specific case of this research, we focused on the study of the deployment of the SZSI 

process in the city of João Pessoa, and parameter based on studies conducted in the 

community of São Luis which is located in the district of Bessa. The analysis led us to support 

the premise that the State, through its practices and implementation of intervention in SZSI, 

has institutionalized the socio-spatial segregation, this way denying the possibilities contained 

in that legal instrument. 

 

 

Keywords: SZSI.  Socio-spatial segregation. State.  Constitution of 1988.  City Statute. 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

El presente trabajo objetivó analizar el proceso de institucionalización de las Zonas Especiales 

de Interese Social (ZEIS) en João Pessoa - PB. El histórico proceso de producción del espacio 

urbano brasileño, basado en los dictámenes del sistema capitalista, ha producido el fenómeno 

de la separación entre las camadas sociales a partir de los niveles de renta. Esa separación se 

materializa en el espacio e, así, se produce el fenómeno de la segregación socio-espacial en el 

cual se perciben fisuras sociales que conducen a una situación de constantes tensiones y 

conflictos, negando la ciudad como espacio de socialización y de convivencia con la 

diversidad. La creación del dispositivo jurídico de las ZEIS, posibilitada por el surgimiento de 

las nuevas legislaciones urbanas intentadas por la Constitución de 1988 y Estatuto de la 

Ciudad, es una tentativa de reversión del cuadro de segregación existente en la ciudad 

brasileña. En el caso especifico de esta investigación, se ha privilegiado el estudio del proceso 

de implantación de las ZEIS en la ciudad de João Pessoa, teniendo por base y parámetro los 

estudios realizados en la comunidad São Luis, ubicada en el barrio de Bessa. Las análisis 

realizadas nos han llevado a defender la premisa de que el Estado, a través de sus prácticas  de 

implantación y de intervención en las ZEIS, hay institucionalizado a la segregación socio-

espacial, negando, así, las posibilidades contenidas en el referido dispositivo jurídico. 

 

 

Palabras-clave: ZEIS. Segregación socio-espacial. Estado. Constitución de 1988. Estatuto de 

la Ciudad.      
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho é um esforço no sentido de compreensão das causas, 

características e das possibilidades de reversão daquilo que entendemos ser um dos maiores 

problemas da cidade brasileira contemporânea: a segregação sócio-espacial. 

Com a intensificação do processo industrial brasileiro, na década de 1950, há um 

aumento populacional generalizado nas cidades e a difusão de uma economia urbano-

industrial. Nas décadas subsequentes, este crescimento acirrou-se, assim como o processo de 

segregação sócio-espacial. A referida problemática produziu e continua a produzir grandes 

tensões e conflitos sócio-espaciais, impedindo a percepção da cidade como obra coletiva e 

espaço de socialização, negando as possibilidades de convivência com a alteridade. 

 A segregação latente em espaços urbanos construídos sob a égide capitalista, 

sobretudo em países periféricos, pode ser encarada como o resultado de um processo de 

produção do espaço citadino seletivo, no qual as diferenças de renda exercem papel decisivo. 

A precariedade infraestrutural, o tratamento excludente dispensado pelo Estado e a incidência 

de estigmas e preconceitos são os principais problemas que repercutem negativamente sobre 

os espaços segregados. Favelas, loteamentos clandestinos, cortiços, dentre outras 

modalidades, são os maiores exemplos da segregação existente nas cidades brasileiras. 

 Historicamente, as tentativas governamentais de reversão do quadro exposto 

revelaram-se desastrosas. Entre a construção de conjuntos habitacionais longínquos, que 

provocou a periferização dos mais pobres e a recente política de “urbanização de favelas”, 

prosperaram práticas elitistas, concentradoras e excludentes que ampliaram o problema da 

segregação ao longo das últimas quatro décadas.  

 Com o fim do governo ditatorial nos anos 1980 e a promulgação da nova Constituição 

brasileira em 1988, algumas possibilidades de reversão do quadro de pobreza surgiram, ao 

menos do ponto de vista legal. Nesse sentido, o presente estudo se reveste de considerável 

importância, uma vez que pretende analisar, na realidade de João Pessoa – PB, o processo 

sociopolítico-espacial de transformação das áreas segregadas em Zonas Especiais de Interesse 

Social (ZEIS) e as repercussões do mesmo. Trata-se de um novo dispositivo inerente à 

política urbana nacional, formulado a partir da promulgação dos capítulos constitucionais 

sobre reforma urbana e da regulamentação dos referidos capítulos por meio do Estatuto da 

Cidade (BRASIL, 2001), cujo objetivo principal é a integração desses espaços segregados ao 

restante da “cidade formal” através da realização de melhorias urbanísticas e estímulo à 

participação popular, tendo por prisma a função social da cidade. 
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 A opção pelo estudo das ZEIS se justifica em função das potencialidades sociais 

contidas no referido dispositivo, visto que o mesmo é resultado de lutas populares que se 

deram em todo o país. Em João Pessoa, a materialização desse instrumento da política urbana 

nacional tem se dado de forma contraditória e específica em um contexto político que 

consideramos particular na história da cidade em função da ascensão de uma gestão (que 

chegou ao poder em primeiro de janeiro de 2005) cuja base política foi construída a partir dos 

movimentos populares, estando situada no universo do que se convencionou chamar de 

esquerda. Apesar dessa ligação com os movimentos populares, o processo de implantação das 

ZEIS na cidade tem se dado de forma heterônoma e, assim, na contramão dos ideais de 

participação popular. 

 Ante essa realidade, tentaremos sustentar a premissa de que as ações estatais em torno 

da implementação das ZEIS na cidade de João Pessoa arregimentaram um processo que nega 

a sua existência, reforçando o processo de segregação sem, no entanto, desconsiderarmos a 

potencialidade jurídico-instrumental do referido dispositivo no que diz respeito à construção 

de uma cidade mais justa. Uma das principais contribuições dessa pesquisa reside na tentativa 

de elucidação dessa relação entre as possibilidades e limites das leis mais progressistas 

concebidas em ambientes estatais capitalistas. 

Para formularmos as argumentações que serão expostas neste trabalho foram 

fundamentais as experiências oportunizadas pelos trabalhos de campo realizados junto à 

pequena comunidade São Luis, objeto empírico desta pesquisa. A escolha do referido objeto 

foi permeada por várias questões de natureza histórica e por opção teórico-metodológica.  

Em primeiro lugar, pelo peculiar processo de transformação da comunidade em ZEIS 

ocorrido com forte envolvimento popular e, assim, constituindo-se como uma rara exceção no 

contexto de João Pessoa.  

Por tratar-se de uma pequena comunidade (na qual existem pouco mais de 60 

domicílios), surgiram dúvidas quanto à representatividade do objeto e, consequentemente, 

sobre o quão substancial o mesmo poderia ser para os objetivos propostos. Nesse sentido, um 

artigo escrito por Souza (2011) foi esclarecedor. O autor alerta para os problemas ensejados 

pela “visão de sobrevoo”, ou seja, por olhar a cidade “do alto e de longe” (SOUZA, 2011, p. 

150-151), erro muito comum nas ações de planejamento concebidas pelo Estado.  

Para evitar esse distanciamento e, ao mesmo tempo, empreender um bom diálogo com 

os sujeitos sociais da pesquisa, buscando a compreensão dos mesmos em seus “mundos da 

vida”, e considerando o tempo limitado do qual dispomos em uma pesquisa de mestrado, 

resolvemos optar por uma comunidade pequena em termos quantitativos, mas enorme no que 
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tange aos processos qualitativos, evitando, pelo menos, o erro de se analisar a realidade sócio-

espacial “de cima” e “de longe” (SOUZA, 2011, p. 151). Dessa forma, fica reiterada a 

importância dos trabalhos de campo realizados na comunidade como forma de apreensão 

daquela realidade sócio-espacial. 

Esclarecemos, ainda, que foram fundamentais para os resultados obtidos os trabalhos 

de campo realizados no entorno da comunidade, pois permitiram a constatação das fissuras 

sociais existentes, sustentando a premissa de segregação sócio-espacial; e a pesquisa 

documental realizada em diversos órgãos da Prefeitura Municipal de João Pessoa, 

notadamente na Secretaria Municipal de Habitação, Secretária de Ação Social, no Setor de 

Geoprocessamento e no Conselho de Desenvolvimento Urbano.  

Apesar de bem servidos com relação aos arquivos documentais, os citados órgãos 

ofereceram, em certas ocasiões, obstáculos burocráticos para a aquisição dos documentos. 

Essa tarefa foi facilitada pelo fato de que encontramos vários ex-alunos das escolas em que o 

pesquisador lecionou, abrindo-se, assim, várias portas e revigorando o sentimento positivo em 

relação aos anos vivenciados de atividade docente. 

Um aspecto interessante acerca das entrevistas que realizamos com alguns técnicos da 

prefeitura que, aliás, forneceram enormes contribuições relacionadas aos temas centrais da 

pesquisa, foi o fato de que quase todos eles pediram, sobretudo quando prestavam 

informações negativas para a atual gestão, que seus nomes não fossem explicitados; pedido 

este que, por questões éticas, respeitamos obviamente. Sendo assim, todas as vezes que forem 

feitas citações oriundas de entrevistados que preferiram o anonimato iremos nos referir aos 

mesmos de forma genérica, utilizando para isso a expressão “entrevistado” seguida de um 

número de identificação (1, 2, 3...). Também por questões éticas, utilizamos o mesmo recurso 

todas as vezes que as falas colhidas continham algum aspecto comprometedor para o 

entrevistado.  

Este estudo é, também, uma modesta tentativa de contribuir com a construção de um 

“novo olhar teórico” para a Geografia, considerando o projeto político-filosófico idealizado 

por Cornelius Castoriadis. Partimos da convicção de que somente uma sociedade 

radicalmente democrática e, portanto, autogestionária pode superar as injustiças sociais do 

capitalismo sem continuar a perpetuar, como no caso das experiências socialistas, relações 

heterônomas de poder. Assim, a conquista de uma autonomia plena, nos termos explicitados 

por Castoriadis (1982), se reveste de importância sine qua non.  

Analisar geograficamente o nosso objeto empírico e relacioná-lo às possibilidades de 

operacionalização da estratégia de autonomia foi um dos grandes desafios da presente 



20 

pesquisa. Para tanto, procuramos estabelecer um diálogo entre os processos investigados na 

comunidade São Luis, as ideias Castoriadianas e a noção de Estado ensejada pelas reflexões 

do teórico Nicos Poulantzas. No que tange ao universo da ciência geográfica, as principais 

contribuições nas quais nos baseamos foram as do geógrafo Marcelo Lopes de Souza, um dos 

precursores das discussões sobre autonomia no âmbito da Geografia.  As ideias desses autores 

constituem o principal sustentáculo teórico da pesquisa. 

Quanto à revisão bibliográfica, cumpra-se o dever de se registrar a escassa bibliografia 

relacionada aos desdobramentos sociopolíticos do Plano Diretor de João Pessoa. Nesse 

sentido, a presente pesquisa iniciou-se, praticamente, “do zero” e fornece, no nosso entender, 

algumas pistas para futuras investigações. 

A respeito da organização desta dissertação, optamos pela estrutura exposta nas 

próximas linhas. 

No primeiro capítulo, apresentaremos o ideal de reforma urbana e o relacionaremos ao 

contexto de mobilização popular dos anos 1980 para, posteriormente, interpretar os impactos 

e desdobramentos que os mesmos produziram sobre o aparato jurídico da política urbana 

brasileira.  

No segundo capítulo, realizaremos uma reconstituição da expansão urbana recente de 

João Pessoa, a fim de se evidenciar o problema da segregação sócio-espacial e analisar 

historicamente as políticas urbanas empreendidas na cidade e alguns de seus desdobramentos. 

O terceiro capítulo possui a particularidade das discussões sobre as ZEIS a partir da 

experiência vivenciada na comunidade São Luis, além de estabelecer as interlocuções com as 

ideias de autonomia para, enfim, nortear as considerações finais.     
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CAPÍTULO 1  

 

REFORMA URBANA, POLÍTICA URBANA NACIONAL PÓS 1988 E ZONAS 

ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS) 

 

Comecemos por esclarecer que as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), tema 

central do presente trabalho, constituem a materialização de um dispositivo jurídico criado em 

função do redirecionamento das políticas urbanas brasileiras, ocorrido a partir dos anos 1980 

em decorrência das pressões advindas dos movimentos sociais e dos marcos jurídicos 

estabelecidos pela Constituição de 1988 (MARICATO, 2011). Sendo assim, neste capítulo, 

pretendemos resgatar sinteticamente o contexto histórico que levou à promulgação da Carta 

Magna atual e seus desdobramentos para, posteriormente, nos debruçarmos especificamente 

sobre o processo de constituição político-institucional e de formação sócio-espacial
1
 das 

ZEIS. 

 

1.1 A REFORMA URBANA, A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A EMERGÊNCIA DE UM 

NOVO APARATO JURÍDICO NORTEADOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS 

NO BRASIL 

 

O território, categoria fundamental para a Geografia, aqui entendido em conformidade 

com o pensamento de Souza (2008a, p. 78) como “espaço apropriado e delimitado por e a 

partir de relações de poder”, é normatizado por leis. Essas, por sua vez, ao mesmo tempo em 

que derivam das relações sócio-espaciais historicamente dadas, influenciam, também, no 

modo como a sociedade (re)produz o espaço.  

Sejam as leis legitimadas formalmente pelo aparelho de Estado ou existam elas à 

margem da estrutura político-jurídica formal - derivadas de “pactos sociais” e relações de 

poder específicas e, às vezes, particularmente ligadas a contextos sociais micro-escalares - , 

elas se constituem frequentemente como mecanismos importantes para a compreensão da 

dinâmica sócio-espacial. Sendo assim, mesmo reconhecendo que a tarefa de analisar as leis 

não é propriamente uma competência geográfica, entendemos que é preciso assumir o risco, já 

                                                 
1
 Em que pesem as novas orientações gramaticais ensejadas pelo novo acordo ortográfico que praticamente 

eliminaram o uso de hífen na língua portuguesa, esclarecemos que a opção pelo uso da expressão sócio-espacial 

com hífen se baseia na argumentação de Souza (2001). O autor considera que o espaço tem sido, em certa 

medida, negligenciado pela teoria social crítica. Sendo assim, o uso hifenizado da expressão ultrapassa os limites 

da estética textual e assume um conteúdo ideológico, no sentido de reafirmar a importância do espaço enquanto 

categoria indispensável para a compreensão da realidade social. 
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que o tema em tela na presente pesquisa relaciona-se muito particularmente com o universo 

legal. Cumpre ressaltar, porém, que não interessa à presente pesquisa uma análise das 

minúcias jurídicas, o que nos aproximaria de um trabalho vinculado ao Direito. Interessa-nos, 

portanto, os marcos legais que impactam diretamente na dinâmica sócio-espacial de nosso 

objeto empírico, que são as ZEIS.  

O século XX foi, do ponto de vista econômico, social e cultural, singular na história do 

Brasil. A partir da crise cafeeira, o país iniciou um processo de modernização de suas bases 

econômicas (com repercussões em todas as dimensões da vida social) decorrente do seu 

ingresso na “era industrial” (PRADO JÚNIOR, 2008). Cumpre salientar que o referido 

processo ocorreu através de forte associação com o capital financeiro internacional, fato que 

aprofundou, através dos tempos, a dependência econômico-tecnológica e o endividamento 

externo brasileiro. A opção brasileira por um modelo econômico associado ao capital 

internacional e dele dependente revelou-se desastrosa. Do Governo Vargas ao de Fernando 

Henrique Cardoso, em proporções diferentes, a tônica era a de contração de empréstimos 

junto às instituições credoras internacionais para o financiamento dos respectivos projetos 

governamentais. Sendo assim, o processo de modernização econômica conservadora no qual o 

Brasil embarcou a partir dos anos 1930 produziu uma realidade extremamente contraditória: 

de um lado, o país atingia, nos idos dos anos 1970, a condição de sétima maior economia do 

mundo e, de outro, as condições sociais se apresentavam caóticas em função do não 

cumprimento da agenda de reformas sociais mais urgentes. Questões sociais estruturais (como 

a reforma agrária, entre outras) foram simplesmente ignoradas pelos sucessivos governos ou 

foram dificultadas enormemente por interesses contrários que partiam das elites do país. 

Nos anos 1980, depois de todo otimismo provocado pelo “milagre econômico” da era 

militar, a verdadeira face do modelo econômico adotado pelo país ao longo de várias décadas 

se revelou. O enorme endividamento externo e a já mencionada não realização das reformas 

sociais estruturais, entre outros fatores, produziram uma crise socioeconômica de proporções 

avassaladoras. Hiperinflação; desemprego; aumento do déficit habitacional; péssimas 

condições dos sistemas públicos de saúde e educação; e, falta de credibilidade popular nas 

instituições políticas brasileiras eram alguns dos reflexos mais evidentes da crise que assolou 

o Brasil a partir do final do decênio de 1970 e durante toda a década de 1980.   

Nesse contexto de escassez de recursos, sobretudo no que tange ao provimento das 

necessidades mais elementares da população, a intervenção estatal financiava a reprodução do 

capital, enquanto a força de trabalho se reproduzia precariamente (DOIMO, 1995). Essa 

situação de colapso social e a agitação popular dela decorrente produziram o enfraquecimento 
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gradativo do regime de governo militar já no final dos anos 1970 e iniciou-se, a partir de 

então, um processo de reabertura política (“redemocratização”).  

De acordo com Draibe e Henrique (1988), o contexto histórico sintetizado acima, 

caracterizado pela crise do que a referida autora denomina de welfare state brasileiro - 

período no qual a luta social se dava em torno de necessidades elementares de sobrevivência 

como alimentação e moradia digna - potencializou os conflitos sociais inerentes ao modo 

capitalista de produção. Dessa forma, se robustece a participação popular reivindicatória de 

caráter movimentalista no Brasil (DOIMO, 1995). As reverberações mais evidentes de tal 

cenário socioeconômico ocorreram, principalmente, no sistema político brasileiro, 

notabilizando-se a convocação da assembleia constituinte (1º de fevereiro de 1987), a 

promulgação da nova Constituição do Brasil (ocorrida em 5 de outubro de 1988) e as eleições 

presidenciais diretas (15 de novembro de 1989) como pontos culminantes desse processo. 

Dentre os principais itens presentes na pauta de reivindicações dos movimentos 

populares que eclodiram ou se reorganizaram nos anos 1980, destacam-se: a reforma agrária; 

o direito à moradia; melhorias nos sistemas públicos de saúde, educação e transporte; e a 

reforma urbana.  

Segundo Souza (2001), antes dos anos 1960, a expressão reforma urbana já era 

bastante propagada pelos órgãos planejadores estatais. Porém, ao contrário do que ocorreu 

com a reforma agrária - expressão cujo conteúdo sempre esteve ligado aos movimentos 

contestatórios da ordem vigente - a expressão reforma urbana foi, até os anos 1960, 

empregada para escamotear intervenções estatais autoritárias e excludentes, a exemplo da 

Reforma Passos (1902-1906) que se sucedeu no Rio de Janeiro. O alargamento de ruas, 

embelezamento de praças, proibição e remoção de cortiços, práticas estatais comuns da 

Reforma Passos, se aproximavam mais de uma reforma urbanística, cujo conteúdo se revelou 

extremamente antipopular. A partir dos anos 1980, a expressão reforma urbana foi 

reapropriada pelos movimentos sociais urbanos e seu significado passa a aludir a um conteúdo 

progressista, absorvida que foi por ideário esquerdista (SOUZA, 2001). 

Por volta dos anos 1950, em função das problemáticas urbanas já existentes no país, 

principalmente no tocante à escassez de moradias, eram notados clamores populares 

relacionados à construção de uma cidade mais justa (SOUZA, 2005a). No governo do 

presidente João Goulart (1961-1964) foi elaborado um projeto de reforma urbana, 

considerado por muitos autores um marco histórico em torno dos debates sobre o tema, dado 

o seu caráter progressista (SOUZA, 2001). Em 1963, foi realizado o Seminário Nacional de 

Habitação e Reforma Urbana, em Petrópolis (RJ).  Segundo Maricato (2011, p. 97): 
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o contexto histórico era de intensa mobilização da sociedade civil e de 

debates das grandes reformas sociais nacionais: agrária, da saúde, da 

educação, da cultura entre outras. Debatia-se a tecnologia mais adequada aos 

recursos nacionais e às necessidades sociais. Aparentemente, estava dada a 

oportunidade de construir um caminho emancipador para uma sociedade 

formada sob a dominação externa. Apenas 50% da sociedade era urbana e a 

vida nas cidades era agradável, mas as capitais já forneciam amostras, por 

meio das favelas e periferias existentes então, do que viria a ser o futuro, 

caso não houvesse uma mudança no crescimento com desigualdade.  

 

Tais discussões promoveram, como já fora dito anteriormente, a reapropriação e uma 

“reciclagem ideológica da expressão reforma urbana” (SOUZA, 2001, p. 156). Sendo assim, a 

reforma urbana passa a ser encarada como: 

 

uma reforma social estrutural, com uma muito forte e evidente dimensão 

espacial, tendo por objetivo melhorar a qualidade de vida da população, 

especialmente sua parcela mais pobre, e elevar o nível de justiça social. 

Enquanto uma simples reforma urbanística costuma estar atrelada a um 

entendimento estreito do que seja o desenvolvimento urbano, pode-se dizer 

que o objetivo geral da reforma urbana, em seu sentido mais recente, é o de 

promover um desenvolvimento urbano autêntico (SOUZA, 2005a, p. 112-

113). 

 

A partir de sua resignificação, a reforma urbana passou a conter os seguintes objetivos 

principais e específicos: combater os especuladores imobiliários; diminuir as desigualdades 

sócio-espaciais intraurbanas; democratizar o planejamento e a gestão dos espaços urbanos 

(SOUZA, 2005b).   

Essa inspiração progressista, constante no ideário da referida reforma e em outros 

segmentos da vida social a partir dos anos 1960, preocupou as elites do país, as quais trataram 

de abafar as reverberações da agitação popular que tomava conta do território nacional, 

sobretudo no campo com a luta pela reforma agrária levada a cabo pelas ligas camponesas 

(MARICATO, 2011).  

Souza (2001) afirma que a bandeira da reforma agrária conseguiu repercussão e 

visibilidade muito maiores do que sua correlata para a cidade nesse período. Segundo o 

mesmo autor (2001, p. 157), isso ocorreu em função da organização e alcance das ligas 

camponesas e sua luta por justiça social no campo em um país onde a maior parte da 

população ainda era rural. Vejamos a reflexão do autor sobre o referido contexto: 

 

Daí a bandeira da reforma urbana ter permanecido, nos anos 1960, quase 

desconhecida, ao menos em comparação com a reforma agrária. Esse 
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momento, que vai dos anos 1960 até o começo ou meados dos anos 1980, 

pode ser apelidado de “pré-história” da reforma urbana, porquanto, ainda 

que o núcleo da ideia já estivesse presente, com seu conteúdo social crítico 

de busca por maior justiça social no espaço urbano, um ideário mais amplo, 

que fosse bem além da questão da habitação e incluísse reflexões sobre 

instrumentos, só viria a se constituir duas décadas após o encontro de 

Petrópolis. 

 

Com o golpe militar de 1964 e as sanções interpostas à liberdade de expressão pelo 

AI-5 (Ato Institucional Número 5), os debates acerca da problemática urbana nacional foram 

sufocados. É justamente dentro do contexto de reabertura política dos anos 1980 que essas 

discussões são retomadas.  

Cumpre ressaltar, porém, que mesmo em meio ao contexto repressivo dos governos 

militares, os debates em torno das reformas sociais, dentre elas, a reforma urbana, foram, 

ainda que a revelia das sanções impostas, mantidos vivos por determinados seguimentos da 

sociedade. Nesse sentido, a Igreja Católica, inspirada pela Teologia da Libertação
2
, cumpriu 

um papel importante na disseminação dos ideais de justiça social (MARICATO, 2011). 

Segundo Maricato (2011, p. 98-99): 

 

Em 1975, a CNBB – Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – aprova e 

divulga um documento – Uso do Solo e ação pastoral – que incidiu críticas a 

especulação imobiliária e reivindica a função social da propriedade. Desde 

1975, a questão urbana havia ressurgido nas manifestações da sociedade 

civil: movimento contra a carestia, movimento pela regularização dos 

loteamentos clandestinos, movimentos de moradores de favelas por acesso a 

água e luz e, em especial, surge no coração da região onde se instalou a 

indústria fordista, automobilística, as greves do ABCD – municípios de São 

Bernardo, Santo André, São Caetano e Diadema, 1978 e 1979.    
 

Nos anos 1980, conforme já assinalado: 

 

quando a abertura política iniciada ainda durante o governo Geisel estava 

prestes a culminar, ao término do governo do general Figueiredo, com a 

eleição indireta do primeiro presidente civil desde o golpe, a perspectiva de 

elaboração de uma nova Constituição para o país serviu como um catalisador 

para a recomposição do campo da reforma urbana. Recomposição essa que 

se dava, então, em um plano qualitativamente superior: novas questões e 

                                                 
2
 Segundo Mitidiero (2008), a Teologia da Libertação refere-se a um redirecionamento teológico de uma parte da 

Igreja Católica, ocorrido a partir de uma construção intelectual que permitiu a reinterpretação da fé religiosa. 

Sendo assim, pode-se afirmar que os teólogos estabeleceram um diálogo entre a religião, a filosofia, a política e a 

sociologia a fim de promover um novo olhar acerca da relação realidade terrena versus mensagem evangélica da 

religião católica. Dessa forma, a “utopia do reino de Deus passa a ser encarada como etapas de transformações 

sociais” e “a velha ideia de que a pobreza é uma virtude agradável aos olhos de Deus caiu por terra”. 

(MITIDIERO, 2008, p. 75). Parte da Igreja Católica passou, a partir e simultaneamente ao surgimento da 

Teologia da Libertação, a formar e participar ativamente dos movimentos sociais, cooperando com os mesmos e 

se tornando, em certa medida, agentes envolvidos com o processo de transformação social.   
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perspectivas haviam sido acrescentadas e a questão da moradia, embora 

permanecesse fundamental, já não monopolizava tanta as atenções. A 

bandeira da reforma urbana torna-se diversificada, acompanhando as 

mutações por que passara o Brasil, o qual se apresentava, então, muito mais 

urbanizado e complexo que aquele de vinte anos antes (SOUZA, 2001, p. 

158).  
 

As pressões populares surtiram repercussões dentro do aparelho de Estado. A título de 

exemplo, registre-se que, em 1985, com a criação do Ministério do Desenvolvimento Urbano 

(MDU), o governo federal iniciou um debate nacional sobre as duas décadas de atuação do 

Banco Nacional de Habitação (RODRIGUES, 1994). Um dos resultados desses debates foi a 

extinção, em 1986, do BNH e a transferência de boa parte de suas funções creditícias para a 

Caixa Econômica Federal. Em 1987, por ocasião da convocação da assembleia constituinte, as 

pressões resultantes do surto reivindicatório que emanava das camadas populares brasileiras 

também impactaram no processo de formulação da nova Constituição. Nesse contexto 

histórico, entre meados e final da década de 1980, o conteúdo da reforma urbana já 

apresentava sinais de maturidade e sua essência progressista era ainda mais evidente 

(SOUZA, 2001). A mobilização em torno da mesma desembocou na eclosão do Movimento 

Nacional pela Reforma Urbana (MNRU), posteriormente batizado de Fórum Nacional de 

Reforma Urbana (FNRU). 

O MNRU era composto por entidades profissionais, ativismos de bairro, entidades 

acadêmicas entre outras organizações sociais. Coube ao supracitado movimento o papel de 

exercer pressão política dentro do Estado para que o maior número possível de aspirações 

populares fosse contemplado no texto da Constituição prestes a ser promulgada (ROLNIK, 

2010). 

Um dos aspectos dignos de destaque no processo de construção da Constituição de 

1988 foram as chamadas emendas populares. Como forma de respaldar o clamor popular por 

dias melhores, foi aberta a possibilidade para que a sociedade civil encaminhasse ao 

congresso propostas de leis, desde que as mesmas fossem subscritas por, pelo menos, trinta 

mil eleitores. Uma das emendas populares apresentadas ao Congresso Nacional constituinte 

foi a da reforma urbana, ratificada pela assinatura de aproximadamente 130.000 eleitores 

(SOUZA, 2001). Ressalva-se que o Congresso era obrigado a receber as emendas populares, 

porém, a incorporação ao texto constitucional dependia de aprovação por parte dos deputados 

constituintes, o que transformou as referidas emendas em instrumentos de cunho consultivo, 

mas não deliberativo (MARICATO, 2011). Durante o processo de tramitação, a emenda 

relacionada à reforma urbana foi sendo podada pelos interesses das elites que, mesmo diante 
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do contexto de agitação popular e participação movimentalista, preponderavam dentro das 

instituições políticas do Brasil. Dessa forma, no momento em que a nova constituição foi 

promulgada, muitas das aspirações populares haviam caído por terra e não foram incorporadas 

ao texto final da Carta Magna.  

Embora existam inúmeros motivos para lamentar os “reparos” que as emendas 

populares sofreram quando foram submetidas à apreciação por parte dos deputados 

constituintes, a nova Constituição pode ser encarada, em certa medida, como uma conquista. 

Estruturada em nove títulos e mais de duzentos artigos, a atual Constituição representa, na 

visão de muitos autores (MARICATO, 2011; GOHN, 2003; SOUZA, 2006), um relativo 

avanço no que concerne à implantação de dispositivos que favorecem os direitos sociais dos 

cidadãos. Embora não se deva passar despercebido que entre a boa intencionalidade dos 

textos das leis e sua aplicação plena existe um longo caminho ainda por ser percorrido, 

sobretudo em países periféricos nos quais a injustiça social não permite igualdade de 

oportunidades para todos, não podemos ignorar o fato de que o texto da Carta Magna 

brasileira encerra uma série de princípios legais que servem de amparo jurídico para muitas 

lutas sociais. Tais conquistas são, em certa medida, fruto de todo o impulso de participação 

popular característico da década de 1980.  

Sobre esse contexto, Maricato (2011) afirma que a vitória foi apenas parcial, 

principalmente no tocante à operacionalização do disposto sobre a função social da 

propriedade urbana, já que a proposta conservadora de associá-la à existência de uma lei 

federal e de um plano diretor produziu e continua produzindo efeitos favoráveis aos 

especuladores da terra urbana.  Relacionados à política urbana, restaram dois artigos (182 e 

183) da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, os quais serão reproduzidos 

abaixo: 

 

Art. 182 – A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem estar de seus habitantes. 

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política 

de desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 

indenização em dinheiro. 

§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para 

área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do 
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proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 

promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 

tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de 

até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor 

real da indenização e os juros legais. 

 

Art. 183 - Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 

cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 

domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem 

ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma 

vez. 

§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 

 

Mesmo reconhecendo as possibilidades abertas pelo texto da atual Constituição no 

tocante à implementação de uma política urbana voltada ao combate das disparidades sociais, 

alguns de seus pontos básicos merecem uma análise mais minuciosa a fim de detectar suas 

limitações e impasses. Nesse sentido, concorda-se com Souza (2001, p. 161) quando o mesmo 

alerta para o fato de que: 

 

Com a transferência das responsabilidades para os planos diretores 

municipais e o esvaziamento de uma amarração da reforma urbana em 

âmbito nacional, o que ocorreu foi, mais do que um simples revés tático, 

uma importante derrota estratégica. A concentração dos esforços na 

elaboração dos planos diretores progressistas, acompanhada de um certo 

truncamento de alguns debates relevantes, até hoje inconclusos (como aquele 

em torno da vaga – e limitada – fórmula “função social da propriedade), bem 

como o pouco interesse para a contextualização das propostas à luz de 

considerações profundas e abrangentes a propósito da dinâmica e da crise 

dos movimentos sociais, acabou redundando em um certo legalismo e em 

um certo tecnocratismo. A importância de planos e garantias formais foi 

exagerada, em detrimento de uma análise social mais ampla. 

 

Desde que consideremos a participação popular um elemento imprescindível para a 

formulação de políticas urbanas consistentes e eficazes, fica claro que o “legalismo” e o 

“tecnocratismo” criaram obstáculos para a integração das camadas populares junto às esferas 

decisórias e, assim, dificultaram a implementação de políticas públicas nos termos 

supraexplicitados. 

A ideia positiva que se construiu acerca da “função social da propriedade urbana” 

também merece análise e rediscussão. O conteúdo dessa expressão permanece obscuro dentro 
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das legislações regulamentadoras da Constituição e, invariavelmente vinculado, também, ao 

desenvolvimento das atividades econômicas. Ora, o uso econômico do espaço, como veremos 

em capítulos vindouros, reforça a exclusão social, arregimentando um processo que nega a 

função social de qualquer propriedade urbana. 

O sistema de desapropriação por meio de indenização “justa” também é problemático, 

visto que o critério para essa pretensa justiça poderá ser determinado por uma estrutura de 

poder local, historicamente comprometida com a manutenção dos interesses das elites.  

Assim como os demais artigos da Constituição brasileira, os dispositivos referentes à 

política urbana necessitavam, para vigorarem efetivamente, de regulamentação realizada 

através de leis complementares. Isso significa que, uma vez promulgada a nova legislação 

constitucional brasileira, outra batalha homérica, desta feita pela regulamentação da política 

urbana nacional, teria de ser travada. É de autoria do senador cearense Pompeu de Souza o 

Projeto de Lei (PL) 5.788/90, que objetivava a regulamentação dos artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal. Conforme salienta Maricato (2011, p. 101):  

 

apesar do esforço de alguns e do agigantamento dos problemas urbanos, a 

sociedade brasileira iria esperar mais de uma década para ver regulamentado 

o capítulo de política urbana da Constituição Federal de 1988. 

 

Esse longo tempo de tramitação deriva da intencionalidade das elites brasileiras que se 

esforçaram para conter os avanços sociais, objetivando defender seus privilégios. Nasce, 

assim, a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, de Desenvolvimento Urbano, mais 

conhecida como Estatuto da Cidade. 

Durante o tempo de tramitação do Estatuto da Cidade no Congresso, coube ao Fórum 

Nacional de Reforma Urbana (FNRU) o papel de manter vivas as discussões e pressões para a 

aprovação dessa lei. Em sua página na internet, o FNRU se define como: 

 

um grupo de organizações brasileiras que lutam por cidades melhores para 

todos nós. São movimentos populares, associações de classe, ONGs e 

instituições de pesquisa que querem promover a Reforma Urbana. O que isso 

quer dizer? Significa que precisamos lutar por políticas que garantam 

direitos básicos de todos, como moradia de qualidade, água e saneamento, 

transporte acessível e eficiente. 

Estamos organizados em todas as regiões do Brasil. Nosso trabalho é 

mobilizar pessoas e entidades para mudar as injustiças das nossas cidades. O 

FNRU se fundamenta a partir de três princípios fundamentais. O primeiro 

deles é o Direito à Cidade. Achamos que todos os moradores das cidades 

têm direito à moradia digna, aos meios de subsistência, ao saneamento 

ambiental, a saúde e educação, ao transporte público e à alimentação, ao 

trabalho, ao lazer e à informação. 
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Para que isso tudo aconteça na prática, nos focamos em nosso segundo 

princípio, a Gestão Democrática das Cidades. Ou seja, os cidadãos têm que 

participar das decisões fundamentais para o futuro das cidades. As 

prefeituras e Câmaras de Vereadores devem abrir o diálogo com a sociedade 

antes de decidir os destinos da cidade. 

Nosso terceiro princípio tem a ver com os outros dois: acreditamos na 

Função Social da Cidade e da Propriedade. O espaço das cidades tem que 

servir, antes de tudo, aos interesses coletivos das grandes maiorias
3
.  

 

De acordo com Maricato (2011, p. 102), o FNRU:  

 

seguindo uma trajetória que prioriza a luta por conquistas legais, deu 

destaque a dois projetos de lei em suas ações: o Estatuto da Cidade e o 

Fundo Nacional de Moradia Popular, PL este apresentado por meio de 

iniciativa popular, em tramitação desde 1991. 

 

Rolnik (2010) e Maricato (2011) demonstram que o período de tramitação do Estatuto 

da Cidade caracteriza-se, também, pela ocorrência de dois episódios em particular que 

resultaram em algum avanço legal para uma gestão urbana democrática: a aprovação do 

direito à moradia como preceito constitucional (emenda constitucional número 26 de autoria 

do senador Mauro Miranda) e aprovação do IPTU progressivo no tempo, dado em muitos 

momentos como inconstitucional pela justiça e reafirmado em sua validade pela Emenda 

Constitucional número 29 (setembro de 2000). 

É digno de nota que os avanços sociais conquistados na Constituição de 1988 e nas 

leis posteriores que surgiram para regulamentá-la decorreram, por um lado, das pressões 

sociais advindas dos movimentos populares de ação direta e, por outro, de iniciativas 

caracterizadas pela luta institucional, ou seja, por dentro do Estado. Essa questão é de 

fundamental importância no que diz respeito às estratégias de luta para a aplicação prática da 

base legal conquistada e será, portanto, retomada oportunamente no presente trabalho. 

O exposto até o presente momento analisou alguns aspectos do caminho percorrido 

pela sociedade brasileira em prol de conquistas legais que, por sua vez, abriram possibilidades 

para melhores perspectivas na busca por uma cidade justa. Como vimos nos parágrafos 

anteriores, o capítulo referente à política urbana contido na Constituição Federal de 1988 

somente foi regulamentado por ocasião da aprovação do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). 

Esse, portanto, como elemento jurídico norteador das políticas públicas urbanas brasileiras, 

merece análise mais minuciosa, sobretudo no que tange aos dispositivos relacionados às 

                                                 
3
 Disponível em:<http://www.forumreformaurbana.org.br/index.php/quem-somos/historico.html>. Acesso em: 

16 ago. 2011. 
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Zonas Especiais de Interesse Social, tarefa sobre a qual nos debruçaremos nas próximas 

linhas. 

Maricato (2011, p. 103), ao discorrer sobre as diretrizes gerais do Estatuto da Cidade, 

introduz o tema afirmando que as mesmas: 

 

não fogem muito à marca do discurso pleno de boas intenções presente em 

muito da nossa legislação mas apresentam uma virtude: o número de 

palavras e a dimensão do texto foram muito reduzidos e objetivados se 

levarmos em conta a maioria dos projetos de lei que tratam de temas 

urbanos. 

 

A leitura do artigo número 1 da supracitada lei, reproduzido a seguir, confirma a 

impressão de Maricato (2011) sobre a boa intencionalidade do texto: 

 

Art. 1º - Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal, será aplicado conforme o previsto nesta Lei. 

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da 

Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o 

uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem 

estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental (BRASIL, 2001). 

  

O artigo número 2, que também dispõe sobre as diretrizes gerais da lei, possui alguns 

aspectos que interessam de forma mais particular ao tema em relevo nesta pesquisa e, por 

isso, convém reproduzi-los: 

 

Art. 2º - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 

terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, 

ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 

presentes e futuras gerações; 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano; 

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores 

da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse 

social; 

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços 

públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às 

características locais; 

XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada 

nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos 

potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o 

conforto ou a segurança da população; 
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XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas 

especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, 

consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 

ambientais (BRASIL, 2001)
4
. 

 

De forma geral, os parágrafos contidos no artigo transcrito acima reafirmam o caráter 

pretensamente democrático e redistributivista da lei. Uma das novidades dignas de destaque é 

a possibilidade de audiência pública nos casos em que a condição legal de edificação de lote 

ou gleba interfira na vida das populações circunvizinhas a um determinado empreendimento 

imobiliário, previsão legal esta que abre possibilidades para embates políticos entre população 

e promotores imobiliários (MARICATO, 2011). Embora não tenhamos garantias práticas de 

que, nesses casos, os interesses populares conseguirão se impor aos dos especuladores 

imobiliários em função da assimetria nas relações político-institucionais que caracterizam as 

intervenções estatais no Brasil, a possibilidade aberta legalmente não deixa de ser um fator a 

ser comemorado pelos defensores do direito à cidade. 

As alusões feitas às possibilidades de participação popular também são importantes. 

Mesmo considerando que a participação popular, tomada em seu sentido amplo, se constitui 

muito mais na exceção do que na regra em uma sociedade heterônoma como a brasileira, a 

reafirmação de princípios participativos em textos legais, sobretudo se não desconsiderarmos 

que se trata apenas do início de um longo caminho a ser percorrido, é, indubitavelmente, um 

avanço (SOUZA, 2006).  

O parágrafo XIV, que trata da regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas 

por população de baixa renda, é especialmente importante. Essa diretriz abre possibilidade 

para a regulamentação das áreas que se situavam historicamente à margem da legislação 

urbanística. A instrumentalização dessa prerrogativa ocorre, como veremos mais a frente, a 

partir da criação das Zonas Especiais de Interesse Social.  

Em seu capítulo II, o Estatuto da Cidade dispõe sobre os Instrumentos de política 

urbana. O destaque é o artigo 4º, transcrito, parcialmente, abaixo: 

 

Art. 4º - Para os fins desta Lei serão utilizados, entre outros instrumentos: 

I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social;   

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões; 

III – planejamento municipal, em especial: 

a) plano diretor; 

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 

                                                 
4
 Grifos nossos. 
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c) zoneamento ambiental; 

d) plano plurianual; 

e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

f) gestão orçamentária participativa; 

g) planos, programas e projetos setoriais; 

h) planos de desenvolvimento econômico e social; 

  

A Lei nº 10.257/01 transfere, prioritariamente, para a esfera municipal a tarefa de 

planejar a cidade. Tal deliberação pode ser encarada positiva e negativamente: por um lado, 

quanto mais as decisões referentes à vida coletiva são transferidas para esferas políticas 

menores, mais se torna viável o controle social sobre a natureza e as implicações das 

deliberações; por outro, o processo decisório pode se mostrar extremamente viciado em 

função da articulação das elites político-econômicas locais, conforme já assinalado 

anteriormente (SOUZA, 2006).   

Outro ponto contido no Estatuto da Cidade que merece relevo, considerando-se as 

ressalvas já feitas anteriormente, é a reafirmação da função social da propriedade urbana. 

Para que a propriedade urbana cumpra sua função social, ou seja, permita, principalmente às 

populações de baixa renda, uma condição digna de moradia e habitabilidade, o referido 

Estatuto prevê mecanismos que, desde que cumpridos, podem ser de grande valia. 

Dispositivos como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) progressivo no tempo; 

usucapião; outorga onerosa do direito de construir; direito de preempção, entre outros, estão 

previstos no artigo 4º da supracitada lei e podem ser, desde que controlados socialmente de 

forma a não permitir que as estruturas locais de poder subvertam o processo, importantes 

aliados contra a especulação imobiliária que impede o pleno estabelecimento da função social 

da propriedade urbana. 

Conforme já observado anteriormente, a regulamentação e aplicação do disposto no 

Estatuto da Cidade são, majoritariamente, de responsabilidade das gestões municipais. O 

principal instrumento regulamentador dos dispositivos contidos na lei federal é o Plano 

Diretor. Segundo Maricato (2011, p. 111): 

 

O Estatuto da Cidade reforça-o como a figura central e decisiva da política 

urbana. Há um travejamento em torno dele da aplicação dos principais 

instrumentos urbanísticos, especialmente aqueles relacionados à função 

social da propriedade. Ele deve registrar as áreas que estarão submetidas ao 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios (elementos também 

previstos no Estatuto da Cidade), IPTU progressivo no tempo e a 

desapropriação com títulos da dívida pública, sucessivamente. O direito de 

preempção também dependerá de lei municipal, baseada no PD. O mesmo se 

aplica à outorga onerosa do direito de construir, às operações urbanas 

consorciadas e a transferência do direito de construir.  
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 O dispositivo das ZEIS está previsto na alínea “f”, inciso V, do artigo 4º do Estatuto 

da Cidade. Ao dispor sobre os instrumentos da política urbana nacional, o supracitado 

Estatuto estabelece que as Zonas Especiais de Interesse Social são institutos políticos e 

jurídicos da mesma. Dessa forma:  

 

a ZEIS significa uma categoria específica de zoneamento da cidade, 

permitindo a aplicação de normas especiais de uso e ocupação do solo para 

fins de regularização fundiária de áreas urbanas ocupadas em 

desconformidade com a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo 

e de edificações (SAULE JÚNIOR, 2004, p. 363). 

 

Lamentavelmente, o Estatuto da Cidade não fornece maiores detalhes acerca das ZEIS. 

Questões importantes ligadas aos procedimentos de implantação, delimitação e instrumentos 

de gestão dessas áreas são remetidas à esfera municipal, sendo o Plano Diretor o principal 

instrumento para a realização do referido zoneamento. Desse modo, uma análise desse 

instrumento se faz necessária para que possamos entender as dinâmicas de institucionalização 

das ZEIS. 

De acordo com o disposto no Estatuto da Cidade, o Plano Diretor, criado e 

implementado a partir de lei municipal aprovada na Câmara de Vereadores, corresponde ao 

conjunto de regras de uso e ocupação do solo, que orienta e regula a ação dos agentes sociais, 

econômicos, públicos ou privados, sobre o território do município. Instrumento da política de 

desenvolvimento urbano, deve ser elaborado e implantado com ampla participação popular. 

Como instrumento do planejamento municipal, o mesmo deve ser concebido de forma 

articulada com o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Dessa 

forma, as políticas públicas, inclusive a delimitação das ZEIS, estão condicionadas ao que 

estiver estabelecido no referido instrumento. 

Os planos diretores não configuram, exatamente, uma novidade no que tange aos 

instrumentos para a efetivação de uma política urbana no Brasil. Entre o final dos anos 1960 e 

início da década de 1970, os mesmos já eram utilizados como elementos norteadores do 

planejamento urbano em várias cidades grandes e médias no país, estando, na época, 

vinculados ao planejamento regulatório clássico
5
, sofrendo grande influência do urbanismo 

                                                 
5
 No livro Mudar a Cidade, o autor Marcelo Lopes de Souza constrói uma tipologia de abordagens acerca do 

planejamento urbano. Recomenda-se, portanto, consultar a obra para a obtenção de maiores detalhes.  Segundo o 

mesmo autor (2001, p. 123), o planejamento regulatório clássico é uma abordagem ligada ao planejamento e 

gestão urbanos que: “[...] consiste na concepção de planejamento como a atividade de elaboração de planos  de 

ordenamento espacial  para a ‘cidade ideal’. Tipicamente, trata-se de planos nos quais se projeta a imagem 
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modernista
6
, fato que lhes conferiam um forte conteúdo conservador (SOUZA, 2001). Na 

ocasião, o Brasil assistiu a uma onda de planos diretores sendo implantados através dos 

financiamentos oriundos do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), que 

vinculava o repasse dos recursos à existência dos planos (SILVA, 1995). 

Com a eclosão do ideário de reforma urbana no Brasil, surgem novos planos diretores 

que, até certo ponto, passam a incorporar elementos progressistas (SOUZA, 2001). Contudo, 

não se pode dizer que as abordagens típicas do planejamento regulatório clássico foram 

completamente extintas por ocasião da implantação dos novos planos. O que existe 

atualmente é um relativo hibridismo entre princípios progressistas e conservadores nas 

legislações urbanísticas municipais. 

Coube à cidade de São Paulo o pioneirismo nas discussões e elaboração de um Plano 

Diretor municipal, fato que ocorreu durante a gestão “petista” da prefeita Luiza Erundina 

(1989-1992) antes mesmo da regulamentação dos capítulos constitucionais sobre reforma 

urbana. Na visão de Souza (2001, p. 165), o período em questão é: 

 

[...] um exemplo lapidar da importância e, também, das dificuldades da 

estratégia de valorização dos planos diretores como instrumentos de 

promoção da reforma urbana. Ele é, por um lado, um magnífico e pioneiro 

exemplo de incorporação do ideário de reforma urbana (com uma limitação 

significativa e sintomática: a negligência para com a normatização da 

participação popular no planejamento); por outro lado, precisamente devido 

à sua ousadia, o projeto nunca foi aprovado pela Câmara Municipal.         

 

Bonduki (2007) afirma que o processo de construção do Plano Diretor de São Paulo se 

insere no âmbito de reformas estruturadoras, objetivando a reconstrução da cidade após as 

gestões desastrosas dos prefeitos Paulo Maluf (1993-1996) e Celso Pitta (1997-2000). 

Segundo o referido autor (2007), as discussões em torno da elaboração da nova lei municipal 

derivadas, também, de pressões exercidas por setores da sociedade civil, almejavam reformas 

                                                                                                                                                         
desejada em um futuro menos ou mais remoto – no estilo ‘a cidade x’ daqui a vinte anos -, funcionando o plano 

como um conjunto de diretrizes a serem seguidas e metas a serem perseguidas (quanto aos usos da terra, ao 

traçado urbanístico, ao controle da expansão e do adensamento urbanos, à provisão de áreas verdes e ao sistema 

de circulação.Trata-se de uma redução menos ou mais acentuada do planejamento urbano a um planejamento de 

organização espacial, preocupado essencialmente com o traçado urbanístico, com as densidades de ocupação e 

uso do solo.”   
6
 O Urbanismo Modernista foi um conjunto de ideias e práticas da arquitetura cujo teor se destinava ao 

planejamento das cidades na era industrial. A lógica era a de racionalização do espaço urbano transpondo para o 

mesmo características do universo produtivo industrial. Um de seus maiores expoentes foi o arquiteto e urbanista 

Francês  Charles-Edouard Jeanneret-Gris, mais conhecido como Le Corbusier (SOUZA, 2001). Essa forma de se 

pensar o espaço urbano tem com ideia-força a modernização da cidade. A crítica mais recorrente a essa 

abordagem tem sido o “fetichismo espacial”, pois a mesma considera a possibilidade de transformar a sociedade 

a partir incursões espaciais (SOUZA, 2001).  



36 

administrativas e políticas. No plano administrativo, a principal aspiração era a 

descentralização das ações do executivo e, no plano político, a ampliação do controle social e 

da participação popular nos processos decisórios. Havia, ainda, uma ousada proposta de 

reforma tributária, com o efetivo estabelecimento de alíquotas do IPTU fundamentadas em 

princípios redistributivos. Assim, fica claro o conteúdo progressista de um Plano Diretor 

elaborado a partir da promulgação da Constituição de 1988, sendo que o de São Paulo serviu 

de fonte de inspiração para outros tantos pelo Brasil afora, inclusive para o de João Pessoa 

(MARICATO, 2011). 

Depois de um debate relativamente rápido com a sociedade, o projeto de lei referente 

ao Plano Diretor de São Paulo foi encaminhado à Câmara Municipal, em maio de 2002, sob 

críticas de diferentes setores da sociedade (BONDUKI, 2007). Nesse momento, as pressões 

das elites contra as medidas mais progressistas foram fortíssimas. Segundo Bonduki (2007, p. 

221), o setor imobiliário: 

 

[...] organizou uma articulação com mais de trinta entidades, denominada 

frente pela cidadania, que se mobilizou com força para impedir a aprovação 

do projeto de lei com a redação original [...] a oposição deste setor foi tal que 

a Frente publicou propaganda paga de quatro páginas interias nas edições 

dominicais dos principais jornais da cidade, criticando o Plano Diretor e 

afirmando que ele traria desemprego, fatal e encarecimento da habitação e 

recessão.     

  

Por outro lado: 

 

Duas outras articulações elaboraram críticas estruturadas à proposta do 

Executivo: a Frente Popular pelo Plano Diretor, reunindo pessoas e 

instituições vinculadas ao Movimento Nacional ela Reforma Urbana, como 

movimento de moradia, urbanistas, ONGs e entidades profissionais, e o 

Movimento Defenda São Paulo, que reúne cerca de cinquenta associações de 

moradores de classe média, além de inúmeros urbanistas, com grande espaço 

na mídia (BONDUKI, 2007.p. 221). 

 

As críticas que emanavam da Frente Popular repousavam sobre a ausência de um 

processo mais amplo de participação na elaboração do Plano Diretor paulistano, evidenciando 

a necessidade urgente da abertura de espaços nos quais a sociedade, de forma plural, pudesse 

atuar ativamente na negociação e pactuação das propostas. Um dos pontos chaves das 

aspirações populares era a ampliação do número de Zonas Especiais de Interesse Social, 

especialmente nas áreas centrais (BONDUKI, 2007). 
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A preocupação principal do movimento Defenda São Paulo era, aliás, bem típica da 

classe média brasileira: a possibilidade de alteração do zoneamento nas faixas exclusivamente 

residenciais, admitindo-se novos usos, inclusive econômicos, fato que poderia comprometer a 

paz e tranquilidade desses espaços. 

Foram realizadas pela Câmara Municipal de São Paulo, entre os anos de 2001 e 2002, 

26 audiências e debates públicos em torno do texto do Plano Diretor. Finalmente, no dia 23 de 

agosto de 2002, a referida lei municipal foi aprovada. A aprovação foi, desta feita, amparada 

pelo Estatuto da Cidade, em vigor desde 2001. A inexistência de lei federal regulamentadora 

dos artigos constitucionais 182 e 183 foi, durante uma década, um limitante nas discussões 

acerca dos planos diretores municipais (MARICATO, 2011).  

Ao realizar um balanço desse processo, Rolnik (2010) considera que, embora o texto 

da lei tenha sofrido muitas alterações e podas decorrentes da ação de forças conservadoras, 

sobretudo aquelas advindas do capital imobiliário paulistano, fato que minimizou as 

conquistas sociais, o Plano Diretor de São Paulo pode ser considerado um relativo avanço no 

que concerne ao tratamento de importantes questões urbanas. Outra etapa da luta pelo direto à 

cidade que se iniciou a partir daquela data foi a tentativa de aplicação da base legal 

conquistada.  

O exemplo do Plano Diretor de São Paulo foi aqui sinteticamente resgatado não 

apenas pelo seu pioneirismo em âmbito nacional, mas também pelo fato de que o mesmo 

inspirou a elaboração de planos diretores por todo o país e pela abrangência e diversidade dos 

sujeitos sociais envolvidos no processo. Essas constatações nos permitem a construção de um 

bom parâmetro de comparação para o momento em que as análises da presente pesquisa 

repousarem, especificamente, sobre a cidade de João Pessoa. 

Maricato (2011, p. 113) sintetiza consistentemente a relação conquista legal x 

efetividade de aplicação das leis: 

 

Para que os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade não se torne “letra 

morta” ou, até mesmo, para que eles não venham a alimentar ainda mais a 

dinâmica do mercado excludente, há muito para se fazer [...] O PD deve, por 

exemplo, definir quando uma propriedade imobiliária está subutilizada ou 

não utilizada e quais propriedades, nessas condições, estarão sujeitas ao 

parcelamento, edificação e utilização compulsórios e os demais instrumentos 

que sucedem a este quando o proprietário não atende às exigências da lei [...] 

o PD pode, dependendo da correlações de forças local, ficar muito aquém do 

que permitem os instrumentos fixados no Estatuto da Cidade. A lei dá 

instrumentos para o avanço da luta contra a apropriação desigual do espaço 

urbano mas não a substitui como pensam alguns.             
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Processos de discussão e elaboração de planos diretores ocorreram em várias cidades 

do Brasil entre as décadas de 1990 e 2000, ainda mais depois da aprovação do Estatuto da 

Cidade, visto que a referida lei estabelece a obrigatoriedade dos planos diretores para cidades 

cuja população excede vinte mil habitantes. 

As leituras realizadas nos permitem a constatação de que nas cidades de Recife, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, João Pessoa, entre outras, os embates sociais e 

políticos se revelaram tão intensos quanto os que se sucederam em São Paulo por ocasião do 

processo de elaboração do Plano Diretor. E os resultados foram semelhantes: algumas 

conquistas importantes e muitos motivos para lamentações dos que clamavam por alterações 

legais mais profundas e indutoras do efetivo direito à cidade (CYMBALISTA, 2007).  

Considerando o Estatuto da Cidade como elemento jurídico básico para a formulação 

das políticas públicas urbanas e o Plano Diretor do município como instrumento legal 

imprescindível para a operacionalização da referida lei federal, prosseguiremos a explanação 

nos debruçando sobre as ZEIS. 

 

1.2 DAS LEIS DE ZONEAMENTO URBANO À INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS 

ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL 

 

No final do século XIX e início do XX, as primeiras iniciativas de zoneamento 

surgiram em vários países, inclusive no Brasil durante a já mencionada Reforma Passos. Tais 

instrumentos legais apareciam vinculados ao discurso inerente à política higienista que 

objetivava, mediante o combate da insalubridade urbana, evitar a propagação de epidemias 

nas cidades. Sendo assim, na ausência de especialistas em planejamento urbano, o corpo 

médico das cidades passou a influenciar significativamente no ordenamento espacial 

(SOUZA, 2001).    

O surgimento dessa prática de planejamento urbano está, também, atrelado aos ideais 

de funcionalismo e racionalismo do espaço. A cidade de Nova Iorque, por exemplo, é tida 

como a primeira cidade a implantar um zoneamento dessa natureza em grande escala nos 

EUA (SOUZA, 2001).  

Nos primórdios de sua aplicação, as leis de zoneamento possuíam um caráter 

eminentemente excludente. Exemplo disso foram leis de zoneamento que, sob a prerrogativa 

da funcionalidade e da adequação de usos, isolaram imigrantes em determinadas porções de 

algumas cidades norte-americanas e europeias (SOUZA, 2001). 
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As leis de zoneamento espacial são, sob certo aspecto, a expressão mais evidente da 

proposta de racionalização do espaço contida no urbanismo modernista do qual já fizemos 

referências neste trabalho. A lógica é a de ordenar o território, de forma universal e genérica, 

a fim de permitir usos adequados aos diversos contextos espaciais urbanos. 

O pressuposto de que a separação rigorosa das diferentes formas de utilização do 

espaço urbano (residência, circulação, produção, lazer, entre outros) serve ao ordenamento 

deste, contribuindo para a melhoria dos indicadores de qualidade de vida, ganharam expressão 

máxima a partir da publicação da Carta de Atenas em 1933 (VILLAÇA, 1999). 

No Brasil, algumas das principais leis de zoneamento foram criadas e implantadas a 

partir dos anos 1950, tendo a lógica do funcionalismo herdada do urbanismo modernista como 

fundamento (SILVA, 1995). Essa concepção de planejamento é “notoriamente tecnocrática” e 

possui “horror a conflitos sociais, trabalhando com um ideal de progresso e harmonia a serem 

alcançados graças às reestruturações espaciais” (SOUZA, 2001, p. 256). 

Jacobs (2000) alerta para o caráter esterilizante dessa legislação de zoneamento. Na 

visão da autora, a vida social na cidade ganha enorme força em função da mistura de usos e 

atividades que, ao forçarem a circulação de pessoas, promovem intercâmbios sociais mais 

frequentes. 

No Brasil, o zoneamento urbano também sofreu os impactos da eclosão do ideal de 

reforma urbana. A partir da promulgação da Constituição de 1988 e do Estatuto da Cidade, a 

ideia de zoneamento foi significativamente repensada. Se, por um lado, não se pode afirmar 

que houve uma total ruptura com o modelo funcionalista de zoneamento, por outro, se 

constata que as perspectivas ensejadas pelos códigos legais supracitados foram 

“contaminadas”, de certa forma, com ideias progressistas. É a partir do surgimento dessa nova 

concepção de zoneamento que são abertas as possibilidades para a implantação das Zonas 

Especiais de Interesse Social.  

A problemática da produção de espaços impróprios para a habitação tomou proporções 

gigantescas no Brasil ao longo do tempo. Segundo Rolnik
7
, estima-se que quase 100% das 

cidades com mais de 500 mil habitantes e 80% das cidades que possuem entre 100 e 500 mil 

residentes possuem assentamentos informais.  

Esses números tão alarmantes fizeram com que se iniciasse no Brasil um processo de 

enfrentamento da produção da irregularidade urbana, a partir da implementação de programas 

                                                 
7
 Disponível em:<http://www.fag.edu.br/professores/deniseschuler/1%BA%20SEM%202008/PUR%2011/Traba 

lho%202%BA%20bimestre/Textos%20de%20apoio/ZONA%20ESPECIAL%20DE%20DE%20INTERESSE%2

0SOCIAL.pdf>. Acesso em: dez. 2010. 
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de regularização urbanística e fundiária desses espaços (ROMEIRO, 2010). Tais tarefas foram 

possibilitadas (pelo menos do ponto de vista legal), atualmente, pela criação do dispositivo 

jurídico que permite a transformação desses espaços segregados em Zonas Especiais de 

Interesse Social. 

O que já foi exposto no presente trabalho demonstrou o caminho percorrido desde a 

promulgação da Constituição de 1988 até a regulamentação de seus artigos referentes à 

reforma urbana, por ocasião da criação do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001).  

Segundo Fernandes (2006), a novidade contida na nova carta magna em relação aos 

textos constitucionais anteriores é que o princípio da função social da propriedade urbana 

encontrou uma fórmula conceitual consistente. Essa fórmula conceitual consistente é 

sustentada pela premissa de que o direito à propriedade imobiliária urbana é assegurado 

apenas nos casos onde ocorre cumprimento da sua função social, que, por sua vez, é 

determinada pela legislação urbanística vigente, sobretudo no contexto municipal.   

 Ressalta-se que discordamos do emprego do vocábulo “consistente”, utilizado pelo 

supracitado autor, para se referir ao modo como a Constituição de 1988 trata a questão da 

função social da propriedade. Isso não invalida, no entanto, a percepção de que se trata, no 

geral, de uma legislação socialmente mais avançada do que as anteriores.  

 Admitindo que o dispositivo das ZEIS se constitui como um novo paradigma jurídico 

para o tratamento da problemática referente aos assentamentos urbanos informais, dado o 

contexto de reforma política que ensejou seu nascedouro (ROMEIRO, 2010), chegamos à 

conclusão de que a função social da propriedade é fundamental para tal, porque, segundo 

Rocha (2005, p. 71):  

 

[...] como princípio normativo a função social afeta o mecanismo de 

atribuição do direito de propriedade e o regime de exercício. A atribuição do 

direito de propriedade não se efetua de modo incondicionado, mas submetida 

ao cumprimento, por parte do proprietário, da orientação social que contém. 

  

Diante do exposto, fica claro o entendimento jurídico de que o direito à propriedade 

não pode ser exercido contraditoriamente aos interesses coletivos. Para Pires (2008 apud 

ROMEIRO, 2010, p. 14), a propriedade urbana, no contexto jurídico urbanístico que passou a 

vigorar desde Constituição de 1988 e do Estatuto da Cidade: 

 

deve ser concebida como direito subjetivo, mas também acrescida do dever 

de atender a função social. E tal compreensão desta expressão reclama, por 

seu turno, entender, antes, que função é conceito que se contrapõe a ideia de 
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autonomia da vontade, pois função social é o enfeixamento de potestades a 

serem exercidas não em interesse próprio, mas para realizar o interesse de 

terceiro. De tal modo, ao assegurar a intelecção de função social da 

propriedade a Constituição Federal prescreveu uma dimensão pública a um 

direito que historicamente consagrava-se com aspectos exclusivamente 

privados.   
  

É imperativo pontuar que o texto constitucional transfere para o município, através do 

Plano Diretor, a responsabilidade de instrumentalização e operacionalização do princípio da 

função social da propriedade urbana. Esta cumpre sua função social quando atende aos pré-

requisitos estabelecidos pelo artigo 182 da referida Constituição. Isso significa que, embora os 

municípios gozem de certa liberdade para a formulação de suas políticas urbanas (o que abre 

possibilidades para o respeito às particularidades de cada lugar), eles devem fazê-lo baseados 

nas diretrizes gerais estabelecidas pelo texto da Carta Magna. Analisaremos, oportunamente, 

como essa questão é tratada no Plano Diretor de João Pessoa. 

 O Plano Diretor, como instrumento básico da política urbana para as cidades 

brasileiras, deve pautar-se na garantia do bem estar dos cidadãos, obedecendo ao disposto na 

lei federal acerca, especialmente, do desenvolvimento pleno das funções sociais da cidade. 

Função Social da Cidade é uma expressão consagrada pelo artigo 182 da Constituição 

Federal que, na visão de Di Sarno (2004 apud ROMEIRO, 2010, p. 17), deve ser entendida 

como: 

 

a síntese suprema do Direito Urbanístico. Ela resume a finalidade última das 

atividades urbanísticas, quer sejam públicas, quer sejam privadas. Traduz, 

em sua essência, a vocação do coletivo sobre o particular, dá respaldo e 

sustenta o princípio da função social da propriedade; por isso que, mais que 

a propriedade, a cidade deve existir e servir aos seus habitantes.  

  

As funções sociais da cidade estão regulamentadas no art. 2º, inciso I, do Estatuto da 

Cidade que garante o direito à cidades sustentáveis tanto do ponto de vista ambiental como 

social. Além disso, a referida lei estabelece, no mesmo artigo, que as cidades devem ser 

democráticas. Isso significa que deve ser garantido a todos o direito de moradia, acesso aos 

equipamentos urbanos, saneamento básico, educação, cultura, esporte e lazer. 

 Constatamos, assim, uma intrínseca relação entre a função social da propriedade 

urbana e a função social da cidade na medida em que a segunda somente será cumprida com o 

desenvolvimento da primeira. Vale ressaltar, então, que um dos méritos da legislação 

referente às ZEIS reside no fato de se partir do pressuposto de que as populações nelas 
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residentes foram excluídas do direto à cidade e que, portanto, merecem um regime jurídico 

especial. 

 De acordo com Romeiro (2010), em função das diretrizes gerais estabelecidas pela 

Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade, o Plano Diretor, como instrumento básico 

para implantação da política urbana, não deve deixar de conter, pelo menos, três princípios 

fundamentais que são de competência das gestões municipais: investimentos prioritários, 

ordenamento territorial e gestão democrática da cidade. 

 Como forma de corrigir o desordenado crescimento urbano e evitar sua continuidade, 

o Estatuto da Cidade, estabelece em seu art. 2º, inciso IV, que a distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do município devem ser previstas pelo Plano Diretor. 

Sendo assim, o planejamento urbano municipal, conforme o disposto no artigo 40 da 

supracitada lei, está diretamente vinculado ao referido código legal, inclusive, no que tange as 

diretrizes orçamentárias. Esse aparato jurídico abre possibilidades para que o orçamento 

municipal contemple investimentos prioritários, observando as necessidades mais 

emergenciais da cidade. 

 No que tange à gestão democrática da cidade, o Estatuto da Cidade determina, em seu 

art. 42, inciso III, que o Plano Diretor municipal deve conter instrumentos mínimos de 

acompanhamento e controle social, são eles: órgãos colegiados de política urbana; debates; 

audiências públicas; conferências sobre assuntos de interesse coletivo; iniciativa popular de 

projetos de lei; orçamento participativo; entre outros. 

 O ordenamento territorial é garantido a partir do momento em que o Estatuto da 

Cidade, art. 2, estabelece o Plano Diretor como instrumento através do qual deve ser realizado 

o planejamento urbano de forma a corrigir distorções decorrentes do crescimento desordenado 

das cidades brasileiras. Dessa forma, os assentamentos urbanos informais passam a merecer 

atenção especial e começaram ser abarcados por legislação específica. É justamente esse 

aspecto específico do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor por ele ensejado, que abre 

possibilidade para o Zoneamento Urbano atual e, consequentemente, para a delimitação das 

ZEIS. 

 As concepções acerca do que é Zoneamento, como vimos, mudaram ao longo da 

história. Antes da Constituição de 1988 o mesmo servia de base apenas para a delimitação das 

zonas urbanas e rurais a fim de se determinar a incidência do IPTU ou Imposto Territorial 

Rural (ITR). As outras formas de entendimento para o termo se destinavam ao parcelamento e 

uso do solo, conferindo às diferentes porções da cidade regras para sua utilização adequada. A 

partir da promulgação do texto constitucional em vigor, a concepção de zoneamento, inserida 
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no contexto do “novo” planejamento urbano, deve responder ao disposto no Estatuto da 

Cidade e, assim, garantir o bem estar dos citadinos (ROMEIRO, 2010).  

Em casos particulares, como nas ZEIS, o zoneamento pode abarcar direitos subjetivos, 

redirecionando as ações estatais em determinados espaços. Desse modo, o Zoneamento não 

define apenas o uso, mas planeja o desenvolvimento urbano do território.   

 Juridicamente, o Zoneamento Urbano, aplicado atualmente, pode ser entendido como 

o estabelecimento de:  

 

[...] regras diferenciadas para porções da cidade com diferentes 

características, objetivando determinar sua função social e fazer cumprir as 

diretrizes gerais da política urbana para consecução dos objetivos de 

desenvolvimento pleno das funções soais da cidade e do bem estar dos seus 

habitantes (ROMEIRO, 2010, p. 30). 

  

Maricato (2011, p. 114) realiza uma reflexão crítica sobre as leis de zoneamento 

afirmando, que elas são: 

 

[...] talvez a expressão mais forte do urbanismo modernista de dirigir 

ordenadamente o uso e a ocupação do solo, com regras universais e 

genéricas, separando usos, níveis de circulação, tipologias de edifícios, 

padrões de ocupação do solo etc. [...] No Brasil, as críticas já desenvolvidas 

sobre a legislação de zoneamento e sua aplicação permitem chegar a 

algumas conclusões: 1) ela está bastante descaracterizada com grande parte 

das edificações e seu uso, fora da lei; 2) dificulta a ampliação do mercado 

privado em direção as camadas de mais baixa renda; 3) desconsidera a 

questão ambiental; 4) é de difícil compreensão e aplicação; 5) ignora as 

potencialidades dadas pelos arranjos locais ou informais e, finalmente, 6) 

contribui com a segregação e a ilegalidade
8
.  

  

Tais constatações têm levado à uma total descrença no que concerne aos efeitos 

socialmente positivos das leis de zoneamento e as posições neoliberais quanto ao 

planejamento urbano tem sido, em consequência disso, reforçadas (MARICATO, 2011). 

Assim,“joga-se fora a água do banho com a criança” (MARICATO, 2011, p. 114). 

 Um zoneamento efetivamente compromissado com o estabelecimento do direito à 

cidade e que observe a função social da propriedade urbana pode: 

 

[...] contribuir para expandir o mercado habitacional e baratear o custo da 

moradia. Pode definir áreas de usos mistos ou de moradias das diferentes 

faixas de rendas. Ele pode contribuir ainda para determinar a finalidade do 

uso para a moradia social em áreas específicas, embora a marca dos grandes 

                                                 
8
 Grifos nossos. As ZEIS são justamente a tentativa de reverter a segregação e a ilegalidade. 
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conjuntos residenciais populares, segregado e homogêneo, deva ser evitada, 

como já foi mencionado. Trata-se de formulá-lo e utilizá-lo com finalidades 

diferentes das que caracterizam tradicionalmente sua formulação e aplicação 

entre nós. A virtude das ZEIS, por exemplo, está em garantir um formato da 

função social da propriedade, ao determinar seu uso por interesse social, sem 

estar subordinada a um PD, como prevê o Estatuto da Cidade, o que poderia 

atrasar muito algumas iniciativas governamentais e legislativas mais 

urgentes (MARICATO, 2011, p. 115). 
  

Nesse sentido, Souza (2001) discorre sobre as possibilidades de um zoneamento 

urbano vinculado com ideais progressistas. O “zoneamento includente” ou “zoneamento de 

prioridades”, tomados a partir de uma visão progressista:  

 

[...] em contraste com a técnica tradicional de zoneamento e uso do solo, não 

é a separação de funções e usos, mas sim a identificação dos espaços 

residenciais dos pobres urbanos e a sua classificação de acordo com a 

natureza do assentamento (favela ou loteamento irregular) e, adicionalmente, 

conforme o grau de carência de infraestrutura apresentada. Convencionou-se 

chamar esses espaços de Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) ou Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS). Tais espaços compreendem, 

principalmente, favelas, loteamentos irregulares e os vazios urbanos 

(SOUZA, 2001, p. 263).  

 

No entanto: 

 

[...] encarecer a importância do “zoneamento includente” não equivale a 

sugerir que não se deva praticar, concomitantemente, um zoneamento de uso 

do solo, o qual, obviamente, não terá qualquer conteúdo antipopular. 

Controlar a localização de algumas atividades faz muito sentido, do ponto de 

vista da salvaguarda dos interesses coletivos; o exemplo mais evidente são as 

indústrias poluentes, que precisam ter sua localização no espaço da cidade 

regulada criteriosamente. Algumas dessas atividades devem ser controladas, 

adicionalmente, com a ajuda de relatórios de impacto ambiental. Seja como 

for, empreendimentos ou atividades que, pelo seu porte ou sua natureza, 

possam causar incômodo ou exijam cuidados especiais (poluição do ar, 

hídrica ou sonora, congestionamentos etc.) precisam ter a sua localização 

restringida (SOUZA, 2001, p. 265). 

 

Romeiro (2010) entende que o tratamento diferenciado que a lei permite às ZEIS é 

possível graças às circunstâncias sociais que nortearam, ao longo do processo de urbanização 

do Brasil, a produção desses espaços. A legislação, segundo este autor, considera que a 

adoção de padrões urbanísticos legais mais simples e menos elitistas contribui para assegurar 
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o direito à moradia previsto na Constituição Federal justamente por reconhecer 

antecipadamente o caráter social de tais ocupações, induzindo ao zoneamento includente. 

Desse modo, a regularização fundiária a ser realizada nas ZEIS, deve ser 

compreendida como um processo de intervenção do poder público na cidade que objetiva 

legalizar e viabilizar a permanência das populações nos locais onde, originalmente, 

construíram seus espaços de moradia, contemplando não somente o direito legal de 

propriedade, como também melhorias urbanísticas que garantam qualidade de vida para seus 

habitantes (SAULE JÚNIOR, 2004). 

Diante do exposto, fica evidente o significado jurídico das ZEIS, qual seja: 

 

um instrumento de política urbana que deve ser previsto em Plano Diretor 

ou em outra lei municipal, que determina de forma inequívoca o interesse 

público na urbanização e na regularização fundiária de determinada área da 

cidade ocupada por população de baixa renda, onde considerando a situação 

sócio-econômica da população devem ser estabelecidas normas especiais de 

parcelamento, uso ocupação do solo e edilícia, de maneira a assegurar o 

direito à cidade e à moradia e o direito subjetivo à regularização fundiária 

dos ocupantes de assentamentos urbanos informais conformando o uso da 

propriedade à sua função social (ROMEIRO, 2010, p. 42).  

  

A consolidação desse tipo de tratamento concedido aos assentamentos urbanos 

informais ocorreu com o advento lei nº 11.977/09, que converteu à medida provisória nº 459, 

de 25 de março de 2009. A referida lei dispõe sobre as regras do programa habitacional Minha 

Casa, Minha Vida (PMCMV) e sobre as normativas para regularização fundiária em áreas 

urbanas. 

Não se perca de vista que, apesar das características pretensamente progressistas e 

redistributivistas desse novo aparato jurídico urbano brasileiro, ensejado pela promulgação da 

nova Constituição e seus desdobramentos, as referidas leis foram concebidas dentro de um 

aparelho de Estado capitalista. Historicamente, nesse tipo de ambiente estatal, as leis, de 

modo geral, e as de parcelamento e uso do solo urbano, de forma particular, serviram muito 

mais como linhas demarcatórias para as fronteiras de poder exercidas na cidade. Nesse 

sentido, como, aliás, muito dificilmente poderia ser diferente em um Estado capitalista, as leis 

podem servir, em última análise, para propósitos completamente antagônicos aos que primam 

pela justiça social, inclusive reforçando práticas segregatórias e elitistas que contribuem para 

a manutenção do status quo ao invés de revertê-lo (SOUZA, 2006). Não se trata, portanto, de 

superestimar a capacidade de transformação contida nas letras das leis, nem tampouco de 
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desconsiderá-la. Trata-se, em verdade, do reconhecimento de uma margem de manobra 

possível para posterior superação do modelo sociopolítico vigente. 

No que tange especificamente à legislação referente às ZEIS, percebe-se, diante do 

exposto até o presente momento, que o Estatuto da Cidade faz, apenas, uma breve referência 

acerca desse dispositivo. É no Plano Diretor e, portanto, dentro da municipalidade que as 

regras gerais de delimitação, implementação e intervenções urbanísticas são estabelecidas.  

 

1.3 ZEIS: EXPERIÊNCIAS PIONEIRAS NO BRASIL  

 

Uma das primeiras iniciativas de aplicação de leis de Zoneamento especialmente 

destinadas aos assentamentos urbanos informais ocorreu em Recife-PE, no início da década 

de 1980, como resposta para a enorme problemática habitacional dessa cidade. Um dos 

aspectos importantes desse processo foi o envolvimento popular que exigiu respostas 

imediatas por parte do aparelho de Estado, fato que refletiu na criação do instrumento jurídico 

em questão. É válido recuperar, sinteticamente, como ocorreu esse processo. 

Dentre todas as experiências pioneiras relacionadas à implantação das ZEIS no Brasil, 

merece destaque o ocorrido na cidade de Recife-PE. A notoriedade do referido processo 

deriva, de um lado, do fato de que ele se inicia antes mesmo da regulamentação proposta pelo 

Estatuto da Cidade e, de outro, do grande nível de envolvimento popular. 

 Segundo Cezar e Costa (1992), a história dos movimentos de bairro em Recife 

remonta aos anos 1930, quando foi registrada em cartório a Liga Dos Proprietários da Vila de 

São Miguel (Afogados), que objetivava reunir todos os proprietários pobres do referido 

bairro. Nas duas décadas subsequentes, em função do tratamento social negligente dado pelo 

aparelho de Estado às questões urbanas, várias associações de bairro surgiram na cidade 

apoiadas pelo partido comunista. Na pauta de reivindicações constavam, fundamentalmente, 

os mesmos itens: ações estatais que possibilitassem a regularização fundiária dentro das 

comunidades carentes; construção de equipamentos coletivos e, assim, melhoria da qualidade 

de vida da comunidade. Toda essa agitação popular se materializou através de abaixo-

assinados, manifestações e solicitações formais de audiência com os gestores públicos. 

O quadro de insatisfação popular local, fortalecido por conjuntura semelhante na 

escala nacional, permitiu níveis cada vez maiores de organização social, que acabaram por 

desembocar na criação, no ano de 1963, da Federação de Bairros de Pernambuco (FABEP). 

Essa, por sua vez, permitiu maior articulação entre os moradores e o aparelho de Estado. Com 

a ascensão ao poder dos militares e a instalação das práticas repressivas, os canais de 



47 

comunicação entre movimentos populares e Estado foram desfeitos. A partir do final dos anos 

1970, em função das enormes demandas sociais, os movimentos de bairro voltaram a se 

articular na cidade de Recife, com considerável ajuda da Igreja Católica, fato também 

observado em outras cidades do Brasil (CEZAR; COSTA, 1992). 

Em 1979, foi elaborado o Plano Diretor da cidade de Recife. Em decorrência das 

pressões advindas dos movimentos populares, o referido instrumento de planejamento 

abarcou estratégias especificamente destinadas aos espaços habitados por populações de baixa 

renda. Foram criados, a título de exemplo, os Núcleos de Planejamento Comunitário, nos 

quais o “diálogo” entre prefeitura e moradores ocorria. O Estado almejava, com tais atitudes, 

evitar que o clamor popular extrapolasse a escala do bairro e tomasse toda a cidade, conforme 

destacam Silva, Amorim e Montenegro (1988, p. 18): 

 

era a prefeitura no bairro evitando que a pressão urbana ganhasse o palco da 

cidade. O povo na rua é sempre uma ameaça, pois evidencia, torna público, 

problemas e carências que o poder público prefere manter guardados, 

particularizados, individualizados. Isso sem considerar os desdobramentos 

político-partidários que as manifestações populares propiciam.  

  

Nos anos 1980, o surgimento e propagação do Movimento Nacional de Luta pela 

Reforma Urbana produziu um impulso de participação movimentalista no Brasil que, 

naturalmente, reverberou na realidade da capital pernambucana. Federações de Bairros, 

ONGs, setores da Igreja Católica, dentre outros seguimentos, uniram forças em torno das 

questões sociais. Foi nesse contexto que a gestão municipal sancionou a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo do Recife, lei municipal nº 14.511/83. Essa dividiu a cidade em várias 

zonas: residencial, industrial, preservação ambiental e especial de interesse social. Após 

demorado processo de negociação e ajustes, no ano de 1987,  foi aprovado e sancionado o 

Projeto de Lei do Programa de Regularização Fundiária em ZEIS (PREZEIS, lei nº 

14.947/87). 

 Miranda (2004) analisou o contexto explicitado acima afirmando que, durante os anos 

1980, as políticas urbanas ganham novos contornos com a descentralização e reafirmação da 

participação como princípios fundamentais para uma gestão mais eficiente e democrática da 

cidade. A referida autora destaca que um dos instrumentos mais significativos que ganhou 

relevo nas últimas décadas do século XX foi a Zona Especial de Interesse Social. 

 Rolnik (2009), ao analisar o contexto de surgimento das ZEIS, afirma: 

 



48 

a partir dos anos 1980, como produto sobretudo da luta dos assentamentos 

irregulares pela não remoção, pela melhoria das condições urbanísticas e 

regularização fundiária, um novo instrumento urbanístico começou a ser 

desenhado em várias prefeituras do país: as Zonas de Especial Interesse 

Social (ZEIS), ou Áreas de Interesse Social (AEIS). A concepção básica do 

instrumento das ZEIS é incluir no zoneamento da cidade uma categoria que 

permita, mediante um plano específico de urbanização, estabelecer padrões 

urbanísticos próprios para determinados assentamentos.    
 

Por ocasião da aprovação do PREZEIS foram classificadas 27 áreas do Recife como 

Zonas Especiais de Interesse Social, sendo que as estimativas da época apontavam para uma 

realidade de aproximadamente 200 assentamentos informais existentes. 

Contudo, a lei do PREZEIS pode ser notabilizada como um marco jurídico importante 

e sem precedentes no Brasil, dada a natureza popular de sua elaboração. A mesma normativa 

jurídica reconhecia, antes mesmo da Constituição de 1988, o direito social à moradia (função 

social da terra urbana) sobreposto ao de propriedade.  

O PREZEIS define as Zonas Especiais de Interesse Social como: 

 

assentamentos habitacionais populares, surgidos espontaneamente a partir de 

ocupações em áreas públicas ou privadas, não dispondo de infraestrutura 

básica de urbanização e sem ter sua situação fundiária regularizada (FASE, 

1997, p. 6).  

 

Outro aspecto do PREZEIS digno de nota é o fato de se considerar as características 

locais e a permanência das ocupações em seus locais de origem, salvo em casos de risco, 

como itens imprescindíveis dentro da agenda de regularização fundiária e reforma urbanística 

das ZEIS (ALBUQUERQUE, 2006).  

Mecanismos de consulta popular foram criados através das Comissões de Urbanização 

e Posse de Terra (COMULs) e do fórum PREZEIS. Essas e outras formas de participação 

popular, ensejadas pelo contexto de participação sociopolítica característico do Brasil nos 

anos 1980 são exemplos de que a agitação social do período repercutiu na institucionalidade 

estatal, uma vez que, a posteriori, os textos finais da Constituição de 1988 e do Estatuto da 

Cidade de 2001 legitimaram formalmente os mecanismos de participação popular.  

Cumpre ressalvar, porém, que mesmo em uma iniciativa reconhecidamente nova e 

progressista como o PREZEIS, residem inconsistências e imperfeições que exigem seu 

contínuo aperfeiçoamento, pois a apropriação elitista do aparelho de Estado no Brasil cria 

enormes barreiras ou até mesmo impede a efetivação das chamadas conquistas legais. No caso 

do Recife, a insuficiência dos recursos destinados ao programa, a cooptação dos movimentos 
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populares reivindicatórios, a limitada capacidade técnica dos planejadores urbanos e dos 

demais sujeitos sociais envolvidos, a corrupção, dentre outros fatores, têm se constituído em 

enormes obstáculos para o pleno estabelecimento de melhorias significativas na qualidade de 

vida da população das ZEIS (MIRANDA, 2004).  

Outra experiência pioneira no que tange ao tratamento de áreas urbanas precárias 

ocorreu a partir do ano de 1976, em Belo Horizonte-MG. Na ocasião foi aprovada uma lei de 

zoneamento que estabelecia parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. Nos 

anos 1980, a reboque do processo de zoneamento da cidade, foi criado o programa 

PROFAVELA, o qual objetivava a regularização fundiária e a realização de melhorias 

urbanísticas em assentamentos informais da referida cidade. No entanto, os resultados dessa 

iniciativa não foram satisfatórios em virtude do distanciamento entre o tecnocratismo dos 

procedimentos urbanísticos convencionais e a natureza peculiar dos padrões de ocupação das 

favelas (CALDAS, 2009).   

Além das experiências das capitais pernambucana e mineira, merecem destaque outras 

iniciativas inovadoras relacionadas às ZEIS: Santo André-SP (lei municipal nº 6.864/1991); 

Diadema-SP (por ocasião da aprovação do Plano Diretor de 1993) e Salvador-BA (que 

institucionalizou esse dispositivo jurídico em 1994). 

 

1.4 ZEIS: PASSO A PASSO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

 Conforme já assinalado nesse trabalho, as alusões ao dispositivo jurídico das ZEIS 

constantes no Estatuto da Cidade se resumem a uma alínea (“f”, inciso V, do artigo 4º). Sendo 

assim, é no Plano Diretor municipal que o referido dispositivo ganha efetividade jurídica 

através do estabelecimento dos parâmetros jurídico-institucionais necessários à sua 

implantação. 

 Nesse sentido, a presente pesquisa encontrou os seguintes desafios: como construir 

parâmetros comparativos entre os diversos processos de implantação das ZEIS no Brasil, 

tendo em vista a enorme diversidade de práticas e estágios de desenvolvimento diferenciados 

dos planos diretores pelo país? Como reconhecer, em meio a um processo permeado por 

impasses sociopolíticos e jurídicos decorrentes dos arranjos espaciais locais, generalidades 

processuais que permitam um bom termo de comparação com as experiências de João Pessoa? 

 Para superarmos os desafios citados acima, foram utilizados dois instrumentos: 

extensa revisão bibliográfica sobre experiências locais de implantação de ZEIS (notadamente 
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as que se sucederam em São Paulo, Recife e Salvador) e o documento “Como delimitar e 

regulamentar Zonas Especiais de Interesse Social”, apelidado de “Guia das ZEIS” e publicado 

pelo Ministério das Cidades em 2009.  

Aliás, o referido documento ministerial foi publicado em meio a uma conjuntura de 

total desinformação quanto aos procedimentos corretos para a operacionalização do 

dispositivo das ZEIS. Tamanho desencontro derivou do obscurantismo com o qual o mesmo é 

tratado na esfera federal pelo Estatuto da Cidade (ROLNIK, 2010).  

 Em uma primeira análise, a falta de clareza da legislação quanto ao tratamento correto 

das ZEIS produziu distorções nos procedimentos ligados à regularização fundiária, gerando 

obstáculos para a efetivação de um dos principais projetos do governo federal, o programa 

Minha Casa, Minha Vida. Isso se percebe, ao analisarmos o discurso estatal contido na 

justificativa do Guia das ZEIS: 

 

a criação de Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, abrangendo a 

destinação de vazios urbanos e imóveis não utilizados para habitação de 

interesse social é estratégica para potencializar os efeitos do PMCMV, 

considerando o aumento da demanda por terrenos urbanos e as condições 

mais favoráveis para a aprovação do instrumento, estabelecidas pelos 

programas habitacionais [...] Neste contexto, a Secretaria Nacional de 

Habitação apresenta o Guia para Delimitação e Regulamentação de Zonas 

Especiais de Interesse Social – ZEIS em Vazios Urbanos com o objetivo de 

oferecer referências, ferramentas e estímulo para que os municípios se 

engajem fortemente na tarefa de implementação das ZEIS, promovendo a 

articulação entre política habitacional e política urbana, por meio da 

destinação de solo urbano não ocupado para a produção de habitação de 

interesse social – em escala compatível com as necessidades locais e com a 

oferta de recursos do PMCMV (BRASIL, 2009, p. 3).  

             

 Embora o guia não trate exclusivamente do processo de implementação das ZEIS em 

vazios urbanos, é esse o seu foco principal. Isso porque muitas das unidades residenciais 

destinadas ao PMCMV deveriam ser erguidas nessas áreas. Considerando o forte apelo 

eleitoral do programa
9
, era imperativo para o governo federal apressar-se em eliminar as 

barreiras jurídicas que dificultavam o andamento do mesmo. Nesse sentido, o dispositivo das 

ZEIS se converteu em elemento primordial, uma vez que permite a desapropriação dos lotes 

vazios e a transformação dos mesmos em unidades habitacionais. Reside precisamente na 

tentativa governamental de estabelecer parâmetros legais para esses projetos de regularização 

                                                 
9
 O Programa Minha Casa, Minha vida foi implantado no final do governo de Luis Inácio Lula da Silva e serviu, 

sob o pretexto da continuidade, de propaganda eleitoral na campanha presidencial de Dilma Rouseff, sucessora 

do partido dos trabalhadores (PT) na presidência. A mesma foi eleita em 31 de outubro de 2010 e, para tanto, 

contou com o forte apelo eleitoral do programa. 
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fundiária (parâmetros esses que no Estatuto da Cidade encontram-se dispostos de forma 

absurdamente lacunar) a origem da já mencionada medida provisória 459 de 25 de março de 

2009 e da sua conversão em lei (nº 11.977/09). 

 Em entrevista, um técnico da Prefeitura Municipal de João Pessoa, revelou que: 

 

antes do Ministério das Cidades se pronunciar, as ZEIS aqui já estavam 

delimitadas no Plano Diretor. Só que processo de implementação das ZEIS 

aqui em João Pessoa e a prioridade das áreas a serem transformadas em 

ZEIS, originava-se, basicamente, de três situações: ou era uma área que 

interessava ao prefeito como o Gervázio Maia [bairro de João Pessoa]; ou 

era uma área de grande visibilidade como o bairro São José; ou uma área na 

qual a população ia pro pau e exigia. Depois do tal do Guia, as regras 

ficaram um pouco mais claras. E aí a lógica era: sempre que for necessário é 

preciso apressar a regularização fundiária para que a Caixa libere os recursos 

do Minha Casa, Minha Vida. No Valentina de Figueiredo [bairro de João 

Pessoa] mesmo, eu fiz trabalho numa pressa que só você vendo. 

(Entrevistado 1, 20/03/2012)  

  

Depois desse preâmbulo, retornemos à questão dos procedimentos gerais para a 

implantação das ZEIS.  

O primeiro passo para a criação Zona Especial de Interesse Social é conhecer a 

natureza das mesmas. 

 No processo de construção de uma nova ordem urbanística, as ZEIS podem 

desempenhar um papel importante no sentido de inclusão sócio-espacial. Para tanto, é preciso, 

inicialmente, conhecer tanto sua instrumentalidade jurídica como as peculiaridades sócio-

espaciais a elas inerentes. Isso requer capacitação para o corpo técnico municipal e demais 

segmentos diretamente envolvidos no processo, tanto no âmbito jurídico quanto na esfera 

social.  

 É imperativo, então, que se tenha clareza do potencial progressista existente no 

referido instrumento para que sejam cumpridos os seguintes objetivos:  

 Estabelecimento de condições urbanísticas especiais para urbanização e 

regularização fundiária dos assentamentos precários; 

 Ampliação da oferta de terra urbana para a produção de habitação de interesse 

social (HIS); 

 Estímulo e garantia de participação popular em todas as etapas da implementação. 

 

As primeiras iniciativas devem estar amparadas pelas prerrogativas estabelecidas no 

Estatuto da Cidade. É dever do poder público articular e coordenar a implantação das ZEIS. 
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Nesse sentido, cabe ao Estado o papel de construir um arranjo político-institucional favorável, 

sendo, para tanto, necessária a prévia identificação dos sujeitos sociais que devem participar 

efetivamente do processo. 

 O Estado deve identificar dentro de seus aparelhos quais são os órgãos sobre os quais 

repousam as competências ligadas ao processo de criação das ZEIS. As experiências 

analisadas demonstram que, embora outros setores estatais também estejam implicados a 

participar, é essencial o envolvimento dos setores habitacional, planejamento urbano e meio 

ambiente. 

 Com relação à sociedade civil, além, obviamente, da participação direta e irrestrita da 

população residente nos assentamentos a serem transformados em ZEIS, deve haver 

representação dos movimentos sociais, associações de moradores, universidades, entidades 

profissionais e, inclusive, empresas vencedoras dos processos licitatórios para a produção das 

Habitações de Interesse Social (HIS).  

 O Ministério das Cidades (BRASIL, 2009), através do “Guia das ZEIS”, recomenda a 

criação de um grupo de acompanhamento junto ao órgão de administração municipal 

incumbido de coordenar os trabalhos. O referido grupo deve ser composto por frações 

representativas de todos os grupos citados acima. 

 A título de exemplo, registre-se que o município de São Paulo, por ocasião da 

elaboração de seu Plano Diretor 

 

[...] aprovado em 2004, regulamentou todos os instrumentos do Estatuto da 

Cidade e aprovou 964 perímetros de ZEIS, abrangendo um total de 139,2 

km² (13% da área urbana do município).  A Secretaria de Planejamento 

Urbano foi responsável pela coordenação do PD, mas todo o processo de 

demarcação e regulamentação das ZEIS, que incluiu ampla participação dos 

movimentos de moradia, foi coordenado pela Secretaria da Habitação 

(BRASIL, 2009, p. 20). 

 

 O grupo de acompanhamento das ZEIS, depois de formado e consolidado, deverá 

realizar um plano de trabalho cujo principal objetivo é o processamento e apresentação dos 

resultados aos fóruns de discussão envolvidos com o tema. 

 A constituição de um arranjo institucional demanda, também, alguns levantamentos 

básicos para que o poder público possa se inteirar do estágio processual de implementação das 

ZEIS. Dessa forma, o município será informado sobre as demandas ainda existentes para a 

que as mesmas ganhem efetividade. As experiências nacionais analisadas demonstraram que 
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os municípios brasileiros se encontravam em estágios bem distintos quanto aos processos de 

reconhecimento, delimitação e intervenção nas ZEIS. Sintetizamos essa situação abaixo: 

 Municípios sem quaisquer referências às ZEIS; 

 Municípios com ZEIS mencionadas no Plano Diretor, porém, sem delimitação ou 

regulamentação; 

 Municípios com ZEIS delimitadas no Plano Diretor ou em lei específica de uso do 

solo, com delimitação e sem regulamentação; 

 Municípios com ZEIS mencionadas e delimitadas no Plano Diretor; e com 

regulamentação básica implantada.  

  

Uma vez constatada a situação do município, os procedimentos técnicos necessários 

para a inclusão das ZEIS no Plano Diretor devem ser realizados imediatamente. 

 Ainda dentro do processo de construção de uma atmosfera político-institucional 

favorável, o grupo de acompanhamento das ZEIS deve promover aprofundamento e 

nivelamento do entendimento sobre esse instrumento de reforma urbana. Tal tarefa deve ser 

cumprida a partir de atividades como consultas à legislação municipal, programas de 

capacitação dos técnicos envolvidos no processo, abertura de fóruns discursivos referentes ao 

tema, entre outras. Após o esclarecimento público acerca dos elementos técnicos e jurídicos 

ligados ao estabelecimento das ZEIS, inicia-se a construção dos critérios para delimitação e 

regulamentação das mesmas, dentre os quais destacamos: 

 Tipologia e critérios para seleção e demarcação das áreas; 

 Vinculação ao uso habitacional de interesse social dos terrenos e imóveis em ZEIS; 

 Normas especiais para a produção das HIS; 

 Mecanismos de participação e controle social. 

 

De acordo com o disposto na lei nº 11.977/09, as tipologias das ZEIS devem ser 

estabelecidas no Plano Diretor municipal de modo a facilitar sua operacionalização, 

delimitação e regulamentação. 

Sendo assim, boa parte das legislações municipais referendadas pelo Plano Diretor 

(dentre elas as de São Paulo, João Pessoa e Recife) reconheceu, com pequenas variações 

conceituais, quatro tipologias de ZEIS, a saber: 

 ZEIS 1 - são áreas ocupadas por assentamentos precários, incluindo favelas, 

loteamentos e conjuntos habitacionais irregulares, de moradores de baixa renda; 
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 ZEIS 2 - são constituídas por terrenos vazios em áreas intermediárias, isto é, mais 

próximas do centro do que a maioria dos assentamentos precários;  

 ZEIS 3 - estão localizadas em áreas centrais, bem dotadas de infraestrutura urbana. 

Incluem concentrações de cortiços, imóveis não utilizados (edifícios vazios e abandonados) e 

terrenos em antigas zonas industriais em perímetros de operações urbanas consorciadas ou em 

outras áreas, nas quais a expectativa de mudança de uso e de novos investimentos públicos 

pode induzir uma alta exagerada do preço da terra; 

 ZEIS 4 - foram marcadas em áreas com restrições ambientais que admitem 

aproveitamentos de baixa densidade. As HIS produzidas nas ZEIS 4 deverão ser destinadas ao 

reassentamento de  famílias que já moram no seu entorno, em áreas de proteção absoluta e/ou 

áreas de risco (BRASIL, 2009). 

 

A demarcação das ZEIS deve “ser feita em mapa oficial da cidade, preferencialmente 

digital e georreferenciado. O principal é que os seus perímetros sejam identificáveis, com a 

maior exatidão possível” (BRASIL, 2009, p. 27). 

Outro dado importante sobre o processo de implantação das ZEIS é o fato de que as 

mesmas destinam-se, “predominantemente”, à habitação de interesse social. Cabe ao 

município, portanto, determinar, através de legislação específica, o entendimento acerca do 

vocábulo “predominantemente”, sobretudo nas ZEIS de vazios urbanos (BRASIL, 2009). 

A vinculação ao uso habitacional de interesse social pode ser estabelecida a partir de 

critérios variados, conforme a legislação municipal determinar. A definição pode se basear na 

metragem do terreno (por exemplo: o vínculo ao uso habitacional de interesse social é 

obrigatório para terrenos que excedem uma determinada quantidade de metros quadrados, 

definida pelo Plano Diretor) e pode haver, inclusive, a dispensa dessa vinculação nos casos de 

instalação de equipamentos públicos. 

Esclareça-se, ainda, que as ZEIS não são áreas exclusivamente destinadas à habitação 

de interesse social. Nesse sentido, os municípios devem estabelecer as regras que deverão 

disciplinar os demais usos, tendo por prisma fundamental o cumprimento da função social da 

propriedade urbana (BRASIL, 2009).   

Para implantação de uma Política Urbana, o Ministério das Cidades (BRASIL, 2009) 

recomenda a adoção de dispositivos que permitam um equilíbrio entre o interesse social e o 

interesse privado dos proprietários de imóveis abarcados por uma ZEIS. Nesse sentido, o 

município deve regulamentar e fiscalizar o cumprimento de alguns dispositivos importantes, 

como a transferência do direito de construir, a operação urbana consorciada, o consórcio 
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imobiliário, a outorga onerosa do direito de construir, parcelamento e edificação 

compulsórios, desapropriação, entre outros
10

. 

   O processo de operacionalização das ZEIS demanda a implantação de sistemas 

participativos de gestão. Para tanto, é necessário um contínuo e amplo processo de 

participação popular desde as etapas iniciais. O poder público deve, portanto, criar 

mecanismos que assegurem o envolvimento da sociedade nos processos decisórios relativos à 

cidade em uma escala mais abrangente e às ZEIS de forma particular (MARICATO, 2011). 

Conselhos gestores, implantação do orçamento participativo, seminários, fóruns de debates 

junto à população, dentre outros canais de comunicação, são algumas das ferramentas já 

previstas em lei que devem ser empregadas na promoção da participação popular. 

 Especificamente no que tange às ZEIS, o poder público deve realizar trabalho de base 

junto à população a fim de estimular a participação, identificando e superando os limites 

sociais dos sujeitos e disseminando uma cultura de mobilização social.    

 

1.5 A PROPRIEDADE DA TERRA URBANA E A PRODUÇÃO DA SEGREGAÇÃO 

SÓCIO-ESPACIAL 

 

O presente trabalho sustenta a premissa de que as ZEIS, a despeito do processo que 

culminou com a criação de um universo legal especificamente destinado à tentativa de 

reversão do quadro de pobreza e precariedade que lhes são característicos, são parcelas do 

espaço urbano vitimadas pela segregação sócio-espacial. Trataremos, então, da construção de 

uma fundamentação teórica capaz de embasar essa noção.  

Partindo de um pressuposto crítico não nos resta dúvida alguma sobre o fato de que a 

cidade e o urbano atualmente produzidos na América Latina, de um modo geral, não condiz 

com ideais de justiça social e democracia, sobretudo se considerarmos o contexto 

socioeconômico de um país periférico ou semiperiférico (de terceiro mundo, 

subdesenvolvido, pobre). Isso porque, apesar da existência de algumas conquistas sociais 

relevantes no contexto urbano brasileiro, que invariavelmente emanam da ação dos 

movimentos sociais, o privatismo, o prejuízo ambiental, a segregação sócio-espacial, o 

recrudescimento das tensões e conflitos sócio-espaciais, entre outros problemas percebidos na 

realidade cotidiana das cidades brasileiras, criam enormes obstáculos para o estabelecimento 

de um pleno direito à cidade. A partir das próximas linhas, este subtópico pretende analisar, 

de forma geral, o processo de produção do espaço urbano no Brasil e a sua relação com a 
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 Sobre os citados instrumentos, recomenda-se a leitura do Estatuto da Cidade e da obra de autoria de Fernandes 

(2006).  
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criação da legislação referente às ZEIS. Para tanto, algumas reflexões teóricas acerca da 

natureza da produção do espaço urbano sob a égide capitalista no Brasil são, previamente, 

necessárias.  

Mesmo que tenhamos certas reservas relacionadas aos números e aos critérios 

utilizados para analisá-los
11

, não há como negar o alto grau de urbanização do Brasil 

(SOUZA, 2005). 

Conforme aponta Maricato (2011), o Brasil, assim como outros países latino-

americanos, apresentou intenso processo de urbanização a partir da segunda metade do século 

XX, atingindo, no início de século XXI, a marca aproximada de 82,2% da população 

residindo em cidades. 

É sabido que esse crescimento das cidades brasileiras não foi acompanhado da oferta 

qualitativa e quantitativa de meios para a satisfação de necessidades básicas da população 

com relação à moradia, transportes, educação etc. Sendo assim, “ainda que o rumo tomado 

pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o 

território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço” 

(MARICATO, 2011, p. 16). 

O processo de urbanização no Brasil revela, como já observamos preliminarmente em 

parágrafos precedentes, enormes contradições. Numerosos contingentes populacionais 

sobrevivem em meio a condições precárias de habitação, salubridade, acesso aos serviços 

públicos etc., enquanto indivíduos pertencentes às classes mais abastadas se isolam em 

condomínios de acesso controlado verticais e horizontais, como estratégias paliativas para 

fugir do “temor da violência”. Os motivos dessas grandes contradições sócio-espaciais tão 

evidentes nas cidades brasileiras derivam, em uma escala mais abrangente, da natureza 

essencialmente seletiva e excludente da produção do espaço sob a égide do capitalismo 

(especialmente em um país periférico, é válido enfatizar!) e, em uma escala mais específica, 

de condicionantes sociais particulares da história do país.  

 Ao analisarmos a dinâmica de produção do espaço urbano capitalista, dois elementos 

são cruciais para a sua compreensão: a renda da terra urbana e os principais agentes 

produtores do espaço urbano. Dessa forma, torna-se imperativo recorrer às reflexões de Marx 
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 Por exemplo, o critério utilizado pelo IBGE para se definir cidade, extremamente falho do ponto de vista 

teórico. Souza (2005), entre outros autores, afirma que o IBGE fundamenta seu conceito de cidade no critério 

político-administrativo. Sendo assim, para o referido órgão estatístico, toda sede de município é cidade. Uma 

análise mais criteriosa demonstra que muitas dessas áreas classificadas como cidade pelo IBGE possuem um 

contexto de vida econômica e social ligado ao campo e que, portanto, se assemelham muito mais a nucleações 

rurais.  
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e de alguns autores de inspiração marxista, especialmente sobre a noção de renda da terra, 

sem, obviamente, perdermos de vista as devidas adequações. 

Para Harvey (1977), Marx fornece profunda contribuição para o entendimento do 

processo de produção do espaço urbano. Embora não tenha voltado suas reflexões exatamente 

para a categoria espaço, sobretudo no que tange ao conceito de renda da terra, a obra de Marx 

é consistente e fornece grandes contribuições no sentido de desvelar o processo de reprodução 

capitalista. Inspirado em Marx, Harvey (1977, p. 162) alerta para o fato de que a terra não é 

uma mercadoria comum dizendo que: 

 

el suelo y las mejoras realizadas en él son, en la economia capitalista 

contemporânea, marcancías. Pero el suelo y sus mejoras no son mercancias 

normales, y así los conceptos de valor de uso y de cambio cobran 

significado en uma situación batante especial. 

 

De acordo com Ribeiro (1982, p. 32):  

 
a terra é um bem não-produzido que, portanto, não tem valor, mas que 

adquire um preço. Ora, um bem não-produzido não pode ter seu preço 

regulado pela lei da oferta e da procura, pois não há lei regulando a sua 

oferta. É a procura que suscita o preço da terra e não o encontro no mercado 

de “produtores” e compradores de solo. Mas aqui é necessário esclarecer que 

não é a demanda final formada pelos consumidores orientados pelas suas 

preferências e levando em consideração as utilidades das várias porções de 

solo. Trata-se da demanda capitalista por solo.  
 

Para Marx (1989), a renda fundiária é possibilitada em função, fundamentalmente, do 

monopólio de classe exercido sobre a propriedade da terra. Marx considerou três tipos de 

renda fundiária: renda absoluta, renda diferencial (I e II) e renda de monopólio. Esse autor 

afirma que a renda absoluta pode ser extraída pela simples instituição da propriedade privada 

da terra, que garante ao seu detentor a extração de uma renda. As rendas diferenciais I e II 

surgem, respectivamente, da qualidade natural do solo (fertilidade, localização) e dos 

investimentos em melhorias tecnológicas realizadas pelo proprietário. A renda de monopólio, 

por seu turno, é obtida quando o proprietário fundiário detém a propriedade de terras com 

características específicas que não são encontradas facilmente
12

. No entanto, Marx centrou 

suas análises sobre a terra rural e durante muito tempo vários teóricos debateram a existência 

de uma renda da terra particularmente urbana, dentre eles: Lojkine (1981), Villaça (2005) e 

Carlos (2001). 

                                                 
12

 Marx, em O Capital, faz referência às características especiais dos vinhedos, já que para a produção de 

determinados tipos de vinho a matéria-prima teria que provir de solo com características muito especiais. 
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Esclareça-se que não é nosso objetivo esgotar a discussão sobre a existência de uma 

renda da terra urbana, tampouco propor uma nova abordagem para a mesma. Para que não 

prosperem mal-entendidos, deixemos claro, então, que, considerando as especificidades do 

espaço urbano e de sua produção capitalista, possuímos convicção da existência de uma renda 

fundiária propriamente urbana e que a mesma exerce total influência na produção da 

segregação. Cabe ao Estado, portanto, o papel de implantar políticas públicas (a exemplo das 

ZEIS) para minimizar os efeitos do desenvolvimento capitalista. 

Sendo assim, as reflexões empreendidas tendem a se alinhar com o pensamento de 

Nardoque (2007, p. 324) que, ao refletir sobe a noção de renda da terra em Harvey (1977), 

afirma:  

 

[...] a renda absoluta é a cobrança pelo simples direito à ocupação, seja para 

a produção ou existência. Na renda diferencial, incidem valores por 

qualidades naturais ou agregadas ao solo pelo trabalho. Já a renda de 

monopólio cobra por condições únicas, também naturais ou construídas, 

como a localização urbana. Dessa maneira, uma parcela do solo não tem 

exatamente a mesma localização que outra, por isso atribui qualidade 

monopolística. Acrescentam-se, também, o desejo e a capacidade de pagar, 

no caso, pelo solo urbano, à renda de monopólio [...] De toda forma, a renda 

da terra é determinada pelo uso socialmente estabelecido na organização da 

produção e circulação, paga ao proprietário, consequência do valor de troca, 

muitas vezes antecedida à determinação do uso por ações de especulação e 

escassez de localizações. Assim, o autor comprova a capacidade de os 

proprietários urbanos extraírem renda fundiária. 
 

Em A cidade do capital, Lefebvre (1999) também realiza uma adaptação das 

formulações de Marx estabelecendo algumas especificidades da terra urbana. O autor 

considerou a existência de “rendas urbanas” assemelhadas às rendas fundiárias rurais: a renda 

de situação (equivalente à renda diferencial I) e a renda de equipamento (equivalente à renda 

diferencial II); somando-se a elas tem-se a renda absoluta, pretendida por todo proprietário 

pelo fato de ser proprietário e que serve de base à especulação; além destas, haveria também a 

renda de monopólio (BOTELHO, 2009). 

Villaça (2005) é outro pensador que defende uma rediscussão do conceito de renda da 

terra para sua aplicação no espaço urbano. O autor dispensa especial atenção para a 

localização da terra urbana como fator primordial na conformação da renda e, 

consequentemente, no preço da terra no mercado. Segundo o mesmo: 

 

Há consenso atualmente que o espaço é produzido – todo espaço social o é, 

mas vamos nos limitar ao espaço urbano. É produzido pelo trabalho social 

despendido na produção de algo socialmente útil. Logo, esse trabalho produz 
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um valor. Uma pergunta fundamental que poucos se fazem é: qual é o 

produto desse trabalho? Há dois valores a se considerar. O primeiro é o 

produto em si – os edifícios, as ruas, as praças, as infra-estruturas. O outro é 

o valor produzido pela aglomeração. Esse valor é dado pela localização dos 

edifícios, ruas e praças, pois é essa localização que os insere na aglomeração. 

A localização se apresenta assim como um valor de uso da terra – dos lotes, 

das ruas, das praças, das praias – valor que, no mercado, se traduz em preço 

da terra. Tal como qualquer valor, o da localização também é dado pelo 

tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la, ou seja, para 

produzir a cidade inteira da qual a localização é parte (VILLAÇA, 2005, p. 

72)
13

. 

  

Seminal contribuição para a formulação de uma teoria da renda da terra urbana foi a de 

Lojkine (1981). Para o autor, nas três categorias de renda fundiária pensadas por Marx para o 

solo rural podem ser observadas especificidades quando nos deparamos com o urbano. A 

renda diferencial I ocorre através das diferenças de situação e de padrão construtivo do 

espaço; a renda diferencial II surge das discrepâncias entre os investimentos capitalistas nos 

diferentes pontos e, assim, pelas diferenças de produtividade entre determinadas frações do 

solo urbano dentro de uma mesma cidade; a renda absoluta é obtida a partir da propriedade 

privada do solo urbano. O mesmo autor afirma que: 

 

Marx reduz, em O capital, o valor de uso do solo a duas funções: a de 

instrumento de produção (minas, quedas d’água, terreno agrícola) e simples 

suporte passivo para meios de produção (usina) de circulação (armazém, 

bancos) ou de consumo (moradias etc.) A própria terra age como 

instrumento de produção, o que não é o caso (ou pelo menos não se verifica 

dentro de limites muito estreitos) de uma usina, onde o terreno serve apenas 

de fundamento, como local, como base de operações delimitadas. Um 

terceiro valor de uso do solo assume, a nosso ver, crescente importância com 

a socialização das condições gerais de produção: o que chamamos de 

aglomerar, logo de combinar socialmente meio de produção e meios de 

reprodução de uma formação social (LOJKINE, 1981, p. 84).  

 

Lojkine (1981) defende ainda que o espaço urbano possui a propriedade de fazer com 

que se relacionem entre si os diferentes elementos da cidade. A localização é, portanto, 

condição fundamental para a conformação de uma renda da terra urbana e, consequentemente, 

de um valor de troca, visto que, a capacidade de aglomerar não é algo natural, uma dádiva 

espontânea da terra, mas um valor de uso socialmente produzido. Consideramos, então, que a 

terra urbana, em função das especificidades sócio-espaciais da cidade, possui particularidades 

importantes quando comparada à terra rural. Fica evidente, assim, que, dentre outros fatores, a 
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 Grifo do autor. 
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existência da propriedade privada da terra é condição sine qua non para a extração de sua 

renda, influenciando decisivamente no modo como se produz o espaço urbano.  

No caso do Brasil, o uso privado da terra, que, de certa forma foi instituído desde os 

primeiros momentos da colonização, generaliza-se a partir da Lei de Terras de 1850 (PRADO 

JÚNIOR, 2008). Restringindo a posse da terra àqueles que dispusessem de capital para 

adquiri-la em leilões públicos mediante pagamento à vista, o Estado aristocrático brasileiro 

impossibilitou os mais pobres do acesso à mesma. A emergência do trabalho livre em 1888, 

na medida em que liberou os escravos e os tornou mão de obra disponível e não absorvida 

pelo mercado, também contribuiu com a formação de massas populacionais pobres. No 

decorrer do processo histórico, a não realização de uma reforma agrária verdadeira e os 

enormes problemas para a produção de subsistência no campo, intensificaram o êxodo rural, 

sobretudo a partir do momento em que o país entrou na era da industrialização (MARICATO, 

2011).  

Esse aspecto particular, decorrente também de um modelo econômico dependente do 

capital estrangeiro adotado por ocasião da industrialização, conforme destacado no início do 

capítulo, associado à incapacidade da nascente economia urbano-industrial brasileira de 

absorver a numerosa mão de obra expulsa do campo, transformou, ao longo da história, os 

despossuídos dos meios de produção do campo em despossuídos dos meios de produção do 

espaço urbano. Residem, nesse processo, os embriões sociais que deram origem aos grupos 

sociais excluídos (ou de inclusão perversa
14

) existentes nas cidades do Brasil. Estes, por sua 

vez, em função de suas estratégias bem particulares de sobrevivência nas cidades, merecem 

atenção especial como produtores do espaço urbano. 

Considerando a existência de uma renda da terra urbana e, ainda, que em uma cidade 

capitalista ela exercerá total influência na produção do espaço, passaremos a analisar o papel 

dos principais agentes produtores da cidade e, por fim, como esse processo de produção acaba 

por gerar os espaços segregados. 

Capel (1983), detendo-se à realidade espanhola, identificou como principais 

produtores do espaço urbano os seguintes agentes: os proprietários fundiários; os proprietários 

dos meios de produção; os promotores imobiliários; e, organismos públicos (Estado). Corrêa 
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 José de Souza Martins defende a ideia de que o termo exclusão seria um “neologismo enganador”. O autor 

afirma que ao invés de compor um contingente de excluídos, as camadas pobres da população são, na verdade, 

vitimadas por uma “inclusão perversa” que é caracterizada pelo modo peculiar e doloroso de participação social 

daqueles que foram privados das condições básicas de inserção social definidas pelos valores que o próprio 

capitalismo proclama, como o direito à igualdade, ao bem estar e ao acesso pleno aos bens que essa sociedade é 

capaz de produzir. A inclusão perversa não priva em termos absolutos, não exclui de fato; simula pertencimento 

numa realidade de padecimentos e privações (MARTINS, 2004, p. 9). 
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(2005), ao analisar a produção do espaço urbano brasileiro, reconhece, além dos que foram 

identificados por Capel (1983), mais um importante agente na trama social responsável pela 

produção da cidade, qual seja: os grupos sociais excluídos (ou de inclusão perversa) que será 

especialmente importante no presente trabalho. 

 Os proprietários fundiários são possuidores de terras urbanas que, essencialmente, 

objetivam extrair o máximo possível da renda da terra (CORRÊA, 2005);  

 Os proprietários dos meios de produção têm sua atuação materializada a partir da 

necessidade de localização de seus empreendimentos sobre um determinado substrato 

material (a terra). Invariavelmente, suas instalações dependem do atendimento de 

determinadas exigências quanto à oferta de serviços públicos (transportes, infraestrutura 

urbana etc.), proximidade em relação às redes de comunicação, necessitando, assim, de 

extensas porções de terra com localização estratégica relativamente determinada (CAPEL, 

1983, p. 92); 

 Os promotores imobiliários têm sua estratégia produtiva vinculada à produção de 

habitações, prédios comerciais, edifícios etc. e à comercialização desses itens no mercado 

(CORRÊA, 2005). 

Cada um dos grupos citados acima se utiliza das mais variadas estratégias para a 

concretização de seus objetivos. O próprio Capel (1983) se encarregou de analisar essas ações 

na produção do espaço urbano de Barcelona, na Espanha. Diversos autores
15

 realizaram a 

mesma tarefa no Brasil, tendo por objetos empíricos importantes cidades brasileiras.  

Estabelece-se, então, entre os três agentes citados acima, uma relação conflituosa em 

função de que os proprietários fundiários irão buscar a extração máxima da renda fundiária 

sobre os demais agentes que são, por excelência, usuários potenciais do solo urbano. Essa 

relação conflituosa é amenizada pela atuação do Estado que produz o espaço urbano de três 

formas básicas: como uma espécie de “árbitro” das disputas entre os agentes citados (através 

da concessão de incentivos; da doação de terrenos para grandes empreendimentos, geralmente 

amparada no argumento da geração de empregos; redução de impostos; entre outras práticas); 

como provedor de infraestrutura e de serviços urbanos básicos (pavimentação de vias, 

iluminação pública, saneamento básico, habitação popular etc.); e, como criador de marcos 

legais, que permitem a regulamentação da produção do espaço urbano (CORRÊA, 2005).  
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 Sobre o processo de produção do espaço urbano no Brasil e o papel exercido pelos diversos agentes que o 

produzem, consultar obras de Flávio Villaça (2005), Ana Fani Alessandri Carlos (2004), Roberto Lobato Corrêa 

(2005), Maria Encarnação Beltrão Sposito (1991), entre outros.  
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Sposito (1991) destaca, ainda, o papel relevante da sociedade civil nesse processo. 

Integram esse universo os trabalhadores, habitantes e usuários da cidade de forma geral. 

Considerando a participação relevante da sociedade civil na produção do espaço urbano, fica 

evidenciado que a lógica do capital e/ou do Estado não é a única a ser considerada. Sendo 

assim, a cidade enquanto lócus de reprodução da vida cotidiana permite o embate de classes 

sociais no bojo da reprodução do capital, ao mesmo tempo em que abriga a dimensão da vida 

coletiva, propiciando as mais diversificadas formas de resistência à apropriação capitalista da 

cidade. Portanto, são considerados como agentes produtores do espaço urbano as associações 

de bairros, os movimentos sociais, as organizações não-governamentais (ONGs), as 

agremiações e as corporações.   

Os grupos sociais excluídos, por sua vez, não dispondo de condições financeiras 

suficientes para arcarem com os custos da aquisição de uma moradia no mercado capitalista 

formal, desenvolvem estratégias próprias para suprir a necessidade fundamental de habitar. 

Ocupam, em geral, espaços desprezados pelo capital por serem impróprios para a ocupação 

humana (encostas, vales de rios, manguezais, entre outros). Atuando com frequência à revelia 

das leis, algumas vezes, ocupam áreas públicas ou de terceiros e são vitimados pela repressão 

policial e pela marginalização, sendo ainda estigmatizados pela condição de pobreza. 

Algumas das formas urbanas produzidas por esses grupos sociais e decorrentes de tais 

estratégias são os cortiços, as favelas, loteamentos clandestinos etc. (CORRÊA, 2005). 

Observando-se as devidas particularidades históricas, sociais e culturais, pode-se 

afirmar que a lógica de produção do espaço urbano brasileiro deriva, também, das relações 

expostas nos parágrafos precedentes. Com o agravante de que em um país de grandes 

disparidades econômicas internas como o Brasil, as repercussões sócio-espaciais negativas de 

um processo tão concentrador e excludente são gritantes.   

No Brasil, as iniciativas governamentais para a reversão do quadro de pobreza 

existente nas cidades, sobretudo no que concerne à moradia, se revelaram ineficientes. 

Segundo Maricato (2011, p. 20): 

 

foi com o Banco Nacional de Habitação (BNH), integrado ao Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH), criados pelo regime militar a partir de 1964, 

que as cidades brasileiras passaram a ocupar o centro de uma política 

destinada a mudar seu padrão de produção. A drenagem dos recursos 

financeiros para o mercado habitacional, em uma escala nunca antes vista no 

país, ocasionou a mudança no perfil das grandes cidades, com a 

verticalização promovida pelos prédios de apartamentos.   
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Autores como Kowarick (1979) e Rolnik (2010) avaliam que iniciativas como a 

criação do BNH e a construção de conjuntos habitacionais por ele financiados, implantadas 

durante os governos militares, não contribuíram com a democratização do acesso à terra 

urbana, uma vez que não atacaram uma questão crucial: a instituição efetiva da função social 

da propriedade urbana. Maricato (2011, p. 21) afirma: 

 

os governos municipais e estaduais desviaram sua atenção dos vazios 

urbanos (que, como se sabe, se valorizam com os investimentos públicos e 

privados feitos nos arredores) para jogar a população em áreas 

completamente inadequadas ao desenvolvimento urbano racional, 

penalizando seus moradores e também os contribuintes que tiveram que 

arcar com a extensão da infraestrutura. 
 

As dificuldades relativas à acessibilidade (visto que muitos dos conjuntos populares 

construídos situavam-se em longínquas periferias) e o elevado custo de transporte levaram 

muitos moradores a abandonarem suas habitações e se dirigirem para locais mais próximos 

dos seus postos de trabalho, fato que reforçou a ocupação de áreas de risco como margens de 

rios, morros, prédios abandonados, entre outros (RODRIGUES, 1994).  

Não é de se estranhar que o processo tenha se dado como o exposto acima. Sabe-se 

que os agentes produtores do espaço urbano detentores do capital possuem articulações dentro 

do aparelho de Estado, muitas vezes se apropriando do mesmo (CAPEL, 1983).  

Nas últimas duas décadas do século XX, nem mesmo as cidades médias e até algumas 

pequenas, escaparam do caos urbano. Explodem os índices de violência urbana, o déficit 

habitacional cresce e a ocupação de áreas de risco se alastra. Maricato (2011, p. 30) comprova 

essa situação ao explicitar dados sobre a concentração de renda na época: 

 

Tabela 1 - Distribuição de Renda no Brasil em 1981 

50% mais pobres 14, 5 % da renda nacional 

10% mais ricos 44,9 % da renda nacional 

1% mais ricos 13,4 % da renda nacional 

Fonte: MARICATO (2011, p. 30). 

 

Tabela 2 - Distribuição de Renda no Brasil em 1995 

50% mais pobres 13, 3 % da renda nacional 

10% mais ricos 47,1 % da renda nacional 

1% mais ricos 14,4 % da renda nacional 

Fonte: MARICATO (2011, p. 30). 
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Segundo Maricato (2011), em meio a essa situação de precariedade extrema, toda 

desigualdade social acabou por se materializar no espaço urbano brasileiro e a evidência mais 

clara disso é a produção, de um lado, da cidade legal (ou formal), dotada de infraestrutura e 

concentradora dos investimentos públicos, e, de outro, uma cidade ilegal
16

 (informal), 

esquecida pelo aparelho de Estado e marcada pela precariedade infraestrutural. Tendo em 

vista o fato de que o presente trabalho repousa suas reflexões sobre o processo de legalização 

dessa cidade ilegal, dispensaremos especial atenção à mesma.   

A autora citada no parágrafo precedente (2003) alerta para a necessidade de se 

conhecer profundamente a “cidade ilegal” para resolver suas problemáticas. Sendo assim, ela 

afirma que: 

 

Não se trata de alimentar a noção da cidade dual ou fraturada. Ela pode ser 

utilizada para facilitar a compreensão da segregação e da exclusão, mas pode 

conduzir a uma falácia: a de que o atual modelo de desenvolvimento poderia 

ser estendido a todos. Há uma relação biunívoca entre esse moderno e esse 

arcaico. Os aparelhos eletroeletrônicos chegam às favelas antes da unidade 

sanitária completa (e evidentemente antes da moradia digna). A relação de 

favor e o clientelismo continuam a mediar as relações sociais, como há 

séculos. A aplicação da lei se subordina às relações de poder. A questão 

fundiária urbana é um nó não desatado, como sempre o foi no campo, ao 

longo dos séculos. O latifúndio, que nos Estados Unidos foi eliminado no 

século XVIII, atravessou impassível até o início do século XXI, no Brasil. A 

aplicação da função social da propriedade encontra obstáculos de várias 

origens: pela via do Judiciário, pela correlação de forças local, pela 

precariedade dos cadastros ou registros de propriedades (MARICATO, 

2003, p. 78).   
 

Dados do IBGE do início da década de 2000 dão uma amostra da dimensão da cidade 

ilegal no Brasil. Maricato (2003, p. 79) destaca o fato de que: 

 

Se somarmos a população moradora de favelas com a população moradora 

de loteamentos ilegais teremos aproximadamente metade de todos os 

habitantes de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Em relação à 

legislação urbanística (parcelamento do solo, zoneamento, meio ambiente 

                                                 
16

 Por mais que compreendamos o conteúdo da expressão cidade ilegal, cujo emprego é relativamente difundido 

na literatura urbana, de forma geral, e na literatura geográfica urbana, de forma particular, é imperativo a 

necessidade de um esclarecimento: a cidade ilegal, do ponto de vista jurídico, não é produzida exclusivamente 

pelos pobres urbanos. Uma análise do processo histórico de acesso à terra nas cidades e das estratégias 

empreendidas por grupos de alto capital que a monopolizam, demonstra que esses também são produtores da 

ilegalidade urbana. Os exemplos das referidas ações ilegais vão desde o desrespeito à legislação ambiental, 

passam pela burla dos impostos e demais instrumentos que visam coibir a especulação imobiliária e encontram 

sustentáculo nas constantes práticas que corrompem funcionários técnicos e fiscalizadores. Carlos Vainer (2011) 

realiza uma discussão sobre a produção dessa ilegalidade, sobretudo quando se constitui a chamada “cidade de 

exceção”, como ocorre atualmente na cidade do Rio de Janeiro, onde se percebe a subversão da cidade aos 

ditames dos organizadores da Copa do Mundo de futebol e Jogos Olímpicos. 
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apenas para citar as principais) e à legislação edilícia (código de obras), 

estamos diante de uma "situação na qual a regra se torna mais exceção do 

que regra e a exceção mais regra do que exceção". Essa gigantesca 

ilegalidade não é percebida nem pelas instituições brasileiras, nem pela 

mídia e nem pela própria universidade. Nas maiores cidades brasileiras, São 

Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, mais de 1/5 dos habitantes mora em 

favelas. Em Salvador e Fortaleza a cifra chega a 1/3, e em Recife, 40% da 

população mora em favelas. Até mesmo a mitificada Curitiba convive com 

um anel de invasões que praticamente cerca todo o município, agredindo 

fortemente as áreas de proteção dos mananciais. 

 

 A cidade ilegal assume diversas formas e modalidades. As principais, como já fora 

dito anteriormente, são: favelas e loteamentos clandestinos. 

 As favelas são caracterizadas pela ocupação de terrenos públicos ou privados, o que 

produz, muito frequentemente, uma situação de ilegalidade na relação do habitante com a 

terra urbana. O caráter ilegal evidencia-se a partir de um processo de produção do espaço que 

se desenvolve a revelia das legislações urbanísticas vigentes como: diretrizes para a ocupação 

do solo, dimensão dos lotes, formato dos arruamentos, fornecimento de energia, água e 

demais serviços básicos (MARICATO, 2003).  

 O loteamento ilegal (ou clandestino) se assemelha à favela no que tange à precariedade 

das habitações e condições de insalubridade, porém se diferencia da mesma em função da 

frequência com a qual se registra um contrato de compra e venda, fato que pode garantir ao 

morador algum direito sobre o lote adquirido, como nos casos de comprovação da usucapião 

(MARICATO, 2003). Em alguns casos, entretanto, a ilegalidade se materializa na inexistência 

de documentação referente à propriedade das terras loteadas, bem como na ausência de 

aprovação do projeto de loteamento junto aos órgãos estatais competentes. Dessa forma, o 

registro do imóvel em cartório fica comprometido, prejudicando o comprador. 

 Rolnik (2010) chama a atenção para o fato de que o maior déficit habitacional 

brasileiro incide sobre a população cujos rendimentos não excedem cinco salários mínimos. 

Essa situação deriva, entre outros fatores, do fato de que até mesmo as pessoas regularmente 

empregadas no Brasil (professores, policiais, bancários entre outros – que compõem a classe 

de rendimentos médios), historicamente não obtiveram proventos capazes de lhes garantir a 

compra da moradia no mercado imobiliário formal. Dessa forma, “o fato de o mercado legal 

não atingir as rendas médias inviabiliza as políticas públicas voltadas para as faixas de menor 

renda – cinco salários mínimos para baixo” (MARICATO, 2003, p. 81). 

No caso de São Paulo, a título de exemplo, a situação exposta acima exclui 

aproximadamente 60% da população metropolitana da possibilidade de aquisição de moradia 
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própria, restando as políticas públicas ou a informalidade como estratégias para que a 

população possa suprir a necessidade de habitar (MARICATO, 2003). 

 Segundo Maricato (2003, p. 81): 

 

a essência das ocupações ilegais e da produção dessa cidade informal está na 

ausência de uma política pública que abranja a ampliação do mercado legal 

privado (em outras palavras, é preciso baratear o produto), prevendo a 

participação de agentes lucrativos e não lucrativos e a promoção pública 

subsidiada para as famílias cujas rendas estejam abaixo dos cinco salários 

mínimos. Em outras palavras, as favelas e os loteamentos ilegais continuarão 

a se reproduzir enquanto o mercado privado e os governos não apresentarem 

alternativas habitacionais. A questão da ilegalidade e das alternativas de 

moradia legal é uma questão de política urbana (função social da 

propriedade e investimento voltado para a ampliação e democratização da 

infra-estrutura urbana) e de regulação do financiamento imobiliário. A 

habitação, juntamente com transportes públicos e saneamento urbano, 

deveriam ser os temas prioritários do urbanismo brasileiro. Este, entretanto, 

continua a se guiar por modismos provenientes de realidades bastante 

diferentes da nossa. 

 

Toda essa situação de ilegalidade e precariedade repercute não apenas nas condições 

materiais mais imediatas de habitabilidade e sobrevivência, mas também no “olhar” que a 

sociedade repousa sobre esses espaços, ocasionando sensíveis fissuras sociais que 

estigmatizam e produzem estereótipos excludentes, vitimado a população mais pobre pelo 

preconceito. Assim, a cidade ilegal pode ser entendida também como um espaço segregado 

dentro do tecido urbano. 

Como vimos, a terra urbana, assim como as demais mercadorias, é produto das 

relações capitalistas de produção. Sendo a cidade encarada como uma mercadoria, a 

transformação desse espaço está determinada pela possibilidade de maiores lucros, ou seja, 

essa produção objetiva a reprodução do capital.  Dessa forma, o conflito entre os grupos 

sociais, referente ao uso que se deva dar à cidade é inevitável. Como possuidor de capital e, 

desse modo, do poder político, a elite utilizará o aparelho estatal para impor seu projeto de 

cidade a toda sociedade, inclusive se valendo de várias leis que disciplinem o espaço urbano, 

como bem demonstrou Sposito (2008). Conforme explicitamos anteriormente, a cidade 

brasileira foi produzida dentro dessa lógica. O reflexo mais evidente de todo esse processo é a 

(re)produção da segregação sócio-espacial.  

A expressão segregação deriva do latim segregatio e significa colocar uma rés fora do 

rebanho (BITOUN; MIRANDA, 2004). Alguns exemplos de nítidas práticas segregatórias 

puderam ser observados ao longo da história. Um dos mais marcantes foi certamente o que se 
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sucedeu na África do Sul. Durante a vigência do regime racista do Apartheid (desde o final 

dos anos 1940 até 1994), os negros sul-africanos eram proibidos de circular livremente pelas 

cidades e presos quando insistiam em fazê-lo, possuíam áreas específicas em parques e 

demais equipamentos públicos e eram identificados como negros até no documento de 

identidade. Eram, inclusive, através de uma política de Estado, obrigados a habitarem espaços 

residenciais separados, conhecidos como townships, áreas urbanas destinadas à moradia dos 

negros de Johanesburgo, situadas em geral na periferia, afastada dos bairros habitados pelos 

brancos, a exemplo da famosa Soweto (SOUZA, 2005). Percebe-se no caso sul-africano uma 

nítida homogeneização do conteúdo social com repercussões espaciais.     

No entanto, a segregação sobre a qual repousam nossas análises é derivada de relações 

eminentemente econômicas. São substancialmente diferentes, portanto, do que ocorreu em 

muitas sociedades europeias com os judeus, confinados forçadamente em guettos, ou do que 

ocorre ainda hoje em determinadas cidades estadunidenses, nas quais se percebe a segregação 

de cunho étnico-cultural, sendo os negros e imigrantes latinos as maiores vítimas desse 

processo. 

Sendo assim, Castells (1978) afirma que a segregação sócio-espacial típica das cidades 

capitalistas, sobretudo aquelas situadas em países periféricos, caracteriza-se pelo processo de 

homogeneização do conteúdo social de uma determinada porção espacial, bem como sua 

nítida diferenciação em relação às demais áreas, gerando uma paisagem urbana segmentada e 

hierarquizada com o tipo e o nível de equipamentos urbanos de acordo com o nível de renda 

dos sujeitos moradores e/ou usuários desses respectivos espaços. 

Cumpre ressaltar que, conforme aponta o próprio Castells (1978), a segregação sócio-

espacial não é fruto de um processo desprovido de intencionalidade. O processo de produção 

do espaço urbano deriva, em última análise, de um trama de relações de poder que exercem 

influência sobre as leis econômicas e sobre os marcos jurídicos que regulamentam a produção 

da cidade, causando profundas repercussões sobre a distribuição dos sujeitos sociais no 

território. Através de setores com padrões habitacionais distintos e/ou por uma intervenção 

mais repressiva como a constituição de um traçado urbano que permita um controle efetivo 

sobre o uso e apropriação do espaço, a referida intencionalidade, proveniente do projeto 

capitalista de cidade, se materializa no espaço. 

Para Corrêa (2005), existem duas formas possíveis de segregação sócio-espacial: auto-

segregação e segregação imposta. Para o referido autor: 
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[...] a primeira referindo-se à segregação da classe dominante, e a segunda à 

dos grupos sociais cujas opções de como e onde morar são pequenas ou 

nulas. A segregação assim redimensionada aparece com um duplo papel, o 

de ser um meio de manutenção dos privilégios por parte da classe dominante 

e o de um meio de controle social por esta mesma classe sobre os outros 

grupos sociais (CORRÊA, 2005, p. 64).  
  

Percebe-se, mais uma vez, a partir da visão do autor supracitado, o caráter intencional 

das práticas segregatórias. 

Enquanto a segregação imposta deriva dos imperativos econômicos do capitalismo e 

de suas repercussões sócio-espaciais excludentes, que geram a completa falta de opção para 

os mais pobres residirem, a auto-segregação ocorre quando: 

 

as pessoas fazem a opção de se afastar ou apartar o mais possível da cidade. 

Esta é vista como barulhenta, congestionada e, por isso, desagradável. E, 

como também é sinônimo de pobreza pelas ruas, de assaltos etc., e vista 

como mais do que desagradável: é vista como ameaçadora. A auto-

segregação, nas grandes cidades da atualidade, está fortemente vinculada à 

busca por segurança por parte das elites, embora esse não seja o único fator 

(SOUZA, 2005a, p. 70-71)
17

. 
 

Sposito (2008) entende a segregação espacial como o resultado de um processo de 

diferenciação socioeconômica que se desenvolve ao extremo e que leva, na cidade, ao 

rompimento da comunicação entre as pessoas, da circulação entre os subespaços, do diálogo 

entre as diferenças, enfim, conduz à fragmentação do espaço urbano. Esta situação acaba por 

ampliar os problemas na cidade, piorando as condições de vida dos mais pobres, pois são eles 

os mais afetados por esse processo. 

Souza (2005a, p. 67) entende que: 

 

[...] essa diferenciação entre as áreas residenciais de uma cidade – 

diferenciação em última análise, em matéria de condições de qualidade de 

vida, incluindo aí tanto aspectos materiais como coisas imateriais como 

prestígio e poder – reflete uma diferenciação entre grupos sociais. Em outras 

palavras: diferenças econômicas, de poder, de status etc. entre diversos 

grupos sociais se refletem no espaço, determinando ou, pelo menos, 

influenciando decisivamente onde os membros de cada grupo podem viver. 

Essas diferenças econômicas, de poder e de prestígio são função de várias 

coisas, potencialmente: em uma sociedade capitalista moderna, são função, 

primeiramente, da classe social do indivíduo, a qual tem a ver com a posição 

que ele ocupa no mundo da produção
18

. 

 

                                                 
17

 Grifos do autor. 
18

 Grifos do autor. 
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A expressão segregação sócio-espacial não é aceita por todos os pesquisadores. 

Vasconcelos (2004) alerta para o que ele entende como transposição de um conceito (o de 

segregação) para uma realidade na qual ele não se aplica. O autor afirma que a segregação 

sócio-espacial pode não existir na medida em que ocorre certo grau de socialização entre as 

diferentes camadas sociais, como no caso das empregadas domésticas que realizam seu 

trabalho nas casas das famílias de mais alta renda. No nosso entender, trata-se de uma 

socialização precária e subalterna, uma vez que é caracterizada por uma relação extremamente 

heterônoma, na qual o indivíduo pertencente às classes pobres se coloca subalternamente em 

relação ao indivíduo de mais alto poder aquisitivo. Dessa forma, continua a persistir o 

sentimento de diferenciação entre o “nós” e os “outros”, na mesma proporção em que persiste, 

também, o abismo sociopolítico-espacial que separa esses “dois mundos”. E se a questão for 

lançada para além dos muros residenciais não consta que seja comum que os filhos dos ricos 

disputem “peladas” de futebol na favela ao lado, mesmo quando estes recebem convites dos 

filhos das empregadas que labutam em suas residências
19

.  

Sposito (2004, p. 397), ao discorrer sobre os loteamentos fechados, coloca muitas 

luzes sobre a questão da segregação quando afirma que:  

 

[...] a existência de muros intra-urbanos é, sem dúvida, prova material de 

segmentação do tecido urbano, mas as formas como essa segmentação altera 

a estruturação das cidades e as práticas socioespaciais de seus moradores é 

diversificada e plural, exigindo que se analise e se adote com precisão 

teórica os conceitos de segregação e/ou fragmentação. 
 

Caldeira (2000, p. 259), ao discorrer sobre o mesmo tema, afirma que: 

 

os enclaves fortificados conferem status. A construção de símbolos de status 

é um processo que elabora diferenças sociais e cria meios para a afirmação 

de distância e desigualdades sociais. Os enclaves são literais na sua criação 

de separação. 

 

Inicialmente, o processo de segregação exposto nos parágrafos precedentes se 

circunscrevia às periferias das cidades brasileiras. Conforme ressalta Sposito (2011, p. 140-

141), atualmente: 

 

a distância entre os desiguais, na cidade, não se opera mais, 

predominantemente, a partir da lógica de periferização dos mais pobres e de 

                                                 
19

 Vide a interessante relação entre distintas classes sociais na metrópole tratada no filme Linha de Passe de 

Walter Sales e Daniela Thomas, 2008. 
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destinação, aos mais ricos, das áreas centrais e pericentrais, as melhores 

dotadas de meios de consumo coletivo (infraestruturas, equipamentos e 

serviços urbanos). Os sistemas de segurança urbana oferecem condições para 

que a separação possa se aprofundar, ainda que justapunham, no “centro” e 

na “periferia” segmentos sociais com níveis desiguais de poder aquisitivo e 

com diferentes interesses de consumo
20

.   

 

Contraditoriamente, a relativa proximidade geográfica entre esses “dois mundos” é 

possível graças aos muros e sistemas de segurança utilizados nos condomínios residenciais, 

espaços industriais e centros comerciais e de serviços (a exemplo dos shoppings centers), que 

restringem as possibilidades de acesso aos indivíduos previamente autorizados ou 

identificados como “pertencentes” a esses espaços (SPOSITO, 2011). 

A supracitada autora (2011) esclarece ainda que a produção de espaços residenciais 

fechados de acesso controlado (condomínios fechados) possui motivações relativamente 

diferentes se compararmos o contexto de cidades brasileiras e das cidades situadas em países 

desenvolvidos, pois, nesses últimos: 

 

[...] a tendência da produção imobiliária de áreas residenciais fechadas e 

controladas por sistemas de segurança são voltadas para grupos de interesse 

cultural e de faixas etárias diferentes. Trata-se de condomínios voltados à 

terceira idade ou a jovens casais sem filhos, bem como de outros destinados 

aos “amantes” da natureza, do golfe ou do tênis, revelando que a tendência 

de estar entre os seus e não lidar com as diferenças pode ser analisando tanto 

na perspectiva socioeconômica como na política e na cultural [...] Nesse 

caso, a diferença prevalece sobre a desigualdade, como valor a ser agregado 

no produto imobiliário, mas, por outro lado, a convivência entre as 

diferenças se anula, promovendo o esfacelamento de um atributo da cidade, 

presente na longa duração do processo de urbanização (SPÓSITO, 2011, p. 

141). 

 

Sposito (2011) faz alusão à uma cidade que é vivida e apropriada pelas diversas 

classes sociais fragmentadamente. Essa apropriação gera uma fragmentação socioespacial 

que, na visão da autora, é um fenômeno bem mais profundo do que a simples segregação 

sócio-espacial.  

 

Trata-se do aprofundamento das desigualdades, negando as possibilidades de 

diálogo entre as diferenças, o que justifica a adoção da noção de 

fragmentação socioespacial, tanto no que se refere à sua dimensão 

sociopolítica, nos termos já desenvolvidos por Souza (2000), como em sua 

dimensão socioeconômica (SPÓSITO, 2011, p. 142). 

 

                                                 
20

 Grifos da autora. 



71 

Percebe-se, na transcrição acima, que Sposito (2011) fez menção ao trabalho do 

professor Marcelo Lopes de Souza, intitulado O Desafio Metropolitano. Analisando as 

repercussões sócio-espaciais da territorialização do crime na realidade da cidade brasileira, 

principalmente no Rio de Janeiro, esse último autor também dedicou, na referida e em outras 

obras, especial atenção às fissuras sócio-espaciais existentes na contemporaneidade urbana 

nacional. Para tanto, ele adotou, a exemplo do que fez Sposito (2011), o uso da expressão 

fragmentação, enfatizando que as diferenças sociais se materializam no espaço e, assim, 

produzem a fratura do que ele denomina de tecido sociopolítico-espacial. Sendo assim, 

 

Como o nome indica, a fragmentação do tecido sociopolítico-espacial 

coloca em primeiro plano a dimensão política, vale dizer, a dimensão do 

poder. Está-se diante, portanto, de uma fragmentação territorial, no sentido 

do termo território: um espaço definido e delimitado por e a partir de 

relações de poder. Não importa que a fragmentação não diga respeito a 

territórios estatais e sim a territórios cuja formação é conduzida no âmbito da 

sociedade civil ou mesmo a territórios ou microterritórios ilegais. Na 

verdade, as fronteiras dos territórios estatais permanecem inalteradas; o que 

acontece é que poderes paralelos ao Estado, protagonistas de atividades 

econômicas ilícitas, territorializam ostensivamente numerosos pontos do 

espaço intra-urbano, notadamente espaços residenciais segregados, 

desafiando o controle territorial estatal (SOUZA, 2005b, p. 217 )
21

. 
 

Dessa forma, o resultado de todo esse processo é:  

 

[...] mais que simplesmente um padrão mais complexo de segregação; o que 

vai se gerando é uma espacialidade marcada por sérios conflitos e tensões, 

pelo desafio ao Estado e ao controle territorial estatal representado por 

grupos criminosos e pelas estratégias espaciais defensivas utilizadas por 

parcelas das camadas médias e altas da sociedade. A cidade que daí emerge 

é, ao mesmo tempo, uma unidade espacial externa e internamente integrada 

sob o ângulo econômico- inclusive no que tange ás atividades ilegais, 

viabilizadas mediante a constituição, o adensamento e a expansão de redes 

ilícitas articulando numerosos pontos – e um espaço local cada vez mais 

fraturado sociopoliticamente e menos vivenciado como ambiente comum de 

socialização (SOUZA, 2005b, p. 217). 

 

O aprofundamento gradativo desse processo pode colocar em jogo o próprio sentido 

usual de cidade, pondo em xeque sua relativa unidade dentro da diversidade, a partir do 

surgimento de espaços fragmentados espacialmente (SOUZA, 2005b). 

Sposito (2011) apoia-se na noção de fragmentação urbana de Bourdin (2005) para 

esclarecer seu pensamento acerca do tema. Esse último autor (2005, p. 35) afirma que: 
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o uso frequente do termo fragmentação urbana repousa sobre uma imagem: a 

sociedade (e seus territórios, em particular urbanos) seria tudo que se quebra 

em pequenos pedaços. Esta imagem é um tanto mais eficaz porque se pode 

associar a ela “provas” sociais e espaciais: criação de fronteiras ou de 

rupturas internas às aglomerações, isolamento dos grupos, uns em relação 

aos outros, expresso pela segregação das áreas residenciais fechadas, fortes 

disparidades no acesso aos serviços, falta de sentimento de pertencimento.    

 

Adotar com clareza e precisão teórica os conceitos de segregação ou fragmentação 

sócio-espacial é uma tarefa fundamental e, ao mesmo tempo, complexa, conforme observou 

Sposito (2011). Tal empreitada demanda do pesquisador sensibilidade para percebê-los no 

empírico ou para admitir que a realidade os nega, adequando, para tais finalidades, o 

instrumental teórico-metodológico à realidade sócio-espacial dada. 

As experiências de campo vivenciadas na ZEIS, objeto de nosso trabalho, 

demonstraram, como veremos mais adiante, evidências claras de segregação sócio-espacial 

com forte tendência, ainda não totalmente estruturada, à fragmentação sócio-espacial.        

Percebemos, então, que em espaços urbanos produzidos a partir da égide capitalista, a 

diferenciação das classes sociais - determinada pelos diferentes níveis de renda da população, 

pela intencionalidade das elites e pela conivência do aparelho de Estado, apropriado pelas 

elites - acaba por se materializar no espaço. Essa materialização corresponde à constituição de 

espaços apropriados e habitados por uma dada classe social. A tendência principal desse 

processo é a homogeneização do conteúdo social que segmenta a sociedade e impede a 

convivência com a diferença. Gera-se, assim, um cabedal de estigmas e preconceitos que 

incidem, principalmente, na população de baixa renda. Sendo assim, acreditamos nesse 

trabalho que o conceito de segregação sócio-espacial é válido e serve de amparo teórico 

capaz de nortear as reflexões em torno do tema. 
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CAPÍTULO 2  

 

JOÃO PESSOA: REFLEXÕES ACERCA DA POLÍTICA URBANA MUNICIPAL E 

SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

 A partir do presente capítulo nossas discussões se apresentarão cada vez mais 

particularizadas e balizadas pelas investigações que realizamos sobre a temática das ZEIS em 

João Pessoa. Considerando as mesmas como produto de um processo de reprodução do 

urbano excludente e segregador, tendo em vista, ainda, o surgimento de um universo legal 

particularmente destinado ao tratamento desses espaços no âmbito nacional, iremos dispensar 

especial atenção ao espaço urbano pessoense, a fim de analisarmos o processo de 

implantação, os avanços e retrocessos da política urbana municipal, especialmente no tocante 

às ZEIS. 

 Elegemos, para tanto, três tarefas principais: 1) recuperar sinteticamente o processo de 

urbanização da cidade, buscando as evidências do surgimento da segregação sócio-espacial na 

mesma; 2) realizar discussões relativas à política urbana nela empreendida, sobretudo a partir 

do contexto nacional de luta pela reforma urbana; e, 3) apresentar de forma mais detalhada a 

comunidade São Luis, nosso objeto empírico. 

 

2.1 JOÃO PESSOA: PROCESSO DE URBANIZAÇÃO; PERCURSOS, IMPASSES E 

DESAFIOS DA POLÍTICA URBANA MUNICIPAL ENTRE 1960 E 2012 
 

Analisamos, até o presente momento, aspectos gerais relacionados à compreensão dos 

processos que julgamos imprescindíveis para o correto diagnóstico das problemáticas ligadas 

ao contexto sócio-espacial das Zonas Especiais de Interesse Social. Sendo assim, passaremos 

a discorrer sobre alguns aspectos da realidade sócio-espacial de João Pessoa, direta ou 

tangencialmente ligados ao tema em relevo.    

Embora não seja nosso objetivo central reconstituir as minúcias históricas do processo 

de urbanização e crescimento urbano de João Pessoa, reconhecemos a necessidade de resgatar 

alguns aspectos destes processos para estabelecermos as conexões com o objeto de estudo 

desta pesquisa. Ressaltamos, ainda, que o foco da exposição que estamos propondo neste 

momento está centrado nas questões relativas ao setor habitacional, nos processos de 

valorização do solo urbano e nas respostas do poder público, por meio das políticas públicas 

urbanas, responsáveis, em certa medida, pelo desencadeamento de práticas segregatórias. Não 

nos interessa, portanto, um resgate histórico linear e acrítico. Ao contrário, tentaremos 
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repousar atenção especial sobre os aspectos ligados aos conflitos sócio-espaciais que 

sustentam nossa premissa de que as ZEIS são áreas de segregação sócio-espacial. 

João Pessoa foi fundada no ano de 1585, portanto, uma das cidades mais antigas do 

país. A década de 1960 foi escolhida como ponto de partida porque é a partir dela que a 

cidade vai definindo os padrões de expansão de sua malha urbana que, de certa forma, 

repercutem até hoje. Nesse sentido, Maia (2000, p. 20) afirma que: 

 

a partir dessa época surgem os primeiros sinais de deterioração da cidade 

tradicional. A cidade cresce ultrapassando os vales de rios, expandindo-se 

em direção ao mar, indo encontrar-se com o então distrito de Tambaú. Já na 

década de 40, fora aberto um caminho em direção a Tambaú, constituindo-se 

em um traçado para a Avenida Epitácio Pessoa, que, na verdade, vai se 

transformar em um eixo de expansão da cidade na década de setenta, quando 

os bairros adjacentes foram sendo efetivamente ocupados.      
 

Conforme já exposto neste trabalho, nos anos 1960, o Brasil passa a registrar elevados 

índices de acumulação capitalista proveniente do modelo de desenvolvimento econômico 

adotado, sobretudo, pelos governos militares.  

Em João Pessoa, um dos grandes marcos desse contexto econômico nacional, 

caracterizado pela crescente industrialização, foi a implantação de um distrito industrial, 

conforme observa Maia (2001, p. 71): 

 

em João Pessoa, o setor secundário passa a ter destaque a partir da 

implantação do distrito industrial, na década de 60, com a implementação de 

uma estratégia com grandes investimentos de infraestrutura e incentivos 

fiscais, segundo a política da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE).  

 

Dentro desse cenário histórico, a cidade de João Pessoa, que até então apresentava 

uma estrutura urbana bastante compacta em torno do centro da cidade, iniciou, de forma mais 

contundente, um processo de expansão de sua malha urbana que, por sua vez, foi definido por 

dois grandes eixos viários: Avenida Epitácio Pessoa (aberta na década de 1920 e pavimentada 

nos anos 1950, que se constituiu como o principal eixo de ligação entre o centro tradicional e 

a orla marítima) e Avenida Cruz das Armas (se configurou como eixo de ligação entre João 

Pessoa e o acesso à Recife) (LAVIERI, J.; LAVIERI, B., 1992). Os mapas abaixo ilustram a 

expansão urbana de João Pessoa até e pós 1960. 
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Mapa 1 - Expansão urbana de João Pessoa entre 1910 e 1960 

Fonte: SOUZA JÚNIOR (2008). 

 

O crescimento da cidade no prolongamento do eixo de ligação com a orla marítima 

ocorreu a partir da própria expansão das atividades comerciais e de serviços originárias do 

centro tradicional. O crescimento dessas atividades econômicas promoveu a ocupação das 

casas das famílias mais abastadas que residiam nessas áreas centrais (Tambiá, a título de 

exemplo). Sendo assim, ocorreu o deslocamento dessa população para a Avenida Epitácio 

Pessoa e cercanias, circunstância que fez surgir novos bairros com padrão de construção bem 

elevado como, por exemplo, os bairros “Expedicionários” e “dos Estados” (LAVIERI, J.; 

LAVIERI, B., 1992). 

Já na Avenida Cruz das Armas, foi sendo constituído um apoio rodoviário à ligação 

com Recife, gerando no seu prolongamento nucleações residenciais ocupadas por população 

de renda mais modesta, fato que originou o bairro de Cruz das Armas (LAVIERI, J.; 

LAVIERI, B., 1992). 

É perceptível, então, que os dois principais eixos de expansão da cidade se 

diferenciavam, entre outros aspectos, pelos distintos e díspares níveis de renda da população 

que os ocupavam, fato que se evidencia na paisagem urbana a partir das desigualdades 

infraestruturais e de padrão construtivo das habitações nas áreas supramencionadas. Dessa 

forma, a apropriação do espaço urbano em João Pessoa foi se tornando cada vez mais seletiva. 

Sobre essa condição, J. Lavieri e B. Lavieri (1992, p. 7) refletem que: 
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Embora menos acentuada que nos anos recentes, a estratificação do uso do 

espaço da cidade no início da década de 60 era visível. A população de 

maior poder aquisitivo estava evidentemente localizada nas áreas mais bem 

servidas de infra-estrutura e serviços, como os bairros dos “Estados”, 

“Expedicionários”, “Tambiá”, “Centro” e “Jaguaribe”. A população mais 

pobre, por outro lado, ocupava principalmente as áreas deterioradas do 

centro e os modestos bairros próximos a este (“Cordão Encarnado”, 

“Varadouro”, “Roger” e “Torre”), os manguezais do vale do 

Paraíba/Sanhauá, acompanhando o traçado da linha do trem, e os bairros 

periféricos de “Mandacarú” e “Cruz das Armas”.  

 

Outro dado importante acerca da distribuição espacial da população em João Pessoa 

nessa época é o fato de que, embora ocupassem principalmente os bairros mais carentes e 

periféricos, os pobres ainda encontravam lugar de moradia no interior ou nas franjas da malha 

urbana ocupada. A formação de áreas habitadas pela população de baixa renda em locais 

periféricos aos chamados vazios urbanos (áreas de especulação imobiliária), é um fenômeno 

posterior aos primeiros anos da década de 1960, cuja intensificação se deve a implementação 

dos conjuntos habitacionais do Banco Nacional de Habitação (BNH). O fenômeno da 

ocupação de áreas de risco ocorreu, com mais intensidade, a partir da década de 1970 

(LAVIERI, J.; LAVIERI, B., 1992).  

Na primeira metade do decênio de 1960, foram criados, pelo governo federal, o 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o Banco Nacional de Habitação (BNH), objetivando 

fomentar e empreender grandes intervenções nos espaços urbanos a nível nacional. Esses 

órgãos governamentais promoviam obras de infraestrutura ligadas ao setor habitacional. Em 

1967, eles passaram a gerir os recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 

e, assim, angariaram uma imensa leva de recursos financeiros para ampliar sua capacidade de 

ação (RODRIGUES, 1994). 

Sobre esse contexto Maia (2000, p. 23) afirma: 

 

O surgimento de uma “nova” cidade, ou dessa cidade dos conjuntos 

habitacionais, pode ser entendido como uma das manifestações dessa 

sociedade urbana, na qual a cidade tradicional se dilui e o tecido urbano se 

esparrama pelos territórios vizinhos. Este modelo de expansão vigente em 

João Pessoa com intervenções públicas, para a construção de grandes 

conjuntos habitacionais, vai deixando, no caminho, imensos vazios
22

.   
 

Em João Pessoa, os reflexos dessa política nacional de habitação também se fizeram 

notar. O maior volume dos recursos foi destinado para as áreas próximas à Avenida Epitácio 

Pessoa. Dos cinco grandes conjuntos entregues para comercialização em 1968, três foram 
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implantados nessas áreas (LAVIERI, J.; LAVIERI, B., 1992). Esses conjuntos eram 

destinados a uma população de renda média, particularmente funcionários públicos federais e 

estaduais que possuíam, pelo menos em tese, rendimentos suficientes para o pagamento dos 

empréstimos. Silva (1997, p. 182) analisa que: 

 

Este impulso imobiliário, aliado à renda percebida pelos servidores da 

Universidade Federal da Paraíba, cuja folha de pagamento em 1980 

superava a arrecadação percebida pelo Estado, dinamizaram o setor de 

serviços e aumentaram o preço do solo, intensificando o processo de 

segregação espacial, de acordo com as classes sociais. 

 

A orla marítima também recebeu um número considerável de financiamentos do SFH 

entre 1970/74. Cerca de 18%  desses financiamentos foram destinados ao bairro de Tambaú 

(LAVIERI, J.; LAVIERI, B., 1992). Essa abundância de financiamentos destinados aos 

bairros litorâneos reforçou a tendência já em curso de uma ocupação mais permanente da 

área, definindo-a como um novo lócus de expansão da cidade. Foram abarcados 

gradativamente por esse processo os bairros de Tambaú, Manaíra e Bessa. A disponibilidade 

de recursos financeiros transformou os bairros localizados na extensão da orla marítima nas 

áreas de mais alto padrão construtivo da cidade (LAVIERI, J.; LAVIERI, B., 1992). Em 

contrapartida, “aos bairros do centro e vizinhos a este, como Jaguaribe, Tambiá e Alto Roger, 

foram destinados apenas 8,2% dos financiamentos isolados do SFH” (LAVIERI, J.; 

LAVIERI, B., 1992, p. 21). Sendo assim, fica evidenciado que o Estado direcionou a maior 

parte dos recursos financeiros para os bairros que já se destacavam pela presença de 

população de mais alta renda, negligenciando os bairros com traços mais populares. 

As primeiras ações de reforma urbanística em João Pessoa datam os anos 1920 e eram 

fundamentadas em uma tríade: sanear, embelezar e circular (SOUZA JÚNIOR, 2008). As 

referidas reformas eram inspiradas no que já havia ocorrido em outras cidades brasileiras, 

como o Rio de Janeiro. Porém, somente a partir dos anos 1970 é que as questões relativas ao 

planejamento e à gestão do espaço urbano começam a ter relevo. Nesse decênio, o governo 

federal:  

 

[...] em total desarmonia com o Municipal aprovou projetos de construção de 

vários conjuntos habitacionais financiados pelo Banco Nacional de 

Habitação em áreas desabitadas e distantes do centro da cidade de João 

Pessoa, promovendo com isso um aumento da área urbana e incrementando 

a especulação imobiliária. O Governo Federal através do BNH financiava 

também a infraestrutura necessária para os conjuntos. Assim sendo, estes 

podiam localizar-se à quilômetros do centro, para a glória dos especuladores 
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e construtores e para a desgraça da coletividade, que com o tempo não 

consegue pagar o preço da distância expresso na prestação da casa própria 

(SILVA, 1996, p. 69). 

 

Segundo Silva (1996), entre os anos 1970 e 1980, a cidade de João Pessoa teve um 

incremento demográfico da ordem de 62% enquanto sua área urbana se expandiu em 170%. 

Essa urbanização acelerada e marcada pela precariedade dos espaços destinados aos mais 

pobres, decorrente, a exemplo do que se sucedeu em praticamente todas as cidades grandes e 

médias no Brasil, do processo migratório campo-cidade, gerou repercussões no aparelho de 

estado Municipal. Em 1976, foi criado o Código de Urbanismo, objetivando “planejar” a 

futura expansão da cidade (SOUSA, 2006).  

As principais causas desse êxodo rural também são conhecidas: concentração 

fundiária e seca. Tal situação pode ser constatada na fala do entrevistado residente na 

comunidade São Luis. Quando indagado sobre sua origem e a dos demais moradores, o 

mesmo respondeu: 

  

Eu e a maior parte do pessoal veio do interior. Tem gente de Juarez Távora, 

de Guarabira, de Barra de Santa Rosa, de todo lugar. Eles saíram de lá 

porque não existia emprego. Por causa de ‘usineiro’ que não dá terra para o 

povo trabalhar. Nos lugar onde chove só é cana, cana, cana...e nós estamos 

nessa situação por causa disso (Sr. Manoel Farias, 15/08/2011). 

 

Ao refletir sobre as causas históricas do êxodo rural na Paraíba, Moreira (1997, p. 225) 

enumera os principais fatores que, na sua visão, influenciaram decisivamente na formação de 

intensos fluxos migratórios na direção campo-cidade. São eles:  

 

I) expansão da cana de açúcar em áreas tradicionalmente policulturas;  

II) expansão da pecuária e as modificações no seu processo produtivo, 

notadamente o aumento da área de pastagem plantada e a quebra da 

complementaridade que mantinha com a policultura tradicional, tanto no 

Sertão como no Agreste;  

III) transformações nas relações sociais de produção, destacando-se, de um 

lado, a desarticulação do sistema de morada e, de outro, o avanço do 

trabalho assalariado, sobretudo o temporário;  

IV) reforço da concentração da posse e da propriedade fundiária, sobretudo 

na década de 1970, dificultando o acesso do produtor direto à terra;  

V) na segunda metade da década de 1980 e primeiros anos da década de 

1990, a desestruturação e o quase total desaparecimento da atividade 

cotonicultora, o agravamento do processo de decadência da atividade 

sisaleira, a crise do Proácool e a ausência de uma política agrícola dirigida 

para a pequena produção e para a consequente fixação do homem no campo.  
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As falas de vários entrevistados na comunidade São Luis confirmam o que foi dito por 

Moreira (1997). Ao chegarem à cidade, as reduzidas oportunidades de emprego e renda 

aliadas ao elevado preço do solo urbano, não permite escolha aos despossuídos, restando-lhes 

a ocupação informal e empregos precários como alternativas para sobrevivência. Em 

entrevista, outro morador da comunidade narrou essa situação, que será transcrita a seguir: 

 

A gente veio do interior já pobre. Quando chegamos aqui os terreno tudo 

tinha dono e era tudo caro. Nós ainda tentamos construir mais longe do rio, 

só que era tudo sítio e era cercado. Muitos aqui trabalham na construção 

civil, ou à noite de vigilantes, ou se não nas casas de família, como 

doméstica. Com os salários que ganham não tem como comprar casa ou 

apartamento... o jeito que tem é morar por aqui mesmo, na beira do rio que 

ninguém quer morar nem tem dono o terreno. Quer dizer, dono tem, mas é 

do governo (Sr. Josino, 15/08/2011). 

  

Essa última fala é importante na medida em que sintetiza, a partir da simplicidade dos 

sujeitos sociais da pesquisa, o processo sócio-espacial aqui analisado. Expulsos do campo 

pela concentração fundiária e excluídos do mercado imobiliário urbano formal em função dos 

baixos rendimentos e do monopólio de classe exercido sobre a terra urbana, os pobres urbanos 

desenvolvem estratégias peculiares de sobrevivência. Reside nessa relação dialética entre 

imposição e resistência a origem da maior parte dos assentamentos precários de João Pessoa. 

É dentro do contexto histórico descrito acima, marcado no plano político pelo regime 

militar, que os modelos de planejamento eram anunciados em todo o Brasil. Um dos marcos 

desse processo foi a criação do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau), cujo 

objetivo era atuar no setor da habitação popular (SILVA, 1996). É nessa conjuntura que nasce 

a primeira experiência de planejamento urbano em João Pessoa (o Plano Diretor de 1974), 

ainda impregnada de concepções funcionalistas (SILVA, 1996).   

O professor Antônio Augusto de Almeida, coordenador do primeiro Plano Diretor da 

cidade, afirma:  

 

a aplicabilidade do primeiro Plano Diretor de João Pessoa se deu de 1974 a 

1978, durante a gestão do então prefeito Dorgival Terceiro Neto. Findada 

essa administração, a seguinte desmontou toda a equipe e desativou 

completamente os trabalhos que vinham sendo realizados (SILVA, 1996, p. 

72).  

 

Concebido sob uma perspectiva funcionalista, o referido Plano Diretor limitou-se 

apenas ao estabelecimento de funções e usos do solo urbano em algumas áreas da cidade. 
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Assim como em todo o Brasil, em João Pessoa a proliferação das favelas e demais 

formas de habitação irregular foi, também, fruto da crise econômica na qual mergulhou o país 

a partir do final da década de setenta do século passado. Com a recessão econômica, a 

situação de desemprego e miséria produziu ainda maiores dificuldades para inserção social da 

população de baixa renda em um mercado habitacional local que desde os anos 1960, como 

vimos, já se apresentava bastante seletivo. 

Segundo J. Lavieri e B. Lavieri (1992), os dados do censo do IBGE do ano de 1980 

revelaram que cerca de 43% das famílias residentes em João Pessoa viviam com uma renda 

abaixo de 2 salários mínimos e 30% com renda situada entre 2 e 5 salários mínimos. Não por 

coincidência, os anos 1980 apresentam um grande crescimento do número de pessoas vivendo 

em favelas e demais formas de ocupação precária do espaço. Esse fato atesta o determinante 

papel que o nível de renda exerceu e exerce sobre o processo de (re)produção do espaço 

urbano da referida cidade. O mapa abaixo sintetiza os principais vetores de expansão da 

cidade nos anos 1980. 

 

Mapa 2 - Expansão urbana de João Pessoa em 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SOUZA JÚNIOR (2008). 

 

Todas essas transformações socioeconômicas acabam por produzir efeitos radicais na 

estrutura urbana de João Pessoa. Conforme aponta Trajano Filho (2000, p. 43):      

 

Os efeitos desse processo são fáceis de constatar pela ampla visibilidade que 

adquiriram, seja na forma de um vertiginoso crescimento da área urbana – 
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no período de uma década, entre 1970 e 1980, o espaço da capital cresceu a 

uma taxa superior a 100% - e na intensificação da estratificação social no 

espaço da cidade, que redundou num rompimento definitivo do padrão de 

relativa convivência entre membros de distintas classes sociais herdado no 

período colonial e ainda vigente até por volta de meados do século passado, 

e na configuração de um processo mais radical de seletividade no espaço 

urbano.  
 

 Essa situação de segregação sócio-espacial produziu e produz sérios conflitos sociais 

na cidade de João Pessoa. De acordo com J. Lavieri e B. Lavieri (1992, p. 33): 
 

[...] todo esse quadro viria a contribuir para fazer dos três primeiros anos da 

década de 80 um período marcado pelo maior acirramento de conflitos em 

torno da produção, apropriação e gestão urbanas até então verificado na 

história da cidade.  
  

Na década de 1980, as ações de planejamento urbano em João Pessoa sofreram um: 

 

[...] esvaziamento não só por conta do desinteresse da prefeitura em dar 

continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado através da secretaria de 

planejamento, mais também por causa da política federal que criou um 

programa paralelo de planejamento, o Programa Cidade Porte Médio 

(CURA), que funcionava fora da prefeitura, pois João Pessoa passou a 

compor o Aglomerado de João Pessoa (Composto pelos municípios vizinhos 

de Bayeux, Santa Rita, Cabedelo e Conde). Foram oito anos de 

levantamento de dados, sistematização e propostas que não saíram do papel 

e, apesar de alguns aspectos interessantes, foi um trabalho sem nenhuma 

aplicabilidade prática (SILVA, 1996, p. 71).   
 

O crescimento da cidade, a partir de então, obedeceu a um: 

[...] padrão de segregação centro-periferia [...] os governos, federal e 

estadual, criaram uma malha viária cruzando a cidade e interligando os 

bairros, o que possibilitou a apropriação de áreas distantes do centro, com os 

trabalhadores se deslocando por meio de ônibus quase sempre, precários, 

onerosos e demorados (SOUSA, 2006, p. 77). 

 

Assim sendo, os primeiros anos da década de 1980 foram marcados por uma 

administração estadual que realizou importantes incursões sobre o espaço urbano da capital. 

Trata-se das duas gestões do então governador Tarcísio Burity (1979-1982 / 1987-1991). A 

construção do Espaço Cultural, intervenções no Parque Sólon de Lucena e a construção do 

calçadão na Avenida Duque de Caxias são alguns exemplos dessas ações. 

No plano habitacional, a mencionada gestão estadual se caracteriza pela construção do 

maior número de unidades habitacionais da história da cidade até então. Enquanto no período 

de 1970 a 1980 foram entregues 7.140 unidades, de 1980 a 1983 foram entregues 8.492 
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(LAVIERI, J.; LAVIERI, B., 1992). Destacam-se os seguintes conjuntos “Mangabeira I”, 

“Radialistas”, “Esplanada”, “Anatólia”, “Grotões” e “Bairro das Indústrias”, todos destinados 

à população de baixa renda. Sobre essa “febre” de construção de conjuntos habitacionais, 

Maia (2000, p. 27) realiza uma importante reflexão: 

 

A construção de conjuntos habitacionais nas cidades brasileiras é um dos 

grandes responsáveis pelo rápido avanço do tecido urbano, uma vez que as 

áreas escolhidas são sempre afastadas das cidades. Esse fato acaba 

“puxando” para longe os equipamentos urbanos, valorizando, por 

conseguinte, as terras que ficavam no meio do caminho.  
 

O mapa 3 abaixo permite a visualização da espacialização dos referidos conjuntos, 

considerando a época em que foram criados. 

 

Mapa 3 - Principais conjuntos habitacionais construídos entre 1960 e 1980 

Fonte: SOUZA JÚNIOR (2008). 
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Pelos dados de um dos órgãos da prefeitura na época – a URBAN – no ano de 1982, 

25% dos domicílios eram classificados como de alto ou médio padrão construtivo, enquanto 

75% eram classificados como precários (LAVIERI, J.; LAVIERI, B., 1992). Esses dados nos 

permitem perceber a imensa discrepância de renda existente na cidade.  

Ainda nos anos 1980, os bairros de alto padrão eram os centrais (Centro, Jaguaribe e 

Tambiá), os localizados na orla marítima e os próximos à Avenida Epitácio Pessoa 

(excetuando-se os bairros “13 de Maio” e “Torre”). Os bairros de predominância de domicílio 

de baixo padrão e precários estavam localizados nas periferias, ao longo dos eixos ferroviários 

e em locais de topografia acidentada. Mesmo considerando que duas categorias classificatórias 

para os domicílios não dariam conta de traduzir fielmente a diversidade da realidade de 

moradia na cidade, esses dados nos fornecem elementos significativos para perceber o estágio 

de segregação sócio-espacial vivenciado em João Pessoa no decênio em questão. 

 No período imediatamente posterior à primeira gestão Burity, foi criada a Fundação 

de Ação Social e Trabalho (FUNSAT), sob a direção da então primeira dama do estado, que 

passou a desenvolver ações no plano habitacional paralelamente aos programas oficiais. Com 

investimentos modestos, esses programas eram fundamentados na utilização de materiais de 

construção de baixo custo/qualidade e no mutirão como forma de construção. O resultado 

dessas ações foi a produção de habitações extremamente precárias dando maior amplitude ao 

problema da favelização (LAVIERI, J.; LAVIERI, B., 1992). Essas práticas realizadas no 

governo Wilson Braga (1983-1986) demonstram claramente o caráter assistencialista e 

imediatista de sua administração. Seu governo pulverizou ações desse tipo em várias 

comunidades carentes com o evidente objetivo de arrebatar futuros eleitores. 

Fica evidente, assim, que as atenções da política urbana municipal de João Pessoa, 

praticada entre os anos 1960 e 1980, estavam voltadas, principalmente, para a questão 

habitacional, como, aliás, ocorria em todo o país. Era imperativo fornecer respostas estruturais 

para uma cidade que embarcava, àquela altura, em um processo intenso de expansão de seu 

tecido urbano. Apesar disso, a cidade adentrou pelos anos 1990 e chegou ao decênio de 2000 

ostentando a segunda posição no ranking das capitais nordestinas com maior déficit 

habitacional, conforme evidenciou um estudo realizado pela Fundação João Pinheiro 

(SOUSA, 2006). 

Estudos da Fundação Instituto de Planejamento da Paraíba confirmam a precariedade 

habitacional da cidade nos anos 1980: 
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Em João Pessoa, além da periferia, a existência de áreas baixas e alagadiças 

dos vales dos  rios  Jaguaribe e Sanhauá  têm  funcionado  como alternativa  

viável  de  “morar”  para  os  setores  da  população  à margem  do mercado 

habitacional. Com deficiência de serviços de infraestrutura básica e sujeitos 

a inundações, tais áreas são desvalorizadas e, por isso, não visadas ainda 

pelo capital, oferecendo, portanto maior segurança do ponto de vista da 

possibilidade de permanência em tais locais. Assim, uma vez construída a 

moradia, está a posse da terra, temporariamente, garantida (FILPAN, 1983, 

p.  54). 
 

Durante a gestão Cícero Lucena (1997-2004), foi lançado o programa “É Pra Morar”, 

cujo objetivo era, teoricamente, enfrentar esses números tão alarmantes relacionados à 

carência de habitações.  O programa foi alvo de várias denúncias oriundas dos movimentos 

sociais de luta pela moradia em função da inexistência de esforços no sentido de integrar a 

população de baixa renda ao restante da cidade. Segundo Sousa (2006, p. 89): 

 

depois de quatro anos de manobras políticas feitas pelo prefeito como forma 

de dificultar a apuração das denúncias e da omissão do Ministério Público 

Estadual, em 05 de março de 2005, o Chefe da Controladoria-Geral da 

União no Estado da Paraíba concluiu o relatório sobre as ações da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa entre os anos de 1991 e 2001, destacando, entre 

outras ocorrências, graves irregularidades na aplicação dos recursos 

públicos federais, ficando assim demonstrado a prática de procedimentos 

ilegais e irregulares  na utilização de recursos públicos da administração 

municipal.   
 

Conforme aponta Leandro (2006), João Pessoa teve, a partir dos anos 1990 e início 

dos anos 2000, a sua relação centro/periferia redirecionada pelo avanço de investimentos 

públicos e privados que configuram novas centralidades. Nesse sentido, o mesmo autor (2006, 

p. 22) afirma: 

 

Agrava-se a diferenciação do uso do solo. Por um lado, verifica-se a 

expansão de atividades comerciais, de lazer e serviços voltados para as 

camadas de maior poder aquisitivo. É o caso dos shoppings, centros 

comerciais, bancos, rede hoteleira e edifícios residenciais. Por outro, 

constata-se o empobrecimento urbano. Aumentam as ocupações de encostas, 

vales de rios e de municípios vizinhos por populações de baixa renda, 

vivendo em crescente processo de segregação. 
   

O mapa 4 ilustra a expansão urbana de João Pessoa a partir dos anos 1990. 
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Mapa 4 - Expansão urbana de João Pessoa nos anos 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SOUZA JÚNIOR (2008). 

 

Na visão de Silva (1997, p. 184), a situação exposta acima produz um antagonismo 

muito singular, uma vez que: 

 

[...] de um lado temos a imagem de uma cidade verde e com qualidade de 

vida que é lançada permanentemente na mídia por órgãos públicos e 

empresas privadas e, de outro, uma cidade real, onde a pobreza urbana 

prolifera assustadoramente, os problemas urbanos relativos à carência de 

infraestrutura aumentam, e os problemas ambientais se agravam, a exemplo 

da poluição das praias e do Rio Jaguaribe. 

  

Dentre as novas centralidades que passam a definir novos padrões para a expansão 

urbana de João Pessoa, destaca-se o Manaíra Shopping. Inaugurado em 1989, o referido 

shopping center reforçou e redefiniu a centralidade e o padrão de ocupação do bairro de 

Manaíra, determinando um processo de hiper valorização do solo urbano nessa área.     

 No prolongamento da ligação entre João Pessoa e Cabedelo, ao longo da BR 230, 

empreendimentos privados ligados ao comércio (hipermercados, lojas de automóveis etc.) e 

intervenções estatais (com a duplicação do referido trecho rodoviário e a implantação da 
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iluminação pública) promoveram uma valorização da área, atraindo populações de alta e 

baixa renda.  

É dentro desse contexto que se dá a elaboração e aprovação de um novo Plano Diretor 

para a cidade. Iniciadas no ano de 1992, com a elaboração da lei complementar nº 3, de 30 de 

dezembro, as discussões referentes ao referido plano foram norteadas pelo novo aparato legal 

estabelecido pela Constituição de 1988 e já contemplavam, portanto, algumas disposições 

sobre as ZEIS. O projeto tramitou por pouco mais de um ano e sua redação final foi 

oficializada pela lei complementar nº 4, de 30 de abril de 1993. O detalhe curioso acerca do 

processo de tramitação foi a necessidade de que a mesma lei fosse publicada duas vezes, isso 

porque a primeira versão possuía “incorreções  e omissões no texto original”
23

.  

Em entrevista, um técnico da Secretaria de Habitação, com mais de 25 anos de 

trabalhos realizados dentro da prefeitura, revelou suas impressões sobre a elaboração e 

aprovação do Plano Diretor: 

 

O negócio foi feito meio de bolo. Tudo nas pressas. Teve artigo que o 

redator só modificou o nome da cidade... onde era São Paulo, ele colocava 

João Pessoa. Isso porque nosso primeiro Plano Diretor, apesar da 

participação de gente capacitada até da universidade, foi uma grande 

adaptação. Não nasceu das nossas necessidades particulares... Talvez pela 

pressa que eles tinham de aprovar tudo (Entrevistado 2, 19/10/2012). 
 

O discurso estatal da época pode ser sintetizado a partir da leitura de um trecho da 

apresentação do Plano Diretor de 1993: 

 

A cidade de João Pessoa ganha um novo estatuto e se consagra entre as 

metrópoles dos pais com um diploma jurídico  - legal contemporâneo, 

aprovado num processo legitimo, e vai assegurar o pleno desenvolvimento, 

tanto nos aspectos sociais e econômicos, quanto urbanísticos do município 

(PARAÍBA, 1993). 

 

O supracitado plano era composto de cento e dezesseis artigos, distribuídos em sete 

títulos que contemplavam desde as diretrizes da política urbana até os instrumentos para 

realizá-la. Os três primeiros artigos do capítulo referente às suas diretrizes demarcam quais os 

objetivos do Plano Diretor, por isso convém reproduzi-los: 

 

Art. 1° - A política de desenvolvimento urbano do Município de João 

Pessoa seguira as normas estabelecidas em seu Plano Diretor, considerado 

                                                 
23

 Trecho extraído da apresentação do Plano Diretor de 1993. 
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instrumento estratégico para orientar o desempenho dos agentes públicos e 

privados na produção e gestão do espanco urbano. 

 

Art. 2° - O Plano Diretor tem como objetivo assegurar o desenvolvimento 

integrado das funções sociais da cidade, garantir o uso socialmente justo da 

propriedade e do solo urbano e preservar, em todo o seu território, os bens 

culturais, o meio ambiente e promover o bem estar da população. 

 

Art. 3° - São objetivos-meios para alcançar os resultados finais propostos: 

I - a distribuição equânime dos custos e benefícios das obras e servidos de 

infra-estrutura urbana e a recuperação, para a coletividade, da valorização 

imobiliária dos investimentos público; 

II - a adequação do uso da infraestrutura urbana a demanda da população 

usuária evitando-se a ociosidade ou sobrecarga da capacidade instalada; 

III - a regularização fundiária e a urbanização das áreas habitadas pela 

população de baixa renda; 

IV - a racionalização da rede viária e dos serviços de transportes com vista a 

redução do custo e do tempo de deslocamento da população ocupada; 

V - a participação da iniciativa privada nos investimentos destinados a 

transformação e urbanização dos espaços de uso coletivo; 

VI - a preservação e recuperação do meio-ambiente e do patrimônio 

histórico-cultural e paisagístico da cidade; 

VII - a compatibilização dos objetivos estratégicos do desenvolvimento 

local com os programas e projetos dos governos Federal e Estadual com 

vistas a complementariedade e integração de objetivos; 

VIII - a compreensão ampla do espaço de planejamento, de forma a 

contemplar como espaço homogêneo todo o território polarizado pela cidade 

de João Pessoa; 

IX - a prioridade para os pedestres nas arcas de maior concentração de 

transeuntes e nas proximidades dos estabelecimentos de ensino e 

obrigatoriedade de calçadas e passeios em forma de proteção da vida 

humana; 

X - a proibição de estacionamento de veículos bem como colocado de 

jardineiras, placas, barrotes e outros obstáculos em calcadas e passeios 

publico, ressalvados os abrigos de passageiros, posteamento de sinalização 

de transito e iluminação pública (PARAÍBA, 1993)
24

. 

 

Apesar da manutenção do caráter formalista, mecanicista e tecnocrata, comuns aos 

planos diretores, as novas legislações trazem avanços significativos como:  

 

[...] a criação do Sistema Municipal de Planejamento, a preocupação com a 

preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, o envolvimento dos 

cidadãos no processo de planejamento, as regras para a participação da 

iniciativa privada no processo de produção e apropriação do espaço urbano, 

etc. (SILVA, 1996, p. 74). 

 

O inciso III destacado acima abriu possibilidades para o enfrentamento da questão 

habitacional, uma vez que pôs a regularização fundiária como diretriz do Plano Diretor. As 

primeiras menções às áreas de interesse social são feitas no art. 7º, inciso X: 

                                                 
24

 Grifos nossos. 
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Art. 7° - Para os fins desta lei são adotados as seguintes definições: [...] 

X - Habitação de Interesse Social: aquela destinada a população que vive em 

condições  precárias de habitabilidade ou aufere renda inferior a cinco vezes 

o salário mínimo ou seu sucedâneo legal. 
 

Ainda quanto à questão do uso social do solo urbano, o referido Plano Diretor dispõe 

sobre um importante instrumento, o Fundo de Urbanização, produzido a partir das receitas 

oriundas dos impostos, dentre os quais a outorga onerosa (SILVA, 1996). O referido 

mecanismo determina o repasse das verbas arrecadadas dos impostos punitivos para as Zonas 

Especiais de Interesse Social, previstas, no referido código legal, nos artigos 32 e 33, 

reproduzidos abaixo: 

 

Art. 32 - Zonas Especiais são porções do território do Município com 

destinação especifica e normas próprias de parcelamento, uso e ocupação do 

solo, compreendendo: 

I - Zonas Especiais de Interesse Social; 

II - Zonas Especiais de Preservação.  

 

Art. 33 - Zonas Especiais de Interesse Social são aquelas destinadas 

primordialmente à produção, manutenção e a recuperação de habitações de 

interesse social e compreendem: 

I - terrenos públicos ou particulares ocupados por favelas ou por 

assentamentos assemelhados, em relação aos quais haja interesse publico em 

se promover a urbanização ou a regularização jurídica da posse da terra, 

delimitados no Mapa 3, que é parte integrante desta lei; 

II - glebas ou lotes urbanos, isolados ou contíguos, não edificados, 

subutilizados ou não utilizados com área igual ou superior a 1.000 m
2
; 

III - edificações de valor para o Patrimônio Histórico que abriga ocupação 

plurifamiliar subnormal.  

 

Como se percebe, antes mesmo da regulamentação da legislação urbana em âmbito 

federal, fato que ocorreu a partir do Estatuto da Cidade, João Pessoa já promovia a 

elaboração de um Plano Diretor. O mesmo foi confeccionado sem nenhuma ou com 

pouquíssima participação popular. Essa situação é confirmada pela fala do técnico citado 

anteriormente: 

 

O plano foi feito dentro dos gabinetes. Você percebia ainda um certo 

envolvimento de alguns movimentos sociais. Mas posso dizer que o debate 

em torno do nosso primeiro Plano Diretor não “comoveu” a população de 

forma geral. Eu acho que alguns membros da gestão da época ficaram muito 

felizes com essa situação (Entrevistado 2, 19/10/2012).   

 

Apesar da existência do Plano Diretor desde o início da década de 1990, pouquíssimas 

melhorias puderam ser observadas na realidade urbana de João Pessoa. Uma observação um 
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pouco mais atenta da realidade urbana da cidade revela a intensificação e complexificação de 

problemáticas como a violência urbana, degradação ambiental, pobreza, entre outros 

(SOUSA, 2006).  

No que tange especificamente às ZEIS, pode-se dizer que até o ano de 2005, quando a 

primeira delas foi aprovada em João Pessoa, quase nada havia sido feito. Uma das 

explicações para tamanha paralisia do poder público deriva, certamente, do nível de 

envolvimento e proximidade das sucessivas gestões, notadamente na do prefeito Cícero 

Lucena (mas não exclusivamente nela), com o grande capital imobiliário da cidade.   

Atualmente, os empreendimentos imobiliários de mais alto padrão voltam suas 

atenções para o Altiplano Cabo Branco, local onde a existência de leis restritivas quanto ao 

uso e ocupação do solo dificultou, até o início dos anos 2000, a edificação da área. Com a 

transformação da referida área em zona de adensamento prioritário, por ocasião da revisão do 

Plano Diretor de 1993 ocorrida no ano de 2008, as restrições foram extintas, para o deleite do 

capital imobiliário da cidade. O mapa abaixo demonstra os vetores de expansão urbana da 

atual realidade de João Pessoa. 

 

Mapa 5 - Expansão urbana de João Pessoa a partir de 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SOUZA JÚNIOR (2008). 
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Souza Júnior (2008, p. 146) sintetiza o quadro sócio-espacial atual da cidade e afirma 

que João Pessoa é: 

 

[...] uma cidade com uma organização espacial bem diferenciada daquelas 

encontradas nas demais uma vez que tem conseguido desenvolver sua 

fisionomia urbana sem abandonar elementos do seu sítio inicial o que 

possibilita a existência de uma paisagem que se apresenta como um 

verdadeiro relicário urbano-ambiental onde teve estabelecido seu sitio. Já no 

segundo caso, apresenta-se como uma cidade “descoberta” por atores sociais 

que tradicionalmente têm ficado de fora dos debates sobre os parâmetros do 

ordenamento urbano. Assim, existe uma cidade feita para se reproduzida e 

apropriada pela e para a classe média e outra para ser produzida e 

apropriada pela sociedade em geral. Uma cidade que segrega, exclui e 

diversifica; e outra que resiste e se impõe. Tais aspectos tornam desafiador o 

interesse pela compreensão da formação socioespacial da cidade de João 

Pessoa assim como as estratégias e táticas desempenhadas pelos atores 

sociais no processo de produção da cidade. 

   

O resultado de um processo de ocupação do solo urbano seletivo como o demonstrado 

nos parágrafos precedentes aliado à uma política urbana insipiente, do ponto de vista do 

direito à cidade, não foi muito diferente do observado em outras cidades do país e tem como 

tendência principal a reprodução das mais diversas formas de segregação sócio-espacial.  

Assim como em outras localidades do Brasil, em João Pessoa o tecido urbano 

apresenta-se segmentado a partir dos desiguais níveis de renda. Em áreas “nobres” da cidade, 

a valorização do solo urbano promoveu a formação de bairros relativamente bem servidos 

com relação aos equipamentos urbanos que contrastam com ocupações irregulares marcadas 

pela precariedade das habitações e pela situação de insalubridade ambiental. 

A ideia de segurança é utilizada constantemente pelo capital imobiliário local como 

elemento de valorização de determinados produtos imobiliários, a exemplo dos “condomínios 

fechados” (verticais e horizontais) de acesso controlado, dotados de equipamentos destinados 

ao lazer como praças, clubes, academias, quadras poliesportivas. Na visão de Caldeira 

(2003), esses “enclaves fortificados” são o reflexo mais evidente da autossegregação. 

Para Lefebvre (1999), o fenômeno da segregação pode ser ainda analisado a partir de 

três aspectos que ora apresentam-se simultâneos, ora sucessivamente: espontâneos, 

voluntários e programados. 

O caráter programado (pode-se dizer, intencional) é caracterizado a partir das 

intervenções do Estado através de suas incursões infraestruturais ou da formulação das 

políticas públicas urbanas. Na realidade urbana de João Pessoa, essa prática é perceptível se 

analisarmos com atenção as políticas habitacionais desenvolvidas pelas sucessivas gestões em 
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todas as esferas administrativas (federal, estadual e municipal). Tais políticas lançaram as 

populações de baixa renda para as periferias da cidade a partir da construção de conjuntos 

habitacionais longínquos e sem a devida infraestrutura, conforme já demonstrado no presente 

subtópico. Porém, esse processo de expulsão dos pobres para as periferias não ocorreu sem 

resistências
25

.  

Dessa forma, podemos entender o processo de ocupação informal de determinadas 

áreas urbanas (geralmente as que são desprezadas pelo capital imobiliário) como produto da 

relação dialética entre a imposição (determinada pelo processo intencional de periferização 

dos pobres) e a negação dessa imposição (caracterizada pela estratégia de ocupação do solo 

para fins de moradia a revelia dos marcos legais estabelecidos, fato que permite uma relativa 

proximidade física entre os pobres e os ricos).  

Contudo, as fissuras sócio-espaciais decorrentes de um processo tão excludente como 

o exposto são evidentes. A violência urbana, em suas mais diversas modalidades, tem 

ampliado os níveis de tensão social na cidade e os conflitos sócio-espaciais manifestam-se 

das mais variadas formas. Nesse sentido, consideramos emblemático o episódio ocorrido no 

bairro de Manaíra (um dos bairros de mais alto padrão da cidade) em 21 de março de 2010. 

Uma confraternização entre amigos terminou em tragédia quando a casa que sediava a festa 

foi invadida por assaltantes residentes na comunidade São José - que está situada nas 

proximidades do Shopping Manaíra e da Comunidade São Luis. Conforme destacou a 

reportagem de um site de notícias da cidade: 

 

[...] uma tentativa de assalto em Manaíra acabou muito mal. Dessa vez para 

os bandidos. Três homens tentaram fazer um “arrastão” em uma festa que 

estava acontecendo no Bairro de Manaíra. Por volta das 4h deste domingo 

eles invadiram o local e um dos assaltantes fingia estar armado. Durante o 

roubo, um dos convidados percebeu a farsa e avisou aos demais que 

seguraram os assaltantes. Um deles conseguiu fugir levando alguns 

pertences, mas ou outros dois foram agredidos pelos convidados. Um dos 

agredidos, um adolescente, Alex Paulino, de 15 anos, foi espancado até a 

morte. O outro, Rafael Carvalho dos Santos, de 19 anos, foi levado pelo 

Samu. Os vizinhos da residência invadida se dizem incomodados com a 

quantidade de assaltos realizados no local. A avó do adolescente morto 

esteve no local do crime para reconhecer o corpo e acabou passando mal e 

sendo levada também ao Hospital de Trauma. No dia seguinte alguns 

moradores do bairro São José juraram vingança, fato que fez com que a casa 

fosse abandonada rapidamente pelos seus proprietários
26

. 

                                                 
25

 Foucault (1984, p. 226) entende que a resistência “não constitui uma substância, pois ela não é anterior ao 

poder que [...] enfrenta. Ela é coextensiva a ele e absolutamente contemporânea [...] Para resistir, é preciso que a 

resistência seja como o poder...  Tão inventiva, tão móvel, tão produtiva quanto ele”.  
26

 Disponível em:<http://www.wscom.com.br/noticia/policial/assaltantes+invadem+festa+em+jp-84606>.  Acesso 

em: 17 out. 2011. 

http://www.wscom.com.br/noticia/policial/ASSALTANTES+INVADEM+FESTA+EM+JP-84606
http://www.wscom.com.br/noticia/policial/ASSALTANTES+INVADEM+FESTA+EM+JP-84606
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As evidências de tendência à sociedade urbana fragmentada do ponto de vista 

sociopolítico-espacial são claras. A repercussão do caso foi relativamente grande na cidade. 

Os discursos sobre o episódio, oriundos da mídia e de boa parte da população, apoiavam-se 

na tese da “legítima defesa” e na comemoração da morte dos “bandidos”. No dia seguinte ao 

ocorrido, a polícia implantou sobre a comunidade São José uma operação que foi denominada 

de “asfixia”, na qual as saídas e entradas principais da comunidade passaram a ser vigiadas, 

as pessoas revistadas e submetidas a constrangimentos. Vejamos o depoimento de um líder 

comunitário da referida comunidade sobre o caso: 

 

Eu me lembro bem daquele dia. Tá certo que na nossa comunidade tem 

muito vagabundo e eu não apoio o que eles fizeram na casa lá. Mas a polícia 

pensa que todo mundo lá é bandido. Eu mesmo fui revistado 4 vezes no dia 

depois do assalto [...] A polícia ficou lá uma semana e depois foi embora. É 

sempre assim! Agora ninguém vê um prefeito ou alguém do governo 

dizendo que vai trazer educação para as crianças. Se tivesse educação e 

coisas para esse povo fazer, você acha que alguém tinha precisão de 

assaltar? Claro que não!
27 

  

A partir dos anos 1960, João Pessoa embarcou em um processo de rápida expansão de 

seu tecido urbano. Dessa época em diante, as repercussões sócio-espaciais negativas desse 

processo tem sido notadas no cotidiano da cidade. Isso fez com que a capital paraibana 

perdesse, ao longo do tempo, as características que lhe conferiam o rótulo de cidade pacata e 

com boa qualidade de vida.  

Atualmente, a cidade ultrapassou a casa dos setecentos mil habitantes (IBGE, 2010), 

sendo que boa parte deles sobrevivem em meio às péssimas condições de habitabilidade. O 

que se tem percebido na cidade é a ampliação de problemáticas sócio-espaciais urbanas, 

sobretudo nas áreas habitadas pelos mais pobres. As iniciativas governamentais para a 

reversão do quadro esbarram na já mencionada dificuldade de se garantir a função social da 

cidade e da propriedade urbana, preconizadas pela Constituição federal e pelo Estatuto da 

Cidade. A problemática sócio-espacial da habitação precária têm se ampliado na cidade, 

conforme demonstram o mapa 6 e os dados da tabela 3 a seguir: 

 

                                                 
27

 Fala de morador entrevistado em uma reunião do orçamento democrático. O entrevistado é líder comunitário 

no São José e representante da referida comunidade nas reuniões do orçamento democrático. O caráter casual da 

fala colhida e transcrita acima se deve ao fato de que nossos objetivos estavam centrados na seguinte pergunta: 

como é morar no São José? A citação do episódio narrado foi motivada pela fala do entrevistado que, mesmo 

sem ser questionado diretamente sobre o tema, fez questão de mencioná-lo, fato que demonstra o impacto que o 

mesmo teve sobre o cotidiano da referida comunidade.  
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Mapa 6 - Distribuição espacial dos assentamentos precários (aglomerados subnormais) em João 

Pessoa 

 

Fonte: SOUZA JÚNIOR (2008). 
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Tabela 3 - Evolução recente das áreas de interesse social e sua população 

Ano Nº de 

aglomerados 

Bairros com 

aglomerados 

População em 

aglomerados 

% habitantes 

dos 

aglomerados 

% Evolução da 

população dos 

aglomerados 

2000 99 40 111.557 18.7  

2005 209 49 150.000 32.1 34.4 

Fonte: SETRAPS/SETRASS – Incluindo também edifícios invadidos – Estimativa (2007) adaptada 

pelo pesquisador, 2012. 
 

Souza Júnior (2008) forneceu importantes contribuições para o entendimento da atual 

realidade urbana de João Pessoa ao mapear a divisão sócio-espacial da cidade, reconhecendo 

sete setores com características distintas, conforme demonstra o mapa abaixo:  

 

Mapa 7 - Síntese do quadro sócio-espacial da cidade de João Pessoa 

Fonte: SOUZA JÚNIOR (2008). 
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De acordo com Souza Júnior (2008), essas sete frentes são: 

1) Setor leste, compreendendo bairros litorâneos ocupados, majoritariamente, pela 

população de alta renda (Tambaú, Bessa, Manaíra). Esse setor é economicamente dinâmico 

em função, sobretudo, dos importantes corredores de acesso que originaram novas 

centralidades na cidade; 

2) Setor norte, que corresponde ao sítio urbano original da cidade, cuja expansão é 

limitada pelo obstáculo natural do rio Sanhauá. Trata-se de uma área marcada pela 

precariedade infraestrutural das comunidades pobres que margeiam o rio; 

3) Centro histórico comercial (centro tradicional), ocupado, predominantemente, por 

comércio destinado aos setores populares. Notabiliza-se, também, um setor de serviços 

básicos; 

4) Setor centro-sul, no qual foram construídos os principais conjuntos habitacionais 

ao longo da história da cidade (Bancários, Mangabeira, Cristo Redentor, entre outros) 

destinados às classes de média renda; 

5) Setor sul, que se configura na mais importante alternativa para expansão da cidade; 

6) Perímetro oeste é ocupado por camadas populares de baixa renda. A origem da 

ocupação da área está relacionada à expulsão de pessoas do centro tradicional ou à migração 

campo-cidade. As ocupações ocorreram em terrenos elevados (Alto do Mateus, Alto do Céu) 

e são marcadas pela precariedade estrutural e insalubridade ambiental; 

7) Ocupando vales de rios, encostas, manguezais e reservas florestais, destacam-se os 

assentamentos precários, oficialmente batizados de aglomerados subnormais pelos órgãos 

planejadores. Esses assentamentos se espacializam por quase toda a cidade. 

 

O estudo realizado por Souza Júnior (2008) comprova a nossa afirmação de que a 

cidade de João Pessoa está imersa em um processo de expansão urbana segregador. Dessa 

forma, a população se distribui territorialmente pela cidade a partir do nível de renda que 

dispõe, gerando fissuras sociais e criando um mosaico urbano caracterizado pelos conflitos e 

tensões sociais. Essa situação é confirmada figura 1 abaixo: 

 

 

 

 

 

 



96 

Figura 1 - João Pessoa: distribuição da população por níveis de renda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PARAÍBA, 2006. 

 

As ZEIS, como já foi exposto, constituem um instrumento jurídico que objetiva a 

reversão do quadro de precariedade das ocupações irregulares, bem como sua integração ao 

restante da cidade. As possibilidades e limites desse dispositivo jurídico dentro da realidade 

de João Pessoa serão analisados a partir deste momento, tendo por objeto empírico a 

comunidade São Luis, situada no bairro do Bessa. 

 

2.2 O BAIRRO DO BESSA E A COMUNIDADE SÃO LUIS 

 

Situado no litoral norte de João Pessoa, o bairro do Bessa é uma das áreas de maior 

especulação imobiliária na cidade. A intensificação da ocupação no referido bairro ocorreu a 

partir dos anos 1960 e 1970 na esteira do processo de valorização imobiliária dos bairros 

litorâneos (LAVIERI, J.; LAVIERI, B., 1992).   
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Mapa 8 - Localização geográfica do bairro do Bessa 

Fonte: PARÁIBA, 2006. 
 

A origem da estrutura fundiária do bairro do Bessa remonta ao período colonial 

brasileiro. O próprio nome do bairro derivou de um português, Antônio Bessa, que recebeu 

grandes glebas de terras na área a partir de uma doação realizada pelo imperador D. Pedro II 

(VASCONCELOS FILHO, 2010). Desde então, diversas leis fundiárias foram se sucedendo 

no Brasil sem, no entanto, alterar profundamente a desastrosa situação de exorbitante 

concentração fundiária. Na atualidade, a estrutura fundiária do Bessa deriva, em última 

análise, da transformação de antigos sítios e imóveis rurais em propriedades urbanas. Para 

tanto, foram utilizadas estratégias de parcelamento do solo. Dessa forma, a terra passa a ser 

dividida em lotes e, teoricamente, deixa de pertencer ao mesmo proprietário, fato que 

obscurece a existência da grande propriedade de terra urbana (VASCONCELOS FILHO, 

2010). 
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 O processo de incorporação desses lotes ao tecido urbano ocorreu paralelamente à 

expansão da cidade para o leste, através dos principais eixos viários, conforme esclarecido 

anteriormente. Nesse processo, diversos bairros do litoral norte, como vimos, foram abarcados 

pelo tecido urbano compacto em expansão a partir do centro tradicional desde, pelo menos, os 

anos 1960.   

  Vasconcelos Filho (2010), a partir de documentos coletados em cartórios de João 

Pessoa e Cabedelo, forneceu valiosas contribuições no sentido de se compreender a base 

fundiária de alguns bairros do litoral norte de João Pessoa, sobretudo do Bessa. As pesquisas 

realizadas pelo supracitado autor resultaram em um quadro que demonstra a concentração 

fundiária no local. Vejamos: 

 

Tabela 4 - Levantamento da Base Fundiária da Área de Estudo (bairro do Bessa) 

 

Loteamento/propriedade 

 

Localização 

 

Proprietário 

Data do 

registro em 

cartório 

 

Área 

total 

Número 

de lotes e 

quadras 

Propriedade da povoação  

de Tambaú 

Tambaú Antônio de Brito 

Lyra 

22/05/1902 - _ 

Propriedade Enseada do 

Cabo Branco 

Cabo 

Branco 

Paulo Miranda de 

Oliveira 

02/08/1952 488,11 

ha 

_ 

Loteamento São Gonçalo Tambaú Djair Nóbrega 14/12/1943 - 754 lot. 

Loteamento Jardim 

América 

Bessa Soc. Imobiliária 

Jaguaribe LTDA 

22/09/1953 156.177 

m
2
 

2064 lot. 

Loteamento Jardim 

Oceania IV(1ª etapa) 

Bessa Cândida Gomes 

da Silva 

05/02/1981 123,8 

há
 

35 quad. 

Loteamento Jardim 

Oceania IV(2ª etapa) 

Bessa Albany Gomes 

Pinheiro e 

Herdeiros 

11/12/1989 121,96 

há 

53 quad. 

e 1688 

lot. 

Loteamento Jardim Pan 

América 

Tambaú Soc. Imobiliária 

Jaguaribe LTDA 

05/07/1958 34.000 

m
2
 

44 quad. 

e 734 lot. 

Loteamento Pontal do 

Bessa I 

Bessa Alberto Ribeiro 

Gomes da Silva 

08/01/1971 14, 8 ha
 

13 quad. 

e 138 lot. 

Loteamento Jardim 

Bessamar 

Bessa Ramos 

Empreendimentos 

imobiliários 

10/12/1990 - _ 

Loteamento Jardim 

Oceania I 

Bessa Isidro Gomes da 

Silva e Herdeiros. 

13/01/1971 - _ 
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Loteamento Intermares Intermares Gladys de 

Amorim Garcia 

Ximenes 

02/03/1982 136,96 

ha 

97 quad. 

e 1134 

lot. 

Fonte: VASCONCELOS FILHO (2010)* 

*Obs.: A certidão de registro de imóveis da propriedade Enseada do Cabo Branco inclui também a 

Propriedade Timbó, atribuindo apenas uma área para as duas propriedades. 

 

 A situação exposta na tabela acima é um grave atentado contra o princípio de função 

social da propriedade urbana. O que podemos perceber ao analisar os dados é uma situação de 

monopólio da propriedade urbana na área em questão. É válido ressaltar que o Estado não é só 

omisso em relação a essa situação, mas também parceiro, em alguns momentos, do capital 

imobiliário. Vide o exemplo desses loteamentos expostos no quadro 1 que, mesmo 

implantados inicialmente sem qualquer infraestrutura básica, obtiveram a chancela das 

sucessivas gestões municipais. Aliás, o Estado atuou como agente de valorização desses lotes, 

uma vez que ofertou, a posteriori, serviços públicos de infraestrutura sem ônus algum para os 

proprietários fundiários da área (VASCONCELOS FILHO, 2010).  

A partir dos anos 1990, com a consolidação da ocupação no bairro, inclusive com a 

construção de empreendimentos comerciais de grande porte como os supermercados Hiper e 

Carrefour, o Estado realizou investimentos estruturais na área. Pavimentação dos principais 

eixos viários, implantação do saneamento básico, expansão da rede elétrica e reurbanização 

da orla foram algumas das intervenções públicas que geraram um grande retorno de capital 

para determinados grupos imobiliários da cidade que, durante décadas, especularam nas terras 

do Bessa. 

No entanto, os processos de antecipação espacial desencadeados pelo capital 

imobiliário no Bessa não impediram a formação de assentamentos precários. Existem diversas 

nucleações residenciais erguidas pela população de baixa renda no bairro, situadas, sobretudo 

nas margens do rio Jaguaribe. Um desses assentamentos precários é a comunidade São Luis.  

 Situada em uma área limítrofe entre os Bairros do Bessa e Aeroclube (locais de grande 

valorização imobiliária atualmente), a pequena comunidade São Luis possui uma extensão de 

aproximadamente 2,1 hectares e pouco mais de 60 domicílios (PMJP, 2007).   
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Figura 2 - Imagem aérea da comunidade São Luis (em amarelo, a nucleação principal da referida 

comunidade) 

 

Fonte: Google Earth (2011). 

 

Figura 3 - Poligonal que define a área oficial da ZEIS São Luis 

Fonte: PARAÍBA (2006). 
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A referida comunidade conta com abastecimento de água, energia elétrica, iluminação 

e telefones públicos, instalação de telefonia residencial e coleta de lixo doméstico (pelo 

menos na rua principal).  

Como se percebe na figura 3, sua localização geográfica, às margens do rio Jaguaribe, 

produz uma condição de insalubridade ambiental refletida, sobretudo: no destino dos esgotos, 

despejados diretamente no rio; no lançamento de resíduos sólidos residenciais nas margens 

e/ou leito do rio, a despeito da existência da coleta; na iluminação pública, que apesar de 

existente é deficitária; na ocupação fundada em aterros realizados nas margens do Jaguaribe, 

fato que produziu sensíveis alterações no seu curso natural (PARAÍBA, 2007), confirmadas 

pela fala de um morador antigo da área: 

 

No começo até que não enchia muito não. Mas depois o pessoal foi jogando 

“carradas” de aterro e invadindo o caminho do rio. Quando a prefeitura vem 

com as máquinas pra tirar o lixo de dentro do rio, as casas estão no meio do 

caminho. Hoje em dia se chover um pouco mais forte a água invade o nosso 

quintal, as vezes entra na casa...mas é assim mesmo, a gente vai levando 

como Deus quer (Sr. Josino, 15/08/2011). 

  

As edificações são precárias e apresentam tipologias diversas, destacando-se 

habitações de alvenaria e também barracos construídos com material reciclado. As edificações 

ali se destinam ao uso residencial e aos pequenos empreendimentos comerciais situados na 

rua principal (mercearias, bares, mercadinhos). O terreno é de propriedade da União, fato que 

impossibilita qualquer segurança quanto à permanência de uma parcela da população na área.  

 Os arruamentos e lotes estão fora de qualquer padrão urbanístico reconhecido pelos 

instrumentos legais de planejamento urbano (Plano Diretor, Código de Posturas etc). A rua 

principal da comunidade não conta com pavimentação e as residências estão dispostas de 

forma irregular, invadindo o traçado da mesma. Algumas dessas situações podem ser 

constatadas nas figuras (4, 5, 6 e 7) a seguir.                                                           
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Figura 4 - Esgoto doméstico lançado no rio 

 

FONTE: Tirada pelo pesquisador em outubro de 2011. 

 

Figura 5 - Domicílios ocupando a área do canal fluvial do rio Jaguaribe 

 

FONTE: Tirada pelo pesquisador em outubro de 2011. 
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Figura 6 - “Beco da dona Guia”, nome em homenagem a uma moradora antiga da comunidade: os 

lotes residenciais não obedecem aos padrões urbanísticos, transformando o espaço entre os lotes em 

“labirintos” de becos e vielas  

FONTE: Tirada pelo pesquisador em outubro de 2011. 

 

 

Figura 7 - Entulhos resultantes do processo de autoconstrução jogados na margem  

aterrada do rio Jaguaribe 

 

FONTE: Tirada pelo pesquisador em outubro de 2011. 
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O processo histórico de ocupação da área onde está situada a comunidade São Luis 

não é muito diferente do que já é conhecido em outras comunidades, estando relacionado aos 

fluxos migratórios provenientes de zonas rurais do interior do estado. A ocupação iniciou-se 

há pelo menos 25 anos, conforme podemos constatar na fala de Sr. Josino, líder comunitário e 

um dos moradores mais antigos da área: 

 

Vai fazer vinte e cinco anos que eu moro aqui agora no mês de novembro. 

Quando eu cheguei não tinha nada. Começou a ficar assim de uns quinze 

anos pra cá. Aqui, bem dizer, foi eu que fundei essa comunidade. Quando eu 

cheguei aqui só tinha seis pessoas morando. Isso aqui tudo era paú. Então as 

pessoas foram chegando e ficando por aqui. Às vezes arrancando o mato e 

indo mais para dentro do rio, às vezes comprando as casinhas das pessoas 

que já moravam aqui. Colocaram muitas caçambas de barro aqui, metralha e 

hoje ‘tá’ tudo assim, aterrado. Não tinha estrada quando eu cheguei aqui. O 

rio era muito largo, mas o pessoal começou a fazer casa, fazer casa... e 

aterrou tudo (Sr. Josino, 15/08/2011).  

    

 As origens rurais da população residente na comunidade São Luis foram constatadas 

em várias falas concedidas pelos moradores, algumas das quais serão transcritas a seguir: 

 

Eu sou do interior. Sou de Belém de Caiçara. Eu era trabalhador agregado do 

senhor Paulo. Era bom quando eu vivia lá. Eu trabalhava muito mas a vida lá 

era melhor. Aí o patrão morreu (Sr. Paulo) e as terras dele virou motivo de 

briga na família. Até que um dia apareceu um filho dele lá dizendo que era o 

novo dono, mostrou uns papeis lá e eu vim embora. Aqui eu trabalho como 

vigilante de um prédio aqui perto, ganho um salário e sustento meus 5 filhos 

e a mulher com ele (Sr. José Clementino, 19/09/2011). 

 

Eu sou de Piancó. Saí de lá porque não tinha emprego. Trabalhava num 

roçado mais meus irmãos. Só que não tinha colheita boa não. Era seco, a 

gente não tinha condições de comprar as bombas pra puxar água. Era muito 

difícil. Ai um dia eu vim aqui pra Santa Rita, morei na usina São João, 

contei cana uns 5 anos lá. Mas minha coluna deu uns problemas e hoje eu 

sou encostado do INSS e faço uns bico de encanação, pedreiro, essas coisas 

(Sr. Francisco Oliveira, 19/09/2011). 

 

 Ao longo dos anos 1990 e 2000, a gradativa ampliação do número de domicílios na 

área ocorreu a partir de três processos distintos e complementares: 1) continuidade dos 

processos de expulsão do homem do campo; 2) incremento demográfico endógeno em função 

da constituição de famílias numerosas; e, 3) necessidade de mão de obra para a construção 

civil e prestação de serviços não especializados nas residências construídas no Bessa. A fala a 

seguir é elucidativa dessa situação: 
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Como eu já lhe falei só tinha uma faixa de 6 ou 7 casinhas quando eu 

cheguei. Aqui eu fiz outra família, com 7 filhos. Os filhos cresceram, alguns 

casaram e construíram aqui do meu lado. Outras casas foram construídas 

porque tem gente que trabalha em casa de família aqui no Bessa. Foram 

construindo aqui para ficar mais perto do trabalho. Aqui tem muita 

doméstica, vigilante...todo esse povo trabalha em casas por aqui perto. Tem 

uns poucos que tem comércio no centro e outros que não fazem nada (Sr. 

Josino, 15/08/2011). 

 

Outro entrevistado afirmou que: 

 

Eu sou vigilante. Trabalho num prédio que fica numa faixa de 4 quilômetros 

daqui. Pego minha bicicleta e vou para o trabalho. Por essa parte aqui é bom 

de morar, por causa que é pertinho do meu trabalho. Por outra parte é ruim, 

você mesmo ta vendo que as casinha são humilde e que falta muita coisa por 

aqui. E outra, beira de rio num é lugar de ninguém morar, mora porque é o 

jeito (Sr. Paulo Firmino, 19/09/2011). 

 

Quanto à atuação histórica do poder público na área, os moradores revelaram algumas 

situações que sintetizam o tratamento dispensado aos pobres urbanos ao longo de décadas. 

Em João Pessoa, assim como em qualquer outra grande ou média cidade no Brasil, o 

assistencialismo, imediatismo e o viés eleitoreiro marcaram o tratamento dado aos residentes 

da comunidade São Luis, conforme observamos na fala da “Sra. France”, moradora antiga da 

área e uma das representantes da comunidade nas plenárias do orçamento participativo: 

 

Eu moro aqui tem vinte anos. Trabalho em uma casa de família há quinze 

anos. O que eu tenho visto por aqui é o seguinte: em tempo de eleição 

aparece vereador, prefeito... falam com a gente, prometem melhorar a 

comunidade, doam alimentos e material de construção. Quando passa o 

tempo de eleição ninguém nem vê mais. A coisa mudou um pouquinho agora 

na prefeitura de Ricardo porque tem o orçamento democrático e de vez em 

quando a gente fala diretamente com os secretários. Mas antes disso... 

ninguém fez nada pela gente. Promessas de tirar o povo que mora bem na 

beira do rio e de dar casas novas a gente sempre ouviu... vamos ver se agora 

sai (19/09/2011). 

 

Os constantes trabalhos de campo realizados na área permitiram a constatação 

empírica de um processo de segregação sócio-espacial na comunidade São Luis. A 

materialidade do referido processo não se reflete apenas na precariedade infraestrutural ou na 

ausência de atuação efetiva do poder público na área. O contato com os moradores da 

comunidade e de seu entorno permitiu a constatação de fissuras sociais de relativa 

profundidade. 
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 Quando indagado sobre as relações da comunidade com sua circunvizinhança o 

entrevistado respondeu: 

 

Olhe, nenhum desses granfinos que moram aqui no Bessa tem motivo pra 

falar da gente aqui da comunidade. Porque aqui é diferente de outras 

comunidades de João Pessoa e até mesmo das de Cabedelo. O povo daqui é 

trabalhador, honesto e não gosta de vagabundagem. Nesses vinte anos que eu 

moro aqui você não ouve falar de gente daqui assaltando, matando, nem tem 

bandido que faz as porcarias e vem se esconder aqui. Aqui todo mundo sabe 

que é uma comunidade tranquila. Nunca teve morte, nem tiroteio. O que tem 

de vez em quando é uns que vai ali na beira do rio e fuma os negócios deles 

pra lá. Mas nem aqui eles compram. Até onde eu sei não tem quem venda 

aqui dentro (Sr. Josino, 15/08/2011).     

  

 A fala acima foi confirmada por vários outros moradores, que insistiram em 

propagandear a tranquilidade da comunidade. Os vários depoimentos colhidos entre os 

moradores da São Luis seguiam essa mesma linha e suscitaram as seguintes questões: como 

as pessoas residentes na “cidade formal” que circunda a comunidade percebem-na? Qual a 

real dimensão das fissuras sociais existentes? 

Essas questões foram elucidadas a partir de entrevistas realizadas com pessoas 

residentes em apartamentos, casas de médio e alto padrão e proprietários de empreendimentos 

comerciais situados nas proximidades da comunidade. Ressalta-se a dificuldade de conseguir 

as referidas entrevistas em virtude do grau de isolamento desses sujeitos sociais e de 

compatibilizar horários para a realização das mesmas. Visitamos vinte e cinco residências e 

em apenas seis delas conseguimos estabelecer diálogos satisfatórios. Além das falas colhidas 

junto aos moradores das referidas residências, conseguimos uma entrevista relativamente 

longa concedida pela proprietária de uma grande escola privada de ensino fundamental e 

médio, situada nas proximidades da comunidade.  

 Em que pese a relativa tranquilidade da comunidade, explicitada pelos discursos dos 

moradores, e o fato da comunidade não figurar nos noticiários policiais da cidade nem nos 

registros de ocorrências policiais
28

, os depoimentos colhidos nas residências do entorno foram 

estarrecedores, conforme explicita a transcrição a seguir:  

 

Olhe, eu não tenho nada contra os pobres. E nem sou partidário da opinião 

de que todo pobre é vagabundo. Sei que lá tem muita gente honesta. Porém, 

essas favelas são locais de tráfico de drogas, esconderijo de bandidos e 

                                                 
28

 Nesse sentido, o diálogo estabelecido com diversos policiais da cidade (alguns dos quais estudantes de 

Geografia na UFPB) foi fundamental. Todos com os quais conversamos revelaram não se recordar de ter 

atendido ocorrências na área. 
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outras coisas ruins. Essa favela mesmo, vez por outra tem um tiroteio e a 

polícia vai com alguma frequência na área. Sendo assim, nós que moramos 

aqui no Bessa precisamos tomar alguns cuidados. Por exemplo: quando eu 

venho da BR é mais curto o caminho pra mim se eu cruzar a ponte e passar 

pela favela, mas depois que escurece eu evito. Comigo nunca aconteceu nada 

para lhe falar a verdade. Mas sempre pode acontecer não é? Na atual 

conjuntura temos que ser precavidos (Entrevistado 3, 24/01/2012). 

 

 O dado curioso acerca da fala acima é o fato de que a frequência de ação policial na 

área não foi confirmada por nenhum de nossos entrevistados, fossem eles moradores da 

comunidade, policiais ou técnicos da prefeitura. 

 Nesse sentido, Souza (2008c, p. 29-30) afirma que a sensação de insegurança e medo 

generalizado explicitados na fala transcrita acima, característicos das cidades brasileiras, são 

decorrentes, também, da atuação da mídia. 

 

[...] A percepção pública da insegurança pode não evoluir, ao menos durante 

um certo tempo, de maneira totalmente proporcional e coerente com as taxas 

de crimes violentos (que são tão “objetivas” quanto é permitido pelos filtros 

classificatórios e problemas como registros parciais e subestimadores do 

total de ocorrências). Isso acontece, entre outros fatores, porque a mídia, 

comumente, se encarrega de amplificar e retroalimentar o medo. O crime 

rende boas manchetes, o medo do crime vende jornais e encontra ampla 

audiência – da mesma forma que, cada vez mais, o medo do crime, rende 

bons negócios (de carros blindados a armas, de “condomínios exclusivos” 

aos serviços de firmas de seguranças particular) e promete render votos a 

cargos no Executivo e no Legislativo [...] Não é à toa que as preocupações 

com a segurança pública passaram, há algum tempo, a figurar com destaque 

em enquetes sobre as principais preocupações dos brasileiros.    
  

Em outra fala, colhida em um condomínio vertical próximo, a visão negativa com 

relação à existência da comunidade aparece com outros contornos: 

 

Eu não posso lhe dizer que a favela me incomoda. Inclusive, durante alguns 

anos uma menina de lá trabalhou aqui em casa e nunca tivemos problema. A 

única coisa que eu vejo é que essas áreas carentes próximas desvalorizam o 

nosso patrimônio. Eu tenho uma amiga que mora em Manaíra e que vendeu 

um apartamento lindo por preço de banana. Sabe por quê? Era perto demais 

da favela São José (Entrevistado 4, 25/01/2012). 

 

Souza (2005a, p. 83), ao discorrer sobre os reflexos sócio-espaciais da segregação, 

afirma que a mesma é um problema pelas seguintes razões fundamentais: 

 

Menos segregação tende a significar maiores chances de interação entre 

grupos sociais diferentes, e maior interação tende a facilitar enormemente a 

demolição de preconceitos. Teme-se e odeia muito mais facilmente aqueles 
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que, no fundo, não se conhece, embora se pense conhecer; é mais difícil ou 

menos provável questionar o estatuto de humanidade daqueles que são 

diferentes e deixar de reconhecer as diferenças entre o ‘nós’ e ‘eles’ quando 

há mais convivência. A convivência favorece a tolerância; a segregação 

realimenta a intolerância. 

[...] Melhores condições de habitação, na escala e também na escala do local 

de moradia em sentido mais amplo, na esteira de investimentos públicos em 

infraestrutura técnica e social, em habitação popular, em regularização 

fundiária etc., devem contribuir para a diminuição dos preconceitos contra os 

espaços segregados típicos das cidades brasileiras, especialmente no caso 

das favelas. Menos preconceitos podem ter, a médio ou longo prazo, uma 

repercussão bastante positiva na autoestima coletiva, o que, por sua vez, é 

um componente importante de um desenvolvimento urbano autêntico.   

  

As evidências de segregação sócio-espacial não se limitaram ao que foi exposto nos 

parágrafos precedentes. Um morador da comunidade revelou em entrevista que a proprietária 

de uma escola privada, situada nas proximidades da comunidade, chegou a propor a remoção 

da mesma. Ao ser perguntado se em algum momento a comunidade foi ameaçada de remoção, 

Sr. Josino respondeu: 

 

Há um tempo atrás teve quem quis tirar a gente daqui. Foi a dona da escola 

aqui do lado. Ela falou com o prefeito pra tirar a gente daqui. Na época era 

Cícero Lucena e eu não vou mentir que ele deu a mão pra gente. Ela foi falar 

com ele pra tirar a gente e ele perguntou porque ela queria tirar a 

comunidade do lugar. Que mal a gente fazia a ela? Ela respondeu ao prefeito 

que agente “empatava o colégio”. O prefeito perguntou o que ela ia fazer pra 

tirar a gente daqui e ela disse: - Eu faço um negócio bom pro senhor. Eu 

passo essa pista aqui de fora a fora, faço uma ponte aí no rio e faço a pista do 

Val Paraíso até aqui se o senhor tirar aquele pessoal de lá. O prefeito 

respondeu: - A senhora só pode tirar se eles quiserem.Tem que dar um 

terrenos a eles muito grande pra eles fazer as casas deles se eles gostarem do 

lugar. Eles só sai se a senhora der um terreno que eles se agradem e construir 

a casa deles e se eles quiserem [...] Ela nunca veio aqui falar com a gente. 

Isso foi numa reunião que ela teve com Cícero. A gente ficou sabendo 

depois quando veio um rapaz da prefeitura perguntar se a gente aceitava e a 

gente disse que não. Todo mundo queria ficar aqui mesmo (21/10/2011). 

  

A fala de Sr. Josino suscitou a ideia de entrevistar a proprietária da instituição de 

ensino em questão. O referido contato, realizado em dezembro de 2011, foi possível graças ao 

fato de que o pesquisador prestou serviços como professor na referida escola entre os anos de 

2004 e 2009. Ao ser indagada sobre a comunidade, a proprietária do estabelecimento de 

ensino confirmou a proposta que fez para a remoção da mesma: 

 

[...] Eu até fiz uma proposta ao prefeito para tirar eles de lá da favela e dar 

um lugar melhor para eles morarem. Já tinha, inclusive, contatado o 

proprietário de um terreno do outro lado da BR – 230 para efetuar a compra. 
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A ideia era realizarmos uma parceria público-privada para benefício das três 

partes envolvidas: eu, a prefeitura e os moradores. O prefeito achou a ideia 

positiva e ela só não saiu do papel por conta da cabeça dura dos moradores  
(Entrevistada 5, 26/01/2012).  

  

 Perguntamos, desse modo, quais eram as razões da desejada remoção e a resposta 

obtida foi: 

 

Você já trabalhou aqui e sabe o perfil do nosso aluno. Somos uma escola 

destinada ao público de classe média alta e pessoas muito ricas. Eu enfrentei 

alguns problemas em campanhas de matrícula já que os pais questionavam a 

segurança da escola em virtude da proximidade com a favela. E pra falar a 

verdade eles tem razão. A gente sabe que esses lugares são antro de 

marginais e esconderijo de ladrões. Quanto mais longe da escola, melhor 

(Entrevistada 5, 26/01/2012). 
 

 Continuamos as perguntas e abordamos sobre a ocorrência de algum caso de violência 

contra alunos e funcionários da escola promovida por algum morador da comunidade São 

Luis e a entrevistada respondeu: 

 

Que eu me lembre não. Pelo menos não durante as aulas. Uma vez 

assassinaram um rapaz em frente aqui da escola. Pode ter sido alguém da 

favela em assalto. Mas comprovação ninguém tem. Mas você sabe... 

ninguém quer morar, estudar ou trabalhar perto de uma favela dessas. O 

risco é sempre grande. Veja o caso do bairro de Manaíra. O povo que vive 

em Manaíra está assombrado pela violência que vem do São José 

(Entrevistada 5, 26/01/2012). 
 

 

Figura 8 - Localização geográfica comparada entre a comunidade e a escola  

 

Fonte: Google Earth, 2011, editado pelo pesquisador, 2012. 
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Pesquisamos sobre o citado assassinato e confirmamos o ocorrido através de um site 

vinculado a um dos principais jornais da cidade, o qual noticiou o crime da seguinte forma: 

 

Homem é executado com oito tiros dentro do carro no Bessa.  

 

[...] Um homem de 27 anos foi assassinado na noite deste domingo (18) no 

Bessa, nas proximidades de um colégio privado. O crime aconteceu por volta 

das 21h, quando Thiago Lacerda Alves estava em seu carro e três homens se 

aproximaram do veículo efetuando vários disparos de pistola. 

A vítima foi ferida por oito tiros, na cabeça, no ombro e no tórax. A polícia 

ainda tentou socorrer Thiago, mas ele não resistiu aos ferimentos. A perícia 

encontrou, durante a análise do local do crime, uma substância branca 

semelhante a cocaína dentro do veículo da vítima. A confirmação de que o 

pó é mesmo droga só será feita depois de um exame no laboratório da 

Polícia Civil. Thiago já teve passagem pela polícia. O capitão Luís Antônio, 

da Rotam, informou que o trio da polícia chegou ao local a tempo de flagrar 

o crime e houve troca de tiros. Os suspeitos conseguiram fugir. A polícia não 

conseguiu identificar se os criminosos foram baleados. No entanto, um carro 

semelhante ao usado no crime, com marcas de disparos de arma de fogo, foi 

encontrado abandonado no bairro de Cruz das Armas
29

. 

 

 As investigações criminais revelaram, posteriormente, que o homicídio foi motivado 

por dívidas relativas ao consumo e tráfico de drogas. Os envolvidos no delito, presos em 

março de 2012, eram oriundos de Recife-PE e não possuíam, portanto, nenhuma ligação com 

qualquer morador da comunidade São Luis. 

 O exposto acima reforça a convicção de que a comunidade São Luis é um espaço 

segregado dentro do contexto urbano de João Pessoa. Essa constatação é sustentada por vários 

fatores observados empiricamente, dentre os quais destacamos: precariedade infraestrutural; 

ausência de atuação consistente do poder público; diminuição ou ausência da circulação entre 

os subespaços; preconceito; discursos que evidenciam uma diferenciação social, entre outros. 

 A precariedade infraestrutural e o desacordo em relação aos padrões urbanísticos 

existentes na “cidade formal” produzem uma paisagem urbana “desagradável” aos olhos de 

uma sociedade impregnada de valores estéticos advindos da ideologia capitalista de cidade, 

reforçando o sentimento de separação. Espaços precários são, aos olhos das classes mais 

abastadas, o reflexo de uma pobreza da qual se tem medo. Os depoimentos colhidos 

demonstram que a materialidade visual inerente à precariedade dessas comunidades desperta 

o sentimento de uma cidade que “deu errado” e, portanto, quanto mais a mesma for negada 

enquanto parte do mesmo todo social, mais se produz o sentimento de pertencimento à cidade 

que “deu certo”. 

                                                 
29

 Grifos nossos para identificar a manchete da notícia. Disponível em:<http://jornaldaparaiba.com.br/noticia/65 

446_homem-e-executado-com-oito-tiros-dentro-do-carro-no-bessa>. Acesso em: 21 fev. 2012. 
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 A ausência de atuação efetiva do poder público ou a sua presença restrita aos objetivos 

eleitoreiros, confirmados nas falas dos moradores da São Luis, evidenciam o tratamento 

subalterno historicamente dispensado aos pobres urbanos, confirmando a impressão de 

exclusão sociopolítica dos mesmos. 

Apoiando-nos em autores como Sposito (2008) e Castells (1978), podemos afirmar 

que a diferenciação socioeconômica decorrente da reprodução capitalista do espaço urbano se 

materializa no espaço e que essa diferenciação rompe o diálogo sobre as diferenças, dificulta 

ou mesmo impede a circulação entre dos diversos espaços da cidade, reforçando o 

preconceito, como bem demonstrou Souza (2005a). 

Ao analisarmos os discursos dos entrevistados, percebemos uma autoproclamação das 

diferenças sociais, explicitadas, por exemplo, no emprego das expressões comunidade 

(utilizada por todos os moradores da São Luis para se referir ao seu espaço de moradia) e 

favela (empregada por quase todos os entrevistados não residentes na São Luis). Para Souza 

(2001, p. 151):  

 

[...] “favela” é um desses termos que parecem já ter adquirido feições de 

vocábulo “naturalizado”, mas que costumam carregar um conteúdo 

pejorativo que não escapa à percepção daqueles que sofrem com valorações 

negativas por trazerem a marca de um estigma sócio-espacial (no caso, “os 

favelados”). Não é à toa que, algumas vezes, o termo “favela” é, de algum 

modo, tácita ou explicitamente contestado. [...] No caso da “palavra 

comunidade”, salta aos olhos a estratégia tácita, por parte dos pobres, de 

construir, com a ajuda do discurso sobre si mesmos, uma imagem que 

favoreça a autoestima coletiva, em vez de reforçar a estigmatizarão sócio-

espacial ou a mera vitimização. Quanto à vitimização, aliás, mas de maneira 

não necessariamente redutível a ela, há uma palavra também contestada por 

alguns geógrafos brasileiros, mas que é empregada por moradores de favelas 

para definir sua situação: segregação. 

 

 Ao insistir em se referir à comunidade São Luis como “favela” e no uso das expressões 

“eles”, “deles”; “nós” e “nossos”; “lá” e “aqui”; os moradores dos “bairros comuns” evidenciam 

um sentimento de diferenciação social. Por outro lado, os discursos e práticas dos moradores 

residentes na São Luis revelam mais “um misto de adaptação ao status quo e ‘resistência 

silenciosa’ que uma postura de insurgência explícita” (SOUZA, 2011, p. 157).   

 Essa diferenciação social também pode ser observada se centrarmos nossas atenções 

nos discursos dos moradores da São Luis. O frequente emprego das expressões “os granfinos 

do Bessa”, “o pessoal do Bessa”, “o povo rico do Bessa”, percebidas em inúmeras falas, 

permite a conclusão de que o sentimento de pertencimento a um espaço separado povoa o 

imaginário social dos residentes na citada comunidade. 
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 As constatações acima nos permitem afirmar que a segregação sócio-espacial é dotada 

de uma dimensão material, refletida na precariedade espacial e na morfologia urbana das 

áreas segregadas e de uma dimensão imaterial constatada, sobretudo a partir dos estigmas, 

preconceitos e falsas impressões que compõem as significações imaginárias sociais da parcela 

da população residente na cidade formal. 

          

2.3 A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE JOÃO PESSOA E O PLANO DE 

IMPLEMENTAÇÃO DAS ZEIS: UM NOVO CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO?  

 

 O Estatuto da Cidade, conforme já observado, estabelece que o poder público deve 

realizar a revisão do Plano Diretor em vigor a cada dez anos a fim de serem feitas eventuais 

correções e adequações necessárias ao desenvolvimento da cidade. Em João Pessoa, esse 

processo começou com atraso, uma vez que deveria ter sido realizado em 2002 e somente 

veio a acontecer em 2008, com a lei complementar nº 54, de 23 de dezembro desse ano. 

 O contexto político em que ocorreu a revisão do Plano Diretor de João Pessoa merece 

destaque. Pela primeira vez na história da cidade um partido inserido no que se convencionou 

chamar de esquerda assumiu a prefeitura municipal. Dessa forma, a cidade de João Pessoa 

confirmava a tendência de ascensão das esquerdas ao poder já observada na escala nacional e 

evidenciada na vitória de Luis Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais. Após uma 

década e meia de governos neoliberais, abria-se a possibilidade de um governo de base 

popular.  

A gestão do prefeito Ricardo Vieira Coutinho (2005-2010), pertencente ao quadro 

político do Partido Socialista Brasileiro (PSB) foi marcada por um discurso de incentivo à 

participação popular e da atuação do poder público em favor dos mais pobres.  

Souza Júnior (2008, p. 192) sintetiza o sentimento dos movimentos sociais urbanos de 

João Pessoa quando da ascensão da esquerda ao poder afirmando que:  

 

[...] na escala municipal as mudanças foram iniciadas a partir da vitória de 

Ricardo Vieira Coutinho (2004) à prefeitura da cidade de João Pessoa pela 

Coligação Decisão Popular uma vez que, sendo este oriundo das bases dos 

movimentos sociais houve uma nova reorganização na forma de atuação dos 

diversos segmentos sociais particularmente os envolvidos com a luta pelo 

direito à moradia ao se sentirem contemplados pelo fato do prefeito iniciar a 

gestão cumprindo um acordo feito antes da eleição: a criação da secretaria 

municipal de habitação. 

 

É inegável que a partir da supracitada gestão os movimentos sociais e a sociedade civil 

ganharam mais espaço nos debates sobre a produção do espaço urbano de João Pessoa. 
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Porém, em que pese o discurso identificado com as aspirações populares, boa parte das ações 

do referido governo não diferiram muito das práticas autoritárias e/ou elitistas de outrora. 

Exemplos disso foram: 1) a construção, em área de fragilidade ambiental, da Estação Cabo 

Branco mesmo com as manifestações contrárias oriundas dos movimentos ambientalistas; 2) a 

eliminação de parte das restrições para a ocupação do bairro Altiplano, um forte desejo do 

capital imobiliário paraibano que há décadas especulava a área; e, 3) polêmicas parcerias 

público-privadas que favoreceram um determinado empresário do segmento de shopping 

center.  

 Uma análise das alterações e inserções realizadas no texto original do Plano Diretor 

nessa época revela, de um lado, a consolidação de alguns dispositivos legais favoráveis aos 

direitos sociais e, de outro, mudanças na legislação urbanística que favoreceram o capital 

imobiliário e comercial. Dois exemplos diametralmente antagônicos disso foram: a 

implantação efetiva, ainda que passível de contestações, do orçamento democrático; e a 

operação consorciada de ampliação da Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho (mais 

conhecida como “Retão de Manaíra”), que ampliou a capacidade de fluxo no referido 

corredor, favorecendo o acesso ao maior shopping da cidade. 

 A tabela a seguir, concebida a partir de exaustiva leitura que realizamos das duas 

versões do Plano Diretor de João Pessoa, ilustra as principais alterações que ocorreram no 

texto na ocasião de sua revisão.      

    

Tabela 5 - Comparações entre os planos diretores de 1993 e 2009 

Títulos/capítulos/artigo

s/ incisos 

Plano Diretor de 1993 Plano Diretor de 2009 

Política 

Urbana/Objetivos e 

Diretrizes/ art. 3º 

Dez incisos nos quais não são 

feitas alusões às possibilidades 

de participação popular 

Vinte incisos. Estabelece, entre outros 

pontos importantes: gestão 

democrática por meio de participação 

popular e audiência pública no caso de 

empreendimentos impactantes 

Política 

Urbana/Definições dos 

instrumentos de política 

urbana/ art. 7º 

Onze incisos. Não dispõe sobre 

os instrumentos de combate a 

especulação imobiliária 

Acréscimo de 22 incisos, totalizando 

33. Constam importantes dispositivos 

para a função social da propriedade, 

destacam-se: IPTU progressivo no 

tempo, outorga onerosa e impacto de 

vizinhança 

Instrumentos para 

gestão 

urbana/Administração 

dos estoques de área 

edificável/art. 45º e 46º 

Abria possibilidades para 

determinados empreendimentos 

imobiliários excederem o limite 

máximo de edificação 

Revogado integralmente 

Instrumentos para 

gestão urbana/ Imposto 

territorial progressivo e 

Estabelecia que as ZEIS também 

eram passíveis de aplicação do 

parcelamento ou edificação 

Revogado. A nova redação estabelece 

a aplicação dos referidos dispositivos 

nas Zonas Adensáveis Prioritárias e 
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parcelamento ou 

edificação 

compulsórios/art. 49 

compulsórios e IPTU 

progressivo no tempo. 

nas Zonas de Restrições Adicionais. 

Esclarece os critérios para a 

determinação de áreas subutilizadas e 

os mecanismos de aplicação das 

punições 

Políticas de 

desenvolvimento/ 

Desenvolvimento social/ 

 art. 58 

Estabelece as diretrizes da 

política habitacional de João 

Pessoa. Não faz alusão à 

Concessão de Uso Especial para 

Fins de Moradia 

Inteiramente revogado. Redação 

Reestruturada. Estabelece regras mais 

claras para a Concessão de Uso 

Especial para Fins de Moradia e dispõe 

sobre outros dispositivos da política 

habitacional 

Sistema de 

planejamento/ Conselho 

de Desenvolvimento 

Urbano/ arts. 98 e 99 

Cria o CDU, estabelece o 

número de integrantes e 

dispõem sobre seu 

funcionamento. Não menciona o 

Orçamento Democrático 

Estabelece regras para o 

funcionamento do CDU. Cria o 

Conselho Municipal da Cidade de João 

Pessoa. Amplia as possibilidades de 

debates entre poder público, agentes 

privados e sociedade civil. Institui 

dispositivos importantes para uma 

gestão democrática, entre eles: o 

Orçamento Democrático e a iniciativa 

popular de projetos de lei 

Fonte: Planos diretores da Cidade de João Pessoa dos anos 1993 e 2009 adaptados pelo pesquisador, 

2012.  

 

Outro dado importante acerca do contexto político de João Pessoa nos últimos sete 

anos diz respeito à atuação dos movimentos sociais urbanos. 

De acordo com Souza Júnior (2008), as gestões anteriores à do PSB (gestões dos 

prefeitos Francisco Franca e Cícero Lucena pertencentes, na ocasião, ao quadro do PMDB) 

não trouxeram grandes contribuições para os movimentos sociais no que tange o direito à 

cidade, especialmente no tocante à questão habitacional. Nesse período de demandas sociais 

incessantes, os movimentos sociais urbanos de João Pessoa exerciam forte pressão sobre o 

aparelho de Estado.  Segundo o mesmo autor, os principais movimentos sociais de luta pela 

moradia em João Pessoa são: Movimento Nacional de Luta Pela Moradia (MNLM); Central 

de Movimentos Populares (CMP); Movimento de Luta nos Bairros e Favelas (MLB); e, 

Núcleo de Defesa da Vida (NDV). 

Um dos aspectos relevantes desses movimentos é o fato de que sua origem e 

consolidação no âmbito local ocorreram durante a década de 1990, por ocasião das discussões 

abertas para a construção do Plano Diretor da cidade. O objetivo era exercer pressão política 

para que algumas reivindicações dos movimentos fossem contempladas pelo texto legal 

(SOUZA JÚNIOR, 2008). Manifestações, passeatas, atos públicos, ocupações, dentre outras 

formas de luta, eram relativamente constantes na cidade, tendo em vista que era uma época de 

grande mobilização social. 
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Curiosamente, a partir da ascensão de um governo esquerdista, no qual se depositava a 

esperança de uma participação mais efetiva dos movimentos sociais na produção e 

implementação de políticas públicas includentes, assistiu-se, ao contrário do esperado, a uma 

relativa desmobilização dos referidos movimentos. Isso se deve ao fato de que boa parte das 

suas lideranças passou a ocupar cargos públicos no governo, numa clara manifestação do 

fenômeno de cooptação que assola a base dos movimentos populares no Brasil. Assim, o 

Estado, ao absorver esses indivíduos, sob a argumentação de ter trazido o movimento social 

para dentro dele, impõe, em verdade, um forte mecanismo que facilita sobremaneira sua 

atuação contrária aos reais interesses sociais. Antigos delegados do orçamento democrático, 

lideranças dos movimentos sociais, representantes de ONGs, dentre outros sujeitos sociais, 

passaram a figurar no corpo de funcionários públicos, fato que enfraqueceu a resistência que 

articulavam outrora. 

 Interrogado sobre essa questão, um ex-integrante do MNLM e agora pertencente ao 

quadro funcional da Secretaria Municipal de Habitação, respondeu-nos: 

 

Eu vejo que estamos diante de uma nova possibilidade. Lutamos décadas e 

décadas para abrir espaço dentro do Estado. A sociedade brasileira é 

composta por legalistas. Se existe uma forma de assegurarmos as conquistas 

é a luta institucional, aqui dentro estamos cientes dos trâmites, das 

articulações, das possibilidades e limites da gestão. Aqui dentro podemos 

contribuir mais. Não se trata de abandonar a luta, trata-se de lutar de outra 

forma, com outras armas. Creio que o impulso explosivo dos movimentos 

sociais já cumpriu seu papel, abriu o espaço institucional. Agora é hora de 

concentrar esforços para nos apropriarmos definitivamente do Estado e 

seguir com as transformações sociais (Entrevistado 6, 04/07/2011). 
 

Estamos diante de uma fala que nos faz refletir sobre os riscos da cooptação, visto que 

a convicção com a qual o entrevistado reflete sobre as possibilidades de reversão das 

injustiças sociais através da luta institucional deve ser observada com reservas. Não se trata, 

como veremos no capítulo 3, de simplesmente ignorar as potencialidades da luta institucional. 

Em verdade, é preciso reconhecer que essa luta por dentro do Estado não elimina a 

necessidade de continuação e intensificação dos movimentos de ação direta.  

Opiniões como a transcrita acima tem gerado fissuras internas nos movimentos 

sociais. Registra-se, a título de exemplo do exposto acima, o caso do MNLM, um dos mais 

articulados movimentos de luta pela moradia do país, que: 

 

Devido ao conflito existente entre a coordenação local e a coordenação 

nacional, especialmente no que diz respeito à forma de atuação, o 
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movimento está sujeito ao risco de cooptação ideológica. Por outro lado, a 

parceria que vem sendo estabelecida nos últimos anos junto ao poder público 

têm resultado numa cisão entre os coordenadores que defendem a 

importância dessa parceria enquanto estratégia de garantir a inclusão social e 

àqueles que observam nessa parceria o risco de cooptação política uma vez 

que o movimento estaria na constante ameaça de não poder atuar de forma 

autônoma (SOUZA JÚNIOR, 2008, p. 267).  

  

Dessa forma, o contexto político das atuações estatais da atual gestão (prefeito 

Luciano Agra, pertencente ao mesmo grupo político do atual governador e ex-prefeito 

Ricardo Coutinho) revela-se bastante contraditório. Ao mesmo tempo em que assistimos 

intervenções no sentido de valorização do espaço público, melhorias infraestruturais na 

educação, enfrentamento de questões habitacionais a partir da aprovação de ZEIS, abertura de 

canais de interlocução entre sociedade civil e gestão, intervenções essas com um forte sentido 

progressista, visualizamos, também, manobras políticas, alterações legais e parcerias público-

privadas com ampla influência conservadora, favorecendo os grupos de grande capital da 

cidade.  

Esse “hibridismo”, também observado na escala nacional nas gestões de Luis Inácio 

Lula da Silva e de sua sucessora Dilma Rousseff, nos coloca diante da tarefa de reconhecer os 

limites desse momento político nacional e local. Mais do que isso, o que se impõe é analisar 

as raízes dessas sociabilidades cambiantes, o que certamente nos remeterá aos processos 

multiescalares, derivados da atual conjuntura capitalista global. 

Uma pista teórico-metodológica para o tratamento dessa questão foi fornecida por 

Corrêa (2011, p. 46). Ao discutir o papel das diferentes esferas estatais na estruturação das 

cidades, o referido autor afirma que: 

 

Essa multiplicidade de papeis também se efetiva na escala da rede urbana. 

Tanto nessa escala como na do espaço intraurbano estabelecem-se relações 

com outros agentes sociais, como empresas industriais e de consultoria, 

bancos, empreiterias, universidades e proprietários de terra. Nessas relações 

entram em jogo mecanismos de negociação, cooptação e clientelismo, aos 

quais a corrupção não é estranha. 

[...] Dada a complexidade da ação do Estado, envolvendo múltiplos papeis, 

com pesos distintos no tempo e no espaço, torna-se necessário que novos 

estudos sejam realizados, tanto nas esferas federal e estadual, como na 

municipal. Estas esferas ou escalas espaciais podem implicar diferentes 

ações que, no entanto, não devem estar desconectadas.  

  

É dentro desse contexto sociopolítico que ocorre o processo de implementação das 

Zonas Especiais de Interesse Social em João Pessoa. Como vimos, o Plano Diretor formulado 
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nos anos 1990 já dispunha, no artigo 32, sobre a definição de Zonas Especiais, destacando a 

existência de duas tipologias: Zonas Especiais de Interesse Social e Zonas Especiais de 

Preservação.  

No atual Plano Diretor, a redação do capítulo sobre as ZEIS se manteve praticamente 

inalterada, excetuando-se o aspecto evidenciado na tabela 6. Os artigos n° 34, 35, 36, 37 e 38 

estabelecem como deve ser a atuação do poder público para a implementação das mesmas:  

 

Art. 34 - O Poder Executivo deverá elaborar plano de urbanização para as 

Zonas Especiais de Interesse Social, que estabelecerá: 

I - padrões específicos para o parcelamento, uso e ocupação do solo e para as 

edificações; 

II - as formas de participação da iniciativa privada, em especial dos 

proprietários de terrenos, dos promotores imobiliários e das associações de 

moradores, na viabilização do empreendimento; 

III - a fixação de preços e forma de financiamento, transferência ou 

aquisição das unidades habitacionais a serem produzidas. 

 

Parágrafo único - Os proprietários de lotes ou glebas em Zonas Especiais de 

Interesse Social poderão apresentar propostas de plano de urbanização 

compatíveis com as diretrizes fornecidas pelo Poder Executivo. 

 

Art. 35 - O Poder Executivo, para promover a regularização fundiária nas 

Zonas Especiais de Interesse Social, poderá: 

I - utilizar a Concessão Real de Uso, quando o assentamento for sobre área 

pública Municipal, mediante lei específica; 

II - assegurar a prestação de serviço de assistência jurídica e técnica gratuita 

à população de baixa renda, para a promoção da Ação de Usucapião Urbano; 

III - promover as ações discriminatórias cabíveis, quando for o caso. 

§ 1° Em nenhum caso poderá ser utilizada a doação de imóveis. 

§ 2º A concessão de uso, não poderá ter prazo superior a 90 (noventa) anos, 

sendo transferível hereditariamente nos termos da lei civil. 

§ 3° Não será permitida a transferência para terceiro, da concessão real de 

uso, sem a prévia autorização da Prefeitura Municipal, ouvido o órgão 

responsável pela política de habitação do Município. 

§ 4° Não será deferida a uma mesma pessoa, mais de 01 (uma) concessão 

real de uso, a cada intervalo de 10 (dez) anos, salvo nos casos de permuta, 

devidamente autorizada pela Prefeitura Municipal, ouvido o órgão 

responsável pela política de habitação do Município. 

 

Art. 36 - Não são passíveis de urbanização e regularização fundiária as 

favelas, ou assentamentos assemelhados, localizados em áreas de uso 

público, nos seguintes casos: 

I - localizados sobre rede principal de água ou esgotos ou sob redes de alta 

tensão; 

II - localizados em área que apresente risco à segurança de seus ocupantes, 

constatado através de laudo técnico de órgão competente; 

III - localizados em área destinada à realização de obras de interesse 

coletivo, sobretudo nas áreas de praças e de equipamentos de uso 

institucional; 
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IV - existentes há menos de doze meses, contados a partir da publicação 

desta lei. 

 

Art. 37 - Depois de aprovado o plano de urbanização da Zona Especial de 

Interesse Social não será permitido o remembramento de lotes, exceto para a 

implantação de equipamentos comunitários públicos. 

 

Art. 38 - O Poder Executivo deverá encaminhar anualmente à Câmara 

Municipal, anexo à proposta orçamentária, programa de intervenção nas 

Zonas Especiais de Interesse Social, com indicação dos recursos 

correspondentes. 

 

Após a efetivação da base legal, através do Plano diretor, nos termos explicitados 

pelos artigos transcritos acima, iniciou-se o processo de implantação das ZEIS em João 

Pessoa. Para tanto, a PMJP contratou uma empresa de consultoria denominada Technum 

Consultoria LTDA, uma vez que o mapeamento necessário ao cadastramento das áreas 

passiveis de serem transformadas em ZEIS, realizado no primeiro Plano Diretor, apresentava 

inúmeras falhas e inconsistências, conforme observamos na fala de um técnico da prefeitura: 

 
As poligonais não apresentavam exatidão. Dessa forma existiam áreas que, 

notadamente, possuíam características de ZEIS e ficavam excluídas do 

mapeamento, e outras áreas que não podiam ser consideradas como tal e, no 

entanto, foram. Existia um problema ligado à excessiva fragmentação. As 

vezes, as ZEIS eram separadas por algumas ruas, ou seja, estavam muito 

próximas, e mesmo assim eram consideradas como ZEIS distintas, fato que 

demandaria dois processos de aprovação na câmara e no CDU, retardando o 

processo de implantação  (Entrevistado 7, 05/03/2012). 

  

Além da proximidade físico-territorial outros critérios foram utilizados para a 

redefinição das poligonais indicativas das ZEIS como similaridade socioeconômica e 

identidade sociocultural do moradores (PARAÍBA, 2007). Esse trabalho de reagrupamento 

reduziu o número de ZEIS a serem formalmente instituídas em João Pessoa de 117 (previstas 

no Plano Diretor de 1993) para 77 (previstas no atual Plano Diretor). 

De acordo com a PMJP (PARAÍBA, 2007, p. 11), os critérios utilizados para a 

reafirmação do status jurídico de ZEIS em uma determinada área são os seguintes: 

1) Ocupação da área originada há, pelo menos, doze anos; fato que evidencia o grau 

de consolidação do assentamento; 

2) Ausência ou precariedade infraestrutural (serviços públicos básicos como 

saneamento, luz elétrica, coleta de lixo, entre outros); 

3) Densidade habitacional elevada, considerada a partir de trinta residências por 

hectare; 
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4) Ausência de regularização fundiária; 

5) Nível de renda familiar cuja predominância não exceda três salários mínimos; 

6) Não estar localizada em áreas de risco como sob viadutos e/ou redes de alta tensão 

elétrica, sobre gasodutos, tubulações de água ou esgoto, em locais passíveis de deslizamento 

e/ou inundação etc.; 

7) Possuir padrões urbanísticos próprios e distintos do estabelecido nos códigos legais. 

 

De acordo com o Plano Diretor, uma vez identificadas as áreas passíveis de serem 

transformadas em ZEIS a partir do estabelecimento dos supracitados critérios, a prefeitura 

deve: 1) atuar de modo a manter as unidades habitacionais e equipamentos pré existentes, 

promovendo ações de melhorias urbanísticas na área; 2) assegurar o direto à permanência na 

área através de planos de regularização fundiária; 3) remanejar pessoas residentes em áreas de 

risco para um local situado o mais próximo possível do assentamento original, tendo sempre 

como fundamento o prévio consentimento dos moradores; 4) incorporar à área da ZEIS 

terrenos contíguos ociosos para o reassentamento das famílias removidas, combatendo, por 

tabela, a especulação imobiliária nos termos do Estatuto da Cidade; e, 5) assegurar a 

participação popular em todas as etapas de implantação das ZEIS, através de mecanismos de 

interlocução e incentivo ao diálogo. 

Uma vez que os critérios para a classificação das ZEIS foram estabelecidos e que as 

formas de atuação do poder público foram esclarecidas e regulamentadas por lei, iniciou-se o 

processo de reconhecimento das zonas. 

Sendo assim, as ZEIS em João Pessoa foram classificadas em 4 grupos distintos, 

explicitados na tabela abaixo: 

 

Tabela 6 - Grupos de ZEIS e suas características 

Grupo Características 

 

1 

Alto risco para a população. Pelo menos 30% da área do assentamento em situação de 

risco à saúde humana. 

 

2 

Médio risco para a população. Até 30% da área do assentamento em situação de risco à 

saúde humana. 

 

3 

Áreas de preservação ou conservação ambiental. Áreas de preservação permanente 

(APP) ou de fragilidade ambiental. 

 

4 

A Baixo risco para a população. Regularização fundiária no sentido amplo. 

B Baixo risco para a população. Regularização da situação fundiária (titularidade da 

posse dos terrenos) 

Fonte: PARAÍBA, 2007, adaptada pelo pesquisador, 2012.  
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 A categorização feita acima permitiu a elaboração de um plano de ação que considerou 

as peculiaridades sócio-espaciais das ZEIS. A tabela abaixo, por sua vez, quantifica as ZEIS a 

partir dos grupos aos quais as mesmas pertencem: 

 

Tabela 7 – Grupos de ZEIS e quantidade de assentamentos por grupo 

Classificação Número de Assentamentos 

Grupo 1 18 

Grupo 2 9 

Grupo 3  8 

Grupo 4 A 37 

Grupo 4 B 3 

Desconstituição 2 

TOTAL 77 

Fonte: PARAÍBA, 2007, adaptada pelo pesquisador, 2012. 

 

 Dessa forma, pode-se perceber, conforme aponta o gráfico 1 abaixo, que a maior parte 

das ZEIS em João Pessoa estão compreendidas no grupo 4: 

 

Gráfico 1 – Percentual de ZEIS por grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PARAÍBA (2007). 

  

 Essa classificação serviu para o poder público estabelecer uma escala de prioridades 

de ação, obedecendo a uma relação diretamente proporcional entre o risco para a população e 

a prioridade das ações governamentais. Teoricamente, quanto maior o risco presente na área, 

maior é a prioridade dispensada pela gestão municipal para a ocorrência de intervenções. As 

diretrizes que norteiam as intervenções também são determinadas pela classificação exposta 

acima (PARAÍBA, 2007). 

 A partir dos estudos realizados pela Tchnum foi formulada a minuta de lei do Plano de 

Regularização Fundiária das ZEIS de João Pessoa. Porém, a mesma não foi integralmente 
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aprovada pela Câmara Municipal, pois algumas ZEIS situam-se em áreas de interesse do 

capital imobiliário da cidade e sua presença pode diminuir o valor dos empreendimentos, já 

que uma vez estabelecidas, as ZEIS não podem ser removidas. Exemplos disso são as 

comunidades São Domingos e Rabo de Galo, situadas no Altiplano Cabo Branco, justamente 

em uma das áreas que oferecem o maior retorno ao capital imobiliário em João Pessoa 

atualmente. 

 Sendo assim, todas as 18 ZEIS aprovadas até o fechamento da presente pesquisa foram 

instituídas através de decretos ou da criação de lei específica pela Câmara Municipal e não 

integram, portanto, um plano instituído de forma mais abrangente, fato que coloca em risco a 

continuidade do processo em caso de mudança de perfil político das futuras gestões, o que nos 

leva a refletir que o processo de institucionalização das ZEIS em João Pessoa é uma política 

de gestão, mas não de Estado. 

 As ZEIS já efetivamente institucionalizadas, bem como os bairros onde estão situadas 

aparecem listados na tabela abaixo (os anexos 1 e 2 contém, respectivamente, alguns dos 

mapas das poligonais dessas ZEIS e algumas cópias das leis que as oficializaram).  

 

Tabela 8 - ZEIS institucionalizadas e bairros onde estão localizadas 

ZEIS Institucionalizadas Bairros onde estão Localizadas 

Timbó Bancários 

Terra do Nunca Roger 

Taipa e Nova Vida Costa e Silva 

Saturnino de Brito Trincheiras 

Porto do Capim Varadouro 

Padre Zé Padre Zé 

Ilha do Bispo (Polígonos 1,2 e 3) Ilha do Bispo 

Gramame Gramame 

Gervásio Maia Gramame 

Travessa Murilo Buarque Cristo Redentor 

Condomínio Residencial da Amizade Paratibe 

Condomínio Independência Paratibe 

Condomínio da Fraternidade Funcionários 

Citex João Paulo II 

Área A e B Jaguaribe Jaguaribe 

Alto do Mateus Alto do Mateus 

Alto do Céu Alto do Céu 

São Luis Bessa / Aeroclube 

Fonte: Departamento de geoprocessamento da PMJP, 2009, adaptado pelo pesquisador, 2012. 

  

Conforme já ressaltado nesta pesquisa, a primeira ZEIS instituída na cidade foi o 

conjunto Gervásio Maia. Trata-se do maior conjunto popular da cidade de João Pessoa desde 
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a construção do conjunto Mangabeira, com 1336 unidades habitacionais, situado no bairro de 

Gramame, porção sudoeste de João Pessoa. A construção do referido conjunto ocorreu em 

uma área definida como rural e, posteriormente, redefinida como urbana, através da 

transformação da mesma em ZEIS, por meio da lei n° 10.636, de 23 de Dezembro de 2005. 

 As unidades habitacionais construídas no Gervásio Maia (figuras 9 e 10) foram 

destinadas às pessoas de baixa renda, removidas de suas habitações em vários bairros da 

cidade, alguns dos quais muito distantes da área onde o referido conjunto foi instalado 

(LEITE, 2011). Exemplo disso foram as famílias retiradas das ruínas do prédio conhecido 

como Titanic, situado no bairro do Bessa (extremidade norte da cidade). Trata-se, portanto, de 

uma gestão com discurso inovador e velhas práticas, como a de deslocar para os arrabaldes da 

cidade, áreas geralmente desprezadas pelos empreendimentos imobiliários destinados à 

população de mais alto poder aquisitivo, as camadas sociais mais pobres, influenciado e 

reforçando o processo de segregação (RODRIGUES, 1994). 

 As críticas feitas ao conjunto não terminam na sua localização periférica e, portanto, 

distante do centro. O padrão arquitetônico das habitações e o processo de remoção das 

famílias de seus locais de origem também são alvo de inúmeras contestações. 

 Em uma palestra realizada em 2009, no II Seminário Nacional de Assistência Técnica 

para a lei federal n° 11.888/08 (que regulamenta a assistência técnica pública e gratuita para a 

construção de habitações de interesse social), promovido pelo Ministério das Cidades, o 

presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), José Virmond Suplicy Neto, utilizou o 

exemplo do conjunto Gervásio Maia como símbolo no que não deve ser feito em relação à 

produção de habitações populares. Segundo o mesmo: 

 

o que vemos é um caos da repetição com todas as casinhas iguais, o que 

representa um modelo ultrapassado, já que, além de quantidade, é preciso se 

preocupar em criar uma identidade visual e infraestrutura coletiva das 

cidades populares que se constroem no Brasil
30

.  

 

                                                 
30

 Disponível em:<http://www.iabrj.org.br/noticias/conjunto-gervasio-maia-em-joao-pessoa-um-mau-exemplo-

arquitetonico-diz-presidente-do-iab/>. Acesso em: 22 ago. 2011. 
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Figura 9 - Localização do conjunto Gervásio Maia 

 

Figura 10 – Vista panorâmica do conjunto Gervásio Maia 

Fonte: PARAÍBA, 2007. 

 

O processo de remoção das famílias transferidas para o conjunto revelou-se 

autoritário. Leite (2011) concluiu, através de entrevistas realizadas junto aos moradores, que o 

principal elemento motivador para a transferência de domicílio foi a concessão da casa 

própria. Dessa forma, a prefeitura impôs às famílias uma situação de “tudo ou nada” na 

 

FONTE: Google Earth, 2011. 
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medida em que a obtenção da casa própria foi condicionada à aceitação do longínquo 

Gervásio Maia como novo local de moradia, não deixando alternativa aos moradores. Os 

dissabores e inconvenientes da distância, como o encarecimento dos custos de transportes, 

foram suprimidos pela necessidade imediata de residir. Isso pode ser percebido na resignação 

dos discursos dos habitantes do referido conjunto que, ao falarem sobre a distância em relação 

aos seus postos de trabalho, utilizam expressões do tipo “a gente se acostuma” ou “o que 

importa é que somente aqui conseguimos a nossa casinha” (LEITE, 2011, p. 102). 

Villaça (2005) afirma que a noção de “distância” que permeia o imaginário das 

camadas mais pobres da população urbana brasileira é fruto de um processo multifacetário, 

caracterizado pelas as dificuldades de acesso a um transporte público satisfatório, pelos 

demorados deslocamentos espaço de residência – espaço de trabalho e por todos os obstáculos 

decorrentes da condição de habitabilidade. 

Em que pese o fato do conjunto Gervásio Maia ter sido dotado pela prefeitura de 

equipamentos públicos importantes como escolas, unidades de saúde, equipamentos de lazer, 

entre outros - fato que demonstra um perfil de atuação do poder público ligeiramente diferente 

do que se sucedeu nos anos 1960 e 1970 (durante as intervenções coordenadas pelo BNH) - 

no geral, as atuais práticas governamentais são decepcionantemente semelhantes àquelas tão 

contestadas pelos que clamam por uma cidade mais justa socialmente. 

O exemplo do conjunto Gervásio Maia foi sinteticamente resgatado não somente 

porque se trata da primeira Zona Especial de Interesse Social institucionalizada em João 

Pessoa, mas também por se tratar de um exemplo bem acabado do processo político de 

implantação das mesmas na cidade.  

Ao contrário do que ocorreu em Recife-PE, cidade na qual a regulamentação das ZEIS 

brotou de um intenso processo caracterizado pela mobilização social, com o agravante de ter 

ocorrido em meio a um contexto político ainda mais antidemocrático que o atual, na capital 

paraibana, o mesmo processo tem ocorrido de forma bastante heterônoma, traduzindo-se em 

ações pseudodemocráticas de uma gestão contraditória que mascara suas práticas através de 

seus discursos.  

Tal constatação nos leva a refletir sobre as reais possibilidades de gestões 

pretensamente esquerdistas, fazendo emergir o seguinte questionamento: qual são as reais 

possibilidades da luta intra-estatal? 

Uma das poucas ZEIS em que o processo de regulamentação registrou forte 

mobilização popular foi a Comunidade São Luis, cuja experiência será resgatada no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO 3  

 

AUTONOMIA, ESTADO E DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ESPACIAL: REFLEXÕES 

A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DA ZEIS SÃO LUIS 

 

 No presente capítulo, iremos tratar do processo de institucionalização da ZEIS São 

Luis, evidenciando as lutas, as conquistas, os avanços e os retrocessos desde o momento de 

sua transformação em ZEIS até hoje. Além disso, pretendemos aprofundar a fundamentação 

teórico-metodológica que norteia as reflexões empreendidas nesta pesquisa, fato que 

configura, desde já, um grande desafio: participar e contribuir na construção de um aporte 

teórico para a Geografia, a partir do horizonte político-filosófico da autonomia. Pretende-se, 

também, refletir em torno das questões levantadas no penúltimo parágrafo do capítulo 

anterior, qual seja: quais são as reais possibilidades da luta intra-estatal?  

 

3.1 ZEIS SÃO LUIS: UM PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO PECULIAR 

 

 Como foi evidenciado no capítulo precedente, o processo de institucionalização das 

ZEIS em João Pessoa ocorreu de forma verticalizada sem contemplar efetivamente a 

participação popular nos processos decisórios.  

Na maior parte das ZEIS já implementadas na cidade, a exemplo do que ocorreu no 

caso da ZEIS Gervásio Maia, o poder público simplesmente ignorou os clamores populares ou 

utilizou como instrumento de barganha questões elementares de sobrevivência como a 

habitação, fatos que revelam práticas não condizentes com o discurso propagandeado pelos 

canais de comunicação oficiais que explicitam uma “gestão participativa”.  

No caso da comunidade São Luis, as coisas ocorreram de forma substancialmente 

diferente. O processo de transformação da mesma em ZEIS iniciou-se no dia 07 de maio de 

2010 e foi concluído no dia 17 de maio do mesmo ano, sendo o mais rápido processo de 

regulamentação do referido dispositivo jurídico em João Pessoa. A rapidez do processo se deu 

em virtude da pressão popular sobre o Estado, uma vez que as condições de habitabilidade na 

comunidade foram duramente violentadas por ocasião do corte no fornecimento de energia 

elétrica promovido pela concessionária Energisa, no dia 07 de maio de 2010.  

A luta por energia elétrica na comunidade é bastante antiga, conforme podemos 

perceber na fala de um morador: 
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A energia aqui era muito fraca. Queimava televisão, geladeira. Aí eu botei 

um ofício para trazer uma posteação nova pra cá, que alumiasse melhor. Isso 

em 2000. O Engenheiro da SAELPA vei aqui, fez o projeto e ficamos 

esperando. Com 22 dias chegou os novos postes. Antes disso era poste de 

pau que a gente mesmo foi botando. Dos poste das SAELPA a gente puxava 

pra casa (Sr. Josino, 19/09/2011). 
 

A interrupção no fornecimento de energia gerou intensa mobilização popular, 

organizada por líderes comunitários e assessorada pelo Movimento Nacional de Luta pela 

Moradia e por um vereador. O Sr. Josino, um dos moradores mais envolvidos na mobilização, 

narrou assim o dia do corte de energia: 

 

[...] Naquele tempo a gente não pagava porque era no tempo da SAELPA. 

Era cheio de ‘gato’ e assim nós ia vivendo. Quando eles descobriram que 

aqui era cheio de gato vieram cortar. Foi o tempo que mudou pra 

Energisa... com um ano de Energisa eles vieram cortar. Cortaram a nossa 

energia porque a gente não pagava. Tá certo! Ninguém pode usar energia e 

não pagar! Mas a gente não pagava não era por gosto, era porque ninguém 

tinha dinheiro. O dia que vieram cortar foi uma coisa muito errada. Nem 

avisaram a gente. A comunidade é carente, mas é de respeito. Chegaram 

aqui cheio de razão, sem pedir permissão a ninguém e com mais de 30 

homens da polícia. Errado! Aqui não tem ladrão. Aqui não tem nenhum 

ladrão nessa comunidade! Como eu já lhe disse, esse tempo todo que eu to 

aqui ninguém nunca foi preso, nem nunca mataram ninguém aqui. Mesmo 

errado a gente deixou eles cortar porque aqui ninguém vai brigar com juiz 

(19/09/2011). 

   

 Arguido sobre o período em que ficaram sem energia, Sr. Josino respondeu: 

 

Nenhum dia! Foi eles indo embora nós pegamo umas escadas, compramo 

cabo e foi todo mundo ajudando e no final do dia já tava a maioria das casa 

com energia. Eu sei que isso é errado, mas a gente não tinha como ficar 

sem energia. Ia estragar as comidas nas geladeiras, ninguém ia poder ver 

sua televisão. Aí a gente resolveu do jeito que dava naquele dia 

(19/09/2011).   

 

 É interessante nos apoiarmos em Doimo (1995), pois a autora afirma que boa parte das 

ações populares diretas no Brasil deriva da luta por condições elementares de sobrevivência. 

Em geral, o poder público responde a essas aspirações com intimidação e truculência, 

valendo-se para isso da força do aparelho de Estado, sobretudo quando as ações populares se 

impõem ante os interesses do setor privado. No caso da comunidade São Luis, o corte de 

energia deveu-se aos esforços da concessionária de energia em combater o consumo 

clandestino de eletricidade e foi amparada em um parecer da Superintendência de 
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Desenvolvimento do Meio Ambiente (SUDEMA) que considerava a ocupação irregular e, 

portanto, impedida formalmente de receber ligações elétricas.  

A interrupção do fornecimento de luz elétrica na comunidade, garantida pela utilização 

da força policial, é um forte indicador dos conflitos decorrentes da luta pela sobrevivência dos 

mais pobres no Brasil. 

 O referido episódio demonstra, por outro lado, a capacidade de resistência e 

mobilização que emana das camadas populares quando as mesmas têm suas condições de 

sobrevivência mais elementares ameaçadas. O reestabelecimento do fornecimento de energia 

conseguido através de uma conjugação de esforços da própria comunidade, horas após o corte 

realizado pela Energisa, revela uma burla dos instrumentos sociais mais coercitivos e uma 

capacidade de reinvenção de suas próprias estruturas de sobrevivência dignas de registro.  

 Embora os moradores tivessem conseguido reestabelecer, mesmo que precariamente, o 

fornecimento de energia na comunidade, a situação de insegurança quanto à continuidade da 

oferta de luz elétrica persistia. Dessa forma, os moradores se mobilizaram para tentar 

regularizar a situação. Auxiliados pelo atual vereador Ubiratan Pereira de Oliveira (“Bira”), 

os moradores da São Luis protocolaram junto ao Conselho de Desenvolvimento Urbano um 

pedido de transformação da área em ZEIS, única solução jurídica possível para que a Energisa 

reestabelecesse a ligação elétrica. 

 Antes de prosseguirmos nossa explanação referente ao processo de implementação da 

ZEIS São Luis, é imperativo que se faça uma análise do CDU, considerando-o como uma 

instância de debates e decisões relativamente nova, na perspectiva de democratização da 

gestão governamental. 

 Numa análise abrangente sobre o surgimento dos conselhos gestores no Brasil, Gohn 

(2003, p. 83-84) afirma: 

 

De fato, os conselhos gestores foram a grande novidade nas políticas 

públicas ao longo dos anos. Com caráter interinstitucional, eles têm o papel 

de instrumento mediador na relação sociedade/Estado e estão inscritos nas 

Constituição de 1988, e em outras leis do país, na qualidade de instrumentos 

de expressão, representação e participação da população. Sabemos que essa 

Constituição adotou como princípio geral a cidadania e previu instrumentos 

concretos para a democracia participativa. Leis orgânicas específicas, Pós 

1988, passaram a regulamentar o direito constitucional à participação por 

meio de conselhos deliberativos, de composição partidária, entre 

representantes do poder executivo e de instituições da sociedade civil.   
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 Desde as prerrogativas abertas pela Constituição de 1988, um número crescente de 

instâncias decisórias colegiadas começou a surgir e as mesmas passaram a ser obrigatórias nos 

diversos níveis da esfera pública, seja ela federal, estadual ou municipal (GOHN, 2003). 

 Nesse sentido, Souza (2001, p. 359) afirma que: 

 

[...] os conselhos de desenvolvimento urbano são instâncias participativas 

referentes ao planejamento da cidade: definição, confecção e 

acompanhamento das implementação de políticas públicas e intervenções 

diversas, tais como plano diretores, políticas setoriais de transportes e meio 

ambiente, urbanização de favelas etc.  

  

Os conselhos gestores, de modo geral, e o CDU, de forma particular, são importantes 

porque originaram-se de lutas populares e da mobilização da sociedade civil durante o 

processo de redemocratização do país. Gohn (2003, p. 84) alerta para o fato de que: 

 

Por terem sido promulgados no contexto de uma avalanche de reformas de 

Estado, de caráter neoliberal, vários analistas e militantes dos movimentos 

sociais desacreditam dos conselhos enquanto possibilidade de participação 

real, ativa, esquecendo-se de que eles foram reivindicados e propostos pelos 

movimentos em passado recente. 

 

Dessa forma, os conselhos são, teoricamente, dotados de potencial para a transformação 

política, podendo viabilizar novas formas de implementação das políticas públicas e de 

tomadas de decisões. Essa nova institucionalidade política torna as instâncias decisórias mais 

sujeitas às pressões sociais e, assim, ampliam-se as possibilidades para a redefinição da 

relação Estado/sociedade, criando uma atmosfera favorável para relações menos heterônomas 

(GOHN, 2003). 

Por outro lado, para que os conselhos gestores funcionem nos termos estabelecidos no 

parágrafo acima, um caminho ainda longo está por ser trilhado. Questões cruciais quanto ao 

funcionamento dos referidos conselhos ainda precisam de maiores debates. A composição dos 

conselhos, questões ligadas à representatividade, paridade dos votantes, caráter deliberativo 

ou consultivo dos mesmos ainda merecem aprofundamento e amadurecimento (GOHN, 

2003). 

Em João Pessoa, o CDU existe a pouco mais de dez anos e sua atuação tem sido 

notada mais efetivamente a partir da atual gestão municipal. Apesar de recente, o referido 

conselho já promoveu alguns debates importantes relacionados às questões ambientais e 

infraestruturais da cidade. No que tange às questões sociais, essa instância compõe, 

juntamente com a Prefeitura e a Câmara Municipal, a estrutura decisória mais importante para 
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a aprovação das ZEIS, uma vez que as mesmas tem que ser submetidas ao seu crivo, a 

exemplo do que ocorreu com a comunidade São Luis.  

Foram necessárias duas sessões no CDU para que os moradores conseguissem essa 

conquista. A primeira reunião, realizada no dia 12/05/2010, teve a presença massiva dos 

moradores da comunidade na plenária, mas não culminou com a transformação da mesma em 

ZEIS, pois foram apontados alguns entraves técnicos e jurídicos que demandavam maiores 

esclarecimentos, a saber: os mapas disponíveis no dia da reunião não eram precisos; havia 

uma incerteza quanto à possibilidade real de implantação de uma ZEIS já que a área, situada 

às margens do rio Jaguaribe, é de proteção ambiental; sobreposição de legislações federais, 

estaduais e municipais
31

. 

 Em meio ao contexto de pressão popular exercido pela comunidade, a presidente do 

CDU na época, Estelizabel Bezerra de Souza, proferiu a seguinte fala: 

 

[...] A Energisa, com interesse econômico, está promovendo o desligamento 

da luz e criando um ambiente de pressão social, fazendo com que a 

prefeitura corra para solucionar os óbices à regularização das comunidades a 

fim de permitir a instalação de medidores de energia. O que estamos fazendo 

agora é algo denominado de biótica, escolher o dano menor. Diante dessa 

situação não podemos dizer não a mais de 200 famílias que estão precisando 

desse benefício. O encaminhamento que vai viabilizar um dos eixos é o 

acesso a energia regular, por meio da transformação da comunidade São 

Luis em ZEIS. Concordamos com o que foi posto aqui a respeito dos dados, 

mas que foi pela proeminência do caso que não nos possibilitou reunir todos 

os elementos, o que nos prontificamos a fazer para a próxima reunião
32

.   

  

Na segunda reunião, realizada no dia 17/05/2010, os moradores da São Luis, que mais 

uma vez acompanharam a plenária em grande número, obtiveram a vitória. Depois de mais de 

duas horas de esclarecimentos e discussões, foi aprovada, por 6 votos favoráveis e 2 

contrários, a Zonas Especial de Interesse Social São Luis. O líder comunitário Sr. Josino 

descreveu suas percepções sobre o ocorrido em entrevista transcrita a seguir: 

 

Nós ganhamo a energia de volta foi na base de uma votação. Essa votação 

nós ganhamos de seis a dois. Agora, quem foi que votou a favor da 

comunidade? Foi Estelizabel. Ela é que deu a força maior para nós. Por que 

a gente só podia assistir a votação, quem votava mesmo era os ‘maioral’, os 

pequenos não podiam votar. Aí a Energisa foi obrigada a botar a energia de 

novo. Hoje a gente tem energia e tem os medidor. Quase todo mundo paga 

                                                 
31

 Dados extraídos da ata da 130ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento Urbano, de 12 de maio de 

2012, cuja cópia corresponde ao anexo 3 dessa pesquisa. 
32

 Dados extraídos da ata da 130ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento Urbano de 12 de maio de 

2012, cuja cópia corresponde ao anexo 3 dessa pesquisa. 
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energia aqui. Ainda tem uns gato aqui e acolá mas a maioria paga 

(19/09/2011).   

 

 Nascida das necessidades mais elementares de sobrevivência, a experiência de 

implantação da ZEIS São Luis é uma exceção de participação e mobilização popular em meio 

a um contexto em que, na maioria das vezes, as decisões governamentais não primam pelo 

respeito à vontade dos sujeitos sociais. Percebemos, em algumas entrevistas, que essa 

“vitória” promoveu uma melhora na autoestima coletiva da comunidade, como podemos 

observar na fala de um morador transcrita a seguir: 

 

Eles tentaram tirar nossa energia. Mas a comunidade se uniu e nós 

conseguimos a energia de volta. Isso mostrou que se a gente se unir pra 

outras coisas a gente consegue mais coisas boas aqui pra comunidade. 

Ninguém aqui queria viver de gato na energia, vivia porque era o jeito. 

Agora todo mundo paga sua energia, ninguém deve nada pra Energisa e 

vamos seguindo aqui nossa vida (Sr. Paulo Firmino, 19/09/2011). 

 

 
  

Figura 11 - Medidores de energia instalados pela concessionária de energia na comunidade 

 

FONTE: Tirada pelo pesquisador em outubro de 2011. 
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Figura 12 - Medidor de energia instalado na margem do rio Jaguaribe 

FONTE: Tirada pelo pesquisador em outubro de 2011. 

 

Reconhecida por lei específica, a comunidade São Luis, assim como as demais ZEIS 

já oficializadas em João Pessoa, passou a ser considerada, ao menos do ponto de vista 

jurídico, como parte integrante da cidade e, assim, merecedora de especial atenção no que 

tange ao provimento de infraestruturas capazes de melhorar substancialmente a qualidade de 

vida de sua população. 

Os questionamentos que se impõem, a partir de então, são os seguintes: quais foram as 

melhorias realizadas na área passados dois anos de sua transformação em ZEIS? Até que 

ponto a condição jurídica de ZEIS favoreceu a reversão do quadro de segregação sócio-

espacial constatado na área? 

 

3.2 ZEIS SÃO LUIS: PROGRESSOS, ESTAGNAÇÃO E RETROCESSOS 

 

 A comunidade São Luis foi classificada como de médio risco para a população, fato 

que a coloca numa escala secundária de prioridade em relação às intervenções do poder 

público. 
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 Após sua transformação em ZEIS e o reestabelecimento da energia elétrica, em maio 

de 2010, foi concebido pela Prefeitura Municipal um prognóstico de intervenções no qual 

constavam os seguintes objetivos: 1) priorizar, quando forem realizadas as adequações 

urbanísticas, projetos de calçamento e saneamento básico e complementação da rede de 

iluminação pública; 2) estudo para remoção das famílias residentes a menos de 15 metros das 

margens dos rios; 3) estabelecer diálogos com a Prefeitura Municipal de Cabedelo para a 

busca de soluções consensuais, já que se trata de uma área limítrofe e o reassentamento das 

famílias removidas das margens dos rios pode exigir áreas do município vizinho; e, 4) definir 

mecanismos de fiscalização contra ações de aterro, desenvolvendo intervenções que 

considerem o fato de que a área se situa em uma zona de proteção ambiental. 

 

Figura 13 - Comunidade São Luis: prognóstico de intervenções 

Fonte: PARAÍBA, 2007, adaptado pelo pesquisador, 2012. 
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 Os trabalhos de campo que realizamos na área permitiram a constatação de progressos, 

estagnação e retrocessos no que tange à reversão do quadro de segregação sócio-espacial da 

área. Para efeito de organização das ideias, as análises realizadas fundamentaram-se nos 

seguintes aspectos: melhorias urbanísticas; dotação de equipamentos públicos; e, formas de 

participação da comunidade na resolução dos seus problemas. 

 Passados mais de dois anos da transformação da comunidade em ZEIS, as melhorias 

urbanísticas ainda não ocorreram e o quadro da área é de total estagnação. A despeito da 

regularização do fornecimento de energia, as demais intervenções urbanísticas ainda não tem 

previsão de início.  

A promessa de remoção das famílias da área de risco e, junto com ela, a de uma casa 

própria, produz um misto de insegurança e ansiedade nas pessoas, conforme podemos 

perceber na fala do Sr. José Antônio, morador da comunidade: 

 

O Josino disse há muito tempo que vai ter uma reunião pra decidir pra onde 

a gente vai. Falaram que o povo que mora aqui mais na beira do rio vai ter 

que sair e disseram que tão construindo um conjunto perto do Almeidão para 

nós. Eu já ouvi uma conversa de que estão tentando arrumar um terreno aqui 

pelo Bessa mesmo, já que a maioria das pessoas trabalham por aqui mesmo. 

Seria até melhor. Eu mesmo, onde me derem a casa eu vou. Eu pago 200 

reais de aluguel nessa casinha, se eu me livrar desse aluguel melhora minha 

vida. Mas ninguém vem aqui dizer a gente o que vai acontecer. A gente fica 

sabendo através de dona France e de seu Josino. Se o povo mesmo da 

prefeitura desse uma passada aqui pra explicar seria melhor (19/11/2011).  

     

A reforma e readequação das unidades habitacionais situadas na área, também não 

foram iniciadas. Assim, a precariedade habitacional ainda é perceptível em todas as unidades 

residenciais da comunidade.  

Não é apenas no setor habitacional que as reformas urbanísticas não ocorreram. As 

promessas de implantação do saneamento básico, da regularização dos arruamentos e do 

serviço de coleta de lixo também não se concretizaram, alimentando o sentimento de 

descrédito popular nas instituições, conforme se observa na fala de outro morador: 

  

Isso aqui na comunidade é velho. Faz muito tempo que eu vejo político 

dizendo que as coisas vão mudar por aqui. Até agora eu não vi muita coisa 

mudar não. Até mesmo com esse prefeito que todo mundo diz que é ótimo 

eu não vejo bondade dele aqui na São Luis. Pode ser bom pros ricos, mas 

pros pobres eu não vejo grandes coisas não (Sr. José Carlos, 19/09/2011).   
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  Quanto às intervenções que visam minimizar os impactos das constantes inundações, 

apenas algumas dragagens foram realizadas, porém, o avanço dos aterros produzidos por 

alguns habitantes da comunidade continua a alimentar o quadro de risco e insalubridade 

ambiental. 

Alguns equipamentos públicos, há muito reivindicados pela comunidade, foram 

construídos pelo poder público municipal, fato que representa um relativo progresso no 

processo de inclusão da população.  

O principal desses equipamentos foi o Centro de Referência em Educação Infantil 

(CREI) Professora Antonieta Aranha de Macedo (Figura 14). Situada nas imediações da 

comunidade São Luis, a creche fornece educação básica para cerca de duzentas crianças, a 

maioria delas residente na comunidade, dispondo, inclusive, de um berçário, fato que auxilia 

as mães de família, permitindo-as trabalhar durante o dia. 

 

Figura 14 - Fachada da escola Antonieta Aranha de Macedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Tirada pelo pesquisador em outubro de 2011. 

 

 

A importância do equipamento citado acima foi traduzida nas palavras de uma 

moradora da comunidade: 

 

Era um problema porque a gente tinha que trabalhar e não tinha onde deixar 

as crianças. Quando construíram a creche melhorou um bocado. Ela é aqui 

bem pertinho, andando mesmo a gente vai, podemos deixar as crianças lá 

tranquilo que no final da tarde quando voltamos do trabalho elas estão 
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alimentadas, bem arrumadas. Se tiver alguma doença as pessoas de lá 

mesmo avisam. Eu mesma não teria onde deixar meus dois filhos se não 

fosse essa creche! (Sra. France, 19/09/2011). 
 

A promessa de construção de um centro comunitário não se materializou. As reuniões 

que servem de base para o encaminhamento das reivindicações da comunidade são realizadas 

em uma igreja próxima. A falta de um espaço adequado para reuniões tem dificultado a 

articulação política entre os líderes comunitários e o restante da população, fato que impacta 

negativamente nas formas de participação da comunidade. 

   O Estatuto da Cidade e o Plano Diretor de João Pessoa preveem a implantação de 

mecanismos de participação popular nas áreas transformadas em ZEIS. Em João Pessoa, a 

principal forma de diálogo entre a gestão estatal e a população é o orçamento democrático. 

 O orçamento público é um dos mais importantes dispositivos de organização da vida 

social, pois, orienta as despesas estatais relacionadas a setores básicos da sociedade como a 

educação, saúde, cultura, lazer, entre outros (SOUZA, 2001). Seu surgimento ocorreu na 

Inglaterra, no final do século XIX, tendo como função básica o disciplinamento das finanças 

públicas (SOUZA, 2001).  

 Entre as décadas de 1930 e 1960, o orçamento público: 

 

Experimentou transformações técnicas e conceituais dignas de nota. Esse foi 

precisamente o momento de consolidação da racionalização administrativa, 

em que o Estado, confrontado com demandas cada vez maiores e mais 

complexas, buscou lançar mão de uma gestão científica dos negócios 

públicos. Sob o ângulo político filosófico, o enfoque burocrático-racionalista 

assenta-se, em última instância, sobre a premissa de que a máquina 

administrativa do Estado possui a seu serviço especialistas competentes, 

selecionados de acordo com mérito e probidade, sendo capazes de agir 

racionalmente e estando, portanto, aptos a deliberar, pensando no bem 

comum com os melhores critérios técnicos de julgamento e avaliação 

(SOUZA, 2001, p. 339-340).    
  

 A concepção de orçamento exposta acima está amparada na própria ideia de 

democracia representativa, na qual a eleição dos “representantes do povo”, legitimadas pelas 

votações, seriam provas incontestes da capacidade dos planejadores de tomar decisões para o 

“bem comum”. 

 Concebidas dentro do Estado e sem a efetiva participação popular, as formas mais 

tradicionais de orçamento público possuem um forte conteúdo conservador. Na contramão 

desse mencionado conservadorismo, surgiu o orçamento participativo. Dessa forma, as formas 
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tradicionais de orçamento inseridas nos marcos do pensamento e práticas conservadoras são 

encaradas como: 

 

[...] algo puramente técnico, um instrumento de gestão econômica 

politicamente neutro, quando, na verdade, ele possui um imenso conteúdo 

político, uma vez que se trata de decidir sobre fins, e não apenas sobre a 

otimização dos meios: isto é, trata-se de gerir os recursos públicos que serão 

investidos (ou não) para satisfazer as necessidades da população (SOUZA, 

2001, p. 342).  

 

 Por outro lado, o orçamento participativo: 

 

Busca repolitizar o orçamento [...] Não no sentido original de controle do 

governos (sentido absorvido pela lógica despolitizadora do tecnocratismo), 

mas sim no sentido de um controle direto e efetivo da administração pela 

sociedade civil, ao mesmo tempo em que a população se beneficia político-

pedagogicamente. Muito mais que os orçamentos convencionais, os 

orçamentos participativos devem ser entendidos não como um assunto “para 

economistas”, mas como um objeto interdisciplinar (ou transdisciplinar), por 

envolver aspectos que vão de estratégias para facilitar e promover a 

participação do maior número de cidadãos a uma necessária preocupação 

com a dimensão espacial do processo orçamentário. Em última análise, sob o 

ângulo propriamente político, o orçamento participativo, naturalmente, é até 

muito mais que um objeto interdisciplinar, já que não se trata de assunto para 

especialistas, mas de deliberação coletiva (SOUZA, 2001, p. 342-343). 

 

 

 A experiência brasileira com orçamentos participativos iniciou-se ainda no final dos 

anos 1970. Cidade como Lages (SC), Pelotas (RS), Piracicaba (SP) e Diadema (SP) 

vivenciaram, entre o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, algumas experiências de 

implantação, mesmo que insipiente, dos orçamentos participativos. Porém, a experiência mais 

importante no contexto dos orçamentos participativos foi que se sucedeu em Porto Alegre 

(RS), dado o grande nível de envolvimento popular no processo (SOUZA, 2001). 

 A partir da formulação da nova Constituição e de seus desdobramentos, o orçamento 

participativo passou a ser disseminado como a mais importante forma de participação 

sociopolítica na gestão urbana (MARICATO, 2011). 

 O orçamento participativo consiste em uma abertura dentro do aparelho de Estado que 

permite à população participar dos processos decisórios relacionados à aplicação dos 

investimentos públicos e, assim, ver contempladas as suas maiores aspirações (SOUZA, 

2006). 

 Em João Pessoa, o referido modelo de orçamento foi implantado a partir de 2005, 

dentro da gestão do prefeito Ricardo Coutinho. O discurso estatal alude para o fortalecimento 
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do poder local, através da ampliação das possibilidades de participação da população no 

controle das contas e investimentos públicos, fortalecendo a democracia. 

 A cidade foi dividida em quatorze regiões orçamentárias compostas por bairros e 

ZEIS. A comunidade São Luis está inserida na primeira região orçamentária, juntamente com 

os bairros do Aeroclube, Jardim Oceania, Manaíra, São José, Comunidade São Gabriel, 

Comunidade São Mateus, Travessa Washington Luis, Chatuba, Jardim Luna, Brisamar e João 

Agripino. 

 A estrutura organizacional do orçamento democrático de João Pessoa conta com 

funcionários do Estado (técnicos, ouvidores, pesquisadores, articuladores etc.) e com 

representantes dos bairros (delegados), selecionados a partir da liderança e credibilidade que 

gozam junto à população dos bairros e comunidades as quais pertencem.  

 No caso da comunidade São Luis são dois delegados. Em entrevista, um deles 

manifestou sua opinião sobre a importância do orçamento democrático: 

 

Eu só vi a comunidade melhorar depois do orçamento democrático. Toda 

obra que você ver aqui dentro do Bessa e perto da comunidade nós 

conseguimos através do orçamento democrático. Lembra da creche que lhe 

falei? Pronto, ela foi conseguida a partir do orçamento. Primeiro foi a praça 

do Cajú, depois a reforma da feira e, em terceiro lugar, veio a nossa creche. 

A gente como delegado tem direito a pedir as obras que a comunidade está 

precisando e tem mais, os secretários estão lá para ouvir a gente, a gente 

pede as coisas diretamente a eles (Sra. France, 19/09/2011).      

  

 A participação popular no orçamento democrático se inicia com o trabalho dos 

delegados. Eles são encarregados de transitar pela comunidade ou bairro em que residem e 

coletar opiniões dos moradores acerca das prioridades de investimentos para seu local de 

moradia. O poder público se encarrega, também, dessa mobilização ao anunciar (através de 

veículos de propaganda sonora) as datas das plenárias e divulgar cartilhas informativas sobre 

a importância do referido instrumento (Anexo 4).  

 Na comunidade São Luis, esse processo de mobilização tem se revelado difícil na 

visão dos delegados a ela pertencentes. Os mesmos reclamam da falta de envolvimento da 

população na perspectiva de resolução de suas demandas mais urgentes. Segundo um deles: 

 

É difícil trabalhar na comunidade. Quando vem o carro pegar o povo aqui 

pra ir nas reunião poucos vão fora os delegados. Quando eu volto da reunião 

tenho que ir de casa em casa dizendo o que aconteceu porque ninguém se 

interessa de ir atrás. Isso acontece porque muitos deles acha que não muda 

nada, não tem fé. Olhe, comunidade já tem esse nome porque é difícil 

entender o povo (Sr. Josino, 19/09/2011) 
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 O contato com os moradores da comunidade São Luis permitiu a constatação dos 

elementos levantados na fala transcrita acima e o acréscimo de algumas outras situações que 

dificultam a articulação dentro da comunidade, percebidas na fala transcrita a seguir: 

 

Olhe, o que eu tenho a lhe dizer sobre o orçamento democrático é que eu sei 

que ele existe e só isso. Não sei como funciona, nem para que serve. Agora 

eu não vou lhe dizer que já fui nas reuniões para me informar porque a gente 

trabalha o dia todo e em trabalhos pesados como eu que sou pedreiro. Passo 

o dia na obra, trabalhando duro, chego em casa cansado só quero assistir 

uma televisão e dormir porque no outro dia tem trabalho de novo. E tem 

mais, eu acho que eles só faz enganar o povo. Aqui dentro da comunidade 

você não vê é nada de melhor. Prometeram as casas novas pro povo que vive 

na beira do rio em 2010 e cadê? Isso faz com que eu e outros que tenha por 

aqui nem se interesse. O Josino, a France e outros que vão sempre são 

pessoas boas, trabalhadoras pela comunidade, mas os políticos é que não 

resolvem nada para os pobres (Sr. José Antônio, 19/09/2011). 

 

  Essa fala contrasta com a ideia positiva que os delegados do orçamento democrático 

pertencentes à comunidade São Luis fazem do mesmo. Eles insistem na importância do 

referido dispositivo, alegando que “a comunidade melhorou” e “ainda vai melhorar mais”, 

porém, “ninguém pode resolver os problemas todos de uma vez”. 

 A contraposição dessas opiniões nos fez refletir sobre o alcance verdadeiro do 

orçamento democrático e sua capacidade de sensibilizar as pessoas em um país que, por 

razões mais que compreensíveis, não goza de credibilidade em suas relações institucionais 

com a sociedade. No caso específico da comunidade São Luis, não percebemos nenhum tipo 

de conflito significativo entre os moradores e as lideranças comunitárias, fato que nos faz 

colocar ainda mais na conta do Estado essa relativa desmobilização da população em torno do 

orçamento democrático. 

 Objetivando conhecer mais profundamente a articulação Estado/comunidade São Luis, 

acompanhamos várias plenárias do orçamento democrático da Primeira Região Orçamentária 

de João Pessoa, realizadas periodicamente durante o ano de 2011 e início de 2012. As 

experiências vivenciadas junto aos sujeitos sociais em seu embate com o Estado e as reflexões 

por elas ensejadas serão expostas nas próximas linhas. 

 As plenárias do orçamento democrático da Primeira Região Orçamentária mais 

marcantes foram, certamente, as que ocorreram no mês de setembro de 2011, dado o nível de 

conflito evidenciado entre a institucionalidade estatal e o povo. Estivemos presente em uma 

delas, realizada no dia 20/09/2011, na Escola Estadual Alice Carneiro, situada no bairro de 

Manaíra.  



139 

 A referida reunião começou com enorme atraso provocado pelos representantes do 

poder público. Isso nos permitiu conversar com lideranças comunitárias de vários bairros e 

um aspecto ficou evidente: os diálogos revelaram um relativo desconhecimento por parte dos 

delegados no que tange às temáticas a serem tratadas na plenária. Disseminou-se, 

equivocadamente, na comunidade São José que o tema tratado seria o das intervenções 

realizadas pelo governo federal na área
33

 previstas pelo Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), fato que somente iria ocorrer duas semanas depois. O resultado desse 

desencontro de informações resultou na presença de um grande número de pessoas oriundas 

do bairro na plenária em questão. Quando a notícia foi desmentida, os moradores do São José 

foram embora, restando apenas os delegados, confirmando, talvez, a impressão de Doimo 

(1995) sobre o fato de que as lutas sociais no Brasil sensibilizam mais a população quando 

estas se dão em torno de necessidades fundamentais de sobrevivência. 

 Na pauta do dia, constavam os seguintes itens supostamente
34

 eleitos como prioridades 

para a região pelos moradores (ordenados aqui a partir do número de votos recebidos): 1) 

geração de emprego e renda; 2) saúde; e, 3) educação (Anexo 5). Para responder aos reclames 

da população, estiveram presentes na plenária os secretários de ação social, saúde e educação 

do município. 

 A assimetria das relações políticas entre o Estado e o povo ficou evidenciada em 

vários aspectos da estrutura organizacional da plenária. Em primeiro lugar, o tempo destinado 

à exposição das ideias era de 15 a 20 minutos para os secretários e de 2 a 3 minutos para os 

representantes dos bairros e comunidades, fato que compromete o debate. Em segundo lugar, 

o coordenador da mesa permitia aos secretários réplicas e tréplicas para o esclarecimento das 

questões, enquanto os delegados possuíam direito a apenas uma intervenção. 

 Os representantes da gestão municipal insistiram, a despeito da motivação da plenária 

ser o esclarecimento quanto ao que vai ser feito nos bairros acerca dos itens elencados como 

prioridades, em propagandear as ações já concretizadas pela gestão municipal, fato que 

evidenciou uma forte apropriação eleitoreira de uma espaço que deveria servir ao debate de 

propostas sociais concretas, nos termos explicitados pela vontade do povo. 

                                                 
33

 O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), implementado pelo governo federal em várias cidades 

brasileiras, consiste em intervenções infraestruturais para promoção do desenvolvimento econômico e social do 

país. No caso do bairro São José, uma das comunidades mais pobres de João Pessoa, as intervenções estatais 

previstas prometem uma grande reestruturação habitacional, com remoção e reconstrução de unidades 

habitacionais, fato que tem deixado os moradores da área apreensivos quanto aos seus destinos. 
34

 A expressão supostamente foi aqui aplicada em razão do fato de que muitos dos presentes na plenária 

alegaram desconhecer o processo de votação na base da comunidade que listou os referidos itens como 

prioridades de investimento. 
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 Outro aspecto digno de nota foi: mesmo com o pouco tempo destinado à fala dos 

delegados comunitários, ocorreu, em vários momentos, a negação do discurso estatal como, 

por exemplo, na fala transcrita a seguir, proferida por um delegado comunitário pertencente 

ao quadro da comunidade São José: 

 

Isso que você acaba de dizer sobre as escolas que cercam o bairro é mentira. 

Meu sobrinho estuda lá desde ano passado e falta a farda, a merenda e os 

livros. E não acontece só com ele. Outra mentira que os senhores disseram 

foi sobre a participação da população no PAC. A população não sabe o que 

vai acontecer com suas casas, não foi consultada sobre as mudanças que vão 

acontecer lá e ninguém ta sabendo de nada. Como é que vocês querem 

mudar a vida de tanta gente sem nem ao menos saber o que eles pensam 

disso. Esse povo que estava aqui e foi embora, essa multidão, não sabia de 

nada sobre o PAC e por isso vieram. Eu não concordo com o que vocês 

disseram sobre a participação do povo.     
  

Esse contato direto entre gestores e população possibilita uma redução da distância 

entre o povo e o aparelho de Estado, tornando esse último mais suscetível às pressões sociais. 

Nesse sentido, o orçamento democrático de João Pessoa, em que pese às problemáticas 

expostas, pode ser encarado positivamente. 

Souza (2006), ao discorrer sobre os limites do orçamento participativo, tomando por 

base a experiência porto-alegrense, elenca uma série de problemas que também podem ser 

obsevados na realidade de João Pessoa, de acordo com o que pudemos acompanhar. 

Os delegados do orçamento participativo não deveriam depender de esclarecimentos 

técnicos realizados, exclusivamente, por membros da Prefeitura. Tampouco, as plenárias 

deveriam ser presididas, unicamente, por representantes do poder público, fatos que podem 

comprometer a autonomia dos processos decisórios. Nas plenárias que presenciamos 

percebemos uma série de discursos visivelmente contaminados pelas opiniões dos técnicos e 

coordenadores da prefeitura. 

Alguns delegados que representam a sociedade civil, e esse é o caso da comunidade 

São Luis, em que pese seu esforço e dedicação, não possuem qualificação para tal. Dessa 

forma, fica latente a necessidade de investir em capacitação dos delegados e conselheiros do 

orçamento participativo. Quanto aos delegados, ressaltamos, também, a necessidade de 

orientação para que se obtenha o máximo de fidelidade possível entre as deliberações dos 

representantes e as aspirações de sua base, a fim de se evitar uma espécie de 

“(neo)caciquismo” no interior do processo, como pesquisou Souza (2006).  

Outro obstáculo a ser superado na realidade de João Pessoa é a desarticulação entre o 

planejamento urbano e a gestão orçamentária. 
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As decisões do planejamento e da gestão orçamentários não podem ignorar 

os planos diretores e demais documentos de referência elaborados sob a 

égide do planejamento urbano. E, se esses documentos hão de ser preparados 

participativamente, e se o planejamento urbano não pode, por seu turno, ser 

pensado à revelia do planejamento das despesas municipais, então é lógico 

que as duas instâncias participativas, a do planejamento e a da gestão 

orçamentária, precisam se entrosar (SOUZA, 2006, p. 257).   

 

Registra-se, como obstáculo para a atuação dos sujeitos sociais nos processos de 

participação orçamentária, o fato de que a cidade e as leis que a regem são demasiadamente 

complexas, demandando, assim, uma forte dose de pedagogia urbana, nos termos 

explicitados por Souza (2006). 

O exposto nesse item deixa claro os entraves ao processo de participação popular das 

pessoas residentes em comunidades pobres. Não podemos afirmar, portanto, que a 

transformação das mesmas em ZEIS tenha resultado na efetivação das formas de participação 

popular, sobretudo no que tange ao orçamento democrático. Esse é um desafio cujo 

enfrentamento encontra-se em um estágio inicial, situação que demanda atenção do 

pensamento crítico para as possibilidades de cooperação com os sujeitos sociais.     

 

3.3 DA FILOSOFIA DA AUTONOMIA À GEOGRAFIA AUTONOMISTA: UMA 

DISCUSSÃO CONCEITUAL PRELIMINAR 

 

O universo teórico do que denominamos Teoria Social Crítica abriga uma enorme 

diversidade de tendências e correntes de pensamento de várias áreas do saber que, há algum 

tempo, contribuem, significativamente, com a edificação de propostas alternativas ao status 

quo capitalista. Desde que restrinjamos essa denominação às linhas de pensamento que 

realmente a mereçam (uma vez que muitas vertentes pretensamente críticas não chegam a 

romper efetivamente com o status quo), podemos identificar um objetivo comum a todas elas: 

a transformação radical da sociedade, com erradicação das injustiças sociais. Se, por um 

lado, existe certa clareza do objetivo final a ser alcançado, por outro, os caminhos a serem 

trilhados para a realização desse fim são motivo de debates efervescentes e acalorados no 

mundo acadêmico e na militância política.  

A Geografia, integrando o conjunto das chamadas ciências sociais, não permanece 

apática a todo esse movimento e, ao incorporar mais efetivamente as discussões relativas à 

dimensão espacial da sociedade, produz uma gama de conhecimentos que contribuem de 

forma seminal com o avanço da teoria social crítica. 
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 Em primeiro lugar, cumpra-se a tarefa de deixar claro que estamos tratando de uma 

proposta teórica relativamente recente em sua abordagem geográfica e que, portanto, se a 

presente exposição parecer, em alguns aspectos, um tanto lacunar, estaremos, ainda assim, 

dentro de uma normalidade, uma vez que se trata de um projeto que tem bases teóricas ainda 

por serem construídas e lapidadas, sobretudo no que tange à operacionalização prática da 

referida proposta. 

 O princípio da autonomia se insere no universo do pensamento libertário que, por sua 

vez, compreende uma multiplicidade de correntes e perspectivas, do anarquismo clássico ao 

autonomismo. O que elas têm em comum é, sobretudo, a objeção simultânea ao status quo 

capitalista (incluindo aí todo o conjunto de opressões constantemente reproduzidas em nossas 

sociedades: exploração de classe, racismo, patriarcalismo etc.) e ao “socialismo” burocrático e 

seus pressupostos autoritários (SOUZA, 2006). 

 O principal articulador da filosofia autonomista é o filósofo Cornelius Castoriadis, 

nascido em Istambul no ano de 1922, residiu na França desde 1945, até o dia de sua morte, em 

1997. Com formações na área de Direito, Economia e Filosofia, o referido filósofo escreveu 

textos que abarcavam temas diversos ligados à Psicanálise, Linguística e, obviamente, 

Filosofia. Sua grande obra denominada A Instituição Imaginária da Sociedade o tornou 

reconhecido internacionalmente como um dos mais importantes pensadores do século XX 

(SOUZA, 2006). 

 Conforme afirma Souza (2006), a expressão autonomia advém do grego autos, que 

significa o próprio, e nómos, que quer dizer lei. Autonomia significa, portanto, “dar-se a sua 

própria lei”. Na prática, isso significa “tomar nas mãos o próprio destino: liberdade política e 

percepção da história como criação. A autonomia é o contrário de paternalismo, de tutela.” 

(SOUZA, 2006, p. 69). Sendo assim, a situação oposta à autonomia é a heteronomia, situação 

na qual as leis são impostas por instâncias sociais investidas de superioridade. 

 A autonomia é constituída de duas escalas interdependentes e indissociáveis: 

autonomia individual e autonomia coletiva. A autonomia individual está relacionada à: 

 

capacidade psicológica e a possibilidade material e institucional efetiva de 

cada indivíduo adulto de estabelecer fins para a sua existência e persegui-los 

de modo lúcido em igualdade de oportunidades com outros indivíduos 

pertencentes à mesma sociedade. Por outro lado não há indivíduos 

autônomos, em qualquer sentido politicamente digno de nota, sem uma 

sociedade autônoma. A autonomia coletiva tem a ver com a presença de 

instituições sociais que garantam a igualdade efetiva - e não apenas formal - 

de oportunidades aos indivíduos para a satisfação de suas necessidades e, 

muito especialmente, para participação nos processos decisórios relevantes 
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para regulação da vida coletiva; em outras palavras, ela tem a ver com as 

instituições sociais que permitem a existência de indivíduos autônomos 

(livres) e de indivíduos educados para a liberdade, a sua própria e a dos 

outros (SOUZA, 2006, p. 70). 

  

Dessa forma, a autonomia coletiva pode ser entendida como uma situação de 

democracia radical, na qual se edifica uma sociedade autogestionária, inclusive dispondo de 

uma cultura para socialização autônoma dos indivíduos. Fundamentalmente, autonomia 

individual e coletiva são indissociáveis e complementares. 

Tratamos até aqui de uma apresentação meramente preliminar da produção de 

Castoriadis. Nosso objetivo, a partir de então, é aprofundar um pouco mais esse projeto 

político-filosófico, sendo, para tanto, necessária a compreensão do caminho teórico trilhado 

por esse autor para suas formulações. Desde já, é importante pontuar que as principais 

formulações do referido filósofo repousam sobre as obras de Marx e seus seguidores, sobre as 

“democracias” representativas ocidentais e sobre o autoritarismo do socialismo burocrático. 

Suas grandes fontes de inspiração são a democracia grega
35

 e as experiências autogestionárias 

do movimento operário (SOUZA, 2006). 

Castoriadis foi, antes de tudo, um militante trotskista. Em um dado momento, o 

mesmo rompe com o marxismo e não o poupa de pesadíssimas contestações (SOUZA, 2006). 

A compreensão das relações históricas de poder entre as instituições e as sociedades, 

incluindo aí o que o filósofo em questão denomina de significações imaginárias da sociedade, 

são objeto de profundas reflexões. Mesmo reconhecendo o vigor e a riqueza das contribuições 

de Marx, Castoriadis (1982) percebe nas formulações teóricas do marxismo e do próprio 

Marx lacunas e insuficiências que produziram o fracasso das iniciativas revolucionárias que 

conquistaram efetivamente o poder. Uma primeira crítica contundente é a ideia defendida por 

alguns teóricos de que os fracassos das experiências práticas marxistas se devem a uma 

deturpação das ideias do próprio Marx. Em um dado momento de suas reflexões, o autor 

sugere que essa tese não se sustenta porque: 

 

Em verdade, Marx foi o primeiro a mostrar que a significação de uma teoria 

não pode ser compreendida independentemente da prática histórica e social à 

qual ela corresponde, na qual ela se prolonga ou que serve para encobrir [...] 

Querer encontrar o sentido do Marxismo exclusivamente no que Marx 

escreveu, ignorando aquilo que se tornou a doutrina na história, é pretender, 

                                                 
35

 Não se desconsidera o fato de que na Grécia da antiguidade clássica existiam escravos, ápice da heteronomia. 

Porém, observa-se que os indivíduos que gozavam da condição de cidadãos exerciam papel decisivo na polis 

grega a partir da participação direta. Reside nesse aspecto a inspiração de Castoriadis (1982). Obviamente, a 

ideia de uma sociedade autonomista não comporta a escravidão.   



144 

em contradição direta com as ideias centrais dessa doutrina, que a história real 

não importa, que a verdade de uma teoria esteja sempre e exclusivamente “no 

além”, e, finalmente, substituir a revolução pela revelação e a reflexão sobre 

os fatos pela exegese dos textos (CASTORIADIS, 1982, p. 20). 

 

 E continua: 

 

De fato, se a prática inspirada no marxismo foi efetivamente revolucionária, 

durante certas fases da história moderna, ela também foi exatamente o 

contrário durante outros períodos. E esses dois fenômenos necessitam de 

interpretação, subsiste que eles indicam, de maneira indubitável, a 

ambiguidade essencial que era a do marxismo. Subsiste também, e isto é 

ainda mais importante, que tanto na história quanto na política, o presente 

pesa infinitamente mais do que o passado. Ora, este “presente”, é de que há 

quarenta anos, o marxismo tornou-se uma ideologia no próprio sentido que 

Marx dava a este termo: um conjunto de ideias que se refere a uma realidade, 

não para esclarecê-la e transformá-la, mas para encobri-la e justificá-la no 

imaginário, que permite as pessoas dizerem uma coisa e fazerem outra, 

apresentarem que não são (CASTORIADIS, 1982, p. 21). 

 

Outra reflexão importante realizada pelo supracitado teórico relaciona-se com um dos 

pontos mais polêmicos da obra de Marx: a relação entre as “infraestruturas” e as 

“superestruturas”. Para Castoriadis (1982) nunca existiu passividade em qualquer dimensão 

da vida social, o que desemboca na constatação de que as superestruturas são apenas redes de 

relações sociais, nem mais nem menos “reais” e “inertes” do que as outras, tão condicionadas 

pela infraestrutura como essa por elas. O que o autor percebe em Marx e nos marxistas, 

consequentemente, é a ideia de que a base material da sociedade (infraestrutura) é 

determinante no processo de produção e (re)produção da história, tese que Castoriadis, como 

vimos, refuta veementemente. Vejamos um trecho da reflexão desse filósofo sobre o tema: 

 

[...] A história é tanto criação consciente como repetição inconsciente. O que 

Marx chamou de superestrutura também não foi mais reflexo passivo e 

retardado de uma “materialidade” social (aliás indefinível), do que são a 

percepção e o conhecimento humanos, “reflexos” imprecisos e confusos de 

um mundo exterior perfeitamente formado, colorido e odorífero em si 

mesmo (CASTORIADIS, 1982. p. 33). 
 

Assim, fica evidente um pensamento que nega o de Marx quando esse último faz 

referência ao “atraso da consciência em relação à vida”. Empiricamente, essa é uma 

contestação válida “para a metade direita dos fenômenos, e falsa para sua metade esquerda” 

(CASTORIADIS, 1982, p. 32). Isso porque não existe nem vida, nem realidade social sem 

consciência, “e dizer que a consciência está atrasada em relação à realidade é o mesmo que 

dizer que a cabeça de um homem que caminha está constantemente atrasada em relação a esse 
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homem” (CASTORIADIS, 1982, p. 33). Desse modo, percebe-se que as questões relativas à 

consciência e ao imaginário são fundamentais e constantes na obra de Castoriadis e é 

justamente por resgatar com propriedade essa dimensão social que o autor avança com uma 

profundidade filosófica desafiadora. 

Quando o filósofo em foco reflete sobre o que Marx denominou de forças produtivas e 

sobre as implicações históricas das mesmas, as críticas apresentam-se ainda mais 

contundentes. O mesmo contesta a ideia do “desenvolvimento das forças produtivas” como 

“motor da história”, lembrando que esse tipo de formulação afirma, implicitamente, que a 

motivação principal dos homens é invariável nas diversas sociedades e em qualquer tempo, 

estando sempre vinculada ao econômico. Segundo Castoriadis (1982, p. 37), essa ideia: 

 

não é apenas materialmente falsa; ela esquece que os tipos de motivação (e 

os valores correspondentes que polarizam e orientam a vida dos homens) são 

criações sociais, que cada cultura institui valores que lhe são próprios e 

conforma o indivíduo em função deles. Essas conformações são 

praticamente onipotentes, por que não existe “natureza humana” que possa 

oferecer-lhes resistência, posto que, em outras palavras, o homem não nasce 

trazendo consigo o sentido definido de sua própria vida.  

 

Poderíamos apontar, ainda, mais uma enorme quantidade de aspetos da obra de Marx e 

de muitos marxistas que também são alvo de contestação por parte de Castoriadis e dos 

autores com os quais ele dialoga (embora o filósofo grego não possuísse o hábito de citá-los), 

mas acreditamos que isso somente poderá ser feito em uma obra bem mais complexa e, 

necessariamente, mais extensa. Todavia, acreditamos que os pontos levantados até aqui são 

importantes indicadores dos caminhos trilhados pelo filósofo grego na edificação de sua 

proposta filosófica. 

Em linhas muito gerais, a concepção que se denominou materialista histórica é, na 

visão de Castoriadis, atualmente insustentável porque a mesma: 1) faz do desenvolvimento da 

técnica o motor da história “em última análise”, atribuindo-lhe uma evolução autônoma e uma 

significação fechada e bem definida; 2) tenta submeter o conjunto da história a categorias que 

só têm sentido para a sociedade capitalista desenvolvida e cuja aplicação às formas mais 

precedentes da vida social coloca, mais do que resolve, problemas; e, 3) é baseada no 

postulado velado de uma natureza humana essencialmente inalterável, cuja motivação 

predominante seria a econômica (CASTORIADIS, 1982). 

Todas essas reflexões, além de apontarem as críticas ao materialismo histórico, 

revelam um pouco do modo como o teórico da autonomia concebia a realidade, a história e, a 
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partir disso, como construir um projeto revolucionário. Considerando as dimensões do 

imaginário que se instituem na sociedade ao logo do tempo (significações imaginárias sociais) 

e outras dimensões da vida social negligenciadas pelo marxismo (ou por parte dele), o autor 

compreende a história como um processo aberto de criação, no qual a sociedade se reinventa 

constantemente (no plano material e imaginário), onde o conflito e o poder jamais poderão 

estar plenamente ausentes (SOUZA, 2006). Aliás, esta concepção o afasta também do 

pensamento anarquista. Sendo assim, para o supracitado filósofo: 

 

uma sociedade justa não é uma sociedade que adotou leis justas para sempre. 

Uma sociedade justa é uma sociedade onde a questão da justiça permanece 

constantemente aberta, ou seja, onde sempre existe a possibilidade 

socialmente efetiva de integração sobre a lei e sobre o fundamento da lei. Eis 

aí uma outra maneira de dizer que ela está constantemente no movimento de 

sua auto-instituição explícita (CASTORIADIS, 1983 apud. SOUZA, 2008, 

p. 175). 

  

Cumpra-se o dever, no entanto, de deixar claro que, apesar dessas contestações, 

Castoriadis jamais negou “o vigor e a riqueza” do pensamento de Marx, sobretudo no que 

tange à “crítica largamente válida das relações de produção capitalistas” (SOUZA, 2001, p. 

171). Reconhece-se, portanto, a profundidade das formulações de Marx quanto aos 

mecanismos de reprodução do capital (alguns dos quais utilizados como sustentação teórica 

desse trabalho, a exemplo da noção de renda da terra urbana), porém, objeta-se, 

principalmente, seu projeto político, uma vez que: 

 

as respostas à questão da organização da produção em uma sociedade 

“socialista” permaneceram repletas de deficiências e contradições, e 

doutrinas e estratégias como o “centralismo democrático” leninista e a ideia, 

prenhe de autoritarismo, de um “Estado socialista” estabelecido por meio de 

uma “ditadura do proletariado” (SOUZA, 2001, p. 172).  

 

Castoriadis (1982) demonstrou que Marx, como homem do século XIX e fascinado 

pelo poder da ciência, desconsiderou as significações imaginárias sociais herdadas do 

capitalismo. Isso porque: 

 

As significações imaginárias sociais, em seu conjunto, são aquilo que, por 

assim dizer, “confere sentido ao mundo. Elas não são um simples reflexo 

deformado por interesses de dominação de uma classe sobre outra, uma 

“falsa consciência”, (sobre) determinada pela “infraestrutura econômica”, tal 

como se dá com a versão mais simples do conceito marxista de ideologia. 

Muito menos podem elas ser vistas como representado meramente a 

“imaginação”, no sentido usual de irrealidade. As significações imaginárias 
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sociais são muito reais em sua efetividade, e seu conceito foi proposto, desde 

o começo, no âmbito de uma avassaladora resposta crítica ao economicismo 

e ao objetivismo racionalista embutidos, de acordo com Castoriadis, no 

materialismo histórico [...] Para Castoriads, cada sociedade particular se 

“auto-institui” ao criar significações imaginárias sociais que, por assim dizer, 

emprestam sentido a cada processo social (SOUZA, 2006, p. 71-72). 

 

Diante do exposto, o princípio da autonomia nos parece ser o horizonte filosófico 

capaz de romper com o status quo capitalista, sem, no entanto, continuarmos perpetuando 

relações heterônomas de poder como no caso do socialismo burocrático soviético. As 

reflexões de Castoriadis (1982) nos levam à convicção de que o modelo das democracias 

representativas liberais ocidentais, bem como o modelo de gestão centralizador e autoritário 

da quase totalidade das experiências socialistas, não serve aos ideais de verdadeira 

democracia. A polis grega clássica e a democracia
2
 direta nela desenvolvida, juntamente com 

experiências autogestionárias do movimento operário no século XX (sobretudo nas 

experiências verificadas nos soviets russos e na guerra civil espanhola), constituem os 

exemplos concretos de que a autonomia é possível. No entanto, não é gratuitamente que 

insistimos na expressão horizonte filosófico quando nos referimos ao projeto de autonomia. 

Como bem lembrou Souza, “o horizonte é algo sempre a ser buscado, e quando mais 

caminhamos em sua direção, mais ele parece se afastar de nós” (2001, p. 185).  

Ocupado que estava da edificação de seu projeto político-filosófico, Castoriadis não 

teve tempo suficiente para avançar nas questões relativas à operacionalização desse projeto, 

buscando uma práxis. Essa tarefa está por ser feita e, no Brasil, um dos teóricos que tem se 

incumbido da mesma é o professor Marcelo Lopes de Souza.  

Segundo o supracitado autor, mesmo uma obra tão substancial como a de Castoriadis, 

apresenta uma lacuna até certo ponto lamentável: não contempla devidamente a dimensão 

espacial da sociedade. Construir uma teoria do espaço baseada no princípio da autonomia é 

um desafio intelectual.  

 Segundo Souza (2001), as possibilidades de superação das diversas problemáticas 

sócio-espaciais passam pela criação de mecanismos político-econômicos, bem como 

culturais, que permitam o desenvolvimento sócio-espacial. O conceito de desenvolvimento 

sócio-espacial, defendido por esse autor, cumpre a função de destacar a importância do 

espaço como elemento imprescindível para a resolução das questões relativas à oferta de 

condições que proporcionem uma transformação positivamente radical da realidade. Na visão 

de Souza (2006), com a qual concordamos, os teóricos do desenvolvimento negligenciaram a 

dimensão espacial em suas análises, pois a mesma apresenta-se extremamente viciada e 
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contaminada pelo economicismo, etnocentrismo e conservadorismo, dentre outras mazelas 

(SOUZA, 2008). Diante disso, procurando contemplar a dimensão espacial do 

desenvolvimento e refletindo sobre o verdadeiro significado dessa expressão, Souza define, 

de forma introdutória, o desenvolvimento sócio-espacial afirmando que: “pode-se dizer que 

se está diante de um autêntico processo de desenvolvimento sócio-espacial quando se 

constatam uma melhoria da qualidade de vida e um aumento da justiça social” (2001, p. 61). 

 E completa dizendo: 

 

a mudança social positiva, no caso, precisa contemplar não só as relações 

sociais, mas igualmente a espacialidade. A importância do espaço (que é 

palco, fonte de recursos, recurso em si [localizações], arena, referencial 

simbólico/identitário e condicionador; que é substrato material, lugar e 

território), na sua multidimensionalidade, tem sido negligenciada pela 

literatura standard sobre teoria do desenvolvimento (SOUZA, 2001, p. 61).  

 

Qualidade de vida e justiça social são conceitos que permitem uma enorme 

diversidade de interpretações. Souza (2001) afirma que o conceito de qualidade de vida 

precisa incorporar aspectos materiais e imateriais, permitindo a satisfação das necessidades 

básicas e não básicas para uma parcela cada vez maior da população. No plano material a 

qualidade de vida é determinada pela oportunidade radicalmente democrática de acesso às 

condições infraestruturais para uma vida digna (alimentação, habitação, higiene, salubridade 

ambiental, lazer, entre outros). No plano imaterial, destacamos a necessidade de acesso à 

cultura e arte de forma irrestrita.   

Porém, ressalte-se que em uma sociedade autonomista, qualidade de vida e justiça 

social serão questões permanentemente em discussão e o conteúdo social dessas expressões 

deverá advir das aspirações da coletividade, a partir do que ela própria estabelecer como 

prioridade. Dessa forma, consideramos que a liberdade de cada indivíduo é condição 

fundamental para que as metas estabelecidas pela sociedade representem, o máximo possível, 

os interesses da coletividade e não de uma determinada classe privilegiada.  

Reside no exposto acima, portanto, a razão fundamental para considerarmos que o 

princípio da autonomia é fundamental para realizarmos uma depuração do conceito de 

desenvolvimento. Estamos imbuídos da convicção de que a liberdade é essencial para a 

construção de uma sociedade de ruptura com os atuais marcos capitalistas, sendo assim: 

 

a liberdade numa sociedade autônoma exprime-se por estas duas leis 

fundamentais: sem participação igualitária na tomada de decisões não haverá 

execução; sem participação igualitária no estabelecimento de uma lei, não 
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haverá lei. Uma coletividade autônoma tem por divisa e por autodefinição: 

nós somos aqueles cuja lei é dar a nós mesmos nossas próprias leis 

(CASTORIADIS, 1983, p. 22). 

       

           Em função dessas reflexões, um conceito fundamental na Geografia vai merecer 

atenção especial e necessitar de certa revisão: o território. Presente direta ou indiretamente 

nas discussões geográficas desde o período tradicional até os dias atuais, o território, visto a 

partir de uma perspectiva autonomista, deve ser minuciosamente estudado.  

Compreendendo o território como o espaço apropriado e delimitado por e a partir de 

relações de poder (SOUZA, 2008a), observando ainda, conforme enfatizou Castoriadis 

(1982), que o poder esteve e estará sempre presente em qualquer sociedade, não existe 

possibilidade para construção de uma sociedade radicalmente democrática sem considerar as 

relações de poder nela imanentes e a espacialização dessas relações (o território). Muito além 

de substrato material da existência de um grupo social, o território é, em certa medida, um 

catalisador cultural-simbólico no qual as significações imaginárias ganham imediatidade, 

sendo, portanto, indispensável fator de autonomia (SOUZA, 2008a). O território autônomo, 

ou melhor, a construção de territorialidades cada vez mais autônomas facilita a disseminação 

de uma “cultura da autonomia”, essencial para o projeto autonomista de forma geral 

(SOUZA, 2006). Não se perca de vista, ainda, que não estamos diante de uma situação 

caracterizada pelo tudo ou nada. Se assim o fosse, qualquer coisa fora da autonomia plena 

deveria ser desprezada. Acreditamos que a transformação radical da realidade, em que pese o 

fato de que em muitos casos a ação direta, inclusive violenta, se fará necessária, pode ocorrer 

também a partir de pequenas conquistas quotidianas - desde o ativismo de bairro até 

movimentos sociais de ação nacional ou global - e, portanto: 

 
a questão do desenvolvimento, mesmo quando balizada pela plena 

autonomia como horizonte essencial (e longínquo), se apresenta, sob a forma 

de pequenos e grandes desafios, quotidianamente e nas mais diferentes 

escalas, das mais modestas às menos acanhadas. Em todos os casos os atores 

se verão confrontados com necessidades que passam pela defesa de um 

território, enquanto expressão da manutenção de um modo de vida, de 

recursos vitais para a sobrevivência do grupo, de uma identidade ou de 

liberdade de ação (SOUZA, 2008, p. 109-110). 

 

Inúmeros exemplos de territorialidades mais ou menos autônomas se proliferam pelo 

mundo. Territorialidades ensejadas por práticas sócio-espaciais que insurgem contra o modelo 

social dominante e se constituem espaços de resistência e esperança. Uma sociedade 

radicalmente democrática pode de fato ser construída. É justamente nesse sentido que o 
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projeto de autonomia (e em particular de uma Geografia Autonomista) pode servir como 

farol, iluminando o caminho a ser percorrido. 

A proposta de uma Geografia Autonomista, ou seja, a construção de uma 

epistemologia do espaço fundamentada no princípio da autonomia como horizonte político-

filosófico balizador, pressupõe que se tenha clareza de algumas questões cruciais, as quais 

foram, de forma central ou tangencial, mencionadas e discutidas no presente trabalho: 1) a 

importância capital da dimensão espacial da sociedade; 2) a importância de se valorizar as 

questões micro e nano escalares (uma vez que reside aí uma margem de manobra possível 

para o plantio das sementes revolucionárias); e, 3) no plano acadêmico, uma necessidade 

constante de revisão e rediscussão dos marcos teórico-metodológicos, a fim de se evitar a 

ortodoxia paralisante do pensamento social crítico. Como se disse anteriormente, esse é um 

caminho no qual estamos dando ainda os primeiros passos, o que não nos permite esquecer 

que muito ainda precisa ser feito, tanto do ponto de vista teórico-metodológico (o que nos 

remete às reflexões acadêmicas) como do ponto de vista da ação política (o que nos remete a 

uma atenção para colaborações mais intensas com os sujeitos sociais que podem transformar a 

realidade). 

 

3.4 AS CONTRIBUIÇÕES DE NICOS POULANTZAS E A NOÇÃO DE ESTADO COMO 

CONDENSAÇÃO DE UMA RELAÇÃO DE FORÇAS 

 

 Todo o exposto até aqui evidenciou que o presente trabalho se deparou com questões 

ligadas à relação Estado/sociedade. No presente subtópico iremos explicitar nosso 

entendimento acerca das dinâmicas inerentes ao Estado capitalista, aos seus aparelhos e à sua 

institucionalidade, a fim de ampararmos teoricamente nossas reflexões sobre a citada relação. 

Para tanto, as contribuições do filósofo Nicos Poulantzas foram utilizadas como sustentáculo 

teórico das formulações que se seguirão.  

 Antes de prosseguirmos com a explanação das ideias do supracitado autor, julgamos 

conveniente apresentá-lo brevemente. 

 Poulantzas nasceu na Grécia, em 1936, e viveu a maior parte do tempo exilado em 

Paris, local onde se suicidou no ano de 1979. Sua formação intelectual inicial era marxista, 

porém, o contato com Louis Althusser lhe permitiu a construção de interpretações inovadoras 

sobre as estruturas econômicas, políticas e ideológicas que compõem a sociedade. Ele 

empreendeu um rico estudo sobre o funcionamento do Estado capitalista e de suas estruturas, 
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contribuindo para as reflexões em torno do tema. Sua obra culminante intitula-se O Estado, o 

poder, o socialismo. 

 Para Poulantzas (2000), não é possível se construir uma teoria geral do Estado, visto 

que este assume características tão diversas que jamais poderiam ser apreendidas em forma de 

generalidades estruturais. Por outro lado, é possível, segundo o mesmo autor, construir uma 

teoria geral do Estado capitalista, considerando a natureza que o mesmo assume no contexto 

do referido modo de produção, salientando que a compreensão das estruturas do Estado 

capitalista não pode ocorrer sem que consideremos o lócus específico de sua materialidade, ou 

seja, as formações sociais (acrescente-se: sócio-espaciais) concretas. Porém, “a teoria geral do 

Estado capitalista não pode ser separada da história de sua constituição e de sua reprodução” 

(POULANTZAS, 2000, p. 23). 

O mesmo autor acrescenta que o Estado não pode ser compreendido a partir de uma 

visão dicotômica entre as relações de produção e relações políticas. Dessa forma, a separação 

entre Estado e economia “é a forma precisa que encobre, sob o capitalismo, a presença do 

político nas relações de produção [da existência] e, dessa maneira, em sua produção” 

(POULANTZAS, 2000, p. 23). 

 No Manifesto Comunista, Marx e Engels caracterizam o Estado como “uma comissão 

para administrar negócios coletivos de toda a classe burguesa” (MARX; ENGELS, 2006, p. 

124). Embora Marx não igualasse todos os regimes, distinguindo a democracia-representativa 

dos regimes burgueses mais autoritários, incorria na incoerência interpretativa de que para 

garantir uma transição ao comunismo (modelo no qual não existiria Estado) seria necessária a 

modificação do Estado capitalista, com a instauração de uma “ditadura do proletariado”, ao 

mesmo tempo em que afirmava que todas as revoluções aperfeiçoaram a máquina estatal, ao 

invés de destruí-la (SOUZA, 2006). 

 As concepções de Poulantzas (2000) acerca do que o mesmo denomina de “ossatura 

material do Estado capitalista” negam, em certa medida, a concepção exposta acima. O autor 

argumenta, inicialmente, que: 

 

[...] o Estado apresenta uma ossatura material própria que não pode de 

maneira alguma ser reduzida à simples dominação política. O aparelho de 

Estado, essa coisa de especial e por consequência temível, não se esgota no 

poder do Estado. Mas a dominação política está, ela própria, inscrita na 

materialidade institucional do Estado. Se o Estado não é integralmente 

produzido pelas classes dominantes, não o é também por elas monopolizado: 

o poder do Estado (da burguesia no caso do Estado capitalista) está inscrito 

nesta materialidade. Nem todas as ações do Estado se reduzem à dominação 



152 

política, mas nem por isso são constitutivamente menos marcadas 

(POULANTZAS, 2000, p. 12).    

           

 E completa afirmando que: 

 

na medida em que não poderia haver teoria geral do Estado estabelecendo 

leis gerais que regulassem as transformações de seu objeto através dos 

diversos modos de produção, também não poderia haver teoria semelhante 

referente à transição de um Estado a outro, especialmente à passagem do 

Estado capitalista ao Estado socialista. Uma teoria do Estado capitalista 

fornece elementos importantes no que se refere ao Estado em transição. 

Estes elementos, porém, não têm a mesma categoria da teoria do Estado 

capitalista e sim formam uma categoria particular no seio das proposições 

teóricas gerais sobre o Estado. Só poderiam constituir noções teórico-

estratégicas no estado prático, funcionando como guias para a ação e, no 

máximo, como painéis indicadores (POULANTZAS, 2000, p. 20-21).  

 

 Ao remeter suas reflexões para o campo das relações ideológicas encerradas pelo 

Estado, as contribuições de Poulantzas são bastante densas. Para o mesmo, é impossível 

compreender a ideologia difundida pelo Estado a partir do binômio repressão/ideologia sem 

cair numa concepção equivocada de poder, restritas, nesse caso, às concepções policiais e 

idealistas (POULANTZAS, 2000). Segundo o autor: 

 

[...] acreditar que o Estado só age assim é completamente errado: a relação 

das massas com o poder e o Estado, no que se chama especialmente de 

consenso, possui sempre um substrato material. Entre outros motivos, 

porque o Estado, trabalhando para a hegemonia de classe, age no campo do 

equilíbrio instável do compromisso entre as classes dominantes e dominadas. 

Assim, o Estado encarrega-se ininterruptamente de uma série de medidas 

positivas para as massas populares, mesmo quando estas medidas refletem 

concessões impostas pela luta das classes dominadas. Eis aí um dado 

essencial, sem o qual não se pode perceber a materialidade da relação entre o 

Estado e as massas populares, se fosse considerado o binômio repressão-

ideologia (POULANTZAS, 2000, p. 29).  

  

 Para Poulantzas (2000), compreender a ação do Estado a partir do binômio 

repressão/ideologia enseja graves problemas interpretativos porque reduz o mesmo a dois 

aparelhos: repressivos e ideológicos. 

 O referido autor compreende que o Estado capitalista, enquanto Estado de classe, 

coloca a burguesia na condição de classe dominante, porém, essa natureza classista do Estado 

capitalista não se materializa sem sofrer os impactos da histórica luta de classes, inclusive 

dentro do próprio processo de formação desse modelo de Estado. Admitir o contrário seria 

negar os efeitos dialéticos da luta de classes. Dessa forma, o Estado capitalista não é visto 
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como apêndice do exercício da dominação de classe, tampouco como um balcão de negócios 

da classe burguesa, mas como um campo de forças cujos vetores podem se inscrever com 

direção e sentido opostos, anulando, às vezes, a força resultante das ações dominantes. 

 Dito de outra forma: 

 

[...] o estabelecimento da política do Estado em favor do bloco no poder, o 

funcionamento concreto de sua autonomia relativa e seu papel de 

organização são organicamente ligados a essas fissuras, divisões e 

contradições internas do Estado que não podem representar simples 

acidentes disfuncionais. O estabelecimento da política do Estado deve ser 

considerado como resultante das contradições de classe inseridas na própria 

estrutura do Estado (o Estado-relação). Compreender o Estado como a 

condensação de uma relação de forças entre classes e frações de classes tais 

como elas se expressam, sempre de maneira específica, no seio do Estado, 

significa que o Estado é constituído-dividido de lado a lado pelas 

contradições de classe. Isso significa que uma instituição, o Estado, 

destinado a reproduzir as divisões de classe, não é, não pode ser jamais, 

como nas concepções Estado-coisa ou Sujeito, um bloco monolítico sem 

fissuras, cuja política se instaura de qualquer maneira a despeito de suas 

contradições, mas ele é mesmo dividido (POULANTZAS, 2000, p. 134-

135). 

    

Fica clara, assim, uma concepção relacional do Estado capitalista. É preciso, portanto, 

abandonar a visão de Estado que o considera, exclusivamente, como um dispositivo 

essencialmente vertical. Com isso, Poulantzas (2000) não está advogando a ideia de um 

Estado horizontal e simétrico, mas negando a visão de alguns de que as ações estatais sempre 

estão a serviço da classe dominante, portanto, sem receberem influência das contradições 

inerentes à luta de classes. Em suma: 

 

[...] entender o Estado como uma condensação material de uma relação de 

forças, significa entendê-lo como um campo e um processo estratégicos, 

onde se entrecruzam núcleos e redes de poder que ao mesmo tempo se 

articulam e apresentam contradições e decalagens uns em relação aos outros 

(POULANTZAS, 2000, p. 138-139). 

 

 Assim, o Estado engendra um conjunto de contradições decorrentes das disputas das 

frações de classes que estão no poder, mas também uma relação de forças entre estas e as 

classes dominadas (POULANTZAS, 2000). Sendo assim, as lutas populares não apenas 

pressionam o Estado “de fora para dentro”, mas se inscrevem dentro de sua materialidade 

institucional. 

 

Assim, a estrutura material do Estado em sua relação com as relações de 

produção, sua organização hieráquica-burocrática, reprodução em seu seio 
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da divisão social do trabalho, traduzem a presença específica, em sua 

estrutura, das classes dominadas e sua luta [...] A configuração conjunta dos 

aparelhos de Estado, a organização deste ou daquele aparelho ou ramo de um 

Estado concreto (exército, justiça, administração, escola, igreja etc.) 

dependem não apenas da relação de forças do bloco no poder, mas 

igualmente da relação de forças entre este e as massas populares, logo diante 

da função que eles devem exercer diante das classes dominadas. O que 

explica a organização diferencial do exército, da política, da igreja nos 

diversos Estados e que funciona como a história de cada um deles, história 

que é também marca impressa em seu arcabouço pelas lutas populares 

(POULANTZAS, 2000, p. 144). 

 

 A materialização das classes populares no seio do Estado não se produz da mesma 

forma que as classes dominantes. A especificidade inerente às forças que emanam das classes 

populares se dá sob a forma de focos antagônicos e resistentes ao poder das classes 

dominantes (POULANTZAS, 2000). Isso não significa, porém, que as classes populares 

tenham em suas mãos certo poder sobre o Estado, ou possam vir a conquistar no futuro sem a 

superação radical desse modelo estatal. Trata-se, em verdade, como afirma Poulantzas (2000), 

de uma concepção que nos afasta da percepção de existência de um duplo poder no Estado, de 

uma visão na qual fica latente o fato de que a participação das classes dominadas no seio do 

Estado só é permitida se as mesmas se mantiveram como tal, como classes dominadas. 

 Essa reflexão nos coloca em concordância com aquilo que Souza (2001; 2006) vem 

defendendo: que o Estado, como produto das contradições existentes no seio da sociedade 

capitalista, permite uma margem de manobra possível para conquistas sociais através da ação 

das camadas populares sobre o mesmo, porém, essa ação, embora necessária, não é o bastante 

para a transformação radical desse Estado. 

 Nesse sentido, entendemos que pode ser estabelecido um diálogo próximo entre o 

projeto político autonomista de Castoriadis e a noção de Estado ensejada pelo pensamento de 

Poulantzas. Se por um lado, o Estado não pode ser visto, exclusivamente, sob o prisma da 

dominação de uma classe sobre outra, evidenciando uma margem de manobra possível para a 

efetivação de conquistas sociais, por outro, um caminho para a superação das relações 

heterônomas que caracterizam o Estado capitalista parece ser o da distribuição equitativa do 

poder, na perspectiva de construção de uma sociedade autonomista que, por seu turno, 

permitiria um novo modelo de correlação de forças baseado na participação igualitária do 

corpo de cidadãos. 

 Não se pressupõe, portanto, a possibilidade de construção de modelo social no qual o 

poder estaria ausente, tese que Castoriadis (1982) refuta veementemente. Tampouco 

considera-se que uma distribuição equitativa das forças inscritas no campo sociopolítico possa 
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extinguir contradições e conflitos sociais, mas permitir que a simetria dessas forças produzam 

uma atmosfera de justiça social. 

 Essas reflexões norteiam o projeto político que aqui se defende, qual seja: a construção 

de uma sociedade autonomista nos termos explicitados por Castoriadis (1982). Põe em tela, 

também, um campo estratégico que passa pelo aproveitamento das contradições existentes no 

Estado capitalista para sua superação, sem, no entanto, incorrermos na ingenuidade de 

imaginar que apenas atuando por dentro deste Estado poderemos suprimi-lo e construir uma 

sociedade radicalmente democrática. 

 Antes que prosperem equívocos interpretativos, cumpra-se o dever de deixar claro que 

não se trata de inscrever as possibilidades de transformação social exclusivamente no âmbito 

das relações de poder, fato que nos levaria a uma outra forma de reducionismo. Trata-se, 

conforme alerta Poulantzas (2000), de concentrar esforços no sentido de apreender a realidade 

social, em particular as ações do Estado capitalista, a partir de uma concepção que considere 

as relações de produção sem negligenciar outras dimensões, igualmente importantes para o 

entendimento dos processos sociais. 

 

3.5 QUE RELAÇÃO EXISTE ENTRE O PROJETO POLÍTICO-FILOSÓFICO 

AUTOMISTA, A NOÇÃO DE ESTADO COMO CONDENSAÇÃO DE UMA RELAÇÃO 

DE FORÇAS E A ZEIS SÃO LUIS? 

 

Muito já se escreveu sobre a difícil tarefa de se articular corretamente teoria e objeto 

empírico. Uma crítica bastante difundida no que tange aos trabalhos acadêmicos é a que 

repousa sobre a distância entre o arsenal teórico-metodológico utilizado e a realidade 

concreta. Dessa forma, muitos trabalhos incorrem no erro de, forçosamente, inscreverem a 

realidade empírica de seus objetos específicos dentro do corpo teórico da simpatia do autor, 

sem a observância da necessária coerência entre essas duas dimensões do trabalho científico. 

O presente trabalho é, também, um esforço nesse sentido. Para isso, recorremos a duas 

estratégias para a redação do mesmo. Procuramos “diluir” a concepção teórica que norteia 

nossas reflexões por todo o texto, sempre que o objeto estudado demandou tais reflexões. Em 

contrapartida, concentramos uma parte dessa reflexão teórica nos subcapítulos finais para que 

tivéssemos a maior convicção possível de que nosso olhar teórico guarda alguma fidelidade 

em relação ao que apuramos no real. Não se trata, como se viu através da exposição do 

projeto político que advogamos, de negar a simpatia por essa ou aquela concepção teórica, 

mas de externá-la com o devido cuidado para que não se trate de uma reflexão desconectada 

da realidade que nos propusemos a desvendar.  
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Segundo Souza (2006), a proposta política de Castoriadis possui, pelo menos, duas 

lacunas. A primeira, conforme já dito anteriormente, é a negligência com a qual o mesmo 

tratou a questão espacial em suas discussões. A segunda diz respeito à falta de tempo para 

construção de estratégias e táticas para a operacionalização da proposta autonomista. Algumas 

experiências vivenciadas junto ao nosso objeto empírico forneceram indicadores de como - a 

partir de uma construção teórica que deve ser coletiva e de longo prazo que, obviamente, não 

se encerra aqui – podemos preencher as referidas lacunas. 

A experiência de institucionalização da ZEIS São Luis cambiou, no nosso entender, 

entre o ápice da heteronomia e uma efêmera e embrionária autonomia.  

Segundo Souza (2006), uma das principais características da tentativa de reversão do 

quadro de heteronomia a que são submetidas às camadas populares, sobretudo nas cidades 

brasileiras, é a eclosão do que o autor chama de práticas espaciais insurgentes, ou seja, ações 

diretas desempenhadas por determinados movimentos ou grupos sociais que se insurgem 

contra a ordem estabelecida e empreendem uma apropriação do espaço na qual as regras e 

códigos sociais são estabelecidos à revelia dos ditames do status quo e parametrizados por 

decisões coletivas (SOUZA, 2008a). Exemplo desses “territórios dissidentes” são algumas 

ocupações de prédios públicos para fins de moradia por movimentos sociais no Rio de Janeiro 

ou a ocupação de fábricas argentinas pelos piqueteros, grupo de trabalhadores desempregados 

que lutam por melhores condições de vida. Esses últimos implantaram sistemas decisórios 

caracterizados pela autogestão e horizontalidade das relações internas. 

Longe de querermos comparar o que se sucedeu na comunidade São Luis, uma 

insurgência efêmera que não se consolidou, com os exemplos citados acima, pretendemos-se, 

apenas, atentar para o fato de que a resistência da comunidade é digna de destaque. 

Por ocasião do corte de energia da comunidade, corte este amparado pela legislação 

vigente e concretizado com o apoio do aparelho estatal (polícia), os moradores da São Luis, 

tão logo a polícia e os técnicos da concessionária de energia se retiraram do local, 

empreenderam esforços coletivos para o reestabelecimento da energia elétrica e até o dia da 

transformação da comunidade em ZEIS, fato que legalizou a oferta de energia, a mesma não 

permaneceu sem eletricidade. Para tanto, foram improvisados “postes” feitos com madeiras, 

providenciada a compra de fiação nova e localizada uma fonte de fornecimento, obtida a 

partir da apropriação de um sistema elétrico situado próximo da comunidade. O “gato”, como 

a comunidade denominou a saída por eles encontrada para tal situação, permitiu a 

continuidade do fornecimento de energia à revelia do que pretendia a concessionária de 
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energia (que integra uma fração de classe no poder) e a força policial (representante do 

aparelho de Estado a serviço do bloco no poder). 

Esse fato evidencia uma prática espacial insurgente, em que pese sua efemeridade. 

Mesmo essa efemeridade pode ser contestada, uma vez que a mobilização popular decorrente 

do corte de energia resultou na transformação da mesma em ZEIS, fato que cria possibilidades 

jurídico-institucionais permanentes para a melhoria da área. Trata-se, portanto, de um 

processo de institucionalização de ZEIS inteiramente diferente do que ocorreu em outras áreas 

da cidade, nas quais a verticalidade das relações entre o Estado e sociedade ficaram latentes, 

como no caso do conjunto Gervásio Maia. 

Esse fato comprova as possibilidades teóricas ensejadas nesse trabalho a partir da 

articulação entre as ideias de Castoriadis (1982) e Poulantzas (2000). A construção de 

territorialidades autônomas é um caminho para a conquista gradativa de autonomia, na mesma 

medida em que o Estado, entendido como a condensação de uma relação de forças, não está 

imune às pressões sociais, pois, essas integram sua materialidade institucional, como afirmou 

Poulantzas (2000). 

Outra constatação importante que permite a articulação entre teoria e objeto empírico 

pode ser feita a partir das experiências vivenciadas nas plenárias de orçamento participativo. 

Em parte, a previsão legal do referido dispositivo orçamentário foi fruto de todo o impulso 

movimentalista que caracterizou a luta por reforma urbana no Brasil (MARICATO, 2011). O 

orçamento democrático pode ser encarado como uma repercussão da luta social sobre a 

“ossatura material do Estado”, fato que mais uma vez comprova as teses de Poulantzas. Por 

outro lado, a possibilidade de diálogo direto com o “pessoal do Estado”, mesmo ocorrendo em 

condições heterônomas, abriu possibilidade para que as camadas populares negassem, em 

certos aspectos, o discurso estatal. Esse fato pode ser indutor de uma consciência popular 

acerca da participação. Assim, negar o discurso do Estado pode ser o início de um longo 

processo de conquista de autonomia, na medida em que se questiona a tutela estatal. 

Operacionalizar a autonomia significa, também, reconhecer quais são os obstáculos e 

desafios ensejados por um contexto social marcado pela heteronomia e assimetria social nas 

relações Estado/sociedade. Nesse sentido, as investigações sobre o processo de 

institucionalização das ZEIS em João Pessoa forneceu valiosos elementos para reflexão. 

Em primeiro lugar, registra-se que, embora o dispositivo das ZEIS possa ser encarado 

como uma conquista, resultante, em certa medida, da ação das massas populares no seio do 

Estado, a falta de uma amarração legislativa mais clara abre espaço para que futuras gestões 
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não as empreendam devidamente, o que nos coloca uma incerteza quanto ao processo de 

melhoria da qualidade de vida da população nelas residente.  

Ao mesmo tempo, tal constatação nos revela a necessidade da continuidade das ações 

diretas para futura supressão do status quo. Caso contrário, corre-se o risco de ocorrer o 

mesmo que houve na comunidade São Luis: uma vez conquistado o reestabelecimento da 

energia elétrica, os sujeitos sociais têm se comportado, ultimamente, como atores sociais, 

esperando as soluções urbanísticas advindas das ações estatais, seguindo o roteiro social por 

ele estabelecido.  

Nesse sentido, é imperativo resgatar a impressão de Souza (2006). O mesmo afirma 

que o processo de transformação social pode se dar através de conquistas gradativas e as 

estratégias para tal devem considerar a atuação social com o estado, apesar do Estado e 

contra o Estado.  

Outro aspecto importante é a noção do espaço como categoria fundamental para a 

compreensão da sociedade. No que tange ao processo de articulação política dentro da 

comunidade, percebemos que a inexistência de um espaço apropriado para os debates entre 

seus moradores (nos moldes de um centro comunitário ou algo do gênero) dificulta 

sobremaneira a disseminação de informações sobre os processos que envolvem a luta por 

melhorias na São Luis. Assim, não se produz uma identidade de luta vinculada a um espaço 

de debates que reforce o sentimento de pertencimento à coletividade, na mesma medida em 

que fica comprometido o processo de interlocução entre líderes comunitários e demais 

moradores da comunidade. 

A reflexão empreendida neste capítulo nos leva a convicção de que o Estado 

capitalista não é totalmente inerte às pressões advindas das camadas populares, não somente 

porque essa pressão se circunscreve além dos muros que compõe essa “fortaleza” denominada 

de Estado, mas porque ele próprio [o Estado] é produto das relações dialéticas ensejadas pela 

reprodução do modo de produção capitalista, tanto no âmbito das relações de produção, como 

na esfera das relações sociopolíticas. 

Essa percepção é condição fundamental para que saibamos valorizar as conquistas 

táticas sem permitir que as mesmas desmobilizem as possibilidades de vitória estratégica 

(SOUZA, 2006). Sendo assim, as experiências de implantação de ZEIS como as observadas 

em Recife e na comunidade São Luis, servem, ao mesmo tempo, de exemplo e contraexemplo 

de conquistas sociais ensejadas pela participação insurgente da sociedade e da falta de 

continuidade nesse processo de insurgência. 
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No que tange ao projeto de autonomia, as ZEIS podem representar um estímulo à 

participação popular nas comunidades mais pobres. Mais participação popular, ocorrida na 

esteira de uma crescente conscientização que passa pela possibilidade real de cada indivíduo 

se assumir como sujeito de sua própria história, pode ser importante fator indutor de 

autonomia individual e coletiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em que pese a obrigação acadêmica protocolar de se encerrar todo trabalho com 

considerações finais, alertamos para o fato de que toda pesquisa científica desperta novas 

inquietações e, assim, aponta novos caminhos a serem trilhados para a continuidade dos 

estudos. Dessa forma, faz-se necessária a ressalva de que não é uma tarefa fácil chegar às 

conclusões objetivas sobre o tema estudado. Por outro lado, a presente pesquisa nos permitiu 

algumas constatações importantes que discutiremos nas próximas linhas. 

Nas argumentações e análises contidas neste texto, pretendemos trazer à baila alguns 

dos impasses da política urbana local, considerando-a em articulação com a escala nacional. 

Nesse sentido, ficou evidenciado que a Constituição de 1988 pode ser considerada um avanço 

no que diz respeito à conquista de aparato legal em favor da justiça social, deixando claras, 

pelo menos, duas percepções: a primeira é que luta institucional, a despeito de todos os 

perigos de cooptação que a mesma encerra, não deve ser desprezada - como, aliás, 

comumente acontece em determinados estudos mais ortodoxos existentes na teoria social 

crítica contemporânea -, sob pena de deixarmos de aproveitar a margem de manobra 

permitida pelas contradições do Estado capitalista em seu movimento de reprodução e 

autoinstituição; a segunda é que isso não torna desnecessária a ação direta, mas ao contrário 

deve servir para realimentá-la. 

Quanto ao fenômeno da segregação sócio-espacial imposta, este é composto por duas 

dimensões: uma material (ausência de infraestrutura e precariedade habitacional) e outra 

imaterial (preconceitos e estigmas que repousam sobre o pobres urbanos). No caso de João 

Pessoa, mais especificamente no caso da Comunidade São Luis, percebe-se que a segunda 

possui um peso decisivo na efetivação do processo de segregação. Os relatos colhidos na 

“cidade formal” revelaram preconceitos enormes a ponto de terem sido criadas situações 

fantasiosas como justificativa para essa separação, alicerçadas pelo “medo” e sensação de 

insegurança. Quando os discursos se revelaram “menos” preconceituosos se inscreviam na 

ideia de “desvalorização do patrimônio” numa clara evidência da lógica perversa de produção 

capitalista do espaço urbano. 

Por outro lado, a resistência exercida pela comunidade São Luis cambiou entre a 

insurgência efêmera e o conformismo. A primeira materializada pela resistência ao corte de 

energia e a segunda evidenciada pela estagnação das melhorias na área decorrente, também, 

da desmobilização que se seguiu ao restabelecimento de energia na área. 
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Não nos resta dúvida da importância e alcance social do dispositivo jurídico das ZEIS, 

porém, é preciso reconhecer alguns dos limites que se impõem à sua efetividade. Assim, para 

fins de organização da exposição dos mesmos, consideraremos, para a realidade de João 

Pessoa, os mesmos temas sugeridos pelo estudo de Ferreira e Motisuke (2007) que, ao 

analisarem a efetividade das ZEIS na escala nacional, propuseram, preliminarmente, a 

existência de alguns impasses.     

       O primeiro desses limites diz respeito ao ineditismo e dificuldade de 

sistematização das experiências (FERREIRA; MOTISUKE, 2007). A implementação das 

ZEIS é uma experiência praticamente inédita no Brasil. Não há, portanto, know how no 

processo de implementação. As experiências nacionais cambiaram entre o ápice do 

envolvimento popular – como no caso de Recife – e a experiência de João Pessoa, 

caracterizada pela verticalidade das ações do Estado. Isso impossibilita, por enquanto, uma 

sistematização consistente sobre o processo de implantação de ZEIS, criando uma falta de 

amarração processual em escalas mais abrangentes. Transferida para a municipalidade, a 

tarefa de implantação das ZEIS está sujeita às interferências negativas das elites locais. O caso 

de João Pessoa é exemplar nesse sentido, visto que não foi aprovado ainda o plano de 

regularização das ZEIS em conjunto. Assim, para cada ZEIS aprovada é preciso que se trave 

uma batalha contra os interesses do capital imobiliário da cidade que, quase sempre, consegue 

ampla penetração nos aparelhos de Estado. 

A competência dos municípios para tal tarefa também precisa ser melhor averiguada. 

O Estatuto da Cidade delega aos municípios o dever de institucionalizar as ZEIS. Para tanto, o 

principal instrumento é o Plano Diretor. No entanto, os municípios brasileiros, João Pessoa 

em especial, não parecem dispor de capacidade técnica e instrumental adequada para a 

realização desta incumbência. Nas visitas técnicas que acompanhamos junto às equipes da 

prefeitura, ficaram claros o despreparo de parte dos profissionais e a carência de 

equipamentos para a realização dos levantamentos. Uma dessas visitas chegou mesmo a ser 

cancelada por falta de transporte para conduzir os técnicos da prefeitura a uma das áreas que 

estão sendo estudadas na cidade para sua posterior transformação em ZEIS (FERREIRA; 

MOTISUKE, 2007).  

A qualidade arquitetônica e urbanística das intervenções estatais em ZEIS é muito 

questionável. Existem vários casos no país (e João Pessoa é um deles) em que a regularização 

fundiária procedida e a construção de unidades habitacionais de interesse social não evitaram 

que se originassem bairros inteiros cujo padrão construtivo em quase nada se diferencia das 

típicas favelas e loteamentos autoconstruídos (TSUKUMO, 2002). Em uma das plenárias 
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sobre as intervenções que o PAC vai realizar no bairro São José, um morador retrucou: “a 

única coisa que vai melhorar é a mão de tinta que eles vão dar em nossas casinhas, só isso!”. 

Essa situação coloca em tela a premente necessidade de a legislação contemplar instrumentos 

urbanísticos adequados, respeitando as especificidades de cada localidade. Isso, por sua vez, 

demanda uma forte integração entre as políticas urbanas e habitacionais que aprimorem a 

capacidade operacional do dispositivo das ZEIS (FERREIRA; MOTISUKE, 2007). Em João 

Pessoa, essa realidade já é perceptível no conjunto Gervásio Maia, primeira ZEIS da cidade 

na qual o baixíssimo padrão arquitetônico das unidades habitacionais construídas demandou 

“reparos” e “adaptações” realizadas pelos moradores. Nesse sentido, a existência de 

parâmetros urbanísticos e arquitetônicos mínimos, contraditoriamente ao almejado, tem 

contribuído para a péssima qualidade habitacional das ZEIS, uma vez que esses parâmetros 

são, também, balizados pela baixa renda da população, desconsiderando a espoliação urbana 

que os vitimou até os dias de hoje (LAGO, 2005). 

Com relação à adequação e coerência de conceitos e parâmetros técnicos e jurídicos 

percebe-se que, em muitas localidades, a implantação e delimitação as ZEIS não se deu a 

partir de uma prévia definição de parâmetros urbanísticos como coeficiente de 

aproveitamento, adensamento populacional entre outros. A definição desses parâmetros se dá 

através de leis específicas, nem sempre condizentes com a necessária qualidade habitacional.  

Se tomarmos como exemplo o caso de São Paulo: 

 

Na maioria das vezes, esses parâmetros permitem índices altíssimos de 

ocupação e aproveitamento dos terrenos a fim de incentivar a produção de 

habitação de interesse social por parte do mercado imobiliário privado. No 

entanto, esses índices elevados, ao possibilitarem altas taxas de densidade e 

ocupação, podem acarretar resultados urbanísticos e arquitetônicos 

questionáveis ou de baixa qualidade. Um coeficiente de aproveitamento 4, 

como o aprovado em São Paulo, pode gerar densidades de 1600 habitantes 

por hectare (FERREIRA; MOTISUKE, 2007, p. 50).  

          

 Na cidade de João Pessoa, as coisas não têm sido feitas de forma muito diferente. O 

citado conjunto Gervásio Maia foi duramente criticado pela altíssima densidade populacional 

e pelo baixíssimo padrão construtivo das unidades habitacionais. 

 A descontinuidade das gestões também é muito problemática. Nada garante, pelo 

menos no plano institucional, que as políticas de implementação de ZEIS terão continuidade 

quando concepções político-partidárias diferentes se reversarem no poder. Isso se deve a já 

mencionada falta de amarração jurídico-institucional mais ampla, que talvez pudesse advir de 

um texto mais claro nas legislações federais. Em João Pessoa, estamos prestes a viver um 
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momento crucial para o processo de implantação das ZEIS, visto que nas eleições que se 

avizinham (a serem realizadas em outubro 2012) teremos, inevitavelmente, um embate 

eleitoral entre a atual gestão e os representantes políticos de gestões anteriores que nada 

fizeram em relação às ZEIS.  

Se tomarmos os exemplos de São Paulo e Recife, as perspectivas não serão muito 

animadoras. Na primeira cidade, vários procedimentos associados ao processo de 

regularização de ZEIS (como a criação de conselhos gestores e a continuidade das discussões 

de um plano geral de regulamentação), embora inseridos nas diretrizes do Plano Diretor de 

2002, “caíram em absoluto esquecimento por parte do poder público já na primeira gestão 

subsequente, e não parecem ter um futuro muito promissor” (FERREIRA; MOTISUKE, 

2007, p. 51). No caso de Recife, as ZEIS são consideradas “um instrumento localizado” e 

“não recebem a prioridade política que deveria como eixo estruturador da intervenção 

habitacional” (FERREIRA; MOTISUKE, 2007, p. 51). Como afirmam Miranda e Moraes 

(2004), em nenhum momento as ZEIS recifenses foram encaradas como instrumento 

fundamental das políticas públicas urbanas municipais. 

 Como vimos, a implantação de uma gestão participativa na implementação das ZEIS 

se constituí como raras exceções à regra. O questionamento que as experiências vivenciadas 

em João Pessoa, a partir da comunidade São Luis, nos fizeram levantar é o seguinte: qual é a 

real participação da população residente em ZEIS na tomada de decisões? Até o presente 

momento o que pudemos constatar no empírico foi, no máximo, uma pseudoparticipação, nos 

termos explicitados por Souza (2001; 2006). Mesmo na São Luis, local em que o processo de 

transformação da comunidade em ZEIS contou com forte envolvimento popular, a 

participação popular se manteve restrita à espera das intervenções estatais. Nenhum morador 

da São Luis, nem mesmo os líderes comunitários que participam mais ativamente das 

plenárias do orçamento participativo, sabe ou já ouviu falar sobre as ZEIS e seu significado. 

Desconhecem, portanto, o resultado da provável maior luta coletiva de suas histórias. Corre-se 

o risco, com isso, de se tornarem “letras mortas” os dispositivos alusivos à participação 

popular, comprometendo, assim, as táticas para conquista gradativa de autonomia. 

 Completando esse quadro terrivelmente limitador temos as disputas na aplicação das 

ZEIS. Elas se materializam, sobretudo, nos fortes embates que ocorrem entre moradores de 

assentamentos precários e o capital imobiliário. Esse último, sempre que percebe “ameaça” 

aos seus interesses especulativos, intervém nos aparelhos de Estado, buscando impedir a 

institucionalização das ZEIS em área que lhe podem fornecer grande retorno. 
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 A título de continuidade das pesquisas sobre o tema, Ferreira e Motisuke (2007) 

sugerem que alguns temas merecem análise ainda mais minuciosa, são eles: política e 

regulamentação das ZEIS; implementação e gestão; e, parâmetros urbanísticos. 

 Ao estudar o processo de implementação das ZEIS em João Pessoa, nos deparamos 

com uma situação desoladora: uma gestão pretensamente esquerdista que chegou ao poder 

apresentando um discurso relativamente inovador e com apoio das camadas populares tem, de 

forma irreparavelmente contraditória, exercido práticas autoritárias e com forte apelo 

eleitoreiro, fatos que a aproxima das velhas práticas mais conservadoras. 

 Dessa forma, sem perder de vista os potenciais encerrados pelas ZEIS que, se bem 

aproveitados, podem se configurar como espaços permanentes de lutas sociais intraestatais, 

questiona-se, à guisa de conclusão, muito mais o modo como o dispositivo vem sendo 

operacionalizado em João Pessoa do que suas potencialidades sociais.   

 Nesse sentido, fica claro que as ações estatais não contribuíram para a reversão radical 

do quadro de segregação sócio-espacial nas cidades brasileiras, especialmente em João 

Pessoa. Ao contrário, as intervenções estatais têm desencadeado processos que são, em última 

análise, a negação da existência do princípio que norteia a institucionalização das ZEIS, 

produzindo, na verdade, a institucionalização da segregação sócio-espacial refletida, 

sobretudo, na continuidade dos processos de periferização dos mais pobres e do 

aproveitamento eleitoral da situação de pobreza urbana, na perpetuação dos estigmas e 

preconceitos já existentes, na permanência das marcas de precariedade infraestrutural dos 

referidos espaços e na subserviência aos ditames impostos pelo capital imobiliário. Assim, o 

quadro de separação social com forte tendência à fragmentação do tecido sociopolítico-

espacial se mantém, repaginado pela máscara jurídica denominada de Zona Especial de 

Interesse Social que legaliza a segregação sócio-espacial. 
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