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Resumo 
 
O Brasil será palco de um importante megaevento esportivo, a Copa do Mundo 2014. Ao todo, serão doze as 
subsedes brasileiras a sediarem os jogos. Estas cidades passarão por um intenso processo de produção 
espacial, onde obras de mobilidade e de infraestrutura urbana, bem como reformas ou a construções de 
novos equipamentos alterarão não só a paisagem urbana, como também a vida de parte da população. 
Fortaleza, capital do estado de Ceará, nordeste brasileiro, será a subsede em destaque neste trabalho. As 
obras que preparam a cidade para receber a Copa 2014 já começaram e dentre vários aspectos, percebeu-se 
que o setor habitacional, tanto a habitação popular quanto a habitação voltada para as camadas abastadas 
da cidade, será um dos setores mais afetados pelas transformações espaciais que avançam sobre o espaço 
urbano. Assim, o objetivo deste trabalho é compreender como processo produção espacial de algumas áreas 
de Fortaleza a partir de transformações inseridas no contexto Copa 2014, influencia no habitar das 
populações pobres que vivem nas áreas atingidas pelas obras, que hoje são passíveis de remoções. A 
questão habitacional, está presente nas grandes cidades a séculos, como já descrevia Engels (1988) no 
século XIX, em que tal realidade era agravada pela forma como o capitalista explorava o proletariado na 
época. Hoje a realidade de exploração não é tão diferente, assim como a questão da habitação, entretanto  o 
sistema capitalista já passou por reestruturações (HARVEY, 2010), o que complexificou a forma de produção 
das cidades, bem como a problemática habitacional nos últimos anos. As transformações espaciais pelas 
quais Fortaleza vem passando mostram uma cidade que busca se inserir no mercado turístico global. As 
obras entretanto vem gerando conflitos, especialmente com as populações mais pobres, que habitam 
próximas às áreas de abrangência dos megaprojetos de infraestrutura urbana, como a do Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT) – Ramal Parangaba-Mucuripe. Parte destas populações que vivem de forma precária nestas 
áreas, algumas ocupadas há décadas, será removida dos seus atuais locais de moradia. Os movimentos 
sociais já se organizaram, assim como o embate com o poder público se iniciou, na busca pelo direito à 
cidade. A pesquisa ainda se encontra em andamento, para tanto está em fase de pesquisa bibliográfica, 
coleta de dados em órgão públicos, participação em reuniões e eventos que envolvam as comunidades 
afetadas pelas obras e registro fotográfico das área em estudo. 
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Introdução 
 
 O espaço das cidades estão em constante processo de produção, que, em geral, obedece uma lógica 
ditada pelo modo de produção vigente, materializando-se a partir do trabalho e interesses de diversos atores 
sociais. No Brasil, este processo de produção ganhou bastante intensidade em algumas de suas capitais vêm 
passando por uma acelerarada transformação do seu espaço, tendo como motivo principal e um importante 
megaevento esportivo, a Copa do Mundo, que é antecedido por um outro megaevento, a Copa das 
Confederações. 
 
 Assim, em 2013 e 2014, o Brasil será palco dois importantes megaeventos, Copa das Confederações 
e Copa do Mundo, respectivamente. Destaca-se que um megaevento esportivo é um evento grandioso, como 
as Olimpíadas ou grandes campeonatos. Sousa (2011) ressalta que ―Copa do Mundo e Olimpíadas são muito 
mais que  construção de estádios, reformas em aeroportos e intervenções no trânsito. Existem dezenas de 
outros interesses subjacentes a esses eventos‖. Conforme  Mascarenhas (2007), estes eventos esportivos, 
têm grande poder na reestruturação urbana e, por isso, é muito disputado pelos governos, que têm o objetivo 
de inserir seus territórios no cenário mundial de competitividade. 
 



 Ao todo, serão doze as subsedes brasileiras a sediarem os jogos da Copa do Mundo1. Estas cidades 
estão passando por um intenso processo de produção espacial, onde obras de mobilidade e de infraestrutura 
urbana, bem como reformas ou a construções de novos equipamentos vem alterando não só a paisagem 
urbana, como também a vida de parte da população. Fortaleza, capital do estado de Ceará, nordeste 
brasileiro, será a subsede em destaque neste trabalho.  
 
 Fortaleza, possui uma população de 2,4 milhões de habitantes (IBGE, 2010). Dentre as principais 
atividades econômicas se destaca o turismo. Conforme Danta (2011), na década de 1990 Fortaleza se 
transforma em pólo receptor de fluxo turístico, cujo principal produto é o mar e as atividades a ele 
relacionadas. 
  
 Na busca por embelezar a cidade e torná-la mais atraente aos visitantes, as obras que preparam a 
Fortaleza para receber a Copa 2014 já estão em andamento, algumas bem adiantas, como a do Estádio 
Castelão. Outras obras, entretanto, atingem diretamente o habitar de parte da  população fortalezense, em 
especial das população mais pobres, que atualmente vivem em áreas de ocupação que estão no caminho de 
obras de mobilidade urbana. 
 
 Vale destacar, que dentre vários aspectos, percebeu-se que o setor habitacional, tanto da habitação 
popular quanto da habitação voltada para as camadas abastadas da cidade, será um dos setores mais 
afetados pelas transformações espaciais que avançam sobre o espaço urbano. No entanto, não se pode 
negar que um grupo ficará com o ônus e o outro com o bônus de tamanha produção espacial. 
 
 Assim, o objetivo deste trabalho é compreender como processo produção espacial de algumas áreas 
de Fortaleza a partir de transformações inseridas no contexto Copa 2014, influencia no habitar, e 
consequentemente no direito à cidade, das populações pobres que vivem nas áreas atingidas pelas obras, 
que hoje são passíveis de remoções. Esta pesquisa se torna relevante pela analise levantada a cerca da 
produção do espaço urbano, onde se tem um megaevento como pano de fundo, de intensas transformações 
que já estavam planejadas para a cidade, mas que ganharam fôlego e verba, no período de preparação da 
cidade para o megaevento. A pesquisa ainda se encontra em andamento, para tanto está em fase de 
pesquisa bibliográfica, coleta de dados em órgão públicos, participação em reuniões e eventos que envolvam 
as comunidades afetadas pelas obras e registro fotográfico das área em estudo. 
 
A produção do espaço no período que antecede o megaevento 
 
 Entende-se o espaço como um produto social, que está em constante processo de transformação. 
Produzido pelo homem no decorrer do tempo, encontra-se no espaço marcas de diversas temporalidades e 
culturas. Araújo (2010) busca mostrar que espaço e sociedade estão totalmente conectados, que um não é 
externo ao outro. Para isso ele levanta três argumentos: 1. O espaço é produto da sociedade, contendo as 
relações sociais que o produziram e estruturando as formas de reprodução dessas relações; 2. ―[…] a 
produção do espaço é processual, logo, do ponto de vista do conhecimento se pressupõe expor a produção 
em si‖ (p.24); 3. A produção do espaço obedece a lógica do modo de produção vigente, lembrando sempre 
que sobre o espaço novas e velhas formas vão compondo as paisagens, não havendo  uma ruptura total com 
os modos de produção passados, assim o espaço é um produto histórico-social. 
 
 Lefebvre percebe o espaço como social, abrangendo a dinâmica do espaço vivido. O espaço seria, 
desse modo, uma espécie de esquema num sentido dinâmico comum às atividades diversas, aos trabalhos 
divididos, à cotidianidade, às artes, aos espaços efetuados pelos arquitetos, pelos urbanistas (LEFEBVRE, 
2008, p.48). Além disso, como afirma Lefebvre (2008, p.55) ―toda sociedade sociedade produz ―seu‖ espaço, 
ou, caso se prefira, toda sociedade produz ―um‖ espaço‖, e apesar de se viver um mundo globalizado, as 
peculiaridades de cada espaço tendem a permanecer. Lembrando que a produção do espaço não ocorre de 

                                         
1 Serão doze capitais: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), 

Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). 



forma homogênea em sua totalidade.  
 
 Para Lefebvre, o espaço também está imbuído de ideologia e política, que influenciam diretamente na 
sua produção. O que se percebe bem, quando se prepara o espaço da cidade para um megaevento do porte 
da Copa 2014, onde se molda uma cidade com todo um discurso político e ideológico voltado para a 
modernização pela qual passará o espaço urbano e o quanto isso será bom para todos. 
 

O espaço não é objeto científico afastado da ideologia e da política; sempre foi político e estratégico. 
Se o espaço tem uma aparência de neutralidade e indiferença em relação a seus conteúdos e, 
desse modo, parece ser ―puramente‖ formal, a epítome da abstração racional, é precisamente por ter 
sido ocupado e usado, e por já ter sido foco de processos passados cujos vestígios nem sempre são 
evidentes na paisagem. O espaço foi  formado e moldado a partir de elementos históricos e naturais, 
mas esse foi um processo político. O espaço é político e ideológico. É um produto literalmente 
repleto de ideologias. (Lefebvre (1976b, 31) apud SOJA, 1993, p.102). 

 
Quando se discute sobre a produção do espaço para a vinda de megaeventos não se pode deixar de 

falar sobre a cidade, locus das transformações. Entendendo a cidade como espaço produzido socialmente, 
que ao mesmo tempo é o meio em que ocorrem as relações sociais e o condicionante destas, far-se-á uma 
revisão sobre este conceito, buscando compreender sua lógica de organização a partir dos interesses 
capitalistas.  

 
―Definimos a cidade capitalista como o produto de uma dupla socialização: a das condições gerais de 

produção e a do espaço‖ (LOJKINE, 1997, p.176), ou seja ela reflete a relação entre os interesse da produção 
e a sua espacialização. Ora se a ―[...] produção espacial é diferenciada e contraditória, conferindo valores de 
uso e, consequentemente, formas de acesso diferenciado, logo segregados‖ (CARLOS, 2003, p.55), a cidade 
demonstra esta diferenciação na sua produção e apropriação por diferentes camadas da sociedade.  

 
Esta produção desigual que confere uma apropriação também desigual do espaço gera o fenômeno 

da segregação. Barbosa (2009) entende ―a segregação sócio-espacial, característica das grandes 
metrópoles, como um processo no qual os grupos sociais tendem a se concentrar espacialmente em 
determinadas porções da cidade‖ (p.30-31). Estas áreas apresentam grandes disparidades entre si, e embora 
tendam a homogeneidade, não a alcançam em sua totalidade, pela complexidade da realidade urbana. 
Villaça (2001), entretanto, alerta que esta separação de grupos não impedem que pessoas de diferentes 
classe sociais habitem no mesmo espaço. 

 
Referindo-se à concentração de uma classe no espaço urbano, a segregação não impede a 
presença nem o crescimento de outras classes no mesmo espaço. Não existe presença exclusiva 
das camadas de mais alta renda em nenhuma região geral de nenhuma metrópole brasileira 
(embora haja presença exclusiva de camadas de baixa renda em grandes regiões urbanas) 
(VILLAÇA, 2001, p.142). 

 
O capital, deste modo, determina pontos de atuação no espaço. Assim, ele se instala e promove uma 

produção espacial diferenciada, concentrando equipamentos, serviços e infraestruturas que influenciam 
diretamente no valor do solo. A localização dos imóveis tem relação direta com o seu preço e, 
consequentemente, com o nível de renda das pessoas que consumirão determinados espaços na cidade.  

 
―A localização da habitação tem importância decisiva no seu consumo, pois ela possibilitará ao 
ocupante maior ou menor, melhor ou pior acesso a uma série de valores de uso urbano. Para a 
produção da habitação, o solo representa tão somente um suporte físico, sobre o qual se processa a 
reprodução de capital. Para o consumo da habitação, a localização é fundamental, pois o espaço 
urbano é, quantitativamente e qualitativamente diferenciado no que tange à distribuição dos valores 
de uso que complementam o consumo da moradia‖ (RIBEIRO, 1986, p.49-50). 

 
A escolha de alguns espaços da cidade por parte do Estado e do capital para se intensificar a 

produção em virtude do megaevento, tem provocado conflitos na cidade de Fortaleza. Vale ressaltar que os 



espaço escolhidos estão situados, em sua maioria, no setor leste da cidade, região marcada pela presença 
de moradores com alto rendimento e de grandes investimentos do setor imobiliário. Entretanto, as áreas que 
passam por transformações são as poucas nessa região habitada por populações pobres, que há anos 
ocuparam terras na busca de solucionar o seu problema de falta de habitação.  

 
O processo de retirada das populações pobres de suas áreas de moradia é apenas uma das 

mudanças que ocorrem na cidade. A vinda de um megaevento esportivo a uma cidade traz consigo uma série 
de transformações espaciais que em geral contam com o apoio do Estado e do capital. Cria-se várias 
políticas atreladas a um planejamento urbano que visam obras de infraestrutura relacionadas ao lazer, ao 
turismo e à mobilidade urbana. Muñoz (2008) se refere aos estudos feitos por Marco Venturi ao falar do termo 
festivalizzazione, que explica o desenvolvimento de políticas criadas a partir da necessidade gerada por um 
grande evento.  

 
Se trata de políticas cuya prioridad absoluta ha sido la participación de la ciudad en unos mercados 
de producción y consumo que se caracterizan por ser ya globales. (...) Los grandes eventos urbanos, 
como exposiciones universales o juegos olímpicos, siempre habían significado la creación de una  
imagen nueva para la ciudad, una imagen publicitado en la comercialización de los nuevos espacios 
urbanos (MUÑOZ, 2008, p.56). 
 

 Essa interferência na organização socioespacial da cidade resulta na sua reorganização 
socioespacial. Este processo influencia, em especial, o setor habitacional, atingindo desde a habitação 
popular ao mercado de residencias voltado para as classes abastadas, entretanto, trazendo benefícios para 
uns e ônus para outros.   
 
A questão da habitação em Fortaleza 
 
 A habitação tem ganho destaque nas discussões acerca da Copa do Mundo no Brasil em razão da 
quantidade de famílias que serão removidas dos seus atuais locais de moradia para alocar os grandes 
projetos que chegam as cidades-sedes. Grande parte destas famílias mora em áreas de ocupação presentes 
em porções da cidade de grande interesse ao mercado imobiliário e que passarão por grandes 
transformações até 2014. Trata-se de uma população que há tempo tem tentado a sua retirada, assim Estado 
e capital viram a vinda da Copa 2014 como uma oportunidade. 
  
 O problema da habitação é uma questão comum a muitas cidades brasileiras. Conforme dados do 
Censo IBGE (2010), no Brasil são cerca de 11,4 milhões de pessoas morando em aglomerados subnormais2 , 
ocupando 3,2 milhões de domicílios. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, são mais de 1 milhão de 
pessoas vivendo em aglomerados. Em Fortaleza são 396.370 pessoas vivendo em 109.122 domicílios 
classificados como aglomerados subnormais ocupados. Nestas áreas, a média do rendimento nominal 
mensal por pessoa, em Fortaleza, é de R$ 250,00 por pessoa, estando abaixo da média brasileira (R$ 
370,00). 
 
 Tem-se, assim, 16% da população fortalezense morando em áreas de habitação precária, convivendo 
com problemas infraestruturais, violência, coabitação, dentre outros. São áreas espalhadas por toda a cidade, 
com concentração nos setores oeste e sul da cidade, que se caracterizam pela grande densidade 

                                         
2 Conforme o IBGE, ―o Manual de Delimitação dos Setores do Censo 2010 classifica como aglomerado subnormal cada conjunto 

constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais, ocupando ou 
tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de 
forma desordenada e densa. A identificação atende aos seguintes critérios: 

 a) Ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade alheia (pública ou particular) no momento atual ou 
em período recente (obtenção do título de propriedade do terreno há dez anos ou menos); e 

 b) Possuírem urbanização fora dos padrões vigentes (refletido por vias de circulação estreitas e de alinhamento irregular, lo tes 
de tamanhos e formas desiguais e construções não regularizadas por órgãos públicos) ou precariedade na oferta de serviços 
públicos essenciais (abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo e fornecimento de energia elétrica)‖ (IBGE,  
2010).  



populacional e que mostram uma realidade de pobreza e ilegalidade. 
  
 Ressalta-se que a questão habitacional não é um problema recente, pois já fora identificado por 
Engels (1988) nas cidades europeias, no período de advento da indústria no século XIX. Já neste período o 
autor entendia que o problema da falta de habitação nas grandes cidades estava relacionada a exploração da 
classe trabalhadora pela classe dominante. Esse processo resultava em péssimas condições de moradias 
aos operários e a pequena burguesia, que não podia arcar com os custos de melhores condições de 
habitação. Atrelado e agravando ainda mais este fato estava o grande fluxo de imigrantes para as cidades 
industriais e o aumento dos alugueis. 
  
 Entendendo a habitação como um direito e necessidade básica do indivíduo, Barbosa (2009) 
reconhece a habitação além da casa como estrutura física, englobando também as relações que se 
estabelecem com origem nela, tais como a vida em comunidade e o uso dos espaços da cidade, possuindo, 
assim, a habitação uma influência direta nas relações estabelecidas na urbe. Concorda-se, assim com 
Lefebvre (2001), que destaca o habitar com fator importante para se usufruir o direito à cidade. 
 
 Ressalta-se que o habitar para Lefebvre (1999) refere-se ao espaço vivido, cujas relações 
estabelecidas entre a casa, o morador e o seu entorno social são constituídas pelas relações sociais e de 
poder. Algo diferente do que ele entende por habitat, que faz referência a necessidade básica do indivíduo. O 
habitar, deste modo, são relações estabelecidas além casa, por meio do contato diário com espaços e 
pessoas. Partindo deste ponto de vista, vem se percebendo um restringir do habitar à parcela da população 
das cidades, que tem um uso cada vez mais restrito do espaço urbano, o seu habitar na cidade não ocorre de 
forma plena.  
  
 Atualmente, a questão da habitação não se encontra tão diferente da descrita por Engels. A casa 
como mercadoria, continua limitando o seu acesso apenas àqueles que possuem seu poder de compra. 
Quanto melhor estruturalmente a casa e os benefícios ao seu redor, maior será o custo para quem irá 
consumi-la. A classe trabalhadora, entretanto continua a ser explorada pela classe dominante, e continua 
também sem meios para habitar dignamente. Valença (2003) destaca que a casa ―é uma mercadoria com 
características especiais, peculiares e complexas, que tem implicações diversas e profundas sobre a forma 
como ocorrem a sua produção e o seu consumo‖ (p.166). O autor explica que a habitação é uma necessidade 
básica; possui alto valor agregado, o que resulta em preço elevado; e é um bem imóvel. 
 
 Para a parcela da população com menor poder de compra restam as habitações mais baratas, 
geralmente localizadas em áreas periféricas, ou a ocupação de áreas vazias, constituindo as denominadas 
favelas. Segundo Barbosa (2009, p.39), entende por favelas ―o conjunto de habitações precárias localizadas 
em áreas públicas ou privadas sem uso aparente, autoconstruídas pela população que está à margem do 
mercado imobiliário formal, sendo então a solução imediata para a falta de habitações‖. Esta realidade 
confirma o pensamento de Lombarde, Volpe e Vasques (2006, p.76) quando afirmam que ―a população 
carente procura novas formas de ocupação e sobrevivência na economia informal, habitando em moradias 
precárias, tendo a autoconstrução unida a periferização como solução para parte de seus problemas sociais‖.  
 
 Conforme Abramo (2012) observa-se aí uma lógica de produção do espaço urbano promovida pela 
população que se encontra a margem do mercado imobiliário formal e que precisa habitar a cidade, mesmo 
que de forma precária, a lógica da necessidade. 
 

Esta última movió — y continúa haciéndolo— un conjunto de acciones individuales y colectivas  que 
promovieron la producción de las ―ciudades populares‖, con su habitual ciclo  
ocupación/autoconstrucción/autourbanización y, finalmente, consolidación de los  asentamientos 
populares informales (API) (ABRAMO, 2012, p. 36).  

  
 Em Fortaleza, as habitações precárias ganham destaque no contexto urbano a partir do século XX. 
Conforme Silva (1992), as primeiras favelas de Fortaleza localizavam- se próximas ao centro da cidade e dos 



locais de trabalho de seus habitantes. Em geral, ocupavam terrenos públicos ou privados, áreas periféricas e 
inadequadas como: encostas de morros, dunas, áreas de mangue e margens de lagoas e rios, áreas de 
marinhas e margens de trilhos. A cidade entretanto foi se transformando, novos centros foram criados e os 
espaços foram ganhando novos usos.  

 
Posteriormente há um crescimento da porção oeste da cidade. Com o processo de industrialização da 

cidade nesta região, a classe trabalhadora passa a buscar este setor como local de moradia, promovendo a 
saída da população de maior renda, que ali morava, para bairros do setor leste da cidade. Na década de 
1970, a ocupação da região sudoeste da cidade foi marcada pela vinda de grande conjuntos habitacionais, 
que favoreceram a expansão desta região da cidade. Já região sudeste passou por um processo de 
ocupação, um tímido, apenas na década de 1980, sendo atualmente uma região de intensa expansão da 
cidade.  
 
 A cidade passou a ser entendida como um espaço apartado, onde os ricos passaram a residir no 
setor leste, e a massa trabalhadora, no oeste. Entretanto, conforme aponta os estudos de Araújo e Carleial 
(2003) a cidade foi tornando-se segregada e fragmentada, havendo, um misto de opulência e miséria, que 
gera um conflito pelo uso da terra urbana entre ricos e pobres, residentes do território fortalezense que se 
concentram em determinados bairro da cidade. 
 
O processo de remoção em Fortaleza 
 
 Fortaleza possui um relevante histórico de luta pelo direito à cidade. Em meados do século XX, na 
capital cearense destacaram-se alguns conflitos entre moradores e Estado em razão da posse da terra para 
moradia. Souza (1978) enumera algumas áreas de favela com forte organização de seus habitantes, como 
Pirambu, Lagamar e José Bastos. Nesta época, houve o fortalecimento dos movimentos sociais urbanos em 
Fortaleza, que buscavam o direito à habitação, prioritariamente, bem como à educação, à saúde, à 
acessibilidade, dentre outros. 
 
 Segundo Braga (1995), nos movimentos sociais, até a década de 1980,  predominava uma postura de 
resistência frente ao Estado, que não reconhecia sua legitimidade. Neste período, o processo de organização 
obteve grande avanço, demonstrando o nível de consciência construído com o movimento de luta cotidiano. 
O movimento, no entanto, enfraqueceu em função da ditadura militar que iniciou na década de 1960, força 
que fez calar parte do movimento.  
 
 No período pós-ditadura (meados da década de 1980), os movimentos sociais urbanos ganham 
novas lutas e motivações, havendo então um processo de politização da luta dos bairros, onde as 
associações de moradores ganham destaque. Entretanto, não mais batendo de frente ao Estado, mas com 
uma relação mais amigável, às vezes marcadas até por contradições. Gohn (2004) percebera estas novas 
relações entre movimento e Estado, entendendo que o líder comunitário, que antes era tido como um 
militante, ―foi se transformando no ativista organizador das clientelas usuárias dos serviços sociais‖ (p.26). A 
luta, assim, torna-se claramente um disputa de interesses políticos. 
  
 Esse conflito histórico pelo uso da terra urbana além de gerar muitos movimentos sociais na cidade, 
resultou, também, em remoções de muitas famílias, muitas destas promovidas pelo Estado, que por meio de 
políticas de urbanização remodelavam a cidade, geralmente, conforme o interesse do mercado e das classes 
dominantes. Esta preocupação em embelezar as cidades acarretou, dentre outros acontecimentos, na 
formulação de políticas que visavam a realocar, o mais longe possível, moradores de favelas em todo o país, 
gerando assim outra diversidade de problemas e de políticas assistencialistas.  
  
 Deste modo, o processo de remoção de populações é fato comum nas cidades, em virtude do 
processo de produção do espaço, em especial promovido pelo mercado. No entanto, a vinda de um 
megaevento esportivo acelera a produção do espaço urbano, bem como, o processo de remoções em virtude 



das grandes obras. No Brasil, conforme estimativa da Articulação Nacional dos Comitês da Copa e das 
Olimpíadas, serão removidas 170.000 pessoas dos seus locais de moradia, de forma compulsória. Segundo a 
relatora da ONU3 (2010), outras cidade também passaram por uma realidade semelhante a que o Brasil vem 
passando. Em Beijing, durante o período de preparação para a Olimpíada de 2008, houve denúncias de 
despejos massivos e sem aviso prévio, além de repressão, ameaças e detenções arbitrárias aos moradores e 
ativistas por moradia. Em Nova Delhi, 35mil famílias foram removidas para preparar a cidade dos Jogos da 
Commonwealth de 2010. Na África do Sul, o projeto de moradias N2 Gateway, baseado na construção de 
moradias de aluguel para a Copa do Mundo de 2010, removeu mais de 20 mil moradores do assentamento 
Joe Slovo, realocando seus moradores em áreas pobres da cidade. 
  
 Em Fortaleza, ocorrerá a remoção de centenas de famílias para dar lugar a grandes projetos 
turísticos e de mobilidade. São vários os grandes projetos, como: o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) – Ramal 
Parangaba-Mucuripe; a implantação de um terminal de passageiros no Porto do Mucuripe; construção do 
Acquario Ceara e implantação de Bus Rapid Transit (BRT). 
  
 As favelas Jangadeiro, Rio Pardo, Trilhas do Senhor, Dom Oscar Romero, São Vicente, Aldaci 
Barbosa, João XXIII, Mucuripe, Lagamar, Poço da Draga e Serviluz estão no caminhos dos projetos a serem 
executados até 2014. Ressalta-se que se trata de algumas ocupações históricas da cidade, algumas com 
mais de 50 anos de existência, conforme os moradores mais antigos. Hoje, os moradores destas áreas têm 
se mobilizado, buscando a permanência em seus locais de moradia ou, mesmo, melhor opção de 
deslocamento. O principal projeto, entretanto, que provocará o maior número de remoções é a instalação do 
VLT. 
  
 O Veículo Leve sobre Trilhos, conforme o Portal da Transparência, é um trem urbano de passageiros 
cujo tamanho permite que sua estrutura de trilhos se encaixe no meio urbano existente. Em Fortaleza o 
Ramal VLT Mucuripe-Parangapa servirá de ligação da região hoteleira ao centro da cidade (na integração 
com a Linha Sul do Metrofor) e região do bairro da Parangaba. Ramal terá cerca de 13 km, contando com 10 
estações, passando por 22 bairros. Conforme veiculado pelos meios de comunicações, o ―Sobre Trilhos de 
Fortaleza (VLT) vão reduzir de 2.500 para menos de 1.700 o número de casas que serão desapropriadas no 
entorno do trilho onde será instalado o empreendimento, de acordo com o governo do estado‖4. 
  
 De acordo com a mensagem 52/2012, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 
que altera a lei estadual 15.056 de 06 de dezembro de 2011: i) os proprietários, residentes, com imóveis 
avaliados em até R$ 40 mil receberão a indenização correspondente e uma unidade habitacional dentro do 
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com prestações custeadas pelo Estado; ii) os proprietários 
residentes de imóveis avaliados acima de R$ 40 mil receberão o valor correspondente à desapropriação e  
uma residência pelo PMCMV, todavia o proprietário deverá custear as prestações. As unidades habitacionais 
seriam construídas nos bairros José Walter e Paupina, bairro periféricos da capital e bem distante dos atuais 
bairros dos moradores que serão removidos. A construção dos imoveis não foi iniciada, para tanto a 
mensagem assegura um aluguel social de R$ 400,00 aos residentes de imóveis com valor inferior a R$ 
40.000,00. 
  
 Grande parte das pessoas que serão removidas reclamam a falta de clareza acerca da execução do 
projeto, muitos deles alegam terem sido abordados por técnicos do governo que apenas marcaram suas 
casas e informaram que estas seriam removidas. As únicas informações que chegam a estas pessoas são 
por  intermédio dos meios de comunicação. Os idosos são os que mais resistem às remoções, ressaltando a 

                                         
3 O relatório oficial data do ano de 2009, neste texto, utilizou-se a versão traduzida de 2010. Fonte: ROLNIK, Raquel. 
Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a  component of the right to an adequate standard of living, and  
on the right to non-discrimination in this context, 2009. Tradução realizada pela ong FASE, em novembro de 2010. Disponível 
em: <http://raquelrolnik.files.wordpress.com/2010/11/mega_eventos_portugues1.pdf>  Acesso em: 25 jun 2012.  
4  http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/04/mudancas-no-projeto-do-vlt-dimunui-desapropriacoes-diz-governo-do-ce.htm 
 



importância das relações de vizinhança em suas vidas. 
  
As obras já estão avançando e o Governo do Estado já apresentou o projeto do conjunto habitacional onde 
irão morar as famílias removidas em função das obras do VLT. Ele será construído em um bairro distante de 
onde passará o VLT, uma das principais reclamações da população. Segundo material do Governo do Estado 
as obras já sofreram alterações, o que diminuiria quantidade de famílias removidas pela obra. Este fato é 
entendido como vitória dos movimento sociais. 
 
Reuniões, protestos e eventos vem sendo executados com intuito de mobilizar a sociedade e esclarecer a 
população sobre a situação destas famílias, que lutam pelo seu direito a cidade. Um direito que vai além do 
acesso a certos setores da cidade, mas o direito de construir uma cidade melhor para todos, concordando 
com a ideia de Harvey (2008), quando este afirma que ―el derecho a la ciudad es mucho más que la libertad 
individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros 
 mismos cambiando la ciudad‖ (p.23). 
 
 
O direito à cidade 
 
 Historicamente, o direito à cidade vem sendo reivindicado pelas populações mais pobres que buscam 
apenas condições dignas de vida, sendo a moradia um fator fundamental, assim como, condições de usufruir 
os espaços da cidade. Lefebvre (2001), defende a ideia de que o ser humano possui necessidades que 
precisam ser satisfeitas, mas como fazer isso em uma sociedade que vive para a produção capitalista, 
possuindo atrelado a este fato, um uso restrito dos espaços da cidade. O direito à cidade está no acesso a 
cidade em sua totalidade, na satisfação da necessidades de seus moradores. Harvey (2008), entretanto, faz 
um lembrete quando afirma que: ―El derecho a la ciudad, tal como se halla hoy constituido, se 
 encuentra demasiado restringido, en la mayoría de los casos, a una reducida elite política y económica que 
se halla en condiciones cada vez más de conformar las ciudades de acuerdo con sus propios deseos‖ 
(HARVEY, 2008, p.37). 
 Dessa forma, apenas uma parcela da população usufrui este direito. 
 
 Dessa forma, a cidade mercadoria não é acessível para todos. O mercado produz o espaço urbano e 
interfere na organização socioespacial da cidade, moldando a cidade conforme seus interesses, apoiado 
pelas elites e pelo Estado. Produzem espaços, destroem outros, mantendo a dinâmica espacial urbano, sob o 
olhar do capital. Constrói-se assim, a cidade para os ricos e a cidade para os pobre, e apesar destas 
coexistirem e de serem dependentes uma da outra, demostram realidades contrastantes. 
 
 Aos mais pobres, que não conseguem se inserir no mercado formal imobiliário, resta a luta. O 
movimento organizado em Fortaleza comemora vitórias, visto a quantidade de famílias a serem removidas 
estar diminuindo. Aos demais resta a remoção forçada de suas casas. Se as condições do habitar irão 
melhorar ou não, isso ainda é uma incógnita. Um fato, no entanto, é certo, os mais pobre continuam sendo 
empurrados para as áreas mais afastadas da cidade, com o objetivo de tornar a cidade casa vez mais uma 
vitrine agradável aos mais os ricos e aos turistas. O direito à cidade desta população continuará, então, sendo 
desrespeitado pelo Estado e pelas classes dominantes. 
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