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RESUMO 
 
 

 
Esse estudo faz uma análise sobre os conflitos socioambientais na área de Brasília 
Teimosa, comunidade de baixa renda, localizada na zona Sul da cidade do Recife. O 
referencial teórico trabalhado parte de uma abordagem de caráter crítico, diante de 
uma realidade complexa, adotando como categorias de análise o espaço, o território, 
os movimentos sociais e os conflitos socioambientais. Como parâmetro de 
compreensão dessa pesquisa, contemplou-se a interdisciplinaridade como condição 
fundamental para perceber a problemática dos conflitos ambientais urbanos sobre a 
área estudada. Diante dessa compreensão foram utilizados como instrumentos de 
pesquisa entrevistas semi-estruturadas, de caráter descritivo e explicativo; 
observações; análise de documentos; mapas; carta de nucleação vetorizada. A 
problemática desses conflitos emerge da atuação contraditória do Poder Público 
como gestor de políticas urbanas numa sociedade dividida em classes sociais. Isso 
faz com que o objetivo desse estudo tenha sido direcionado à análise da intervenção 
do Poder Público e do Setor Imobiliário Formal sobre a Zona Especial de Interesse 
Social da comunidade Brasília Teimosa, relacionando a fragmentação territorial à 
desmobilização política dos moradores da comunidade. A história dos conflitos 
socioambientais pode ser constatada em dois momentos: no primeiro, os conflitos 
surgem da luta pelo uso do solo urbano como um recurso ambiental ao atendimento 
às necessidades básicas de moradia e de trabalho. Nessas circunstâncias, os 
conflitos ocorreram a partir da luta dos moradores, em que estes organizados 
politicamente, e com o apoio da sociedade civil formaram a comunidade de Brasília 
Teimosa numa área de domínio do Governo Federal, área de marinha. A luta se 
firmou com a conquista da proteção social da localidade, culminando com o 
reconhecimento de uma Zona Especial de Interesse Social - ZEIS, área protegida 
pela Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade do Recife – LUOS – contra o 
desmembramento do território, e com a criação do Plano de Regularização das 
Zonas Especiais de Interesse Social – PREZEIS – instrumento de proteção contra a 
especulação imobiliária. Já o segundo momento, corresponde ao processo de 
intervenção e fragmentação territorial da área de Brasília Teimosa realizado pelo 
Capital Imobiliário, mediante negociação por parte do Poder Público Municipal com 
lideranças locais. A fragmentação política da comunidade pode ser constatada como 
uma das condições que viabilizou a fragmentação territorial, que após anos de lutas 
contra a segregação ambiental, encontra-se fragilizada no seu processo de 
mobilização social. Essa situação poderá ocasionar a desterritorialização dos 
moradores dessa comunidade, e viabilizar esse tipo de intervenção sobre as demais 
Zonas Especiais da cidade do Recife, principalmente àquelas que sofrem com a 
especulação imobiliária, direcionada pela política de identidade adotada pelo Estado, 
no atual momento do capitalismo neoliberal.    
 

 
Palavras chave: Conflitos Socioambientais, Territorialidade, Movimentos Sociais.    

 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 
This paper proceeds an analysis of socio-environmental conflicts in Brasilia Teimosa 
area, a low-income community located in the southern Recife city, near Boa Viagem 
district. The theoretical reference comes from a critical approach, facing a complex 
reality and use the relationship between the concepts of space, territory, social 
movements and socio-environmental conflicts as categories of analyses. As a 
measure of understanding of this research, looked to interdisciplinarity as a 
fundamental condition for realizing the problems of urban environmental conflicts in 
the area studied. Given this understanding, descriptive and explanatory semi-
structured interviews, observations, analysis of documents, maps, and vectored 
nucleation letter were used as research tools. The issue of these conflicts arises from 
contradictory actions of the government as a manager of urban politics in a society 
divided into social classes. This makes the goal of this study was directed to review 
the intervention of the Public Sector and Formal Real Estate on the Special Zone of 
Social Interest at Brasilia Teimosa community, relating the territorial fragmentation to 
the demobilization of the local resident policy. The history of socio-environmental 
conflicts can be found in two stages: first, conflicts arise from the struggle for urban 
land use as an environmental resource to meeting the basic needs of housing and 
working. In such circumstances, conflicts occur from the struggle of residents, 
politically organized; and with the support of civil society have formed the Brasilia 
Teimosa community in an area of the Federal Government domain (marine area). 
The struggle was signed with the achievement of social protection of the locality, 
culminating with the recognition of a Special Zone of Social Interest - ZEIS, an area 
protected by the Law of Land Use and Occupation of Recife - LUOS - against the 
territory dismemberment, and the creation of a Regulation Plan for Special Zones of 
Social Interest - PREZEIS - a protection instrument against real estate speculation. 
Second; it corresponds to the process of intervention and territorial fragmentation of 
Brasilia Teimosa area, conducted by the Real Estate Capital, with a negotiation by 
the Municipal Government and local leaders. The political fragmentation of the 
community can be seen as one of the conditions that made possible the territorial 
fragmentation, that after struggling against environmental segregation, is weakened 
in its social mobilization process. This situation can lead to the dispossession of the 
residents at that community and enable this type of intervention on the other Special 
Zones of Recife City, especially those that suffer with the real estate speculation, 
driven by the identity policy adopted by the State on this   moment of neoliberal 
capitalism. 
 
 
 
Keywords: Socio-Environmental Conflicts, Territoriality, Social Movements.   
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
A questão ambiental urbana por compreender o planejamento e a gestão 

ambiental integrada entre o meio rural e o urbano apresenta como uma das 

problemáticas ambientais as relações de conflitos que permeiam a organização e as 

políticas públicas territoriais na sociedade capitalista. 

Nessas circunstâncias, a crise ambiental deve ser percebida como a crise pela 

qual a humanidade se relaciona nas disputas de poder para a aquisição dos 

recursos ambientais, que se aprofundou com o capitalismo, quando conduziu e 

direcionou a organização social e política da sociedade ao aspecto econômico.  

A partir de uma visão de centralidade e de superioridade, o homem 

determinista passou a desenvolver comportamentos e atitudes individualistas com a 

percepção de que os recursos ambientais são prioridades essencialmente 

econômicas. Apesar de existir sociedades humanas que ainda interagem com os 

recursos ambientais numa visão de coletividade. 

Com isso, os atores sociais que compõe essa sociedade, principalmente o 

Estado e a classe hegemônica, evidenciam as atuações e as relações sociais 

contraditórios que organizam a sociedade capitalista. Nessas circunstâncias, as 

conquistas da política de regularização e urbanização de assentamentos populares 

são fragmentadas com a institucionalização da política de identidade realizada pelo 

Poder Público, causando assim a desmobilização social, e levando a problemática 

dos conflitos socioambientais no momento atual da globalização.  

Com isso, o solo urbano é um dos recursos ambientais que provoca conflitos 

ambientais nas grandes cidades capitalista, desencadeados pela relação de poder 

no decorrer dos processos históricos, que agrava e legitima a crise ambiental no 

contexto global. Esse recurso representa um bem de prioridade econômico para o 

capital imobiliário; já para as classes de baixa renda, é um recurso ambiental com a 

finalidade de atender as necessidades básicas de moradia e de trabalho.   

Sendo assim, O princípio da sustentabilidade que surge no contexto da 

globalização representa a marca do limite da atuação do processo civilizatório 

ocidental, e faz questionar a racionalidade que legitimou o crescimento econômico, 

negando a natureza. (LEFF, 2001).    



 

 

Na concepção de justiça ambiental é que se faz necessário perceber que a 

degradação ambiental perpassa pela degradação social do homem, principalmente 

das populações de baixa renda, desprovidas das condições mínimas de 

sobrevivência. Desta forma, os conflitos representam condição de luta contra a 

opressão do sistema capitalista ou da fragmentação política e desmobilização social.    

É diante do contexto de conflitos e segregação ambiental que o estudo da 

comunidade de Brasília Teimosa apresenta como problemática a atuação 

contraditória do Poder Público, quando questiona em que medida e circunstâncias 

históricas o Poder Público Municipal contribuiu para que o Capital Imobiliário 

fragmentasse territorialmente a área da comunidade de Brasília Teimosa, Zona 

Especial de Interesse Social – ZEIS, protegida pela Lei de Uso e Ocupação do Solo 

da cidade do Recife.  

Sendo assim, essa pesquisa propõe analisar o processo de fragmentação 

territorial na Zona Especial de Interesse Social da comunidade de Brasília Teimosa, 

relacionado intervenção do Poder Público Municipal e do Capital Imobiliário Formal à 

organização social e política dos moradores que fazem parte dessa comunidade.  

Faz-se necessário assim compreender o processo histórico de formação da 

comunidade, observando as transformações de reprodução do capital na conjuntura 

global e local; como também identificar a atuação do Estado, que como mediador 

das relações sociais entre o Capital e a Sociedade Civil, tem como função exercer a 

gestão ambiental integrada.  

Diante disso, compreender as relações sociais desenvolvidas na comunidade, 

principalmente, entre as lideranças e os moradores, possibilita um melhor 

entendimento de como esses moradores lidam com essas intervenções e qual a 

concepção política dessa comunidade em relação à reprodução do capital.    

O interesse pela temática dos conflitos ambientais urbanos na área de Brasília 

Teimosa surgiu durante o curso de Licenciatura Plena em Geografia, quando estudei 

a disciplina de geografia urbana. Naquela ocasião, a construção de um projeto em 

uma área que relacionasse o rio Capibaribe à questão ambiental era critério para a 

obtenção de nota. A escolha da comunidade de Brasília Teimosa ocorreu a partir da 

percepção de que aquela paisagem representava uma área de assentamento de 

comunidade de baixa renda, já que está nas proximidades do bairro de Boa Viagem. 

Através do estudo realizado, pude identificar que as relações entre as classes sociais 

pela disputa do solo urbano culminaram com a intervenção do capital sobre a 



 

 

referida área através das relações de poder, emergindo novos conflitos ambientais 

na localidade.    

A finalidade desse estudo é colocar que a problemática ambiental sobre os 

conflitos de poder em relação ao solo urbano perpassa pela divisão de classes da 

sociedade capitalista, com a dominação e exploração de uma classe pela outra. Uma 

questão importante é que os conflitos ambientais revelam a atuação contraditória do 

Poder Público, que se posiciona como o protetor dos direitos sociais, e, ao mesmo 

tempo, como mediador necessário no atendimento aos anseios do Capital.   

Isso porque a partir dessa percepção ficou constatado que a degradação 

ambiental não está restrita a degradação ao meio ambiente, como somente a 

degradação aos recursos ambientais, mas compreende também a degradação 

humana, quando as precárias condições de vida atingem populações que não 

conseguem atingir as condições mínimas necessárias para viver com dignidade, 

como prioriza os direitos sociais. Nessas condições, surgem os conflitos 

socioambientais como estratégia de luta para sobreviver diante dos obstáculos da 

sociedade capitalista. 

 A abordagem teórica trabalhada na construção desse estudo apresenta-se 

numa perspectiva crítica, em que optou por um contexto histórico e conceitual, diante 

de uma sociedade complexa onde foi possível relacionar as condições locais à 

percepção global, e assim adotar como categorias de análise o espaço, o território, 

os movimentos sociais e os conflitos ambientais.  

 Para Richardson (2009) a investigação crítica é variada e flexível, e na parte 

central de uma metodologia genuinamente crítica encontra-se a lógica dialética, em 

que esta permite reconhecer a especificidade histórica e a construção social dos 

fenômenos existentes. É essencial estudar o desenvolvimento histórico de um 

fenômeno para revelar mudanças em sua conceituação através do tempo.  

 Como parâmetros de compreensão científica do conhecimento, a realização 

dessa pesquisa contemplou a interdisciplinaridade como condição fundamental para 

trabalhar a problemática dos conflitos ambientais urbanos na comunidade de Brasília 

Teimosa. Isso porque além do diálogo entre os diversos campos do conhecimento, 

os saberes e as percepções dos moradores e trabalhadores da comunidade são 

condições essenciais para compreender a percepção que eles possuem sobre a 

questão ambiental em análise.   



 

 

 Segundo Minayo (2005) a metodologia de pesquisa que tem a visão 

interdisciplinar apresenta três posturas diferentes e complementares, quando é 

realizada com profundo respeito aos campos disciplinares; quando evidencia a 

relativização da visão fragmentada de cada um deles, e quando se dá através da 

capacidade dialógica entre as diferentes disciplinas diante das propostas teóricas e 

metodológicas.    

 A pesquisa desenvolvida abrange uma linha quantitativa e também qualitativa, 

uma vez que foram trabalhadas entrevistas semi-estruturadas, observações, 

depoimentos de moradores e trabalhadores, leituras de documentos referentes à 

comunidade e bibliográficas, pesquisa na Internet, visitas a órgãos públicos e as 

associações comunitárias.   

 No que se refere às observações é importante destacar que para Soriano 

(2004) essa técnica permite obter informações sobre o comportamento dos 

indivíduos ou grupos sociais tal qual ele acontece.  

As entrevistas foram realizadas com 86 pessoas que trabalham e vivem na 

comunidade de Brasília Teimosa, além de ter sido realizado contatos com 

representantes de órgãos públicos como: FIDEM, URB e Secretaria de Assistência 

Social, da Prefeitura do Recife para aquisição de materiais como carta de nucleação 

vetorizada, mapas, informações sobre a ata de negociação da construção do JCPM 

e o cadastramento das associações comunitárias.     

Na questão qualitativa, os dados obtidos com as entrevistas, pesquisas, 

observações, documentos e a relação com esses moradores e trabalhadores sobre a 

história da comunidade de Brasília Teimosa foram analisados criticamente, 

relacionando o trabalho de campo aos estudos teóricos que tratam da referida 

temática ambiental.     

As abordagens quantitativas e qualitativas, segundo Minayo (2005) exigem 

teoria e métodos próprios e se prestam a fins de natureza diferenciada. As 

quantidades visam dimensionar e quantificar os dados de processo ou resultado. Já 

as qualitativas são apropriadas para aprofundar a história; captar a dinâmica 

relacional de cunho hierárquico, entre pares ou com a população; compreender as 

representações e os símbolos e dar atenção, também, aos sinais evasivos que não 

podem ser entendidos por meios formais.   

Esse trabalho está subdividido em três capítulos, onde o primeiro capítulo 

aborda como categorias de estudo: espaço, território e conflitos socioambientais, 



 

 

numa percepção da produção do espaço e da ação coletiva dos atores sociais. A 

visão da racionalidade ambiental, da racionalidade econômica e da degradação 

ambiental, que surge a partir da relação do homem com os recursos ambientais e 

com outros homens; e da concepção de sociedade que emerge com o paradigma 

cartesiano.  

No segundo capitulo, o planejamento urbano e a racionalidade econômica são 

relacionados à concepção que se tem de sustentabilidade e de organização espacial 

e social do homem. No caso da comunidade de Brasília Teimosa a degradação do 

ecossistema do manguezal da área, a partir da atuação do Poder Público para 

atender as necessidades do capital, evidencia a contradição desse ator social na 

sociedade capitalista e a problemática ambiental da degradação do homem com o 

processo de exclusão e de segregação ambiental. 

 Por último, os conflitos socioambientais que se desencadearam sobre a área 

de Brasília Teimosa podem ser percebidos em dois momentos: no primeiro, a 

organização social e política da comunidade na luta contra o Poder Público para 

conquistar o direito ao uso do solo urbano; já no segundo caso, o surgimento da área 

de conflito ambiental, decorre da negociação entre o Poder Público Municipal com 

representantes da comunidade sobre parte da área da ZEIS, colocando em questão 

a possibilidade da desterriotorialização da comunidade pelo Capital Imobiliário 

mediante a desmobilização social dessa comunidade.     
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Um olhar sobre a questão ambiental que se faça sensível 

ao papel da diversidade sociocultural e ao conflito entre 

distintos projetos de apropriação e significação do mundo 

material é o que parece ser cada vez mais essencial ao 

delineamento capaz de orientar políticas ambientais que 

apresentem atributos de efetividade e legitimidade 

democrática.   
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2. ESPAÇO, TERRITÓRIO E CONFLITOS AMBIENTAIS 
 
 
2.1 PRESSUPOSTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS DA 

RACIONALIDADE AMBIENTAL 
 
 
A compreensão do que seja natureza perpassa pelo modo como o homem 

enxerga o mundo e a sociedade a qual ele faz parte. Isso porque natureza não deve 

ser entendida como um conceito natural, já que o modo como uma sociedade se 

organiza e estabelece as relações sociais está interligado ao modelo de cultura 

adotado e legitimado pela interação entre os homens e o modo de perceber a 

realidade.  

No mundo Ocidental, o modo de pensar a natureza já foi radicalmente 

diferente do que tem dominado nas épocas moderna e contemporânea. Na 

antiguidade, período pré-socrático, a gênese mitológica desenvolve a ideia de physis 

como um princípio inteligente, usado para estabelecer o espírito, o pensamento, a 

inteligência, o logos e outras mais manifestações do pensamento mitológico. Physis 

significa também aquilo que por si só brota, se abre, emerge. É um conceito que não 

é estático, mas organizado de forma dinâmica e profunda. (GONÇALVES, 2006).  

É diante dessa relação da inseparabilidade que se revela no universo o 

fundamento das verdades lógicas, em que a relação dialógica se constitui a ordem 

inseparável da desordem, onde cada um é o complementar do outro, mas 

antagônico entre si, formando uma totalidade ordenada.  

A totalidade do universo não é desordenada, daí a necessidade de buscar 

reconhecer a ordem do universo, podendo ser visto como um todo estruturado do 

qual nos incubem descobrir suas leis e estruturas internas. A ordem buscada não é 

aquela com a qual organizo as coisas no meu espírito, mas a ordem que as coisas, 

elas próprias, têm. (SANTOS, 2008).    

Dessa forma, a totalidade é percebida pela realidade na sua integralidade, 

englobando a natureza e a comunidade humana. É nessa unidade complexa de 

organização do todo que o ecossistema surge como condição de compreender a 

interação entre os seres vivos de todas as espécies. O ecossistema possibilita a 

reflexão das relações entre os seres vivos e estabelece a ideia de interação e de 

equilíbrio.  



 

 

Para Gonçalves (2006), o ecossistema compreende o biótipo, isto é, o meio 

geofísico e a biocenose – conjunto das interações entre os seres vivos que povoam 

este biótipo. Constituindo assim, uma unidade complexa de caráter organizador ou 

sistema, onde o ecossistema é um todo que se organiza pelas interações entre suas 

partes. 

 
Nesse sentido, o todo não é mais que as partes. Todavia, o 
ecossistema emerge a partir de uma série de ações egoístas e 
retroage sobre os diversos seres que manifestam qualidades de que 
não disporiam isoladamente. Nesse sentido, o todo também 
seleciona as partes, condicionando-as.  (GONÇALVES, 2006, p. 64). 
 
 
 

O que pode ser observado é que a natureza tem sua própria independência 

em relação à espécie humana, onde as coisas seguem seus próprios modos. A 

busca de uma interação está no fato de perceber a natureza na sua complexidade.   

É diante dessa concepção que Pasmorre (1995), destaca que quando se 

admite plenamente a independência da natureza e como os fatos seguem seus 

próprios e complexos modos, faz emergir um sentimento de respeito pelas coisas e 

como elas se perpetuam. Essa emergência de atitudes morais novas em relação à 

natureza prepara o homem para contemplá-la com admiração. 

 As relações estabelecidas num todo organizado são desenvolvidas pela forma 

como se enxerga o outro, como se trata esse outro. Essa visão dialética é 

eminentemente a dialógica, onde a Natureza e a Cultura formam a realidade a partir 

de uma ética que se destaca como valor universal, na condição de possibilitar uma 

visão compreensiva da realidade que cerca o homem. 

 Isso significa dizer que se deve buscar a compreensão a partir da 

interpretação, da subjetividade destacando o diálogo, numa perspectiva 

hermenêutica1, que segundo Sousa Santos (1989), a hermenêutica desenvolvida por 

Gadamer, destaca a importância que se define o Ser que constitui a sua finitude e 

sua historicidade no conjunto da sua experiência do mundo.  

                                                 
1 A hermenêutica filosófica destacada por Gadamer implica que, antes de se obter uma explicação 
das coisas, que é à base do procedimento científico moderno, definindo-as como um objeto palpável, 
em nome do rigor lógico do “de-finir” objetivo, trate-se de compreendê-las, trate-se de fazer outra 
aproximação à realidade, tomada como algo diferente, mas que releva o saber constituído e as 
tradições, segundo Pelizzoli (2007). 
 
 



 

 

É com o estudo do Ser e da linguagem que é possível entender melhor a 

leitura do mundo através do respeito ao outro que se faz a partir da compreensão da 

hermenêutica filosófica, onde a interpretação do que se fala ou se escreve é 

percebido através da comunicação.  

Nesse caso, a linguagem trata da negociação e do ato de fazer sentido de um 

mundo humano de nossa própria construção. O significado da comunicação é 

fundamental para poder compreender o sentido do mundo, como coloca Lawn 

(2007): 

      
O significado real de comunicar não é a transmissão e recepção de 
dados e informações; é um cognato com a palavra latina 
communicare, sugerindo aquilo que é compartilhado e aquilo que é 
mantido em comum (...) a linguagem é o meio através do qual 
conseguimos entender, e o ser é a leitura mais óbvia. (LAWN, 2007, 
p. 112). 
  
  
 

 Com isso, destaca-se que o mundo da vida é um mundo de sentidos e 

solidariedades compartilhadas, onde o diálogo dos saberes e a diversidade 

estabelecem uma forma de vida caracterizada pela abertura para um mundo 

marcado pelo respeito ao modo de vida do outro, em que a ética e a moral são 

condições fundamentais para um mundo justo.   

A referência às formas particulares de convivência num domínio particular 

social, ou noutro domínio de convivência humana com os outros seres, a reflexão 

ética surge no espaço da preocupação pelo outro. É na relação da ética e da moral 

que se fundamenta a emoção, que se desenvolve a preocupação com o outro 

(MATURANA, 2001).  

O que o autor acima evidencia é que a relação da ética e da moral também 

deve ser percebida na relação biológica, uma vez que as condições de se relacionar 

com o outro, através da estrutura psicológica do homem enquanto ser que pensa, 

são fundamentais para compreender que as relações sociais perpassam pela 

emoção de se perceber o outro como condição necessária à vida.     

Como a ética surge da capacidade de criar do homem, e este desenvolve 

assim a possibilidade de uma mudança de concepção de pensamento diante de uma 

realidade exposta é importante evidenciar que a ética é um produto político e não 

biológico, conforme ressalta Leff (2001): 



 

 

   
(...) Mas a ética também é um produto da racionalidade estabelecida 
como estratégia de domínio e do poder. A ética nasce do 
pensamento criativo e da reflexão do ser para gerar uma nova 
racionalidade onde se irmanam o pensamento e o sentimento; a 
razão, a paisagem, a criação e a ação. É a fonte donde emanam os 
direitos do ser: o direito de ser, de viver, de devir, de desenvolver 
suas potencialidades para a diversidade e a possibilidade. (LEFF, 
2001, p. 463). 
 

 
 Essa condição é o que possibilita entender a atuação do homem como ser 

que tem a capacidade de pensar, e por isso, exerce o poder de transformar um 

mundo marcado pelo equilíbrio e pelo diálogo como já predominou em outros 

períodos históricos, quando o homem se percebia como parte integrante da 

natureza. 

 Com isso Leff (2007) ressalta que é possível fazer com que a razão humana 

construa uma racionalidade ambiental através de um processo político e social que 

passa pelo confronto e concerto de interesses opostos, pela reorientação de 

tendências, pela criação de novas formas de organização produtiva.  

Isso porque a racionalidade ambiental não deve ser percebida como uma 

expressão apenas de uma lógica ou lei, mas como um conjunto de normas, 

interesses e ações que não devem ocorrer fora das leis da natureza e da sociedade, 

pelo contrário, essa interação faz parte de um processo histórico onde o homem é 

parte dessa natureza.           

 Como ser político e histórico, o homem tem a condição de manter o Cosmo 

ordenado e pensar a realidade a partir das lições dos tempos históricos, onde 

prevalecem os ensinamentos do respeito às heranças ameaçados pela mudança de 

comportamento do homem. Para tanto, a mudança política é o inicio de uma nova 

sociedade, marcada pela ética e pelo respeito ao outro. (MILARÉ, 2009).  

 Quando o autor trata dos ensinamentos do respeito às heranças dos tempos 

histórico, ele remete aos modos de vida que foram construídos a partir de uma visão 

de sociedade integradora, onde o homem como parte dessa natureza percebe os 

recursos ambientais e os outros homens como constituinte de um todo.   

 Como se pode perceber, a racionalidade ambiental também se funda numa 

nova ética que se manifesta em comportamentos humanos que estão em equilíbrio 

com a natureza e em princípios de uma vida democrática e de valores culturais que 

dão sentido à existência humana.   



 

 

A racionalidade ambiental surge então como uma condição, uma necessidade 

de formar uma nova sociedade marcada pelo restabelecimento entre sociedade e 

natureza. Essa condição é o que possibilita recriar um novo mundo em que o 

desenvolvimento e a reprodução dos seres e as formas de relações sociais 

estabelecidas entre eles estejam acima do desenvolvimento e da reprodução do 

sistema econômico capitalista.  

Essa condição é o que se pode chamar de um mundo marcado pela 

sustentabilidade, contrário ao processo de globalização2 que emergiu com a 

hegemonia do capital econômico sobre as outras instâncias da organização social. 

Como destaca Leff (2001): 

 
No mundo interdependente da globalização econômica, sob o 
domínio de uma visão unipolar e monolítica, cada nação e cada 
população arriscam sua visibilidade e sobrevivência nesta 
encruzilhada histórica. A transição para a democracia e a 
sustentabilidade implica uma nova concepção e novas formas de 
apropriação do mundo.  (LEFF, 2001, p. 413).  

 
  

Em decorrência dessas circunstâncias, o autor acrescenta que se definem 

novos sentimentos existenciais para cada indivíduo e cada comunidade, traçando 

novas linhas de força que atravessam as relações de poder onde se forjam novos 

projetos históricos e culturais. 

Com isso, esta racionalidade ambiental evidenciada pelo referido autor além 

de valorizar o ordenamento ecológico, possibilita que a questão do territorial e a 

reorganização social das atividades produtivas sejam percebidas de outra maneira, 

uma vez que a descentralização das atividades econômicas, a gestão da 

produtividade e o respeito pela diversidade cultural dos povos são fundamentais para 

que haja modos alternativos de sustentabilidade nas diversas formas de relações 

sociais.     

                                                 
2  Para Porto-Gonçalves (2006) o capitalismo é um sistema que pode ser compreendido em quatro 
períodos ou etapas do processo de globalização que se deu com a globalização da natureza: 1° O 
colonialismo e a Implantação da Moderno-colonialidade (do século XV-XVI ao século XVIII...  até 
hoje); 2° O Capitalismo Fossilista e o Imperialismo (do século XCIII ao início do século XX... até hoje); 
3° O Capitalismo de Estado Fossilista Fordista (de 1930 aos anos de 1960-97... até hoje); 4° A 
Globalização Neoliberal ou Período Técnico-científico-informacional (dos anos de 1960 até hoje).    
 
 



 

 

Isso faz com que a atuação do homem mediante o pensamento da 

racionalidade ambiental estabeleça relações sociais pelo processo da interação 

social com o ambiente, em que o saber popular associado ao conhecimento cientifico 

possa gerar novas significações e um novo posicionamento no mundo com a 

finalidade de repensar o projeto de civilização criado pelo mundo Ocidental. 

 

 

2.2  O PARADIGMA CARTESIANO E A RACIONALIDADE ECONÔMICA   
 
 
 

O pensamento determinista desenvolvido na sociedade Ocidental se 

caracteriza pelo modelo de sociedade que se firmou a partir da separação entre o 

Homem e a Natureza. Essa filosofia, estabelecida pelo poder superior do 

pensamento humano sobre a natureza e da exploração do homem pelo próprio 

homem, surge quando a natureza é percebida como um objeto a ser manipulado e 

dominado.   

 Em decorrência dessa visão Pelizzoli (1999) enfatiza que a alteridade da 

natureza começa a ser percebida através da objetividade, onde o esboço do domínio 

dessa natureza pela lógica linear e racionalizada pelo pensamento humano surge 

através de um olhar investigativo conjugado aos processos da natureza para a 

esfera lógico-conceitual. 

Essa forma de perceber as relações sociais decorre da filosofia pragmática, 

que estabelece o antropocentrismo, quando através de métodos práticos e 

numéricos passa a identificar a Terra como uma máquina a ser dominada e 

conquistada pelo conhecimento cientifico que coloca o homem como o centro do 

universo.  

A oposição do homem a outro homem e à natureza ocorreu diante da 

complexa história do Ocidente, em luta com outras formas de pensamento e práticas 

sociais. A desqualificação dos pensadores anteriores como o pensamento mitológico 

e a mudança do conceito de physis como natureza desumanizada faz emergir o 

pensamento racionalista, originando-se assim, a filosofia cartesiana de caráter 

pragmático. (GONÇALVES, 2006). 

Esse sistema de valores que se instaura como modelo de sociedade a ser 

seguida e valorizada faz emergir uma nova era da civilização humana marcada pela 



 

 

degradação ambiental e pelo individualismo. Surge assim, a Idade Moderna, onde a 

razão científica é quem conduz as relações sociais, conforme enfatiza Capra (1982): 

 

 
Entre 1500 e 1700 houve uma mudança drástica na maneira como 
as pessoas descreviam o mundo e em todo o seu modo de pensar. 
A nova mentalidade e a nova percepção do cosmo propiciaram à 
nossa civilização ocidental aqueles aspectos que são característicos 
da era moderna. Eles tornaram-se a base do paradigma que 
dominou a nossa cultura nos últimos trezentos anos e está agora 
prestes a mudar. (CAPRA, 1982, p. 49).    

 

 

 É nessa perspectiva de visão de totalidade do mundo constituída pela filosofia 

clássica, o qual todas as coisas presentes no Universo formam um todo, e a soma 

das partes é igual a esse todo, que o universo passou a ser percebido como uma 

máquina a ser analisada pelo método mecanicista e pela racionalidade instrumental.  

  No que se refere ao método mecanicista, observa-se que no momento em 

que a Revolução Científica3 emerge com o domínio da ciência sobre os demais 

saberes, a Natureza passa a ser trabalhada na concepção de leis rígidas e a divisão 

de suas partes é o significado da razão como condição de “emancipação humana”. 

 Diante da dicotomia entre o saber e a sabedoria, que se forma com a 

racionalidade científica, Pelizzoli (1999), destaca que a hegemonia do núcleo duro 

da cientificidade e outras formas de saber entre tecnologia artificial e tecnologia mais 

natural e branda remetem a conseqüências ligadas à perda de nossa interação mais 

imediata com a natureza: 

 
... A análise desta dicotomia hoje é surpreendente, e seus problemas 
cada vez mais evidentes. São várias as delicadas características 
que são levantadas aí, com grandes conseqüências teóricas, diante 
dos rumos que o projeto da modernidade e sua emancipação do 
meio natural tomaram, assimilando uma lógica de cientificidade 
determinada como a única linguagem e forma de conhecimento 
legitimamente possível. (PELIZZOLI, 1999, p. 61-62).  
 

                                                 
3 Segundo Simionatto (2009) as revoluções ocorridas entre os séculos XVI e XVII podem ser 
consideradas os principais marcos do pensamento moderno. O surgimento da “nova ciência” ou 
“razão moderna”, fundada na astronomia e na física, tendo em Corpénico e Galileu seus principais 
representantes. Ocorre, nesse período, uma verdadeira revolução na maneira de ver e explicar o 
mundo. As formas vigentes de interpretação da realidade, pautadas na fé e na religião, são 
derrubadas, destacando-se a importância da observação e da experimentação para o 
desenvolvimento científico.      



 

 

 
 Para Leff (2001), a visão mecanicista da razão cartesiana converteu-se no 

princípio constitutivo de uma teoria econômica que predominou sobre os paradigmas 

organicistas dos processos da vida, legitimando uma falsa ideia do progresso da 

civilização moderna.  

É o que se faz perceber com a racionalização que passa a ser vinculada 

diretamente à questão econômica e tem como conseqüência a degradação 

ambiental, que se manifesta como a crise da civilização Ocidental, marcada pelo 

modelo de modernidade regido pelo predomínio do desenvolvimento da razão 

tecnológica sobre a organização da natureza, através do pensamento determinista.  

A razão tecnológica desenvolvida pela civilização Ocidental é o que Santos 

(2009) coloca como a razão da sobreposição da técnica por uma concepção política 

de produção econômica capitalista em detrimento ao processo de organização 

integrado da natureza e dos outros modos de vida. Isto é, é a razão instrumental 

utilizada para a produção exacerbada do sistema capitalista, que intensifica a 

degradação ambiental.   

Essa crise se faz presente também na degradação do próprio homem, já que 

a concentração de poder, do mundo Ocidental, ocasionada pelo predomínio do saber 

científico, encontrou no projeto de colonização das Américas a submissão da cultura 

autóctone em detrimento da supremacia do homem Europeu. Como analisa Zea 

(1978): 

 
Los conquistadores iberos, españoles y portugueses, em la primeira 
oleada expansiva tratarán si, de imponer su cultura a los indígenas 
sometidos. Esto es, de cristianizarlos, pero sin asimilar la cultura que 
éstos possen. Lo que es superior no puede mezclarse con lo inferior. 
La cultura indígena es extraña a la cultura cristiana traída por los 
iberos a la América (...) La conquista ibera buscó la absorción total 
del indígena, como parte del proyecto de dominación; pero buscó, al 
mismo tiempo, enterrar la cultura que éste poseía. (ZEA, 1978, p. 
104-105).4 
 
  

                                                 
4 Os conquistadores ibéricos, espanhóis e portugueses, na primeira grande expansão trataram de 
impor sua cultura aos índios subjugados. Isto é, de cristianizá-los, porém assimilaram a cultura destas 
pessoas. O que é superior não pode misturar-se com o inferior. A cultura indígena é estranha a 
cultura cristã trazida pelos portugueses para a América. (...) A conquista portuguesa buscou absorver 
totalmente a indígena, como parte do projeto de dominação; mas buscou, ao mesmo tempo, enterrar 
a cultura que eles possuíam. (ZEA, 1978, p. 104-105).    
 
 



 

 

Esse projeto colonizador do homem europeu faz parte também do poder que 

a religião Católica exerce sobre o modo de comportamento do homem. O predomínio 

humano tinha, portanto, lugar central no plano divino que marcava a dominação do 

homem pelo homem e a degradação dos recursos ambientais. 

Segundo Thomas (1996), essa visão divina deixa evidente como o homem é 

considerado o centro do mundo, o homem era o fim de todas as obras de Deus, 

onde os outros seres foram feitos para os homens e o homem para si próprio. Todas 

as coisas foram criadas “principalmente para o benefício e prazer do homem”, já que 

o homem é o centro do mundo.  

 É importante dizer que essa racionalidade econômica e antropocêntrica fez 

emergir também uma mudança de comportamento que estabeleceu a superioridade 

da cultural européia sobre os demais modos de vida. A natureza passou a ser 

pensada como algo subserviente ao homem para ser usada e depredada ao estilo 

de vida marcado pelo desenvolvimento econômico.  

 Com isso, destaca-se que é no aspecto político e econômico que a 

superioridade humana, na perspectiva do pensamento determinista, assume a 

condição de formar as organizações sociais com a predominância do sistema 

econômico capitalista sobre as demais instâncias organizacionais.  

Isto é, a partir das relações sociais de produção, como função central a 

relação capitalista, que surgem as cidades capitalistas do mundo ocidental5. A 

divisão do trabalho na sociedade capitalista assim significa a separação da técnica e 

do social, entre o campo e a cidade, acentuando a relação de classes sociais. 

Conforme mostra Lefebvre (2001): 

 
...Nessa separação, compete ao campo o trabalho material 
desprovido de inteligência; à cidade pertence o trabalho enriquecido 
e desenvolvido pelo intelecto, compreendendo as funções de 
administração e comando. A oposição se aprofunda no decorrer de 
um imenso progresso social (...) tal separação divide a população 
em classes. (LEFEBVRE, 2001, p. 50).   
 
 
 

                                                 
5 A cidade transformada pela concepção do sistema capitalista é a cidade que sobrepõe o seu poder 
político e econômico sobre o campo. Ou seja, apesar da dependência que continua a existir entre a 
cidade e o campo no modo social de produção, há uma separação no que se refere ao processo de 
integração e complementaridade.  Ocorre assim, a dominação da cidade capitalista sobre a 
organização social do campo. (LEFEVBRE, 2001).  
 



 

 

 É diante dessas circunstâncias que pensar o espaço é pensar na atuação que 

o homem exerce sobre as formas de organizações sociais e as relações que se 

estabelecem com os recursos ambientais e com os outros homens. O que requer 

uma maior atenção da relação que há entre o espaço no aspecto econômico, e 

também no político e cultural. 

Desta forma, Corrêa (1995) atribui o conceito de espaço urbano capitalista a 

um produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendrada 

por agentes que produzem e consomem espaço. A complexa ação dos agentes 

deriva da dinâmica acumulação do capital e dos conflitos de classe que dela 

emergem.   

 O estabelecimento da divisão de classes no sistema capitalista e a mudança 

de finalidade da produção que passa não mais a ser a de subsistência, mas a de 

lucro ocasiona a submissão do homem ao processo de trabalho e do uso da terra às 

leis do mercado e do lucro capitalista.  

 É dessa organização política e econômica realizada dentro da lógica 

capitalista que o processo de globalização atual estabelece a racionalidade 

econômica caracterizada pelo desajuste entre as formas e ritmos de extração, 

exploração e transformação dos recursos ambientais e das condições ecológicas.  

 Quando o sistema político formado pelos governos e pelas empresas utiliza os 

sistemas técnicos contemporâneos e seu imaginário para produzir a atual 

globalização, aponta-se para formas de relações econômicas implacáveis, que não 

aceitam discussão e exigem obediência imediata, sem a qual os atores são expulsos 

da cena ou permanecem escravos de uma lógica indispensável ao funcionamento do 

sistema como um todo. (SANTOS, 2009).     

Essa situação de depredação do ambiente e dos homens faz emergir conflitos 

sociais, numa relação de dominação e de poder, onde as relações sociais de 

produção são determinantes sobre as condições orgânicas dos seres vivos e dos 

demais recursos, assim como a subserviência dos diferentes tipos de cultura ao 

modelo de sociedade europeu.   

Nesse contexto, Leff (2007) enfatiza que os processos de destruição 

ecológica mais devastadoras bem como a degradação socioambiental (perda de 

fertilidade dos solos, marginalização social, desnutrição, pobreza e miséria extrema) 

têm sido resultado das práticas inadequadas do uso do solo, que dependem de 

padrões tecnológicos e de um modelo depredador de crescimento e que permitem 



 

 

maximar lucros econômicos no curto prazo, revertendo seus custos sobre os 

sistemas naturais e sociais.  

A racionalidade econômica pode ser percebida, desta forma, a partir da 

função e do domínio que o homem dá à técnica, como condição fundamental de 

desenvolvimento do sistema capitalista. Essa escolha política ocorre em detrimento 

da capacidade do homem de pensar e de agir, fazendo assim, emergir a crise 

ambiental marcada pela degradação do ambiente e do homem.  

Fica evidente então que é no aspecto político e cultural que se fundamenta o 

modo de produção capitalista, estabelecendo assim um modo de pensar a partir do 

domínio humano em detrimento aos demais modos de vida e, consequentemente, da 

dominação dos outros homens nas relações sociais de produção.     

  O ponto que pode ser frisado diante dessa crise ambiental é que a natureza 

precede ao próprio ser humano. Por isso as demais formas de vida apresentam um 

significado próprio em si mesmo. Milaré (2009) coloca que nem tudo o que existe foi 

criado para a utilidade imediata do homem; há outros fins, outras razões criadoras 

que escapam à nossa sensibilidade e aos nossos cálculos.  

É com isso, que perceber a crise pela qual vivencia o homem é perceber as 

relações de poder e de domínio que surgem na organização e construção do espaço 

urbano. É desta forma, que a questão do solo urbano nas grandes cidades se 

destaca como conseqüência de uma sociedade fragmentada e degradada.    

 

 

2.3 O ESPAÇO E A PAISAGEM E O PROCESSO DE DEGRADAÇÃO 
AMBIENTAL 

 
 

A maneira como a sociedade se organiza, através das práticas produtivas, 

gera formas de percepção e técnicas específicas para a apropriação social da 

natureza e da transformação do meio. Na relação do homem com o ambiente, ainda 

em período bem anterior ao atual, mas também em algumas comunidades 

indígenas, quilombolas atuais, as condições ambientais constituíam a base material 

da existência do grupo, onde o homem valorizava os lugares e o modo de vida na 

sua forma coletiva.     

Esse modo de agir e perceber a realidade fazia com que os meios técnicos 

utilizados pelo homem não provocassem transformações profundas sobre o meio. O 



 

 

que significa dizer que a sociedade local onde se criava as técnicas era também 

quem comandava o tempo e os limites de sua utilização dos materiais, como destaca 

Santos (2008): 

 
Nesse período, os sistemas técnicos não tinham existência autônoma 
e podemos dizer, talvez, que o possibilismo da criação mergulhava no 
determinismo do funcionamento (...) a harmonia socioespacial assim 
estabelecida era respeitosa da natureza herdada. Produzindo-a, a 
sociedade territorial produzia, também um série de comportamentos, 
cuja razão é a preservação e a continuidade do meio da vida. 
(SANTOS, 2008, p. 235-236). 
    

 
 
 O comportamento humano assim é fundamentado pelo respeito e preservação 

ao meio de vida, já que o homem como parte dessa natureza trabalha a realidade de 

forma totalitária, onde a realidade é percebida em sua integralidade.  Essa totalidade 

significa o conjunto de todas as coisas e de todos os homens nas suas relações.    

 É dessa relação que se constitui a sociedade territorial, onde o homem 

estabelece sua base material para a prática social. A territorialidade do homem é o 

primeiro momento de sua organização social, sendo o espaço um dos aspectos 

fundamentais na relação sociedade-natureza. Com isso, Santos (2008) expressa o 

significado e a finalidade do espaço utilizado pelo homem:   

 

 
O espaço passa a ser um conjunto de fixos e fluxos, onde os 
elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que 
modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as 
condições ambientais e as condições sociais, e redefinem cada 
lugar. (SANTOS, 2008, p. 61).   

 
 
 
 O espaço assim definido constitui a matriz sobre a qual as novas ações 

substituem as ações passadas, formando uma construção única e fundamental para 

o modo de vida social. Mas esse mesmo espaço, onde a sociedade se organiza, 

também tem outro significado, quando se analisa pela vivencia ou o local vivido é o 

que se pode chamar de Paisagem. 

É desta forma que a paisagem tem uma representatividade no estudo de uma 

determinada sociedade, já que para Gomes (2007) o quadro paisagístico do 

vivenciado ou do vivido representa um recorte espacial de uma determinada parcela 



 

 

da superfície da Terra, cujos atributos naturais e paisagísticos evocam sentimentos 

de amenidades e recordações vitais.  

 É possível perceber que o espaço se destaca como base material mostra o 

presente momento em que o homem se estabelece e o modifica; já a paisagem é 

aquele espaço que representou um modo de vida, deixando marcas do passado e o 

significado de um dado momento histórico.  

  Com isso, a relação do significado do espaço e da paisagem é ressaltada por 

Santos (2008) como a natureza do espaço, que é formada de um lado, pelo 

resultado material acumulado das ações humanas através do tempo, e, de outro 

lado, animado pelas ações atuais que lhe atribuem um dinamismo e uma 

funcionalidade é o que configura a paisagem e a sociedade como variáveis 

complementares, sempre por refazer o espaço humano.    

 Compreender o espaço e a paisagem como parte das relações sociais e do 

modo de vida é apreender, que além do aspecto da produção econômica, há ainda o 

sentido da necessidade biológica de todos os animais e também uma necessidade 

psicológica para os seres humanos como um requisito social de valorização do lugar 

e do respeito aos diferentes modos de vida.   

 É nessa relação intrínseca que segundo Tuan (1983) o espaço é sem dúvida 

mais que um ponto de vista ou um sentimento complexo é ainda uma condição para 

a sobrevivência biológica e um recurso de apreciação cultural, em que o nível de 

aspiração que cada um considera como espaço adequado é a aspiração 

condicionada culturalmente.  

 O que fica evidente é que o espaço na percepção do vivido não se define em 

si mesmo, ao contrário é marcado pelas relações sociais, o que faz emergir o 

sentimento de pertencimento e de lugar. Isto é, o espaço é o lugar, na condição de 

um produto do trabalho humano, na forma histórica e social, e por isso, é que se 

pode entender da organização de uma dada sociedade, conforme explica Carlos 

(1996): 

 
O lugar é produto das relações humanas, entre homem e natureza, 
tecido por relações que se realizam no plano do vivido, o que 
garante a construção de uma rede de significados e sentidos que 
são tecidos pela história e cultura civilizadora produzindo a 
identidade, posto que aí é que o homem se reconhece porque é o 
lugar da vida. (CARLOS, 1996, p. 29).  
 



 

 

 Isso evidencia que as relações sociais além de se organizarem numa base 

material que é a formação do espaço, também se dão a partir das sensações de 

pertencimento e de identificações. Com o isso, o lugar vivido representa significados 

fundamentais para quem compartilha daquela ambiente.  

O lugar percebido por Andrade (1984) também encontra na produção material 

e cultural os significados do espaço como lugar de relações sociais, através da ação 

do homem transformando o meio em função de suas necessidades. Essa ação leva 

a duas condições: a primeira é o processo de transformação relacionado à 

adaptação aos recursos naturais; já a segunda, é o processo de transformação cada 

vez mais intenso e de degradação ambiental. 

Na primeira condição, Souza (2007) coloca o significado de lugar nas 

sociedades tropicais primitivas, onde o espaço e o tempo são concebidos 

descontinuamente, o espaço vivido é fragmentado em função do pertencimento ao 

mesmo povoado, linhagem, tribo que fornecem referenciais básicos para o cotidiano 

em sua dimensão espacial.  

 É o que se pode perceber da importância do espaço que além de ser a base 

material da vida e a relação de produção, tem também outro significado a do 

sentimento e a condição de pertencimento de um grupo a uma localidade. Isso 

porque a dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, onde a compreensão 

é sempre um processo seletivo de apreensão da realidade que passa pela vivência 

da história.    

Já na segunda condição, as transformações cada vez mais intensas nas 

cidades capitalistas, em que o agir sobre o espaço e a construção do lugar vivido as 

relações sociais se formam na perspectiva econômica, política e cultural. É o que se 

pode dizer dos conflitos que emergem através das ações humanas sobre o espaço 

nas cidades capitalistas.  

Para Carlos (1996), a reprodução da vida pode ser analisada pela tríade: 

habitante, identidade e lugar, e é na cidade que se produz e revela no plano da vida 

e do indivíduo, onde este plano é o local. As relações que os indivíduos mantêm com 

os espaços habitados se exprimem todos os dias nos modos do uso, nas condições 

mais banais, no secundário, no acidental e nas relações sociais de produção.  

A cidade capitalista, desta forma, é o lugar tanto do espaço vivido e habitado 

por um grupo social; como também, o lugar das relações sociais de produção como 

forma de sobrevivência e da produção de exploração. Sendo assim, para Sposito 



 

 

(2008) a cidade se organiza em função do sistema capitalista de produção, já que 

tem como prioridade o valor de uso e de troca e, com isso, a indissociabilidade entre 

essas duas dimensões.   

Nessas circunstâncias, nas grandes cidades capitalistas o uso dos diferentes 

solos representa a estrutura de uma sociedade fragmentada, já que essa 

organização social é caracterizada pelas contradições das relações sociais de 

produção, decorrente da divisão de classes.  

Na concepção de Corrêa (1995) a apreensão do espaço urbano é um reflexo 

da sociedade, refletindo a estrutura social de classes. Isto é, o espaço da cidade 

marca o contexto de fragmentação desigual do espaço, onde os conflitos sociais é o 

cenário de lutas sociais e movimentos sociais urbanos.       

É diante dessa condição de fragmentação, que o domínio político da cidade é 

colocado por Lefebvre (2001) como a determinação imposta pela cidade sobre a 

reorganização da produção do campo para atender ao capital. A integração, desta 

forma, é substituída pela disjunção entre o campo e a cidade no que se refere à 

concepção política e econômica do modo de produção: 

 
 
... a cidade veicula as mudanças da produção, fornecendo ao 
mesmo tempo o receptáculo e a condição, o lugar e o meio. Na e 
pela cidade, a natureza cede o lugar a uma segunda natureza. A 
cidade se torna, em lugar da terra, o grande laboratório das forças 
sociais. (LEFEBVRE, 2001, p. 86).   
 
 
 

O referido autor coloca ainda que a passagem da comunidade à comuna 

urbana implica mudanças consideráveis na propriedade, na produção e na troca. Ele 

ressalta que as modificações de uma “natureza social” substitui a naturalidade 

imediata, já que enquanto na comunidade primitiva a natureza aparece como tal ao 

indivíduo, simultaneamente, como seu recurso e seu aliado ou inimigo, a “natureza 

social” trata como estrangeiro um membro da sociedade.      

 É diante dessas relações de conflitos aprofundadas a partir da exploração dos 

homens entre si, e sobre os recursos ambientais que o processo de degradação 

ambiental se aprofunda como uma problemática que se firma na sociedade 

capitalista. Isto é, a forma de apropriação e transformação da natureza e das 



 

 

relações sociais de produção se destaca com a Revolução Industrial, considerada o 

marco essencial na alteração das formas das cidades.  

Para Gonçalves (2006) a extrema fragmentação do conhecimento fez com 

que o mundo concreto, cotidiano mergulhasse profundamente no universo mecânico 

da Revolução Industrial, no turbilhão da vida urbana, na fuligem das cidades e 

regiões negras de poluição e da degradação. 

 O que pode ser observado na relação de produção capitalista industrial é a 

utilização do ambiente como um recurso para atender as necessidades do lucro 

capitalista. Nessas circunstâncias, a utilização do espaço significa a mudança de 

percepção da utilização do solo, como recurso natural para atender prioritariamente 

as necessidades básicas. Sendo assim, a modificação dos recursos naturais é 

decorrente da concepção e da ação humana sobre o espaço e o lugar.  

A compreensão de degradação ambiental não está associada apenas à 

emissão de poluentes, mas também à alteração de uma paisagem. Com isso, a 

degradação significa a perda ou deterioração da qualidade do ambiente com a 

alteração adversa dos processos, funções ou componentes ambientais. Essa 

degradação tem como conseqüência a causa do impacto ambiental negativo sobre o 

meio. (SÁNCHEZ, 2008).  

A degradação ambiental no espaço urbano perpassa, desta forma, pelo modo 

de produção capitalista e ganha significado com a relação de poder que se 

estabelece entre os homens num determinado espaço, caracterizado assim por área 

de poder. É nessa perspectiva de dominação dos recursos ambientais que a 

natureza sofre transformações e os conflitos socioambientais tornam-se 

característica peculiar da sociedade capitalista.      

O modelo de sociedade marcada pela cidade ocidental que por um destino 

histórico que nada tem a ver com uma predestinação teológica, tornar-se-á o lugar e 

o meio de uma alteração extraordinária de situação, a natureza dominante será, por 

sua vez, dominada. (LEFEBVRE, 2001).  

É a partir dessa dominação, marcada pela relação de poder no espaço, que o 

conflito ambiental se estabelece entre os grupos sociais. A prática social como o 

modo de vida de um povo tem nos recursos ambientais o significado e a condição de 

partes integrantes dessa relação. 

Os conflitos ambientais emergem como espaços de apropriação material e 

simbólica, onde se forma o território e a apropriação se refere ao material, que 



 

 

marcam as disputas sociais e políticas, já que o modo de distribuição de poder pode 

ser objeto de contestação entre os grupos, como bem destaca Acserald (2004): 

 

 
O conflito ambiental surgiria de eventuais rupturas do acordo 
simbiótico entre as diferentes práticas sociais dispostas no espaço. 
Pois dadas certas combinações de atividades, o “meio ambiente” 
poderia constituir um veículo de transmissão de impactos desejáveis, 
disseminados pela água, pelo ar, pelo solo e pelos sistemas vivos, 
capazes de fazer com que o desenvolvimento de uma atividade 
comprometa a possibilidade de outras práticas se manterem. 
(ACSERALD, 2004, p. 24-25).      
  
 

 
 Acrescenta-se a essa condição que o real significado do espaço, já que o 

espaço é a base material e simbólica onde se desenvolvem as práticas sociais numa 

sociedade marcada pela desigualdade de classes, constitui-se dessa maneira pela 

relação de poder e de conflitos sociais. Isso faz com que o espaço criado pela 

relação de poder seja percebido como uma área territorial.    

 

 

2.4 A RELAÇÃO ENTRE TERRITÓRIO E PODER E OS CONFLITOS 
AMBIENTAIS  

 
 

A relação da sociedade com o ambiente além do significado material deve ser 

percebida também pelas representações simbólicas que os recursos ambientais têm 

nas práticas sociais das comunidades. Isso porque os objetos que constituem o 

ambiente num determinado espaço apresentam também valores históricos e 

culturais.     

Com isso, o ambiente não se resume apenas em satisfazer as necessidades 

biológicas ou de sobrevivência de uma dada sociedade, mas projeta diferentes 

percepções sobre os recursos utilizados, quando o processo de construção do 

mundo através da prática social tem representações coletivas e significativas. 

As sociedades produzem a sua existência tendo por base tanto as relações 

sociais que lhes são especificas como os modos de apropriação do mundo material 

que lhes correspondem. Nessa interface destacam-se as faces das práticas sociais, 



 

 

que podem ser três: as práticas técnicas, as práticas sociais e as culturais. 

(ACSELRAD, 2004). 

É diante dessa relação intrínseca entre o mundo material e as representações 

culturais e sociais dos diferentes atores que compõe o espaço que surgem as 

diferenças e divergências no modo de apropriação dos recursos ambientais. Isso 

porque as práticas técnicas têm um significado puramente material, enquanto às 

culturais marcam as representações coletivas. 

Nessas circunstâncias, numa sociedade que tem como modo de produção o 

capitalismo, percebe-se que as relações sociais de produção são organizadas pelas 

práticas técnicas e sociais, caracterizada pela desigualdade social dos atores, em 

detrimento das práticas culturais, o que faz com que essa relação seja marcada por 

conflitos.  

Os conflitos, sobretudo os socioambientais, são inerentes à própria formação 

do modelo atual da sociedade. Os conflitos socioambientais podem ser comparados 

a outros tipos de conflitos existentes na sociedade, com a diferença de que 

normalmente eles englobam coletividades em torno de bens difusos6, com base em 

uma legislação. (THEODORO, 2005). 

Desta forma, os conflitos socioambientais marcam as relações sociais 

desiguais que se estabelecem entre os diferentes atores sociais, já que estes 

conflitos surgem a partir das relações de poder na disputa por recursos ambientais. É 

importante destacar que essa disputa não está restrita apenas ao significa material, 

mas também a representação simbólica dos objetos e das coisas7. Outra questão 

interessante é o que se pode colocar como espaço material e como configuração 

territorial.  

Os conflitos ambientais ocorrem nos espaços de apropriação material e 

simbólica dos recursos do território. No espaço material desenvolvem-se as lutas 

                                                 
6 ... Na ciência jurídica o Direito Ambiental é considerado de terceira geração, para além dos direitos 
individuais e sociais clássicos. Agora é a afirmação dos direitos difusos, que incluem o ambiental. 
Com efeito, nada mais difuso do que o meio ambiente, tudo aquilo que vai à nossa volta, ou seja, a 
biosfera inteira. As inquietações científicas, econômicas e políticas em torno dos riscos globais que 
ameaçam a Terra e tudo o que ela contém (...) o homem não pode esquecer o seu lugar neste 
mundo, definido desde sempre. Não pode arrogar-se a centralidade do tudo e, assim, administrar mal 
o que a própria natureza lhe confiou. (MILARÉ, 2009, p. 107).    
    
7 Para Santos (2008) as coisas são o produto de uma elaboração natural, enquanto os objetos seriam 
o produto de uma elaboração social; com isso as coisas seriam o dom da natureza e os objetos um 
resultado do trabalho humano.  
 



 

 

sociais, econômicas e políticas pela apropriação dos diferentes tipos de capital, pela 

mudança ou conservação da estrutura de distribuição de poder; já nos espaços 

simbólicos, desenvolve-se uma luta simbólica para impor as categorias que 

legitimam ou deslegitimam a distribuição de poder sobre os distintos tipos de capital. 

(ACSELRAD, 2004).  

 É dessa relação conflituosa que Santos (2008) chama a atenção para a 

diferença entre o espaço e a configuração territorial, onde o conjunto formado pelos 

sistemas naturais existentes em uma dada área e pelos acréscimos que os homens 

impuseram a esses sistemas naturais. A configuração territorial é o resultado de uma 

produção histórica e tende a uma negação da natureza natural, substituindo-a por 

uma natureza inteiramente humanizada.  

Essa concepção de territorialidade tem uma relação direta com o que se pode 

atribuir à concepção de desenvolvimento. É a disputa de uma área para atender ao 

desenvolvimento econômico. Por isso, a relação de poder no espaço se configura 

numa condição de pensar a individualidade em detrimento da diversidade de outros 

modos de vida.  

 O espaço, desta forma, é anterior ao território, já que este se forma a partir da 

organização do espaço, que é conduzida por um ator sintagmático8 em qualquer 

nível, que ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, o ator 

“territorializa” o espaço, que nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um 

trabalho, que por conseqüência, revela relações marcadas pelo poder. (RAFFESTIN, 

1993). 

O que pode ser destacado é que o espaço marcado por uma relação de poder 

se configura como um território, que faz referência a uma noção de limite e exprime a 

relação que um grupo mantém com uma porção do espaço. Esses limites são 

organizados tanto na questão econômica, social como também cultural.  

Para Foucault (1979), o poder não existe; o que existe são práticas ou 

relações de poder, com isso, o poder é algo que se exerce, que se efetua e que 

funciona. Sendo assim, o poder não está localizado em nenhum ponto específico da 

                                                 
8  Há dois tipos de atores coletivos: aqueles que realizam um programa e que Greimas chama 
sintagmáticos, e aqueles que surgem de uma classificação, de uma repartição, sem integração num 
processo programado e que o mesmo autor chama de paradigmáticos. O ator sintagmático manifesta, 
com precisão, a ideia de processo e de articulações sucessivas no interior do processo, segundo 
Raffestin (1993).   



 

 

estrutura social, mas funciona como um mecanismo, um dispositivo nas relações 

sociais.   

O referido autor deixa evidente que o poder por não se encontrar em um 

ponto específico, ou seja, não está restrito ao Estado, que domina e impõe. Mas 

encontra-se nas diversas instâncias das relações sociais, isso mostra o quanto é 

importante a visão e a luta de uma sociedade ou comunidade contra o processo de 

degradação e exploração ambiental.    

No que se refere à relação de poder no espaço capitalista, vinculado ao 

domínio de recursos ambientais por parte da classe hegemônica, é importante 

enfatizar que esse poder representa também o domínio ideológico e, em algumas 

situações, a justificativa é dada pelo desenvolvimento econômico em detrimento ao 

modo de vida de uma coletividade. Como bem mostra Foucault (1979):     

 
 
... O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é 
simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, 
mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma 
saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede 
produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma 
instância negativa que tem por função reprimir. (FOUCAULT, 1979, 
p. 8).  
 
 
 

Essa dominação ideológica não está restrita apenas à classe hegemônica do 

poder, mas se estende também as classes subalternas e, ainda ao Estado9, que 

como instituição trabalha no planejamento dos recursos ambientais e urbanos e na 

implementação das políticas públicas sociais e territoriais.   

Para Zhouri (2005), na condição de criar distintas formas de conceber e de 

interagir as reais assimetrias de poder impressas nas dinâmicas sociais e políticas, 

os conflitos são inerentes às diferentes racionalidades, lógicas e processos de 

apropriação do território.     

 Uma questão importante para compreender os conflitos socioambientais a 

partir da relação de poder é a concepção divergente que há entre os atores sociais 

                                                 
9 No que se refere ao planejamento urbano, o Estado tem a função de organizar a gestão ambiental e 
social; mas, ao mesmo tempo, que exerce o poder numa sociedade capitalista e se posiciona para 
atender ao capital constitui um dos atores que estabelece o planejamento urbano voltado para a 
racionalidade econômica. É o que pode ser evidenciado com as políticas públicas ambientais atuais 
que trabalham numa linha de desenvolvimento sustentável. (ZHOURI, 2005). 
 



 

 

de uma sociedade, quer seja pela base material, quer seja pela representação social 

a percepção que se tem de espaço é diversificada pelo modo de vida de cada grupo 

social. Isto é, a percepção de uma realidade está relacionada à prática social e ao 

modo de organização social.     

A identificação e a análise dos atores sociais também são elementos 

fundamentais para o estudo dos conflitos socioambientais, já que tenta explicitar os 

interesses específicos em jogo no momento da crise. Para entender um conflito em 

sua totalidade, é necessário compreender as intenções e posições de todos os 

atores sociais envolvidos. (THEODORO, 2005). 

Isso significa que o conflito na sua totalidade pode ser compreendido como o 

modo de organização dos atores que fazem parte ou que mantém vínculo com 

determinado território. É o papel desses atores e a concepção de localidade e de 

identidade com o lugar que faz emergir os conflitos na sua especificidade.  Ou seja, 

os conflitos socioambientais também são partes de um processo de luta contra a 

dominação e a hegemonia de uma classe dominante.      

O território, nessas circunstâncias, adquire um valor bem particular, pois 

reflete a muldimensionalidade do “vivido” territorial pelos membros de uma 

coletividade, pelas sociedades. Os homens “vivem”, ao mesmo tempo o processo 

territorial e o produto territorial por intermédio de um sistema de relações existenciais 

e/ou produtivistas. (RAFFESTIN, 1993). 

O referido autor acima citado chama a atenção para a importância que uma 

localidade apresenta para um grupo, a ela vinculado, já que as condições 

existenciais têm sua complexidade por representar além da produtividade a 

existência enquanto modo de organização social.   

 O território é o espaço ao qual um grupo específico garante aos seus 

membros direitos estáveis de acesso, de uso e de controle dos recursos e sua 

disponibilidade no tempo. Mas todas as atividades produtivas contêm e combinam 

formas materiais e simbólicas com as quais os grupos humanos agem sobre o 

território. (DIEGUES, 2000).  

O que fica apreendido é que a origem dos conflitos socioambientais vem do 

fato de que a percepção da realidade é diversa, variável de uma pessoa para outra e 

que nenhuma instância supostamente superior pode impor-se à diversidade das 

percepções. Essa diversidade é que faz com que uma localidade tenha significados 



 

 

diferenciados para as pessoas que nela estão estabelecidas ou mantêm algum tipo 

de relação.  

Diferentemente de outras pessoas, empresas ou instituições que percebem 

determinadas localidade apenas no aspecto econômico, Acselrad (2004) evidencia 

os conflitos ambientais numa sociedade: 

 

 
Os conflitos ambientais são, portanto, aqueles envolvendo grupos 
sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e significação 
do território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a 
continuidade das formas sociais de apropriação do meio que 
desenvolvem é ameaçada por impactos indesejáveis decorrentes do 
exercício das práticas de outros grupos. (ACSELRAD, 2004, p. 26). 
 
 
 

Sendo assim, o que é interesse destacar é que o surgimento do território 

como relação de poder no espaço pode ser identificado por dois aspectos: no 

primeiro, o espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder, o que se 

produz ou quem produz em um dado espaço ou ainda as ligações afetivas; e de 

identidade entre um grupo social e seu espaço.  

Os conflitos ambientais, na realidade, são relações de poderes desiguais das 

especificidades espaciais e temporais estabelecidas pela sociedade capitalista. Isso 

faz com que o grupo subalterno nessa relação encontre na identificação coletiva as 

condições necessárias para defender seu modo de vida.  
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A política de desenvolvimento urbano e territorial 

integrada representa a garantia do pleno cumprimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade (urbana e 

rural), de modo que sejam enfrentadas as desigualdades 

socioterritoriais, quanto à função social da cidade e da 

propriedade urbana, que está intimamente imbricada com 

a política fundiária. 
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3. PLANEJAMENTO URBANO, RACIONALIDADE ECONÔMICA E 
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA DE BRASÍLIA TEIMOSA 

 
 
3.1 A PRODUÇÃO DO ESPAÇO E A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL. 
 
 

A organização do espaço e o modo como o homem produz sua existência 

está intrínseca nas relações sociais estabelecidas entre os homens e os recursos 

ambientais. No sistema capitalista, essas relações se aprofundam com o processo 

de globalização neoliberal, principalmente, no seu lado mais perverso caracterizado 

com a globalização da exploração da natureza.   

 A globalização emerge das lutas sociais e da problemática ambiental, 

percebida como a globalização neoliberal, que se inscreve como parte dessas lutas 

sociais, onde a política e a profunda revolução tecnológica visam à reprodução das 

assimetrias sociais e de poder, no mundo sem fronteiras. É a livre circulação de bens 

e mercadorias e a menor hierarquia e centralização com um Estado mínimo para a 

maioria da população (PORTO-GONÇALVES, 2006). 

 A globalização evidenciada, na visão de Porto-Gonçalves refere-se à 

globalização que na realidade funciona através do domínio do espaço e da 

sobreposição do capital hegemônico sobre os demais modos de vida. É a construção 

de um espaço único, mas com a continuação da divisão de classes, onde a classe 

dominante continua a explorar a classe dominada, e onde a produção do espaço se 

firma com a degradação dos recursos ambientais.  

 Contrário a essa globalização, Santos (2009), chama a atenção para a 

construção de outro mundo possível, mediante uma globalização mais humana, onde 

as bases técnicas utilizadas têm uma visão política para toda uma coletividade: 

 
 
... As bases materiais do período atual são entre outras, a unicidade 
da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do 
planeta. É nessas bases técnicas que o grande capital se apóia para 
construir a globalização perversa. Mas essas mesmas bases 
técnicas poderão servir a outros objetivos, se forem postas ao 
serviço de outros fundamentos sociais e políticos (SANTOS, 2009, p. 
20).        
 
 



 

 

 O referido autor coloca que para a tomada de consciência o homem deve 

desenvolver uma visão sistêmica e relacional, em que a possibilidade de enxergar as 

situações e as causas atuantes como conjuntos de uma sociedade pode ser 

organizada coletivamente, de forma igualitária. 

É diante dessa compreensão, de relações sociais de produção e da 

transformação dos recursos ambientais pelos homens, que a questão da 

sustentabilidade ambiental deve ser analisada. Sustentabilidade essa que não deve 

ficar restrita à concepção ideológica do capital, através do discurso do 

“desenvolvimento sustentável”, mas percebida e analisada a partir do 

desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade que relaciona os aspectos 

políticos, sociais e culturais ao modo de produção com justiça social.  

Para Lenzi (2005) a abordagem de sustentabilidade ambiental é o desafio de 

propor ao mesmo tempo a relação entre justiça social e democracia através da 

sustentabilidade como manutenção do capital natural critico10. Ele ressalta para o 

significado de fato do que seja sustentabilidade ambiental, já que o ambiente 

representa a manutenção da vida e todas as formas de relações sociais 

estabelecidas. 

Com isso, garantir os recursos ambientais não se coloca como uma questão 

puramente econômica, mas de justiça social de fato e de direito. É nessa relação 

entre o bem-estar humano com a igualdade entre os homens que a participação 

social passa ser fundamental no que se refere à sustentabilidade. Como bem coloca 

Lenzi (2005): 

  
Direitos sociais e políticos podem ser mobilizados para estimular a 
mudança rumo a uma ordem social ambientalmente saudável, na 
medida em que respaldam os grupos ambientais que se opõem à 
destruição ambiental (...) a degradação ambiental ao ameaçar 
necessidades humanas básicas subscritas pelo discurso dos direitos 
humanos, será vista como uma ameaça a esses mesmos direitos. 
Poder haver, nesse sentido, uma forte afinidade entre o movimento 
ambiental e outros movimentos sociais que trabalham em prol da 
democracia e da justiça. (LENZI, 2005, p. 118).     
 

 
                                                 
10 Capital natural crítico é antes de tudo uma forma de capital, onde toda matéria-prima, instrumento 
de trabalho e meios de subsistência de todos os tipos, são empregados para produzir novas matérias-
primas, novos instrumentos de trabalho e novos meios de subsistência de todos os tipos. A dimensão 
natureza diz respeito às propriedades do meio ambiente que não são produzidas pelo ser humano. 
Sendo assim, Capital natural crítico são materiais ou serviços que são essenciais à sobrevivência e 
ao bem-estar humano. (LENZI, 2005) 



 

 

O autor ao fazer menção aos direitos sociais e políticos já legitimados, no 

século XVIII com a instauração da Revolução Francesa e a mudança da organização 

política democrática, chama a atenção para que essa democracia esteja associada 

de fato à igualdade social e o bem-estar de toda uma coletividade.  

O que pode ser evidenciado é que as relações sociais entre os homens na 

sociedade capitalista são estabelecidas pelo poder dominante da classe 

hegemônica, em que a organização social é determinada pela economia de 

mercado. Sendo assim, a justiça social e a participação política representam uma 

das condições de mudança dessa sociedade.   

A participação política além de representar a democracia deliberativa, 

considerada reflexão ou decisão após consulta, também tem na democracia 

representativa liberal o seu complemento de se instalar a democracia na sociedade. 

A sustentabilidade ambiental, assim, envolve decisões sobre bens públicos, o que 

faz com que exija instituições que permitam aos cidadãos tomarem suas decisões 

em conjunto, de modo a obter um julgamento coletivo. (LENZI, 2005). 

A possibilidade de construir uma sociedade sustentável requer uma 

participação dos indivíduos nas decisões políticas, já que a relação entre a produção 

do espaço e a questão ambiental não deve ser compreendida apenas como um 

discurso de uma nova sociedade para tentar resolver os problemas da crise 

ambiental. Isto é, a democracia não se legitima só com o voto, mas sim mediante 

discussões e decisões coletivas na participação de toda a sociedade.  

Em relação ao aspecto cultural, a questão da sustentabilidade para Leff 

(2007) encontra na condição do saber ambiental, a relação dos diversos saberes a 

possibilidades de refuncionalizar os processos econômicos e tecnológicos, ajustado 

aos objetivos do equilíbrio ecológico, da justiça social e da diversidade cultural. Isto 

acontece a partir do momento que ocorre o respeito aos diferentes saberes dos 

grupos sociais.  

 O reconhecimento das identidades dos povos e seus saberes tradicionais 

devem ser percebidos como parte de suas formas culturais de apropriação de seu 

patrimônio de recursos naturais, como bem ressalta o referido autor: 

 

 

 



 

 

... O saber ambiental emerge como um processo de revalorização 
das identidades culturais, das práticas tradicionais e dos processos 
produtivos das populações urbanas, camponesas e indígenas; 
oferece novas perspectivas para a reapropriação subjetiva da 
realidade; abre um diálogo entre conhecimento e saber no encontro 
do tradicional e do moderno. (LEFF, 2007, p. 169).  
 
     

É diante dessa percepção da realidade, na perspectiva de uma sociedade 

complexa, que compreender a sustentabilidade exige um novo olhar para a prática 

social de uma comunidade em que as relações sociais abordam além dos aspectos 

econômicos, o modo de organização cultural.  

O saber ambiental ultrapassa o campo do conhecimento científico para se 

inserir na ordem da racionalidade humana, isto é, na ordem do pensamento. É a 

racionalidade dos imaginários coletivos, das regras de pensamento, das formas 

discursivas, que permitem veicular os valores e o saber com o pensamento e a razão 

na constituição dos atores sociais. (LEFF, 2007).    

Diante do exposto, a análise do que se pode entender por sustentabilidade 

possibilita que a relação ocorra a partir de um desenvolvimento integral, e ao mesmo 

tempo, represente a busca de uma melhora de vida para as pessoas, como também 

a preservação do ambiente.  

A nova forma de produção do espaço e de relações sociais de produção para 

superar a crise ambiental pela qual vive a humanidade, segundo Foster (2005) está 

na superação dos problemas colocados pela sociedade capitalista, o que representa 

criar uma estratégia revolucionária, uma ruptura com esse sistema de produção e 

distribuição que ocorre segundo o tempo de trabalho e a determinação das relações 

de produção e distribuição das necessidades humanas genuínas. 

Isso porque as cidades, quando surgiram ainda no período da antiguidade, 

estabeleciam uma relação de organização política e administrativa, em que o 

econômico não era a forma predominante. A partir da criação da cidade capitalista, 

decorrente do modo de produção do capital11, a organização econômica citadina 

determina a organização produtiva do campo, com a finalidade de atender ao capital, 

                                                 
11 No sistema capitalista, o crescimento econômico alcançado é mediante a desigualdade social, que 
segundo Lefebvre (2001) essa desigualdade surge das relações sociais através da produção humana. 
Ele chama a atenção para o processo de produção em duplo aspecto: a relação histórica e a vivência 
prática dessa relação. Isso significa que o homem quando produz também se reproduz e deixa 
evidente a sua ação ao transformar os recursos ambientais no espaço produzido.  
 



 

 

fazendo com que domínio político e econômico do capital se sobreponha ao modo 

de produção rural.    

A superação da dicotomia entre a cidade e o campo só poderia ser alcançada 

através da combinação de agricultura com as indústrias manufatureiras é o que vem 

a ser o metabolismo humano com a natureza, isto é, o processo de trabalho numa 

relação harmônica da produção do espaço pelo homem com os recursos ambientais. 

É a interação metabólica da natureza com a sociedade. (FOSTER, 2005). 

A condição da sustentabilidade representa a concepção política e histórica 

que se tem da dicotomia que se firmou entre a cidade e o campo com a implantação 

do sistema capitalista. Desta forma, a produção do espaço tem na representação do 

contexto histórico, cultural e político o fundamento da organização social das 

diferentes sociedades, como mostra Andrade (1984):   

 
 
...Diante do meio natural, daquele que resultou apenas dos 
condicionantes da natureza, a ação do homem será no sentido de se 
adaptar a essas condições, nas civilizações de baixo nível de 
desenvolvimento, ou de transformá-las, de acordo com as suas 
necessidades, de forma cada vez mais intensa, conforme dispunha 
de uma tecnologia mais avançada e de capital.  (ANDRADE, 1984, 
p. 16). 
 
 
 

 Ao especificar as civilizações de baixo nível de desenvolvimento tecnológico, 

o autor ressalta no caso brasileiro, o indígena que vivia ainda em um modo de 

produção comunitário primitivo, utilizando-se daquilo que dispunha, vivendo da caça, 

da pesca e da coleta de alimentos.  

Essa sociedade foi modificada com a chegada do colonizador português, que 

após modificar a madeira da tinta, produziu açúcar. Para isto destruiu florestas, 

introduziu a cultura da cana-de-açúcar, animais domésticos, escravizou índios, 

importou escravos negros e fundou engenhos. É o que se pode dizer da hegemonia 

da cultura européia sobre o modo de vida coletivo. (ANDRADE, 1984).  

Isso mostra que esse fato provocou grande mudança não só em relação ao 

espaço utilizado pelo homem; quando modificou os ecossistemas, com a introdução 

de culturas e destruição de florestas, mas no modo de organização social coletiva, 

onde a dominação de uma classe sobre outra fez emergir a competição e a 

individualização entre os homens. Surge assim, uma sociedade capitalista regida 



 

 

pelos ideais do capitalismo mercantil, com a apropriação da terra pelo grupo 

dominante.  

Desta forma, o predomínio impositivo de um modelo de sociedade em 

detrimento de outros modos de vida desencadeia a prevalência de um conhecimento 

hegemônico sobre o saber local de uma dada forma de organização social. É o que 

pode ser colocado do domínio da hegemonia capitalista ocidental sobre outros 

modos de vida, como destaca Shiva (2003): 

 
O desaparecimento do saber local por meio de sua interação com o 
saber ocidental dominante acontece em muitos planos, por meio de 
muitos processos. Quando é negada a existência do saber local, 
quando os sistemas ocidentais de saber são considerados 
universais na versão globalizada de uma tradição local 
extremamente provinciana, de uma cultura dominadora e 
colonizadora. (SHIVA, 2003, p. 21). 

 
 
 

A autora ainda acrescenta que o saber local de muitas comunidades, que vivem 

diretamente dos recursos naturais, tem na interação dos recursos naturais com a 

produtividade, o rendimento e o valor econômico que são definidos em virtude do 

ecossistema integrado e para uma utilização múltipla desses produtos.  

O significado cultural dessa interação decorre de uma dependência orgânica e 

vital entre sociedade e natureza. O que faz compreender que as relações sociais dos 

povos que vivem nas florestas e ou da agricultura ocorrem através de um continuum 

ecológico. (SHIVA, 2003).  

É possível entender que o conhecimento não está restrito ao modelo de ciência 

normativa12 determinada por grupos de cientistas que dominam o saber, isto é, ao 

modelo de conhecimento experimental, mas também ao conhecimento desenvolvido 

pela prática social nas comunidades quer seja de agricultores, pescadores ou dos 

povos da floresta.    

A sustentabilidade, desta forma, é uma nova maneira de relacionar o 

desenvolvimento construído pelo homem, não mais o desenvolvimento restrito ao 

                                                 
12 Para Kuhn (1998), a realização científica, a partir do século XVII, constitui de atividades orientadas 
na especialização e na aceitação de um paradigma único, em que o trabalho tenha sido completo de 
uma vez por toda. A ciência normal, isto é, a ciência normativa atualiza as promessas ampliando o 
conhecimento dos fatos que o paradigma apresenta como relevantes. Sendo assim, o paradigma 
desenvolvido pela ciência normal é aquele modelo no sentido estrito de ser, ou seja, é o modelo que 
está comprometido com as mesmas regras e padrões que já estão determinados pela prática 
cientifica e, por isso, são compartilhados na comunidade cientifica.          



 

 

econômico, mas o desenvolvimento que perceba a questão ambiental na sua 

totalidade, destacando o modo de vida, a cultura e as relações sociais numa 

determinada sociedade.  

Nessas circunstâncias a sobreposição da cultura européia em relação ao 

modo vida dos homens primeiros; não somente no Brasil, mas em todo o continente 

americano e nos demais lugares ocorreram através do processo de dominação e 

destruição da cultura e da organização social e política.  

A oposição entre desenvolvimento e meio ambiente ocorre pelas 

conseqüências das atividades econômicas voltadas à acumulação de capital, em que 

a sustentabilidade das práticas de reprodução material e simbólica de diferentes 

populações vê-se ameaçada. Essas populações geralmente constituem-se em 

agentes de conflitos ambientais, articulando variadas estratégias de resistência. 

(ZHOURI, 2010).  

Os conflitos ambientais, nesse caso, exprimem as contradições das formas 

sociais de uso e apropriação dos recursos. Esses conflitos, portanto, configuram 

resistências de grupos que lutam para manter sua identidade e seu modo de vida 

diante de um desenvolvimento que impõe o valor econômico como condição 

fundamental a ser desenvolvida no local.  

A questão territorial associada às relações de poder e meio ambiente faz 

emergir a problemática dos conflitos ambientais. Esses conflitos estão associados à 

desigualdade social em torno do acesso e da utilização dos recursos ambientais. É o 

que abrange os impactos ambientais, no momento que ultrapassa o limite entre os 

territórios diversos com a sobreposição de reivindicações de diversos segmentos 

sociais, portadores de identidades e lógicas culturais diferenciadas, sobre o mesmo 

recorte espacial. (ZHOURI, 2010).    

É diante do surgimento dos conflitos ambientais, decorrentes do modo de 

apropriação do espaço, que o processo de produção se dá de forma dinâmica e está 

permanentemente em ação, o que significa dizer que essa condição de exploração e 

dominação do espaço pode ser modificada.  

Para Foladori (2005) a problemática ambiental é perceber a degradação 

ambiental como um processo dinâmico, que tem suas raízes na estrutura de classes 

da sociedade capitalista. Ele ressalta que o resultado é que a degradação da 

natureza humana se acelera com a acumulação e concentração do capital de 



 

 

maneira que os poucos avanços da sustentabilidade ecológica são ultrapassados 

por crises sociais: 

 
...En definitiva, es necesario um cambio radical que limite las fuerzas 
del mercado modificando las relaciones sociales de producción, para 
poder establecer una relación más benigna al interior de la 
sociedade humana y con la natureleza externa. (FOLADORI, 2005, 
p. 21).13      
 
 

 Ao colocar que o desenvolvimento de uma sociedade sustentável só acontece 

de fato e interessa quando a sustentabilidade social gera a sustentabilidade 

ambiental e não quando acontece por si mesma Foladori (2005), evidencia que a 

relação entre sustentabilidade ambiental e a justiça social são integradas e forma 

uma unidade fundamental como condição de superar a problemática da degradação 

dos recursos e da exploração humana.   

Nessas circunstâncias, para compreender a problemática ambiental na 

organização do espaço urbano se faz necessário analisar as relações sociais e de 

poder que se estabelecem entre os principais atores que compõe esse espaço: o 

Estado, a classe hegemônica e a sociedade civil.   

 

 

3.2. A PREDOMINÂNCIA DA RACIONALIDADE ECONÔMICA NA 
PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E OS ATORES SOCIAIS. 

 
 

 
Os problemas ambientais que são percebidos no espaço urbano, 

principalmente nas grandes cidades, evidenciam uma crise de civilização pela qual a 

humanidade vivencia através das relações sociais de produção. É o modo de 

produção exacerbado e o modelo de consumo incentivado pelo sistema capitalista 

que incentiva o modelo irracional de ocupação do espaço.  

A racionalidade econômica na sociedade urbana se firma através do 

predomínio da dominação da produção sobre a organização natural dos recursos 

ambientais e dos ecossistemas. Com isso, é necessário compreender que a relação 

entre estrutura social do espaço urbano e a problemática ambiental, evidenciada a 
                                                 
13 Em definitivo, é necessária uma mudança radical que limite as forças do mercado modificando as 
relações sociais de produção, para poder estabelecer uma relação mais justa no interior da sociedade 
humana e com natureza externa (FOLADORI, 2005, p. 21).  



 

 

partir das relações sociais de produção, surge das relações da vida social e cultural 

deste espaço produzido.   

A sociedade urbana é a sociedade que nasce da industrialização, decorrente 

da transformação da cidade política à cidade mercantil. É daí que surge a cidade 

comercial e posteriormente a industrial, implantada na cidade política. A 

racionalidade industrial, implantada pelo predomínio econômico, devasta, pura e 

simplesmente, a natureza e tudo o que é do domínio da naturalidade. (LEFEBVRE, 

1999). 

O que o autor coloca é que a cidade transformada pelo modo de produção 

capitalista passa a exercer uma função predominantemente econômica, contrária à 

função eminentemente política das cidades, criadas antes do sistema mercantil de 

produção do espaço, o modo de produção dominado pelo capital.  

A cidade criada em prol do modo de produção capitalista deve ser 

compreendida como forma espacial e lugar de concentração da produção, 

circulação, edificações, populações, consumo de bens e serviços. É a cidade que 

concentra e difunde o urbano. (RIBEIRO; SANTOS, 2007).  

O sistema capitalista, desta forma, organiza o espaço urbano a partir da 

criação da cidade capitalista, que inicia o processo de domínio econômico sobre o 

modo de produção rural, a partir da construção do mundo moderno que se deu com 

a hegemonia européia sobre os diversos modos de vida dos povos das Américas.  

A descoberta da América foi decisiva para a consolidação da hegemonia 

européia no mundo e isso ao preço da servidão, etnocídio e genocídio de povos 

indígenas e da escravização para fins de produção mercantil de negros trazidos da 

África, com a conseqüência desorganização das sociedades originárias e a 

exploração de seus recursos naturais por todo lado. (PORTO-GONÇALVES, 2006).  

É nessas circunstâncias que as cidades capitalistas, que surgem a partir do 

comércio mercantil, e logo se transformam em cidades industriais e financeiras, 

também impõem uma nova forma de relações sociais. A visão determinista da 

cultura européia se sobrepõe aos demais modos de vida e cria uma sociedade 

baseada na produção, exploração e esgotamento dos recursos naturais.  

Na busca de entender a produção do espaço capitalista e como se dão as 

relações sociais de produção que se desenvolve no espaço urbano é importante 

perceber quem são os agentes sociais que produzem esse espaço, e as complexas 

ações que levam a um processo de reorganização espacial.  



 

 

Para Corrêa (1995), o espaço urbano capitalista apesar de fragmentado é 

articulado e cheio de símbolos e também um campo de lutas. É na verdade um 

produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo, engendradas por 

agentes que produzem e consomem esse espaço.  

No que se refere aos agentes sociais, Corrêa (1995) acrescenta que eles são 

concretos e não um mercado invisível ou processos aleatórios atuando sobre um 

espaço abstrato. A ação destes agentes é complexa, derivando da dinâmica de 

acumulação de capital, das necessidades mutáveis de reprodução das relações de 

produção, e dos conflitos de classe que dela emergem.    

Dentre os atores sociais que formam as cidades capitalistas, para Corrêa 

(1995) os proprietários fundiários, proprietários dos meios de produção e promotores 

imobiliários são considerados agentes por excelência sobre a imposição da 

organização do espaço urbano.  

Outra questão a ser abordada sobre os agentes hegemônicos é que eles 

agem sobre o espaço urbano na sua forma integrada, como é o caso das grandes 

corporações, que levam a comprar, especular e financiar o solo urbano para atender 

aos interesses do capital. Isso é possível porque essas ações ocorrem dentro de um 

marco jurídico que regula a atuação e reflete o interesse dominante. 

As ações desses agentes servem ao propósito dominante da sociedade 

capitalista, em que no marco jurídico permite que haja transgressões de acordo com 

os interesses dominantes da classe hegemônica. A dominação da sociedade 

capitalista é a reprodução das relações sociais de produção, implicando a 

continuidade do processo de acumulação, através do espaço urbano como 

instrumento de controle para a posse e o controle do uso da terra urbana. (CORRÊA, 

1995).  

Desta forma, para compreender a produção do espaço urbano é fundamental 

que se perceba a dominação econômica da classe hegemônica, como também a 

dominação de poder que se dá com a ideologia do discurso dominante, que já fora 

citado no decorrer desse estudo.  

Nessa produção do espaço urbano também existem outros dois atores que 

participam da produção: o Estado e os agentes considerados excluídos. As ações 

desses agentes se caracterizam por posições consideradas contraditórias na 

sociedade capitalista. A partir da ação destes agentes é possível fazer uma análise 

das lutas políticas e sociais originadas nessa sociedade conflituosa.  



 

 

Sobre o Estado sua atuação é complexa e variável, refletindo a sociedade da 

qual é parte constituinte. As contradições de ações que ao mesmo tempo atua como 

industrial e consumidor desses espaços e proprietário imobiliário e fundiário, é 

também agente de regulação do solo e alvo dos movimentos sociais urbanos por 

parte da classe excluída. (CORRÊA, 1995). 

Diante dessa concepção, fica evidente que o Estado capitalista apresenta 

uma atuação contraditória: criado pela sociedade capitalista para organizar o espaço, 

ao mesmo tempo em que tem como prioridade atender aos interesses do capital. 

Essa condição coloca em questionamento a posição de neutralidade que caracteriza 

o Estado enquanto instância organizadora da sociedade.    

No caso dos agentes excluídos socialmente, configura aqueles que não são 

donos do modo de produção. Ou seja, são os agentes que se encontram na 

condição de classe subalterna, dominada pelos detentores dos meios de produção e 

submetidas ao modo de produção capitalista.  

Para Lefebvre (2001) é o contingente populacional que expulso do campo 

pela posse da agricultura por parte do regime do capital, compõe a população 

marginalizada pela falta de acesso ao solo urbano. É a população que forma o 

exército de reserva criado pela organização do capital para atender a classe 

dominante.  

Desta forma, a produção do espaço urbano pode ser percebida pela intrínseca 

relação entre o espaço capitalista e o mercado que se organiza para produzir a 

cidade formada pelo capital, em que a capacidade de utilizar o território não apenas 

divide como separa os homens, ainda que eles apareçam como se estivessem 

juntos.  

Um ponto importante é a reorientação do espaço urbano pela classe 

hegemônica, que redireciona o papel do Estado e impõe condições cada vez mais 

precárias para as classes subalternas. Contudo, as relações conflituosas, que 

emergem como conseqüências dessa sociedade contraditória, representam as 

reações por parte da classe explorada.    

 Para Santos (1987), Mercado e espaço são forças modeladoras da sociedade 

como um todo, são conjuntos de pontos que asseguram e enquadram diferenciações 

desiguais entre os homens. A produção desse espaço imposta pelo mercado é o que 

marca a transformação do espaço e sua degradação ambiental, em que o mercado é 



 

 

“cego” para a atuação sobre os recursos; assim como a construção do espaço é 

“cego” para os fins dos homens.  

Diante do exposto, a produção do espaço na sociedade capitalista está 

vinculada à reprodução do capital. Os diversos agentes que agem diferentemente na 

produção desse espaço apresentam aspectos similares, contraditórios e conflituosos, 

agindo a partir de uma atuação dominante e perversa, que se reproduz na sua forma 

mais acentuada do capital neoliberal.  

Com isso, no período atual, onde se impõe a globalização neoliberal, ao 

mesmo tempo em que ocorre o questionamento da dominação do homem e da 

natureza relacionada ao desenvolvimento econômico, à noção de sustentabilidade 

urbana emerge como uma forma de transformação da cidade capitalista para a 

projeção de uma cidade sustentável.  

O desenvolvimento das cidades associada à noção de sustentabilidade 

apresenta uma visão de produção do espaço urbano associando à durabilidade ao 

desenvolvimento de acordo com os princípios da Agenda 2114; ao mesmo tempo, a 

sustentabilidade urbana pode se projetar na criação de cidades sustentáveis com 

significado de promover a produtividade no uso dos recursos ambientais e fortalecer 

as vantagens competitivas. (ACSELRAD, 2009).   

Em relação à sustentabilidade urbana na condição de integração, a 

participação popular e do bem-estar humano, pressupõe a possibilidade de se 

obterem continuamente condições iguais ou superiores de vida para um grupo de 

pessoas e seus sucessores em dado ecossistema, exige uma relação de 

cumplicidade entre sociedade e natureza.  

É diante dessa relação complexa do significado de ambiente e 

sustentabilidade a partir da organização da produção urbana que Acserald (2009) 

acrescenta a transformação do modelo de competição do espaço urbano para o de 

sustentabilidade em bem-estar humano que surge da participação populacional na 

atuação pública do planejamento urbano. 

                                                 

14 A Agenda 21 Brasileira é um documento que foi promulgado e entregue à nação em 2002, depois 
que foi firmado um compromisso entre os países na Conferência da Terra, durante o Rio-92. Essa 
proposta apresenta como ações prioritárias a internalização nas políticas públicas do País os valores 
e os princípios do desenvolvimento sustentável. É um novo padrão de desenvolvimento, conciliando 
métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. (MILARÉ, 2009).  

 



 

 

Contrário a essa concepção de cidade sustentável, o outro modo de produzir 

a sustentabilidade está pautada pela produtividade econômica, já que é a 

idealização da cidade competitiva. A criação das cidades sustentáveis fica evidente 

quando se trata da sustentabilidade na perspectiva capitalista, direcionada para a 

gestão do planejamento urbano voltada para atender predominantemente ao capital 

e à manutenção desse sistema.    

A ideia da construção de autonomia da cidade surge de um novo modelo de 

planejamento, calcado no pressuposto do estratégico e da sustentabilidade, onde os 

conceitos de parceria e competição assumem papel de destaque. É o processo de 

reestruturação produtiva, que trabalha a questão da sustentabilidade econômica 

numa concepção de cidades sustentáveis. (VALENÇA, 2008). 

A reestruturação das cidades capitalistas para o modelo de cidade sustentável 

é o que se pode compreender da redefinição do papel do Estado nesse 

planejamento urbano marcado pelo atual processo de globalização. Esse processo 

inicia-se após a Segunda Grande Guerra Mundial, como bem coloca Porto-

Gonçalves (2006): 

 
No período que se configurou após as duas Grandes Guerras 
mundiais, considerado para além do fordismo, a importância do 
Estado no planejamento do desenvolvimento ganha corpo tanto à 
escala dos Estados Nacionais como de organismos multilaterais com 
um novo padrão internacional de poder. (PORTO-GONÇALVES, 
2006, p. 34).    
 
 

Nessas circunstâncias, a organização do espaço urbano neoliberal surge após 

a primeira metade do século XX, marcada pela expansão e reorganização da 

economia capitalista e da concepção de um Estado tecnicista e financiador das 

estruturas do capital.  

Sendo assim, a atuação do Estado no planejamento do espaço surge no 

momento em que o capitalismo se reorganiza para uma nova forma de atuação 

sobre a produção do espaço. É quando se inicia o processo do capital neoliberal.  

No que se refere à produção do espaço capitalista e a condição das classes 

subalternas, e a posição do Estado como planejador urbano e ambiental, percebe-se 

que a problemática ambiental que se instaura nas cidades capitalistas evidencia as 

condições precárias de vida e de moradia das classes excluídas. Mas é importante 



 

 

destacar que esses agentes excluídos também modelam e transformam o espaço a 

partir de suas ações. 

É na produção da favela, em terrenos públicos ou privados invadidos, que os 

grupos sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes modeladores, produzindo 

seu próprio espaço. Essa produção é uma forma de resistência, e ao mesmo tempo, 

uma estratégia de sobrevivência, impostas aos grupos sociais recém-expulsos do 

campo ou provenientes de áreas urbanas submetidas às operações de renovação, 

que lutam pelo direito à cidade. (CORRÊA, 1995).   

 A segregação espacial, desta forma, representa a produção e reprodução do 

conflito social na sociedade moderna, que se utiliza da atuação do Estado para 

modelar e organizar esse espaço para a reorganização da cidade capitalista. Sendo 

assim, o planejamento é a intervenção projetada e calculada para um espaço 

adequado e utilitário na imposição da lógica capitalista e na condução de uma 

política de ocupação da cidade. 

O planejamento urbano surge da emergência de se projetar uma cidade que 

funcione como um mecanismo de relojoaria, mecanicamente, baseado no princípio 

da representação e nos princípios da ordem e da medida. Para essa forma de 

pensar, conhecer é classificar e ordenar os objetos segundo um critério de 

identidade e diferença. A lógica da racionalidade, do cálculo e da previsão emerge a 

partir das práticas econômicas do grande comércio e da manufatura. (ROLNIK, 

2004).   

No caso da sociedade brasileira, a organização política e econômica do 

espaço que se firmou a partir da colonização européia, degradou os recursos 

ambientais e transformou o modo de vida dos homens, que viviam organizados 

coletivamente, numa sociedade mercantil de divisão do trabalho.  

É nessas circunstâncias que os problemas urbanos estão relacionados 

diretamente à questão ambiental. Para Souza (2010), nas cidades brasileiras há uma 

interação entre problemas sociais e impactos ambientais de tal maneira que vários 

problemas ambientais, que irão causar tragédias sociais têm origem em problemas 

sociais ou são, pelo menos, agravados por ele.  

A questão do planejamento urbano e ambiental compreende a organização do 

espaço urbano, ao mesmo tempo, que se dá diante da atuação dos atores que 

compõe esse espaço. As ações dos agentes sociais não estão restritas ao Estado ou 



 

 

a classe hegemônica, mas parte também dos agentes excluídos que formam e 

reformam o espaço urbano capitalista.  

   

 

3.3 O PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL: AS CONSTITUIÇÕES 
FEDERAIS E O ESTATUTO DA CIDADE NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 
 
 

A relação que se estabelece entre a gestão ambiental e o planejamento 

urbano como estratégia de organização política de um planejamento integral remete 

aos problemas ambientais que se agravaram com o processo de urbanização nas 

grandes cidades capitalistas, principalmente nos países periféricos como é o caso da 

sociedade brasileira.  

Isso porque o planejamento urbano no Brasil concentrou-se no enfrentamento 

da problemática das grandes aglomerações, com a criação das Regiões 

Metropolitanas15, que na década de 1970 reuniu não somente as mais fortes tensões 

sociais como também os interesses econômicos, nacionais e internacionais. Além da 

intensificação da problemática ambiental nas precárias condições de vida social e 

dos recursos ambientais.  

A organização espacial brasileira, que foi implantada com a colonização 

européia através da imposição do desenvolvimento econômico em detrimento dos 

recursos ambientais e do bem-estar da maior parte da população é atualmente 

problematizada e questionada pela forma como se desenvolveram as cidades 

brasileiras.  

A posição dominantemente litorânea das principais cidades brasileiras é uma 

conseqüência do processo de povoamento e de colonização, de vez que no Brasil a 

evolução da cultura indígena foi interrompida com o descobrimento e a política de 

colonização implantada pelos portugueses no século XVI e cujo sentido não sofreu 

grandes modificações até os dias atuais. (ANDRADE, 1984).  

                                                 
15 As regiões metropolitanas foram criadas no período da ditadura militar através do parágrafo 10 do 
artigo 157 da Constituição de 24 de janeiro de 1967, da Emenda Constitucional n° 01 de 17 de 
dezembro de 1969, artigo 164 e da Lei Complementar n° 14 de 08 de junho de 1973, definindo, então, 
nove regiões metropolitanas. (BERNARDES, 2007, p. 183).  
 
 



 

 

Diferentemente desse modelo de organização espacial, que se firma no 

cenário mundial, com a ideia de unificar o estilo de vida e homogeneizar a cultura e a 

sociedade, surge outra forma de se pensar a gestão urbana, em que o desafio 

ambiental seja a busca de alternativa ao desenvolvimento na sua forma integral, 

respeitando outros valores e culturas que fazem parte do ambiente.     

Isso porque o meio ambiente é um bem essencialmente difuso e engloba 

todos os recursos naturais. Não é possível planejar o uso de qualquer desses 

recursos apenas sob o prisma econômico-social ou somente sob o aspecto de 

proteção ambiental. (MILARÉ, 2009). 

Destaca-se, desta forma, o planejamento proposto a partir de uma gestão 

ambiental que esteja associada aos aspectos econômicos, sociais, políticos e 

culturais é o que se pode chamar de planejamento integral, em que não se privilegia 

apenas os aspectos econômicos e sociais, nem tão pouco somente os ambientais, é 

o planejamento na sua forma relacional.     

Isso porque o ambiente deve ser concebido como um vetor que necessita 

internalizar-se nos diversos programas e ações estatais, dando-lhes também um 

elemento de articulação. A área ambiental é uma alavanca do planejamento global 

para articular com a organização territorial nacional. É a condição de se estabelecer 

um planejamento intersetorial. (MORAES, 2005).  

Isso significa dizer que o planejamento urbano está inserido dentro de uma 

perspectiva de um planejamento socioambiental que se forma a partir da 

organização espacial e das relações sociais entre os homens, através da 

organização política e cultural da sociedade, e também da organização social 

relacionada à utilização e transformação dos recursos ambientais.  

Entretanto, no contexto da formação colonial das cidades brasileiras, criadas 

para atender ao modo de produção capitalista, a problemática ambiental está 

relacionada às contradições das relações sociais percebida pelo modo de vida da 

população, em que as dificuldades de acesso a terra e a fragilidade das políticas 

públicas favoreceram o surgimento do modo de vida degradante. Como bem ressalta 

Valença (2008): 

  

 

 



 

 

As cidades brasileiras apresentam um movimento contraditório: 
incorporam rapidamente as inovações tecnológicas, alteram o modo 
de vida e, ao mesmo tempo, segregam, de forma extremamente 
contraditória, grande parte de sua população (...) as favelas 
destacam-se na paisagem urbana, incorporando-se na tessitura da 
cidade. (VALENÇA, 2008, 139). 
 

 

É o que se pode perceber da organização social da sociedade brasileira, em 

que a natureza se transforma continuamente e será quantas vezes forem 

necessárias às inovações técnicas introduzidas no seu processo de produção, já que 

o desenvolvimento econômico é percebido prioritariamente como uma das condições 

do pleno desenvolvimento do país. 

No período colonial, ainda no modelo primário-exportador, as cidades 

brasileiras eram terciárias por excelências e o crescimento de cidades como Recife, 

Olinda e Salvador funcionava como sede da organização política e de ordenação do 

desenvolvimento agrícola. Daí o modelo de desenvolvimento urbano litorâneo 

decorrente da organização econômico exportadora, em que os portos funcionavam 

como os únicos meios de transporte para a Europa. (SILVA, 2008).  

O referido autor acrescenta ainda, que a transformação econômica do modelo 

de economia agrícola para a industrial foi responsável pela modificação no espaço 

territorial do Brasil, já que existiram modificações nos meios de transportes e no 

abastecimento de energia elétrica. Contudo, não se tratava ainda de uma política de 

planejamento urbano do Estado brasileiro, apenas ações pontuais de regiões 

baseada na organização do capital internacional. 

Acerca das políticas territoriais historicamente estão vinculadas as fases de 

fortalecimento da ação do Estado no espaço. No século XX, as políticas territoriais, 

consideradas como tais e concebidas associadas a práticas de regionalização, são 

respostas à crise do liberalismo inaugurada pelo “Krach” da Bolsa de Nova Iorque 

em 1929. (BITOUN, 2009).  

A modificação do espaço com os meios de transporte e com a energia elétrica 

propiciou um processo de expansão da malha urbana e da industrialização brasileira. 

Surge assim, a primeira reforma urbana da história do Brasil, como coloca Silva 

(2008): 

  

 



 

 

... No início do século XX, a cidade se transforma com a reforma de 
Pereira Passos. O Rio de Janeiro experimenta nos trópicos uma 
reforma urbana sem igual, calcadas nos moldes da grande reforma 
urbana de Paris. O Rio de Janeiro incorpora diferentes itens da 
modernidade urbana, passando a integrar o rol das chamadas 
cidades inovadoras. (SILVA, 2008, p. 137).  
 
 

  A atuação do Estado na questão das políticas urbanas situa-se no contexto 

histórico-econômico da produção capitalista industrial, até porque a expansão 

urbana e a organização econômica modificam completamente as relações sociais de 

produção com a industrialização do capital e modifica toda uma sociedade.  

Por isso, a industrialização brasileira deve ser compreendida a partir de dois 

momentos históricos: o período de 1930, desenvolvimento industrial interno e local e 

o período de 1950, comandado pelo desenvolvimento industrial internacional. Esses 

dois momentos da industrial brasileira e da organização do espaço urbano ocorreram 

no âmbito do Estado, decorrente da conjuntura internacional do período entre 

guerras e pós-guerra.   

O ciclo da industrialização brasileira, na década de 1930, no período entre 

guerras organizou-se na formação do mercado interno e produziu consideráveis 

modificações no país: urbanização, elevação do nível médio de vida, formação de 

uma classe média, constituição de um parque industrial consideravelmente 

integrado. (FURTADO, 1989). 

Já a partir da década de 1950, segundo Furtado (1989) a industrialização se 

desenvolve com outra visão política e econômica, através da internacionalização do 

capital em que as grandes empresas estrangeiras passaram a liderar a 

industrialização e tiveram como contrapartida dissociar o empresário local da 

tecnologia, abrindo espaço para a implantação no país de negócios para os sócios 

alienígenas. Nesse processo, fica evidente que o Estado se comporta na condição 

de Estado mínimo, restringindo a atuação das questões sociais e a organização 

estrutural do espaço na instalação das empresas internacionais.  

Nesses dois momentos do desenvolvimento econômico industrial brasileiro, 

percebe-se que no primeiro momento há o desenvolvimento local, onde surge uma 

classe empresarial e uma organização política voltada para a produção interna do 

país; diferentemente do segundo momento da industrialização, período que os 

países centrais que estavam na guerra voltam a produzir e a organizar as empresas 



 

 

a nível internacional e submetem os países periféricos ao domínio do capital 

internacional.  

Nessas circunstâncias, o segundo momento da industrialização ocorreu 

principalmente nos anos pós-1945, quando a importância do Estado no 

planejamento urbano do desenvolvimento, que segundo Porto-Gonçalves (2006) por 

meio das instituições governamentais, é gestada cada vez mais pelo novo padrão 

internacional de poder que se configura com a importância das grandes corporações 

empresariais internacionais.  

É desta forma que a organização do espaço urbano brasileiro é determinada 

pela concepção de um modo produtivo desenvolvimentista, a partir de uma atuação 

do Estado voltado para a construção e produção do espaço capitalista internacional, 

deixando de atuar a partir de uma política de integração.  

Moraes (2005) chama a atenção para a intervenção do Estado brasileiro no 

planejamento urbano, destacando o aparelho do Estado para levar a cabo uma 

proposta de modernização planejada, iniciada no primeiro governo Vargas, quando a 

centralização do Estado na esfera federal se dá em meio a uma profunda 

concentração do poder da União.  

É partir desse processo de formação da sociedade brasileira, vinculada à 

condição econômica capitalista e à concepção política de organização do espaço, 

que o crescimento econômico se configurou como prioridade na política legislativa do 

Brasil, sobrepondo à condição econômica a qualquer outro modo de vida ou forma 

de organização social.  

Para Milaré (2009), as Constituições que precederam a de 1988 jamais se 

preocuparam com a proteção do ambiente de forma específica e global. A questão 

ambiental foi colocada de maneira diluída e casual, referindo separadamente a 

alguns de seus elementos integrantes ou então disciplinando materiais com ele 

indiretamente relacionadas. 

Um dos pontos a ser abordado na questão legal são os princípios que 

constituem a base de formação da lei, no que relaciona à forma como se estabelece 

o conhecimento e se institui a verdade sobre a ciência. Segundo Porto-Gonçalves 

(2006), a questão ambiental constituiu emblemática e contraditória nos países da 

América Latina, quando a ideia de desenvolvimento ainda predomina como condição 

de sair do subdesenvolvimento. 



 

 

O que evidencia a concepção de continuar a seguir o modelo de 

desenvolvimento estabelecido pelo mundo europeu, mas agora orientado pelo 

modelo americano. Ou seja, a ideia de transformar a sociedade é direcionada pelo 

modelo de verdade imposta pelo desenvolvimento capitalista, que na atualidade se 

constitui no capitalismo neoliberal.   

Sendo assim, alguns pontos das constituições brasileiras são fundamentais 

para compreender a concepção ambiental que perdura na sociedade.  

Na primeira constituição do Brasil, a Constituição do Império (1824) a questão 

ambiental foi retratada apenas com os cuidados em relação à saúde do cidadão por 

causa das indústrias; já no texto Republicano (1891), atribuía competência legislativa 

à União para legislar sobre as suas minas e terras; e mesmo no período da 

República Nova (1934) e a Constituição de 1946, essas Constituições colocaram 

proteção às belezas naturais e ao predomínio artístico, histórico e cultural. (MILARÉ, 

2009).  

Nesses períodos, Império e República, já se falava na questão das águas, 

florestas, subsolos, caça e pesca, mas ainda na sua forma individual e como algo 

diluído nas questões apenas sociais. Na centralização do poder, somente à União 

competia legislar sobre as normas gerais, o que evidenciava a ausência das políticas 

estaduais e municipais, como também a participação popular e a restrição sobre a 

problemática local.  

Em relação às Constituições seguintes, Milaré (2009) coloca que as 

Constituições de 1967 e 1969, ambas no período da Ditadura Militar, deram ênfase 

na necessidade de proteção do patrimônio histórico, cultural e paisagístico. Nessas 

Constituições também atribuiu à União legislar as normas gerais de saúde, jazidas, 

florestas, caça, pesca e águas. Mesmo a referência feita ao levantamento ecológico 

das terras agrícolas a questão foi colocada de maneira ainda diluída.    

O que pode ser analisado é que a questão ambiental, compreendida a partir 

de sua complexidade e voltada para uma sociedade de bem-estar, não é retratada 

nas constituições brasileiras que foram criadas ou outorgadas no decorrer do 

processo histórico, exceto na Constituição de 1988, período em que a temática 

ambiental ganha à dimensão global.   

Sobre a política urbana e ambiental questionada a partir do contexto da 

globalização, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, percebe-se uma 



 

 

mudança no desenvolvimento da política urbana, no momento em que esta política 

surge como um direito, relacionada à política ambiental.  

Isso foi possível através da criação do Estatuto da Cidade16, que possibilitou 

que a questão ambiental fosse englobada a todos os aspectos do planejamento, 

quer seja no aspecto urbano, no econômico e também no social.  

Nessas circunstâncias, Fernandes (2008) coloca a dimensão fundamental do 

Direito Urbano, que se dá com o Estatuto da Cidade através da consolidação e 

ampliação da proposta básica da Constituição Federal de 1988, quando estabelece a 

necessidade dos municípios participarem da integração do planejamento urbano e 

ambiental a partir da gestão urbana.  

Essa integração significa a relação entre planejamento, legislação e gestão 

urbana, de forma a democratizar o processo de tomada de decisões, e assim, 

legitimar plenamente uma nova ordem jurídico-urbanística de natureza social. 

Entende-se que uma nova forma de gestão urbana deve integrar assim as três 

dimensões: gestão político-institucional, gestão político-social e gestão político-

administrativa. (FERNANDES, 2008)  

Essa modificação estabelecida pela Constituição Federal de 1988 decorre de 

um novo princípio sobre a função social da propriedade urbana. É o que se pode 

tratar do direito de propriedade imobiliária urbana, que mesmo sendo assegurado 

esse direito, a propriedade privada tem como condição fundamental cumprir sua 

função social.  

É interessante compreender que os princípios constitutivos que regem o 

Direito são condições fundamentais para que se percebam as razões pelas quais as 

legislações são criadas e aplicadas. Sendo assim, é primordial entender os princípios 

que regulamentam o Direito Urbanístico e o Direito Ambiental, já que o planejamento 

urbano realizado a partir de uma gestão democrática urbanística ocorre através de 

uma análise jurídica, urbana e ambiental.  

A gestão urbana democrática é possível ao modificar o direito de propriedade 

imobiliária no âmbito individualista do Direito Civil e colocá-lo no âmbito social do 

Direito Urbanístico para que o direito coletivo ao planejamento das cidades seja 

materializado. Como também, modificar o tratamento jurídico da gestão urbana 
                                                 
16  Estatuto da Cidade é uma lei Federal n° 10.257/2001 que foi criada para regulamentar o capítulo 
original sobre política urbana aprovado pela Constituição Federal de 1988 (Arts. 182 e 183) para dar 
suporte jurídico ao planejamento urbano. (FERNANDES, 2008).  
 



 

 

restritivo do Direito Administrativo para colocá-lo no âmbito mais dinâmico do Direito 

Urbanístico, de tal forma que ocorra o direito coletivo à gestão participativa das 

cidades. (FERNANDES, 2008).  

Com isso, faz-se necessário entender que a gestão urbana, pautada pelo 

Direito Urbanístico com a criação do Estatuto da Cidade é fundamentada pelo 

princípio da coletividade e do bem-estar. Moraes (2005) acrescenta ainda que a 

gestão ambiental consolidou a articulação entre a sociedade civil e os governos 

locais, uma vez que estabeleceu a estratégia da municipalização com uma 

integração vertical do trabalho conjunto entre União, estados e municípios.  

Entretanto, apesar de uma nova perspectiva de gestão urbana relacionada à 

questão ambiental na organização de um planejamento integral é importante cogitar 

a condição da aplicabilidade da legislação na regulamentação das políticas públicas 

nas cidades brasileiras. Isso porque, as cidades capitalistas são criadas e 

transformadas nas relações sociais contraditórias, marcadas por relações de 

conflitos entre as classes sociais.  

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, a Lei de Uso e Ocupação do 

Solo e as Leis Complementares ligadas à questão ambiental são aparatos 

institucionais que evidenciam a ilegalidade da cidade, já que o Estado não tem como 

cumprir os direitos regulares a toda a população como bem determina a lei, e com 

isso, permite que o irregular se instale e permaneça na cidade. Essa reconfiguração 

da cidade faz parte do modelo econômico globalizado. (SILVA, 2008).   

Percebe-se desta forma que Estatuto da Cidade não tem como resolver todas 

as questões que surgem nessa sociedade globalizada, ele poderá atenuar as 

grandes questões da cidade e trabalhar para que haja ações sociais, principalmente 

quando existir a participação popular, de mudanças na relação de assimetria, de 

desigualdade, que se estabelece no sistema capitalista.  

Isso porque a instauração da propriedade privada estabelecida com a 

colonização brasileira ainda tem como princípios ideológicos e culturais o direito de 

propriedade individual, voltada para o valor de troca e de restrição administração 

pública, em que a cidade é percebida a partir de um lote privado para atender aos 

interesses individuais dos proprietários. Essa é ainda a ideia da cidade que se 

adéqua à reprodução do capital.  

É diante dessa abordagem entre planejamento urbano, função da propriedade 

privada e a degradação ambiental, marcada pela política internacional, que ainda 



 

 

predomina a racionalidade econômica no espaço urbano, como bem destaca Souza 

(2010):  
 
“O desenvolvimento urbano sustentável” e uma “cidade sustentável” 
para muitos autores a importância central da sustentabilidade está 
no sentido ecológico, ou seja, sustentabilidade enquanto 
preservação da base de recursos e minimização da degradação 
ambiental.  Mas é importante que a sustentabilidade urbana tenha 
no centro das atenções os vínculos entre sociedade e natureza a 
partir das relações sociais de produção. (SOUZA, 2010, p.164-165).     
 
 
 

É importante colocar com isso que esse modelo de planejamento apesar de 

ser caracterizado como um novo modelo surge numa sociedade marcada pelo 

princípio da função social da propriedade individual, o que leva à discussão da 

cidade como espaço político e de direito, ou melhor, como espaço político 

democrático e contraditório.   

É nessa relação contraditória entre a aplicabilidade e a obediência da lei e a 

dominação do mercado sobre o espaço urbano que a situação das cidades 

brasileiras está relacionada ao processo de fragmentação, segregação e exclusão 

socioambiental.  

 

 

3.4. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, POLÍTICAS PÚBLICAS E 
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA DE BRASÍLIA TEIMOSA. 

 
 
 

A cidade do Recife, que atualmente compõe a Região Metropolitana do 

Recife17 devido a sua localização geográfica no decorrer do processo histórico 

colonial foi considerada uma área de atuação da expansão comercial européia no 

espaço brasileiro. (Figuras 01 e Figura 02).  

                                                 
17 Segundo Bitoun (2006) a Região Metropolitana do Recife – RMR - situa-se no centro da faixa 
litorânea nordestina e integra as seis regiões metropolitanas brasileiras que, além daquelas que 
envolvem as megacidades de São Paulo e Rio de Janeiro, possuem população acima de três milhões 
de habitantes. A metrópole constitui-se um espaço privilegiado da região Nordeste, pela sua 
centralidade em relação às demais metrópoles do Nordeste. Recife, capital do Estado de 
Pernambuco, situa-se no Nordeste do Brasil, mais especificamente entre 8° 04’ 00’’ de latitude Sul e 
43° 52’ 00’’ de longitude Oeste.   
 



 

 

A relação estabelecida entre desenvolvimento econômico e a atuação do 

Estado se fez com a predominância da racionalidade econômica em detrimento de 

áreas ambientais, o que ocasionou o processo de degradação dos recursos 

ambientais e também das populações que habitavam a localidade.  

O sistema-mundo de padrão e poder que passou a governar o mundo, após 

1492 com a descoberta das América é o sistema da globalização que passou a ter 

uma história e uma geografia verdadeiramente mundiais, cada vez impondo às 

histórias regionais ou, pelo menos, as condicionando a partir de uma nova 

racionalidade, a racionalidade instrumental. (PORTO-GONÇALVES, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01: O Estado de Pernambuco no 

               contexto do Nordeste do Brasil. 
Fonte: IBGE/Malha Municipal Digital - 2001.  

            DES./ED. GRAF: Deivide B. Soares. 
 



 

 

A hegemonia européia traz em si a exploração da natureza e marca no 

momento histórico a interdependência entre os países no sistema de relações 

hierárquicas de poder. A dominação da natureza é ao mesmo tempo a dominação e 

exploração dos homens entre si.  
 

 

   Figura 02: O Recife e sua Região Metropolitana. 
   Fonte: IBGE/Malha Municipal Digital - 2001. DES./ED.  
               GRAF: Deivide B. Soares. 

 
 

A formação social do território brasileiro, desta forma, deu-se por conflitos, 

onde as transformações da natureza ocorreram por meio de processos de 

subordinação das populações para atender ao projeto econômico e político da 

colonização do novo mundo. 

A organização social do Brasil deu-se por tensão, por meio das quais outras 

reterritorialidades foram iniciadas, com mudanças de natureza e conexões 

indefinidas, que foram acompanhados de vários processos de subordinação das 

populações, com reflexos até os dias atuais. A diáspora negra teve seu 

desenraizamento forçado pela escravidão. (CAVALCANTI, LYRA, AVELINO, 2008). 



 

 

A dominação estava vinculada diretamente à organização comercial do 

continente europeu, já que esse processo de colonização não se tratava apenas de 

uma questão demográfica, mas estava diretamente ligado à procura de mercado e 

de recursos para exploração. Como ressalta Furtado (1989): 

 

 
A ocupação econômica das Terras Americanas constitui um episódio 
da expansão comercial da Europa. Não se trata de deslocamentos 
de população provocados por pressão demográfica (...) o comércio 
interno europeu, em intenso crescimento a partir do século XI; havia 
alcançado um elevando grau de desenvolvimento no século XV... 
(FURTADO, 1989, p. 5).  
 

 

Desta forma, a formação colonial do Brasil ocorreu, a partir da exploração do 

território com a degradação dos recursos ambientais que se consolidou com o êxito 

da empresa agrícola, quando passou a ser a razão da produção e da organização 

desse espaço.  É o que se pode dizer da conquista territorial pela exploração 

ambiental. 

A sociedade gestada na colônia tinha na conquista territorial um forte 

elemento de identidade. É uma ótica dilapidadora do processo extensivo e intensivo 

de uso do solo. Esse ordenamento é o berço da motivação da conquista do espaço, 

em que a apropriação de novos lugares com suas populações, riquezas e recursos 

naturais, era o móvel básico da colonização. (MORAES, 2005).  

No que se refere à exploração da mão-de-obra escrava também é na questão 

comercial que se firmou a escravização e a degradação dos outros modos de vida. 

Para Furtado (1989) no primeiro momento, a escassez da mão-de-obra para fazer 

funcionar a produção agrícola teve que recorrer à exploração dos indígenas, já com 

a grande produção, a escravidão ocorreu predominantemente com os africanos, isso 

porque, a comercialização dos escravos significava também rentabilidade 

econômica.      

Sendo assim, analisar a produção desse espaço significa compreender a 

história do homem e a formação social de uma localidade, a partir de uma 

progressiva apropriação da superfície pelos diferentes grupos sociais, em que as 

formas espaciais criadas pelos homens representam, de fato, as relações sociais 

produzidas.  



 

 

É através do processo de dominação humana pela cultura hegemônica 

européia, que considerando antieconômica a instituição familiar indígena sede lugar 

para o processo migratório, ocasionando assim, a heterogeneidade da população 

brasileira, como bem coloca Furtado (1989):  

 

 
...Nessa parte mais oriental das Américas, a expansão comercial 
européia assume a forma de implantação do homem alienígena 
como produtor de riqueza utilizando recursos renováveis, à diferença 
do que ocorria alhures. Um povo de comerciantes criava a primeira 
organização produtiva agrícola do hemisfério ocidental vinculada ao 
mercado europeu (...) a população local é dizimada, quando resiste, 
ou domesticada para a servidão. (FURTADO, 1989, p. 15).    
       
 

 
Nesse sentido, a economia voltada para o mercado externo e a degradação 

dos recursos ambientais para alimentar o comércio capitalista, fez estabelecer uma 

sociedade marcada pela divisão social de classes e a divisão entre a cidade e o 

campo, ou melhor, entre a região litorânea e a sua periferia.  

A economia exportadora nordestina centrou-se nas terras úmidas do litoral, e 

imediatamente criou a sua periferia de onde recebia animais de tração para alimentar 

uma população submetida a um regime de trabalho escravo. Enquanto a economia 

de exportação garantia sua rentabilidade, a pecuária extensiva da periferia assumia 

a forma de economia de subsistência. (FURTADO, 1989). 

A separação entre o litoral exportador e a periferia de subsistência ocasionou 

a dependência do campo em relação à cidade no decorrer do processo histórico, 

isso evidencia a determinação política da predominância do desenvolvimento 

econômico urbano em detrimento dos recursos ambientais e do modo de vida do 

homem do campo.  

Na economia de exportação, a posição dominantemente litorânea das 

principais cidades brasileiras é uma conseqüência do processo de povoamento e de 

colonização. A essa forma de colonização, através da degradação dos 

ecossistemas, destaca-se a paisagem urbanística da cidade do Recife18.     

                                                 
18 Recife está assentada numa planície aluvional flúvio-marinha – composta de ilhas, penínsulas, 
alagados e mangues, envolvidos por braços de rios. A cidade estendida desde as costas marinhas, 
marcadas em quase toda sua extensão por uma linha de arrecifes de arenito até uma cadeia irregular 
de outeiros terciários em semicírculos que projeta de forma ondulada, separou-se do seu entorno, 
demarcando seus atuais limites. (GOMES, 2007).  



 

 

Ao processo de transformação da natureza e de subordinação cultural 

ocorrido com a colonização brasileira, destaca-se a evolução histórica da cidade do 

Recife e seus elementos físico-naturais, onde Gomes (2007) mostra que o 

tratamento técnico é uma das condições de consolidar a apropriação e organização 

espacial do Recife19.  

É fundamental compreender a formação histórica e social pela qual vivenciou 

a sociedade brasileira; e no caso específico da cidade do Recife, já que os reflexos 

desse desenvolvimento, propiciado pelo modo de produção capitalista, associa-se ao 

processo de inclusão e exclusão socioambiental, modificando sua estrutura física e 

alterando seus recursos naturais de outros momentos históricos.  

Sobre essas condições geográficas e naturais, Cavalcanti (2008) coloca o 

problema da intervenção do homem sobre os recursos, assim como as 

conseqüências dessa intervenção, destacando o poder do capital na transformação 

paisagística local, através das influências políticas e sociais:  

 

 
Por condições geográficas, o Recife é um grande charco, braços de 
rio cortando a cidade em todas as direções, canais e zonas 
ribeirinhas que, a cada dia, se estreitam pela desenfreada ganância 
da especulação imobiliária. É o homem violentando os rios, 
desenraizando de seus caminhos a água que, à preamar, nas fases 
invernosas, volta a tomar de assalto o seu leito, criando calamidades 
sociais. (CAVALCANTI, 2008, p. 57).  
 
 
 

Nessas condições naturais, associada ao modo de intervenção humana 

através do desenvolvimento capitalista para atender ao capital internacional, é que a 

cidade do Recife se destaca com a transformação do seu espaço urbano e com o 

crescimento populacional, já no período da República    

    No período da Primeira República, o Nordeste passa por um processo de 

transição caracterizado pela substituição progressiva dos engenhos de açúcar pelas 

usinas. É a decadência da antiga aristocracia da cana-de-açúcar e o nascimento de 

                                                                                                                                                         
 
19 O encontro das águas lodosas e doces dos rios com o mar, no seu trabalho de avanço e recuo, em 
movimentos eustáticos de fluxos e refluxos das suas marés, deu origem a ambientes propícios a 
vegetação do mangue.  A situação dos alagados do Recife com relação aos aterros, condições 
características do nascimento e desenvolvimento da cidade vieram a agregar fatores sociais. 
(GOMES, 2007).     



 

 

uma nova camada empresarial ligada ao desenvolvimento do capital financeiro. 

(PERRUCI, 1973).  

Essa transformação econômica, pela qual passou a cidade do Recife, 

proporcionou um crescimento demográfico e o aumento de seus equipamentos 

urbanos, onde se destacou novas relações sociais de produção, decorrente da 

substituição dos engenhos pelas usinas. É importante enfatizar que apesar das 

transformações não se pode falar em modificações das estruturas da economia 

regional.  

No que se refere ao crescimento populacional, comparando-se com as quatro 

regiões, Andrade (1997) destaca que até 1872, quando foi feito o primeiro 

recenseamento geral da população brasileira, o Nordeste era a região mais populosa 

e povoada, ganhando para as demais regiões, e o Norte e o Centro-Oeste tinha uma 

população muito rarefeita.  

Nessa relação entre aumento populacional e reorganização do capital, Recife 

torna-se o centro da nova burguesia urbana que impulsiona quase todas as 

modificações regionais. As transformações ocorridas no Recife, na segunda metade 

do século XIX, são colocadas por Gomes (2007) como reflexo do capitalismo 

mundial, em que as condições de insalubridade se tornam decorrentes do 

adensamento populacional, e com isso, desafiava as medidas de saúde pública:    

 
 
A segunda metade do século XIX acena com reflexos da expansão 
mundial do capitalismo definindo expressivas mudanças na 
economia, pautada pela industrialização do capital, e nas relações 
de Trabalho. O século XIX é marcado pelo liberalismo econômico 
norteado para uma sociedade engajada na criação de um sistema 
de mercado, apoiada no Estado burocrático. (GOMES, 2007, p. 
104).        
 

 

Assevera a mesma autora que em meio a um quadro de graves 

conseqüências sociais do exacerbado liberalismo e de uma política desordenada de 

gastos públicos e entraves financeiros, são encaminhadas as reformas urbanas da 

cidade do Recife, viabilizadas pela prática protecionista do Estado como uma das 

alternativas de mudar a realidade do subdesenvolvimento, através do crescimento 

econômico.  



 

 

 Nessas condições, o desenvolvimento econômico na área urbana acontecia 

mediante a implantação de políticas públicas para atender ao sistema capitalista, 

uma vez que o planejamento urbano é voltado para a organização espacial 

determinada pela dinâmica das relações sociais capitalista, com o predomínio da 

cidade sobre o campo.  

A higienização e saneamento, das grandes cidades brasileiras, eram 

percebidos como pontos estratégicos e prioritários do projeto de modernização do 

país, implementados pelas elites republicanas, para promover o melhoramento na 

infra-estrutura e na tecnologia, nos serviços e equipamentos urbanos. Assim como, a 

higienização, o saneamento e embelezamento das cidades eram partes de um 

mesmo plano de civilização e progresso para o Brasil20. (ARAÚJO, 2007).  

O planejamento urbano, desta forma se estabelece numa concepção de 

planejamento do desenvolvimento econômico, através das ações do Estado liberal. 

Sendo assim, a política urbana funciona para atender predominantemente a cidade 

do capital em detrimento da organização social desenvolvida no campo.  

Já na primeira metade do século XX, com a aplicação generalizada do modelo 

de substituição de importações, que fechava as economias, deu-se caminho livre à 

aplicação de esquemas orientados para o crescimento de centros urbanos e 

desenvolvimento industrial. Permitiu-se, assim, a criação de estruturas com 

incentivos assimétricos entre os setores básicos da economia rural diante dos novos 

setores industriais de caráter urbano. (ECHEVERRI, 2005, p. 38).    

Especificamente na cidade do Recife, a predominância das políticas públicas 

urbanas ocasionou na primeira metade do século XX, o crescimento populacional, 

que se deu, dentre outros fatores, pelas migrações rurais da Zona da Mata e do 

Agreste pernambucano, como bem coloca Perruci (1973): 

 
...A revolução açucareira das usinas na zona da mata e a lenta 
reconversão do Agreste, em zonas de cultura de gêneros de 
sobrevivência, levam suas respectivas populações a partir em 
direção do Recife. Do norte da Mata, parte o maior número de 
migrantes, expulsos pelo empobrecimento da região em virtude da 
reorganização recente da produção do açúcar. (PERRUCI, 1973, p. 
10).      

                                                 
20 Para Furtado (1989) esse desenvolvimento econômico abriu caminho à reflexão para a ideia de que 
o subdesenvolvimento não constitui uma etapa necessária do processo de formação das economias 
capitalista. O subdesenvolvimento é, em si, uma situação particular, resultante da expansão destas 
economias, que buscam utilizar recursos naturais e mão-de-obra de áreas de economia pré-capitalista 
para se expandir 



 

 

  

O que fica evidente é que os problemas, que se agravam com a degradação 

dos recursos ambientais ou do modo de vida degradante da maior parte da 

população instalada no Recife, emergem de transformações econômicas impostos 

pela reorganização do sistema capitalista, onde se dá a mudança da economia de 

produção comercial para a produção industrial.  

As políticas públicas, neste caso, direcionam as atenções para o processo de 

urbanização fazendo emergir a ruralização da cidade, a migração e a pobreza no 

Recife. Esse fato representa transformações sociais e políticas principalmente nos 

países da América Latina21, já que o capitalismo introduzido na primeira etapa da 

globalização, com a expansão comercial européia, industrializa-se e se transforma 

na segunda etapa desse processo globalizado.  

Essas novas condições de produção é o que Porto-Gonçalves (2006) chama 

de revolução técnica, que é a transformação nas relações de poder de manipular a 

matéria e, com ela, conformar a sociedade e o ambiente ao mesmo tempo. É uma 

nova forma de espacialização criada pela reorganização do capital industrial.         

Nessas circunstâncias, Cavalcanti (2008), ressalta a fragilidade dessa 

modernidade que se configurou nas sociedades latinas e no caso do Recife a cidade 

inchava mais do que crescia, já que se transformava na “Meca” do Nordeste, para 

onde convergiam, nas crises cíclicas da estiagem, “restos” das populações de áreas 

atingidas pela secas ou afetadas por um estado social de crônicas deficiências.  

É interessante destacar que a justificativa da problemática social e ambiental 

decorrentes das condições de vida precária e da degradação ambiental emergente 

do processo de modernização urbana criada pelo capital era atribuída ao 

crescimento demográfico. E por isso, a solução discutida para essa situação passou 

a ser idealizada pelo crescimento e desenvolvimento econômico implantado pela 

política liberal do Estado. 

Refletindo sobre a concepção política liberal, Santos (1978) questiona não 

serem as migrações rurais raízes das mesmas fontes de marginalidade, já que o 

                                                 
21 A urbanização da América Latina tem sido induzida por modelo de desenvolvimento que privilegiou 
a urbanização e a industrialização, sinônimo de progresso, de desenvolvimento e de modernidade. 
Associando a ruralidade com esquemas pré-modernos e atrasados de desenvolvimento, foram 
impostas visões de longo prazo nos quais se concebiam as sociedades latinas como urbanas e 
modernas. (ECHEVERRI, 2005).   
 



 

 

êxodo rural não pode ser considerado como causa direta do processo de 

marginalização pelo qual vive o homem na zona rural. 

É com essa atuação do Estado, mediante políticas públicas de atendimento 

ao desenvolvimento econômico direcionadas prioritariamente ao capital, que acentua 

a divisão entre a cidade e o campo e traz como finalidade a prioridade ao capital 

industrial em detrimento ao modo de vida do campo. 

As secas e o regime latifundiário, na zona rural, são os responsáveis pelos 

movimentos migratórios, sabido que as estiagens representam mais um problema 

social do que climático. No Recife, para onde se dirigem esses verdadeiros 

“rebotalhos humanos”, o monopólio do uso do solo faz aumentar-lhes os sofrimentos, 

na vivência dos mesmos problemas que afligem no interior camponês sem terra. 

(CAVALCANTI, 2008).   

Diante dessa situação, Santos (2008) expõe que as cidades se tornam 

depósitos dos novos elementos do trabalho agrícola e pólos de sua regulação. É o 

que ele considera como palco da atividade de todos os capitais e de todos os 

trabalhos. A cidade assim atrai e acolhe as multidões de pobres expulsos do campo 

e das cidades médias pela modernização da agricultura e dos serviços.     

 O processo de degradação ambiental, na área urbana das principais cidades 

brasileiras, se agrava com a estreita relação entre o desenvolvimento econômico e o 

planejamento racionalista na organização territorial, conseqüência da reprodução do 

capital em seus diferentes momentos.   

Nessas circunstâncias, a cidade do Recife enfrentou o processo de 

transformação do capital, alterando especificamente seus recursos socioambientais, 

onde a configuração territorial é modificada cada vez mais com a finalidade de 

atender ao capital e apresenta como conseqüência a degradação ambiental de 

ecossistemas, como é o caso do manguezal na área de Brasília Teimosa. 

A área de Brasília Teimosa, localizada entre o Oceano Atlântico e o estuário 

do rio Capibaribe/Tejipió e entre os bairros do Pina e de Boa Viagem e a área do 

Porto do Recife,  é caracterizada como uma península de forma triangular, medindo 

aproximadamente 50 ha. Sendo atualmente denominada Zona Especial de Interesse 

Social – ZEIS, onde se encontra estabelecida a comunidade de Brasília Teimosa. 

(Figuras 03).            



 

 

Brasília Teimosa, como área plana, com uma média de 2 m acima do nível da 

maré máxima, e devido à proximidade com o mar, facilitando também a atividade da 

pesca e sua localização de fácil 

acessibilidade as áreas mais 

privilegiadas, Boa Viagem e 

Centro do Recife, sofreu 

intervenção por parte do Poder 

Público ainda na primeira metade 

do século XX com o aterramento 

do mangue para a ampliação da 

área do Porto do Recife. 
 
 
 
 

Figura 03: Área de ZEIS - Brasília Teimosa. 
Fonte: FIDEM/1978 

                       
      
Isso retrata o processo de desenvolvimento econômico e da expansão do 

capital na área que atualmente está assentada a comunidade de Brasília Teimosa, 

que para atender aos interesses do capital foi inserida no planejamento econômico 

da cidade do Recife pelo Poder Público, como local estratégico para na expansão do 

Porto do Recife.  

É nessas circunstâncias, que o planejamento urbano acima referido 

apresenta-se no discurso urbanístico, em que segundo Robira (2006) a ideia 

construtiva da cidade é a última causa do bem-estar da sociedade urbana e em que 

a prática urbanística do planejamento das transformações espaciais urbanas é 

condição necessária para adequar a cidade às condições técnico-econômicas e, 

assim, transformar de modo adequado a sociedade.  

Na medida em que se alargava o horizonte marinho, e as novas formas de 

explorar e experimentar as praias e o mar estavam sendo descobertas, as obras de 

reforma e modernização do porto do Recife, iniciadas em 1909, resultaram na 

ampliação e intensificação do movimento portuário. E, por conseguinte, provocaram 

alterações na paisagem e tranqüilidade primitivas ao balneário dos arrecifes. 

(ARAÚJO, 2007).  



 

 

Destaca-se com isso, que devido à localização geográfica, nas proximidades 

do Oceano Atlântico e a condição de península, Brasília Teimosa é uma área 

escolhida para suporte estrutural do Porto do Recife. Nessas circunstâncias, inicia-se 

o processo de aterramento do mangue para o melhor aproveitamento desse espaço 

físico na ampliação e expansão econômica portuária.   

Para Cavalcanti (2008), Brasília Teimosa área situada no subúrbio do Pina, às 

margens do Atlântico, estava reservada para nela ser localizado um parque de 

inflamáveis. A área pertencia ao governo federal22, que pretendia transferir os 

grandes depósitos de armazenamento de gasolina, das proximidades do centro da 

cidade, deslocando-os para o bairro do Pina.    

Desta forma, o pensamento determinista no modo de planejamento urbano 

justifica a atuação do Estado sobre a degradação23 dessa localidade. Isso porque 

para Robira (2006), o caráter unidirecional do urbanismo impede que se considere a 

diversidade e a heterogeneidade dos efeitos sociais e econômicos derivados das 

práticas urbanas, o que torna impossível valorizar a inutilidade ou a negatividade das 

intervenções urbanísticas24 para muitas das pessoas que vivem na cidade, e das 

atividades que nela se desenvolvem.   

Ressalta-se, desta forma, a difícil situação dos homens e mulheres que vivem 

na área do manguezal de Brasília Teimosa, diante da possibilidade de transformação 

do lugar para atender a reorganização do capital. Isso porque essa localidade 

representa as relações sociais, do trabalho e a moradia das pessoas que vivem do 

mangue e retiram seu sustento e se alimentam num contexto de exclusão e 

segregação social.      

                                                 
22 A área triangular (Brasília Teimosa) pertenceu aos herdeiros do Barão do Livramento, quando o 
Estado (Governo Federal) comprou o domínio dessas terras, em 1934, com a finalidade de ampliar a 
área do porto, já que se trava de uma área peninsular afastada, separada da ilha do Recife Antigo. 
(SILVA, 2008).     
 
23 A degradação ambiental está relacionada a uma mudança artificial ou perturbação de causa 
humana. O ambiente pode ser degradado de diversas maneiras, em que a expressão área degradada 
sintetiza os resultados da degradação do solo, da vegetação e muitas vezes das águas. (SÁNCHEZ, 
2008).  
 
24 O Planejamento urbano é uma prática de organização e construção da cidade, assentada sobre 
umas bases teóricas que se fundamentam na articulação entre forma e função, e cuja finalidade 
explícita consiste em alcançar o bem comum dos cidadãos, expressa com freqüência sob a fórmula 
de “melhora da qualidade de vida”. (ROBIRA, 2006, p. 431).   

 
 



 

 

Segundo Castro (1967), os habitantes das praias e dos mangues do Recife 

que estabelece relação com os recursos ambientais, através da relação de 

sobrevivência e de vivência são verdadeiros homens anfíbios, já que lançando mão 

dos recursos da fauna aquática – dos peixes, dos siris, dos caranguejos, das ostras, 

dos mariscos, dos camarões e dos sururus - dispõe de teor de proteína em sua 

alimentação.   

Essa população de acordo com Silva (2008) é predominantemente uma 

população escrava “livre”, que com a abolição da escravatura, e não tendo mais as 

senzalas de seus antigos proprietários como moradia, ocupou as terras alagadas do 

Recife, onde se alimentava e organizava seu modo de vida, locais considerados 

impróprios para a moradia; mas que serviu como área propícia à intervenção do 

Poder Público para o desenvolvimento econômico.  

Perruci (1973) chama a atenção para o projeto de expansão do Recife no 

momento em que se dá a industrialização do campo, com isso o aumento da 

produção requer melhores condições de instalações e depósitos do Porto. É na área 

triangular que o governo enxerga as condições ideais para atender ao capital. 

É importante colocar que Cavalcanti (2002) ao analisar a formação dos bairros 

da cidade do Recife, ainda destaca que essa área de península foi também cogitada 

para a construção de projetos urbanos, como uma pista de pouso de decolagem de 

aviação25:    

    
... Caso o projeto de construção do Aeroporto do Recife, de autoria 
do Engenheiro Moraes rego, datado de 1934, estivesse dentro dos 
padrões internacionais de aviação, certamente Brasília Teimosa não 
existiria hoje. Isso porque o aterro que deu lugar ao popular bairro 
litorâneo foi feito para servir de pistas de pouso de decolagem de 
aviões comerciais. (CAVALCANTI, 2002, p. 79). 
 

 

 Diante dessas condições, o plano de construir o Aeroporto do Recife naquele 

aterro peninsular fez o projeto de planejamento de desenvolvimento urbano 

reavaliar, e com isso redirecionar aquela área para o melhoramento das condições 

de funcionamento do Porto do Recife como depósito de materiais inflamáveis.  

                                                 
25 Nos anexos desse estudo (Anexo C – Documentos) encontra-se o depoimento de um pescador 
(seu Saviani) que também destaca a intervenção que iria sofrer a área para a construção de uma 
pista para a decolagem de avião. Seu Saviani é um dos pescadores que foi até Brasília pedir ao 
presidente Juscelino para que a polícia parasse de derrubar os barracos dos moradores da nova 
comunidade que surgia com o nome de Brasília Teimosa.     
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Um movimento social com certa permanência é aquele 

que cria sua própria identidade a partir de suas 

necessidades e seus desejos tomando referentes com os 

quais se identifica. O reconhecimento da identidade 

política se faz no processo de luta, perante a sociedade 

civil e política; não se trata de um reconhecimento 

outorgado, doado, uma inclusão de cima para baixo.  
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4. A INTERVENÇÃO DO SETOR IMOBILIÁRIO FORMAL E DO 
PODER PÚBLICO NA COMUNIDADE DE BRASÍLIA TEIMOSA E 
OS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS. 

 
 
 

4.1 CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DOS 
PESCADORES E DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE BRASÍLIA 
TEIMOSA E A CONDIÇÃO DE ZONA ESPECIAL DE INTERESSE 
SOCIAL – ZEIS. 

 
 
 

A cidade do Recife, localizada na região Nordeste, no decorrer do processo 

histórico passou por diferentes divisões político-administrativas26. Atualmente, 

considerada uma cidade-metrópole27, está inserida em uma malha urbana 

heterogênea, na qual se encontram em disputa as diferentes classes sociais sobre 

as divisões territoriais que compõe o solo urbano.  

 As condições de organização política surgidas, desde o período colonial até 

os dias atuais, inserem a cidade do Recife na malha urbana da mundialização do 

capital das atividades econômicas, que se dá com o encadeamento do 

desenvolvimento local.  

É desta forma que o desenvolvimento econômico relacionado à concepção de 

produção do espaço racionalizado pelo setor econômico requer uma análise histórica 

e política sobre a atuação do Poder Público, mediante a intervenção sobre o 

planejamento econômico e urbano em áreas litorâneas e de comunidades.   

 

 

 

                                                 
26  O território do Recife, ao longo do tempo, passou por diversas divisões físico-territoriais e político-
administrativa (Distrito, Sub-Distrito, Zonas Administrativas, Setores, Regiões Político-Administrativas 
e Microrregiões). Desde 1991, os 94 bairros da cidade foram oficializados e instituíram-se as Regiões 
Político-Administrativas (RPAs), a princípio dividindo-se o município em 12 RPAs. Alguns anos 
depois, foram revistas e agrupadas nas atuais 6 RPAs, legalmente instituídas pela Lei 16.293/97, 
sempre respeitando o limite dos bairros. (CAVALCANTI, LYRA, AVELINO, 2008, p. 28).   
      
27 A origem institucional da Região Metropolitana do Recife data dos anos 70, embora a identificação 
do fenômeno metropolitano remonte a meados do século XX, quando o urbanista pernambucano 
Antonio Baltar (1951) caracteriza o Recife – município sede e núcleo da região - como cidade 
transmunicipal /cidade conurbada /cidade metropolitana. (BITOUN, 2006).  



 

 

Essa forma de organização, segundo Sposito (2008) se dá com o surgimento 

de novas formas de centralização territorial, que está composta pelos “nós 

estratégicos” e pelas redes urbanas. É nessas circunstâncias que a reorganização 

de uma área se dá em decorrência das políticas mundiais.    

Diante do contexto histórico e da organização social da sociedade brasileira, 

em especial da região Nordeste, os conflitos socioambientais que permeiam a cidade 

do Recife ganham destaque com a luta pelo direito de moradia dos trabalhadores 

como uma das questões mais relevantes da problemática ambiental e da 

desigualdade social.  

A relação do capital global com a organização social local reflete a luta de 

classes entre os atores sociais pela disputa do solo urbano. Essa relação é mediada 

pela atuação do Poder Público que tem o dever de proteger os direitos da 

coletividade e de garantir que seja preservado o espaço de direito dos cidadãos na 

sociedade.  

As lutas de classes podem assim ser percebidas a partir dos conflitos sociais, 

que surgem quando o sentido e a utilização de um espaço ambiental por um 

determinado grupo social ocorrem em detrimento dos significados e usos que outros 

segmentos sociais possam fazer de seu território. O conflito ambiental, desta forma, 

procura assegurar, neste caso, a reprodução do modo de vida do grupo que se sente 

afetado. (ZHOURI, 2005).    

É diante dessa representação de conflito socioambiental, associado ao de 

justiça ambiental28, que Santos (1987) aborda o espaço do cidadão como o espaço 

de direito29, já que a instrumentalização do território, isto é, a técnicas desenvolvidas 

no espaço tem como finalidade o dever de atribuir a todos os habitantes os bens e 

                                                 
28 Segundo Layrargues (2000), o movimento pela justiça ambiental surgiu nos Estados Unidos na 
metade dos anos 80, desafiando o discurso ambientalista predominante, o qual pauta-se por uma 
abordagem conservacionista, ou seja, a proteção da natureza, onde estendendo ser necessário 
proteger determinadas áreas contra as investidas humanas. Os ativistas do movimento pela justiça 
ambiental sublinham a necessidade de revisão dessa pauta, enfatizando que a questão maior situa-se 
no direito que qualquer ser possui de viver num ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, 
independentemente de raça, classe, gênero, cultura ou espécie.  
 
29 Para Santos (1987) apesar do terceiro conjunto de direitos – os direitos sociais – terem surgidos em 
meados do século XX, com a garantia ao indivíduo a um padrão de vida decente, uma proteção 
mínima contra a pobreza e a doença, em muitas sociedades esses direitos não são respeitados. 
Como é o caso do Brasil que vivenciou a partir da década de 1960 o governo da ditadura militar, 
quando as liberdades civis foram supridas.   
 



 

 

serviços indispensáveis; e por outro lado, assegurar a distribuição geral dos bens e 

serviços públicos através da adequada gestão do território.     

 Entretanto, a condição de fragilidade da política urbana da sociedade 

brasileira, que na primeira metade do século XX e aproximadamente até o final da 

ditadura militar, atua predominantemente na organização do espaço para atender ao 

capital. Isso faz com que as migrações brutais e concentradas nas grandes áreas 

urbanas do Brasil sejam associadas ao aumento de sua população e aos sérios 

problemas ambientais.  

 Os conflitos socioambientais caracterizam o momento histórico que marca a 

organização das comunidades na cidade do Recife, no momento que o planejamento 

urbano emerge como instrumento de administração pública30.   

Desta forma, para Bernardes (2007) por exercer influência sobre uma extensa 

área que ultrapassa o limite do estado Pernambuco, Recife compõe uma das nove 

regiões metropolitanas, que ao mesmo tempo representou a criação de mecanismo 

de controle e de centralização no planejamento e intervenção do poder público sobre 

o espaço.  

 O referido autor acrescenta ainda, que essa política de planejamento 

representou um paradoxo durante o governo da ditadura militar no que se refere à 

ocupação do solo urbano e à luta política. Isso decorreu da aliança estabelecida 

entre os militares e o capital imobiliário sob a pressão da população na ocupação de 

espaços valorizados do Recife:   

 
... A população mais pobre, ocupante de espaços para agora 
extremamente valorizados e inseridos – embora não integrados – 
em espaços urbanos agora privilegiados por localização. A face 
brutal do Estado, escudada no planejamento tecnocrático, politizava 
o que aparecia como modernização, mas que a população mais 
pobre sentia e vivia como expropriação. (BERNARDES, 2007, p. 
188).  
 
 
 

                                                 
30 Segundo Bitoun (2006), a gestão metropolitana do Brasil foi implantada no contexto autoritário da 
administração pública federal vigente, em meados dos anos 70. Na Região Metropolitana do Recife foi 
instituído o Conselho de Desenvolvimento de Pernambuco –CODEPE, um Grupo de Trabalho para o 
Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife –GDRM. No ano de 1975; o Governo 
de Pernambuco criou, mediante a Lei Estadual n° 6873 de 22 de abril de 1975, a fundação de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife, órgão vinculado à Secretaria de Planejamento 
do Estado, com a incumbência de funcionar como órgão de apoio técnico e administrativo aos 
Conselhos Deliberativo e Consultivo da RMR instalados.   



 

 

 A resistência à supremacia das intervenções no espaço pelas elites e pelos 

grupos políticos marca a luta pela justiça ambiental na cidade do Recife, formados 

frente ao controle do sistema histórico de ação e de dominação quanto à natureza 

das classes sociais e dos conflitos fundamentais à dominação social do espaço.   

Para Acserald (2004), os conflitos socioambientais dão visibilidades aos 

distintos atores que resistem aos processos de monopolização dos recursos 

ambientais nas mãos de grandes interesses econômicos. O que faz com que esses 

mesmos conflitos possibilitem aos envolvidos a busca por processos democráticos 

na ordenação do território em disputa.      

Os conflitos socioambientais, desta forma, estabelecidos pelo direito ao solo 

urbano, evidenciam a reação da camada popular no processo de politização da 

questão urbana na Região Metropolitana do Recife.  

Essa mobilização política da população mais pobre encontra apoio nas 

Instituições Sociais como a Igreja Católica e Organizações não governamentais, que 

foram fundamentais para a organização da luta política31 e para a negociação com o 

Poder Público na criação das Zonas Especiais de Interesses Sociais - ZEIS32.  

Diante dessa luta coletiva, da classe social de baixo poder aquisitivo, na luta 

pelo direito à moradia é possível caracterizar as ZEIS como áreas desprovidas de 

infra-estrutura básica de assentamentos habitacionais de população de baixa renda, 

surgidos espontaneamente, existentes, consolidados ou propostos pelo poder 

público, onde haja uma possibilidade de urbanização e regularização fundiária. 

(CAVALCANTI, AVELINO, 2008).   

É dessa luta política que surge a comunidade de Brasília Teimosa, 

caracterizada como uma das 66 Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS33 - que 

formam o tecido urbano da cidade do Recife. Essa luta reflete a problemática 
                                                 
31 Durante muitos anos, o processo de ocupação do solo pelas camadas mais pobre, especialmente 
pelos migrantes rurais, na cidade do Recife, se deu seja de forma individual, seja pelo grupo familiar 
ou de vizinhança, mas de alguma maneira, sem maior organização coletiva e, sobretudo, sem 
explícito sentido político. (BERNARDES, 2007, p. 187).    
 
32 Segundo Bernardes (2007), a Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS - da Cidade do Recife (Lei n° 
14.511/83), ficou conhecida como a lei das ZEIS, já que aparece claramente a designação da 
legislação urbanística para localidades desprovidas de oferta básica de infra-estrutura e serviços 
urbanos, ocupados por uma população pobre, normalmente ameaçada pela instabilidade de uma 
posse de terra precária. Essa Lei foi sancionada pelo prefeito Jorge Cavalcante.  
 
33 Atualmente Recife dispõe de três grupos de Zonas Especiais: 66 Zonas Especiais de Interesse 
Social (ZEIS); 21 Zonas Especiais de Preservação Ambiental (ZEPAS) e 33 Zonas Especiais de 
Preservação do Patrimônio Histórico (ZEPHs). (PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, 2010).    
 



 

 

ambiental que se configura no espaço urbano das grandes cidades e remete a 

disputa pela dominação do solo urbano. 

 As aglomerações precárias são percebidas assim por Maricato (2001), como 

uma forma de segregação ambiental, já que o processo de urbanização é resultante 

do crescimento da desigualdade social e da concentração espacial de pobreza:  

 

 
A segregação ambiental é uma das faces mais importantes da 
exclusão social e parte ativa dela. A dificuldade de acesso aos 
serviços e infra-estrutura urbanos (...) somam-se menos 
oportunidades de profissionalização, maior exposição à violência 
(marginal ou policial), discriminação racional, discriminação contra 
mulheres e crianças, difícil acesso à justiça oficial, difícil acesso ao 
lazer. (MARICATO, 2001, p. 217).     
 
 

 

 Isso reflete as contradições do sistema capitalista e a abrangência da questão 

ambiental, já que a ilegalidade em relação à propriedade da terra tem sido um dos 

principais agentes de exclusão social e de segregação ambiental nas acirradas 

disputas de poder estabelecidas ao direito do uso do solo urbano.  

 Jacobi (2004) coloca que cotidianamente a população, em geral a de mais 

baixa renda, está sujeita aos riscos ambientais, já que não há como negar a estreita 

relação entre riscos urbanos e a questão do uso e ocupação do solo entre as 

questões determinantes das condições ambientais da cidade. Um ponto a ser 

ressaltado é o agravamento dos problemas ambientais nas metrópoles, através da 

apropriação do espaço que reflete as desigualdades sócio-econômicas imperantes.  

 Associada a essa problemática levantada, há de se perceber a questão da 

legislação ambiental e do mercado fundiário mediado pelo Poder Público Municipal, 

como bem ressalta Maricato (2001) ao colocar que a relação da legislação com o 

mercado fundiário e com a exclusão se mostra mais evidente nas áreas que são 

rejeitadas pelo mercado imobiliário privado, já que situadas em regiões 

desvalorizadas, são ocupadas pela população trabalhadora.  

É nessas circunstâncias de luta social e de segregação ambiental que se 

formou a comunidade de Brasília Teimosa sobre uma área de península, que outrora 



 

 

já fora caracterizada como área de manguezal34, e que atualmente encontra-se 

completamente urbanizada.   

A riqueza dos recursos ambientais dessa localidade se destaca pelo 

ecossistema do manguezal, característico da paisagem anfíbia da planície do 

Recife35, e que para Castro (2001) é originado pela relação entre a água do rio e do 

mar, e por isso, compõe um ecossistema litorâneo. Essas condições remetem a 

importância desse meio natural, e também social com condição funcional e biológica 

dos seres vivos que integram e interagem essa área paisagística. 

É dessa relação dos seres com o ambiente, que Gomes (2007) ressalta o 

quadro paisagístico percebido como o lugar do vivenciado e do vivido, em que a 

percepção ambiental representa uma estrutura de concepção do Meio, onde revela 

significado importante sobre a definição desse meio associado à ressonância 

emocional e as estruturas espaciais que se dá o processo de integração.      

No que se refere ao contexto social e político do Recife, as áreas de mangue 

já desde o período colonial eram percebidas como áreas “sujas” consideradas áreas 

desprezadas pela classe mais abastarda, mas que ao mesmo tempo, é local de 

moradia para a população de baixa renda desprovida de recursos financeiros para 

adquirir o direito ao solo urbano.   

O manguezal, como já foi mencionado nesse estudo, representou um lugar de 

moradia e integração social para as classes sociais de baixo poder aquisitivo. 

Decorrente do processo de exclusão social, as terras alagadas do Recife dão início 

ao crescimento populacional desse e de outros bairros, com a grande quantidade de 

mocambos.               

Desta forma, as áreas de alagados, impróprias para a moradia, ao serem 

utilizadas pelas classes de baixo poder aquisitivo, serviram de locais de organização 

social de comunidades no decorrer do processo histórico de urbanização da cidade 

                                                 
34  Para Araújo (2007) as condições ambientais de Brasília Teimosa, na região litorânea, e a área 
conhecida como bairro do Pina, por está situada em um estuário, composta pela confluência dos rios 
Capibaribe, Jiquiá e Tijipió, era uma região formada por pequenas ilhas, que se destacava como parte 
integrante da paisagem anfíbia da planície do Recife. 
 
35 ... Toda esta vasta planície inundável, formada de ilhas, penínsulas, alagados e pauis, fora em 
tempos idos uma grande fossa, uma baía em semicírculo, cercada por uma cinta de colinas. Nela 
vindo a desaguar, através da muralha dessas colinas, dois grandes rios – o Capibaribe e o Beberibe – 
foram entulhando a fossa com materiais aluvionais; com a terra arrancada de outras áreas distantes e 
trazida na enxurrada das sua águas. Pouco a pouco foram surgindo dentro da baía marinha, 
pequenas coroas lodosas, formadas através da precipitação e deposição dos materiais trazidos pelos 
rios. (CASTRO, 2001, p. 11-12).    



 

 

do Recife, que perduraram desde os tempos coloniais e se estendeu até mesmo com 

a criação do Código Civil.   

Do período colonial à explosão urbana da segunda metade do século XX 

reproduz-se a cada geração uma apropriação do solo que configura um “círculo 

vicioso”, fundamentado numa escassez socialmente criada da apropriação jurídica 

(das sesmarias ao Código Civil) e do funcionamento do mercado de terras: a 

apropriação dos melhores terrenos por parte de setores sociais mais poderosos. 

(BITOUN, 2004).  

Essa situação remete ao modo de como o solo era adquirido ainda no período 

colônia, segundo o IPEA (2001), no primeiro momento a propriedade podia ser 

vendida livremente e a forma de acesso ao solo era o aluguel, já que a composição 

das fortunas coloniais era baseada na propriedade de terras e nos investimentos na 

construção de habitações e de entrepostos.  

Isso fazia com que o mercado de terras permanecesse como privilégio de 

alguns proprietários, devido as condições topográficas do solo urbano da cidade do 

Recife, e dos alagamentos e da extensão das plantações do açúcar, que passavam 

a ocupar e a exigir a doação dos lotes interessados.  

É a partir dessa estrutura política fundiária relacionada à organização 

econômica capitalista que a sociedade recifense fez uso e exploração do solo 

urbano. Diante dessas circunstâncias, as condições ambientais associadas às 

prioridades econômicas do capital propiciaram a organização de uma sociedade 

determinista e excludente sobre a utilização dos recursos ambientais.      

A partir da segunda metade do século XIX, a atuação do Poder Público sobre 

o espaço urbano surge pelo interesse de fazer melhorias na área do porto do Recife. 

Esse melhoramento em obras de infra-estrutura, como já foi citado nesse estudo, 

tem como finalidade atender prioritariamente às transformações do capital 

internacional, ou seja, com vista a aumentar a industrialização e a comercialização 

dos produtos agrícolas.  

 

 

 



 

 

Essa organização do planejamento urbano nos moldes de fabricação dos 

espaços modernos caracteriza-se pelo planejamento racionalista36 que busca 

atender à organização do capital em detrimentos dos recursos ambientais e dos 

grupos locais.  

É desta forma que as intervenções do setor Público sobre a área da zona Sul 

da cidade do Recife sofre grandes impactos socioambientais, já que as 

características ambientais dessa localidade, segundo Gomes (2007) remete às 

limitações físico-naturais propiciadas pela bacia do Pina, que dificultou a ligação via 

terrestre dessa faixa costeira aos espaços de ocupação consolidados no e a partir do 

núcleo primitivo do Recife.  

Um ponto a ser ressaltado é que a intervenção do Estado, principalmente, a 

partir da segunda metade do século XIX nas áreas litorâneas decorre do direito de 

propriedade que foi estabelecido na sociedade Brasileira. Para Araújo (2007) o mar e 

as praias se caracterizavam como bem de domínio público e estavam destinadas ao 

uso comum, segundo a tradição jurídica romana, a qual se filiou à portuguesa. 

Araújo (2007) acrescenta desta forma que diante dessa relação jurídica, é que 

as propriedades de áreas consideradas fundamentais na defesa de seus interesses 

econômicos e militares foram transformadas em áreas de marinha. Como bem 

mostra a autora: 

 
... É a partir do Aviso do Paço de 1818 que se consolidou a prática 
administrativa sobre os terrenos de marinha. A primeira a se referir 
explicitamente aos terrenos de marinha foi a Lei Orçamentária de 15 
de Novembro de 1831. a definição mais precisa do termo, no 
entanto, veio a Instrução n° 348, de 14 de novembro de 1832, que, 
em seu art. 4° dizia: Hão de considerar-se terrenos de marinha todos 
os que, banhados pelas águas do mar ou dos rios navegáveis... 
(ARAÚJO, 2007, p. 67-68).   
 
 

 Diante dessas circunstâncias legais e históricas, a atuação do Estado 

brasileiro sobre o uso e ocupação de mares, praias e áreas de marinhas, se fez 

através da administração política e econômica na ocupação de áreas, que sofreram 

                                                 
36 Para Rolnik (2004) uma das características distintivas da estratégia e modo de ação do Estado na 
cidade capitalista é a emergência do plano, que desemboca na prática do planejamento urbano. Uma 
das problemáticas que há de mais forte e poderoso atrás da ideia de planejar a cidade, é a 
correspondência a uma visão da cidade como algo que possa funcionar como um mecanismo de 
relojoaria, mecanicamente.   
 



 

 

fortes interferências governamentais na estruturação e organização do espaço 

urbano.  

Nesse caso, destaca-se a intervenção pública sobre os ecossistemas do 

manguezal, que devido à urbanização provocaram sérios impactos ambientais37.  É 

nesse contexto de organização, proteção e degradação do espaço, pelo Estado, que  

se dá a criação das colônias de pescadores no território nacional38, como a Colônia 

de Pescadores Z 1, no bairro do Pina.  

Inicialmente essa colônia foi estabelecida na área do Cabanga39, e 

posteriormente passou para a localização na comunidade de Brasília Teimosa. Desta 

forma, o surgimento da comunidade de Brasília Teimosa está inserido num contexto 

internacional de intervenção do Poder Público na transformação das áreas utilizadas 

estritamente para o desenvolvimento econômico e militar, o que fez com que essa 

localizada deixasse de ser percebida como um lugar de ecossistema de manguezal e 

de identificação dos moradores que nela viviam.   

 Sendo assim, a cidade não é somente uma construção humana; ela é esta 

construção somada a todo um suporte que a precedeu – Natureza – mais as 

atividades humanas. Da interação entre essas dimensões da realidade produzem-se 

também ambientes desagradáveis, degradados e altamente problemáticos. 

(MENDONÇA, 2004).  

 Essa problemática urbana está relacionada à intervenção política e social do 

homem, como foi o caso da área do “Areal” do Pina, que por pertencer ao Governo 

Federal, este utilizou essa localidade com a intenção de fazer melhoria na área do 

Porto do Recife e de proteger a costa litorânea.  

                                                 
37 Para Sánchez (2008), o impacto ambiental, em muitas áreas pode ser causado por uma ação 
humana, que implique a supressão de componentes do ecossistema, como a vegetação. No caso do 
aterramento do mangue há fortes impactos que podem alterar a qualidade ambiental dos processos 
naturais e sociais provocados pela ação humana.  
 
38 Segundo Diegues (1983), o Estado ao criar as Colônias de Pescadores do Brasil no ano de 1922, 
fez do pescador uma profissão com a finalidade de proteger o litoral brasileiro como o Patrimônio 
Nacional, em caso de guerra. Nesse período, já havia ocorrida à Primeira Guerra Mundial, e 
posteriormente iria ser deflagrada a segunda grande guerra. O Estado criou também o Estatuto para 
as colônias de Pescadores, aprovado pelo ministério da Agricultura, no ano de 1973 (Portaria n° 471, 
de 25/12/1973).    
 
39 A princípio os pescadores moravam perto da área do Cabangá, com um incêndio que aconteceu 
naquela área, eles retiraram-se e vieram se juntar aos colegas do Pina, formando a Colônia Z1, numa 
área aterrada com areia da atual bacia, antiga coroa do Passarinho, por autorização do Interventor 
Carlos de Lima Cavalcanti, que veio a se chamar “Areal Novo do Pina”, depois transformado em 
Brasília Teimosa. (CAVALCANTI, 1998, p. 78).  
 



 

 

Os conflitos socioambientais, desta forma, vão se desencadear na luta pelo 

direito de ocupação da área para moradia, entre os pescadores e a população 

migrante contra o Poder Público, uma vez que essa área é disponibilizada pelo 

governo para a construção de algumas casas para os pescadores40.   

Esse tipo de conflito que se instalou na localidade tem como representação a 

luta pelo direito social ao uso do solo urbano para a moradia e para a sobrevivência 

dos pescadores e das pessoas que migraram da zona rural e de outras localidades 

para a área urbana no processo de êxodo rural.  

 Para Maricato (2001) o direito à cidade para todos passa tanto pelo acesso 

à urbanização como pelo acesso à condição habitacional legal. Embora a ocupação 

ilegal da terra urbana seja genérica e crescentemente tolerada, seu reconhecimento 

legal é raro. É evidente que se trata de um conflito generalizado e exigirá resolução 

institucional, na medida em que as relações democráticas se ampliarem e, com elas, 

a universalização dos direitos.  

Os conflitos quando emergem têm como um dos pontos a atuação das 

intenções e do posicionamento político dos atores sociais envolvidos na disputa 

pelos recursos ambientais, já que essa disputa coloca em questão a organização 

social e política da sociedade capitalista e da atuação do Estado como mediador das 

relações sociais.    

Dentre a posição dos atores, o Poder Público tem a função de organizar o 

espaço urbano na esfera da gestão administrativa, através do planejamento urbano 

e ambiental utilizando os recursos políticos para exercer o seu papel. Essa atuação, 

no início do século XX, se dá predominantemente diante de uma urbanização 

perversa, marcada pela expansão econômica, que retrata e reproduz as injustiças e 

as desigualdades sociais.   

O Poder Público revela uma postura que, por incapacidade, inépcia e formas 

variadas de corrupção, evidencia a subversão da máxima que coloca no Estado e 

nos governos a responsabilidade pela condução e organização da sociedade sobre 

os territórios. Desta forma, ele se exime de sua finalidade principal que é a de 

garantir boas e seguras condições a toda a sociedade, revelando-se numa estrutura 

                                                 
40 ... Esvaziados seus planos de construir o Aeroporto do Recife naquele aterro, em julho de 1937, 
decidiu Moraes Rego, apresentar um projeto de melhoramento para receber os tanques de 
combustíveis do Brum. Dois anos após ter tornado pública sua ideia, Moraes Rego viu romper um 
grande incêndio no terminal do Brum. Entre 1937 e 1951, a única preocupação do terreno ficava por 
conta de aproximadamente 350 casas, na entrada do aterro. (CAVALCANTI, 2002, p. 80).   



 

 

elitista que beneficia somente a uma pequena parcela da população. (MENDONÇA, 

2004).  

É diante dessa forma de gestão pública associada à seca de 1958 41 que a 

cidade do Recife vivencia o processo de intensa urbanização com a migração do 

homem do campo para a área urbana, e com isso se deu o agravamento dos 

problemas ambientais nessa região.    

Em relação aos outros atores sociais, destacam-se nesses conflitos a 

população de baixa renda, que pela ação coletiva na luta pelo direito à moradia 

provocou interferência sobre a produção do espaço urbano do Recife, quando lutou 

pelo direito de uso e ocupação sobre a área periférica do bairro do Pina.  

Para Cavalcanti (2008), no ano de 1959, na gestão do prefeito Pelópidas 

Silveira, a luta desses moradores legitimou a comunidade de Brasília Teimosa 

quando exigiu a convalidação da coleta de imposto pelo Poder Público.  

Uma situação importante a ser ressaltada, é que o reconhecimento da coleta 

das casas dos moradores de Brasília Teimosa, mesmo não significando 

necessariamente a posse da terra, representou para habitantes dessa comunidade o 

início da luta pelo direito ao uso do solo urbano na cidade do Recife. 

 

  

4.2 GESTÃO URBANA E AMBIENTAL: A ATUAÇÃO DO PODER 
PÚBLICO COMO MEDIADOR ENTRE O SETOR IMOBILIÁRIO 
FORMAL E OS MORADORES DA COMUNIDADE DE BRASÍLIA 
TEIMOSA.  

 
 
 

A crise ambiental pode ser percebida como resultante dos conflitos que 

surgem das relações sociais entre os interesses privados e coletivos envolvendo 

problemas ambientais. Na problemática das questões urbanas, destacam-se as 

políticas públicas, que emergem no campo de conflitos sociais em torno do uso e 

apropriação do território.  

                                                 
41 Na região Nordeste, a situação foi agravada pela ocorrência de uma seca em 1958, em que a forte 
redução da oferta de alimentos, conjugada com o aumento da renda monetária causado pela abertura 
de “frentes de trabalho” por iniciativa do governo federal, fazia com que o quadro inflacionário fosse aí 
mais severo. (FURTADO, 1989).   
 



 

 

A importância dada à relação entre o planejamento urbano e a gestão 

ambiental, na atualidade, significa uma nova forma de percepção e atuação na 

organização do espaço urbano, assim como a atuação dos diferentes atores que 

agem e transformam esse espaço.  

Para Milaré (2009), as atividades de um modo geral desenvolvidas pela 

gestão do meio ambiente visam proteger o ambiente como um todo e de forma 

integral contra as ações danosas realizadas pelo homem. A gestão ambiental, desta 

forma, é realizada através de processos articulados pelas atividades administrativas 

e operacionais com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente.  

Isso mostra que a gestão urbana e ambiental numa sociedade de economia 

capitalista implica relações complexas, já que valores e interesses particulares e 

coletivos em disputa sobre o uso e ocupação do solo compreendem uma análise 

social e também política.  

Nessas circunstâncias, o planejamento urbano está vinculado diretamente à 

gestão do ambiente, uma vez que a organização social do espaço compreende a 

participação dos diferentes atores. As políticas públicas ambientais, desta forma, são 

criadas com a finalidade de dialogar com as políticas públicas de desenvolvimento 

urbano e a de desenvolvimento territorial.   

A política de desenvolvimento urbano é parte da política de desenvolvimento 

territorial do Brasil, e o estudo dessas políticas públicas implica tanto a dimensão 

humana, com participação das pessoas nas decisões coletivas e as reais 

possibilidades de escolhas; como também a dimensão da sustentabilidade, que 

remete à promoção de valores e de respeito à natureza. (BITOUN, 2009).  

É nessa perspectiva de diálogo que a gestão urbana e ambiental emerge na 

sociedade como uma maneira de pensar a sociedade na sua complexidade e 

construir o planejamento urbano, destacando a participação e o modo de vida dos 

diferentes sujeitos que integra o espaço social.   

Sendo assim, a compreensão da gestão urbana, que remete ao diálogo entre 

as políticas de desenvolvimento urbano e territorial, ocorre quando se percebe a 

organizam política das comunidades; e reflete sobre como age o Poder Público 

diante desses atores sociais.  

No que se refere ao surgimento e a organização social e política da 

comunidade de Brasília Teimosa é fundamental que se perceba a relação que há 

entre a questão urbana e a justiça ambiental, já que para Layrargues (2000) as 



 

 

investidas humanas em áreas que deveriam ser mantidas em boas condições 

ecológicas quando utilizadas por populações marginalizadas, por absoluta 

impossibilidade de utilizar espaços urbanizados na própria cidade formal, constitui o 

que se pode chamar de conflitos socioambientais.  

Isso evidencia que a ocupação da área de manguezal pelos moradores de 

Brasília Teimosa coloca em questão o processo de exclusão social de parte dos 

indivíduos que compõem a sociedade capitalista. Essa problemática do solo no 

Recife referencia a questão urbana à condição de injustiça social, e 

conseqüentemente, de injustiça ambiental.      

Desta forma, a organização da comunidade de Brasília Teimosa com a 

conquista pelo reconhecimento por parte do Poder Público Municipal, com a coleta 

de impostos, remete a especificidade dessa forma de organização42 ao que se pode 

chamar de movimentos sociais43.  

Inicialmente essa luta representou o direito de uso do solo, e logo continuou 

por exigir melhores condições de moradia e a posse em definitivo dessa terra, como 

um direito ambiental. Para Rabelo (1968),44 o surgimento da comunidade de Brasília 

Teimosa tem como causa a teimosia dos moradores ao enfrentar a policia e o Poder 

Público. 

Nesse mesmo período estava em evidencia nacional à construção da capital 

do Brasil, Brasília, motivo pelo qual surge o nome da comunidade de Brasília 

Teimosa: 

 

                                                 
42 As ações dos sujeitos sociais emergentes na América Lática a partir de meados do século XX até a 
década de 70, para Schere-Warren (2005) representou o estudo dos movimentos sociais com ênfase 
na sociedade civil, já que ocorreu a mudança da percepção de luta de classes (macroestrutura) para 
os movimentos sociais (microestrutura). Sendo assim, as relações que antes eram vistas como 
contradições passou a ser percebidas como conflitos, das reações defensivas ou contestatórias diante 
da dupla dialética da exploração e da dominação.   
 
43 A inclusão dos movimentos sociais na comunidade ambientalista foi o catalisador capaz de 
promover esta guinada na percepção da questão ambiental. A luta pela melhoria da qualidade de vida 
passa obrigatoriamente por alguns temas ambientais. A realidade ambiental pela ótica da classe 
social permite evidenciar que os problemas ambientais afetam toda a humanidade, porém, de uma 
forma diferenciada. (LAYRARGUES, 2000). 
 
44 Evandro Rabelo (1968), jornalista da edição extra, do jornal de 17 de agosto de 1968, realizou 
nesse período uma entrevista com o morador José Manuel (barbeiro) sobre a invasão do areal 
localizado no Pina, que em menos de 24 horas levantaram mocambos no que é hoje Brasília 
Teimosa. Essa reportagem encontra-se nos arquivos de obras em extinção, na Fundação Joaquim 
Nabuco, cidade do Recife.         
 



 

 

 
Aqui a gente sabia de tudo que estava se passando por lá, pois o 
rádio e o jornal falavam. Um dia numa reunião em casa de Antonio 
Guimarães falaram da Brasília de Juscelino comparando com o areal 
do Pina e não demorou que um sujeito presente disse que o areal era 
uma Brasília Teimosa. (José Manuel, morador de Brasília Teimosa.). 
 
 
 

Ao destacar essa nova realidade, Rabelo (1968) mostrou que esse bairro 

surgiu da luta de pessoas excluídas contra a hegemonia dominante. Esse exemplo 

de Brasília Teimosa na concepção de Costa e Braga (2004) reflete a dimensão 

ambiental do urbano, já que as práticas urbanas ganham contornos de grande 

complexidade em uma realidade heterogênea como a brasileira, na qual as cidades 

convivem ao mesmo tempo com problemas típicos da pobreza relacionados a altos 

padrões de consumo.  

A relação de conflitos entre os moradores e o Poder Público na cidade do 

Recife é destacada por Rezende (1987) como fenômeno social, que pela freqüência 

com que vem ocorrendo não pode ser apenas reduzido a caso de policia:  

 

 
Não se trata de um fenômeno de ordem conjuntural ou transitório, 
pertence aos efeitos estruturais de um processo de crescimento 
econômico brutalmente concentrador da riqueza, socialmente 
excludente e politicamente opressor. O primeiro recenseamento dos 
Mocambos realizado no Município em 1913 apontava que 43,2% dos 
domicílios eram Mocambos. Este percentual aumentou para 63,7% 
em 1938. (REZENDE, 1987, p. 255-256).  
 
  
 

Os problemas sociais apontados pelo referido autor evidenciam a fragilidade 

da atuação do Poder Público como mediador nas relações entre as classes sociais 

no sistema capitalista. As condições de moradia da população de baixa renda 

refletem a degradação ambiental pela qual vivencia os moradores das áreas 

ocupadas na cidade do Recife.       

Os conflitos socioambientais permitem entender o problema ambiental não 

apenas pela face ecológica, mas também pelo critério do conflito de interesses 

existente entre os diversos atores sociais. A problemática ambiental a partir desse 

conflito significa transpor a evidência da questão da sustentabilidade física dos 

recursos para a questão da sustentabilidade política. (LAYRARGUES, 2000).      



 

 

Diante desse contexto histórico de lutas sociais, o período da ditadura militar 

(1964-1985), caracterizou-se pelo modelo de governo marcado pela repressão 

política e social; mas também, significou um período de resistência e luta dos 

movimentos sociais desencadeados pela população de baixa renda com o apoio da 

sociedade civil e de várias instituições sociais. 

Esse momento histórico marca o quarto período da reestruturação do 

capitalismo como sistema dominante e hegemônico. É a revolução técnico-científico-

informacional, que emerge no campo internacional e aprofunda a desigualdade entre 

as classes socais e os países. Esse momento se concretiza com a dinâmica 

territorial que está em curso na globalização neoliberal, isto é, remete à relação da 

sociedade com a natureza e o uso e ocupação do solo. (PORTO-GONÇALVES, 

2006). 

A repressão à população civil e o assistencialismo à população de baixa renda 

associada à expansão do sistema financeiro representam o momento em que a 

reorganização do espaço urbano no Recife ganha novos contornos, através de 

políticas públicas autoritárias e excludentes.  

Para Bernardes (1997), a dinâmica urbanística do Planejamento Estatal tem 

como uma de suas prioridades a transformação das “áreas problemas”, isto é, 

remoção das áreas de bolsões de pobreza, que deveriam ganhar uma nova feição 

com projetos direcionados para a classe média. Com isso, a finalidade do Estado é 

adequar o espaço urbano aos interesses do capital imobiliário, sendo assim, intervir 

na reurbanização do Recife.  

Isso evidencia que o Estado além de negligenciar as questões 

socioambientais das áreas ocupadas pela comunidade se posicionou ao lado dos 

interesses e anseios da classe dominante com a criação de projetos para a 

transformação dessas localidades em áreas nobres. Os conflitos socioambientais, 

desta forma, foram definidos pelo Estado como uma questão de desordem e de 

segurança nacional.       

Nessas circunstâncias, a organização social das comunidades no Recife 

vivencia outro momento histórico, para Bernardes (1996) o primeiro momento da 

política repressiva45, as organizações populares que antes vinham ganhando 

                                                 
45 No período 1964-1985 a gestão pública administrativa do Recife apresenta dois sub-períodos: o 
primeiro de 1964-1975, que está marcado pela administração de Augusto Lucena, Geraldo de 
Magalhães Melo e pela segunda administração de Augusto Lucena. Esse período é a implantação de 



 

 

expressão foram desmanteladas e o poder municipal buscou legitimidade através 

dos mecanismos assistencial/clientelista.  

Sendo assim, enquanto a política internacional vive o chamado período “áureo 

do capitalismo”, as metrópoles brasileiras se deparam com o processo de impacto, 

degradação e exclusão socioambiental. As obras de grandes impactos ambientais, 

construídas pela administração pública, sobre áreas de mangues, por exemplo, 

estão relacionadas à expulsão de moradores dessas referidas áreas.      

Para Maricato (2007) nos países periféricos, o período dos “anos dourados”, 

ou seja, um período de 30 anos (1940 a 1970) não incluía toda a sociedade, já que 

os padrões do urbanismo modernista foram aplicados a uma parte das cidades, 

formando verdadeiras “ilhas de primeiro mundo” cercadas de ocupação ilegal 

promovidas por favelas, cortiços e loteamentos clandestinos. 

Sobre a política assistencialista/clientelista prestada à classe baixa, pode-se 

constatar que significa uma política contraditória, e de onde emerge o foco do conflito 

de interesses em torno das políticas ambientais urbanas, já que ao mesmo tempo 

em que expropria a classe subalterna do direito ao solo urbano, cria-se projetos 

urbanísticos para atender ao alto padrão de vida da classe média.  

Bernardes (1996) acrescenta ainda que a transformação da área de Brasília 

Teimosa surge com a criação do projeto “A Construção Norte e Nordeste”.46 Esse 

projeto de intervenção estatal está relacionado ao período de criação da URB - 

Empresa de Urbanização do Recife47, também denominado de “Revolução do 

Mangue”. 

                                                                                                                                                         
um gradativo controle autoritário sobre as formas de representação político-social da cidade; já o 
período de 1975-1985, é considerado o período de transição e corresponde a administração de 
Antônio Farias e Gustavo Krause. Esse último período caracteriza-se pela pelo anúncio da “distensão 
lenta e gradual” nas mudanças políticas da ditadura para a redemocratização do país. (BERNARDES, 
1996).    
 
46 Segundo Bernardes (1996) o projeto a Construção Norte e Nordeste foi criado em 1974, através do 
n°16, set. 1974, que dispõe sobre as condições privilegiadas da área de Brasília Teimosa, 
considerada “área-problema” com a construção de um moderno Centro de Convenções e de hotelaria 
nobre do Recife.  
 
47 A Prefeitura do Recife cria a URB – Empresa de Urbanização do Recife, através da Lei n° 10.930, 
de 07/02/1973, em que essa empresa significou um instrumental institucional de planejamento e 
intervenção, que subordinou o crescimento metropolitano aos interesses do setor imobiliário, através 
de um dos projetos de intervenção. 
 



 

 

 Um ponto importante abordado pelo autor acima citado é a repercussão 

dessa intervenção sobre a comunidade de Brasília Teimosa e nas áreas vizinhas dos 

Coelhos e do Coque, igualmente deterioradas e negligenciadas pelo Poder Público.   

Com isso, destaca-se que as três áreas em questão - Brasília Teimosa, 

Coelhos e Coque, na atualidade representam áreas de ZEIS, e que devido à 

localização e a proximidade de áreas nobres, no litoral Sul da cidade do Recife, 

desde o período da ditadura militar, já eram áreas de interesses do capital 

imobiliário.     

Essa condição relacionada ao que se pode ressaltar dos investimentos e da 

modernização da cidade com grandes obras marcam o contexto da faixa de praia da 

Zona Sul e particularmente o bairro de Boa Viagem na cidade do Recife, 

destacando-se como lugar de atratividade para a especulação imobiliária. Nas 

décadas de 60 e 70, os investimentos públicos e privados investem maciçamente no 

bairro de Boa Viagem, tendo como foco central a valorização da praia como único 

bem natural. (GOMES, 2007).  

A referida autora coloca ainda que o surgimento dessa nova área nobre da 

cidade inicia-se pela conquista dos elementos naturais e sociais presentes, já que o 

planejamento urbano marcado pela visão determinista da racionalidade econômica 

não contemplou na sua forma global a paisagem natural. Como bem coloca Gomes 

(2007):  

 
Projetos urbanísticos de valorização da orla, empreendimentos 
viários e imobiliários de dimensões variadas, promovidos por 
agentes públicos e privados, caracterizam a morfologia da paisagem 
de Boa Viagem, também marcada pela presença de população 
pobre, ocupante das margens de alagados, mangues e rios. 
(GOMES, 2007, p. 265). 
 
 
 

   Para Silva (2008), a explosão demográfica de Boa Viagem na década de 

1970 e inicio de 1980 foi efetivada com a construção de prédios modernos, 

verticalizando as habitações e exigindo a construção de novas avenidas e outra 

ponte, a Ponte Paulo Guerra.  

Esse momento marcou o descaso do Poder Público Municipal com a 

população carente, ocasionando a expulsão de muitas famílias dessas áreas em 

detrimento do capital imobiliário.  



 

 

Como bairro nobre, Boa Viagem surge da intervenção Estatal com os 

investimentos de infra-estrutura e com a retirada de comunidades pobre para 

concretizar o projeto de reurbanização do Recife. A atuação do Poder Público, 

especificamente na cidade do Recife, como se observa, ocorre de duas formas; uma 

pela atuação ao lado do capital imobiliário, e a outra, pela negligência e repressão 

contra a população de baixa renda.   

 Em relação à comunidade de Brasília Teimosa, a organização social, através 

das lutas sociais, é caracterizada pelos movimentos sociais urbanos constituído 

pelos movimentos sociais de bairro. Para Rezende (1987) estes movimentos 

nascidos da necessidade de lutar coletivamente pela conquista e preservação do 

solo ocupado e para pressionar o poder público a instalar equipamentos e serviços 

urbanísticos na área.  

É o que se pode chamar de movimentos reivindicatórios, que para Jacobi 

(1989), reflete a presença do antagonismo e a multiplicação dos espaços 

diversificados de ação e de desafio ao Estado, uma vez que representa a 

possibilidade de constituição de uma identidade social ou política e a explicitação de 

demandas relativas à reprodução social dos setores mais excluídos nas cidades e 

metrópoles brasileiras. 

A visibilidade dos movimentos urbanos de bairro pode ser percebida como 

efeitos políticos de uma sociedade dinâmica, já que o Estado além das suas funções 

tradicionais tem adquirido uma presença crescente no contexto da valorização do 

capital.  

Na comunidade de Brasília Teimosa, a atuação da Igreja Católica surge a 

partir da Teologia da Libertação48, que tem na representação do Padre Jaime a 

expressão de luta mediante os conflitos que a comunidade enfrentava contra a 

expropriação pelo Poder Público e pelo Capital Imobiliário que se expandia pela 

Zona Sul da cidade. (SILVA, 2007).   

Com a pressão da sociedade civil, o contexto da política neoliberal, no plano 

internacional a partir da década de 1980, o Brasil retoma o processo de 

                                                 
48 Segundo Schere-Warrern (2005), a Teologia da Libertação tem como princípio a valorização do 
compromisso com a realidade histórica presente, a partir da década de 1970, em que a Igreja exerce 
sua missão com o compromisso das condições de existência da maioria populacional. Como na 
realidade histórica latino-americana a maioria do povo encontra-se submetido a situações de 
opressão, miséria, a não-cidadania, a meta fundamental desta teologia vem a ser a busca de 
mecanismo que possibilitem a libertação desta variadas formas de opressão.   
  



 

 

redemocratização política, e nas comunidades do Recife o apoio das instituições 

sociais49 e da sociedade civil de forma geral foi fundamental para retomada da luta 

pelo direito de posse da terra50.  

Silva (2008) coloca que a União de Moradores do Pina e o Conselho de 

Moradores de Brasília Teimosa tornaram-se referências fortes na luta das 

comunidades pela elaboração do Plano de Regularização das Zonas Especiais de  

Interesse Social – PREZEIS51, da cidade do Recife, que foi uma experiência pioneira 

no Brasil, antes mesmo da Constituição de 1988, representando umas das primeiras 

experiências de projeto de Lei elaborado pela sociedade civil no país. 

A organização e participação da sociedade civil no processo de reurbanização 

do espaço do Recife evidenciam que é possível promover um desenvolvimento mais 

equilibrado e ambientalmente mais justo, já que a participação popular se manifesta 

como uma forma de contribuir no planejamento urbano e ambiental.   

          A gestão urbana, na atualidade, tem no Estatuto da Cidade um instrumento de 

possibilidades para a gestão ambiental, através da gestão municipal, com 

instrumentos urbanísticos no controle das formas de ocupação do solo; o que faz 

com que haja possibilidade de garantir o acesso a terra urbanizada e a regularização 

fundiária urbana e a institucionalização da participação em espaços sobre as 

políticas de desenvolvimento urbano. (MIRANDA, 2009).  

A autora ainda acrescenta que a importância do Plano Diretor participativo é 

um dos instrumentos que orienta as diretrizes do desenvolvimento local, urbano e 

territorial, bem como possibilita a articulação das políticas setoriais de 

desenvolvimento urbano como habitação e o saneamento ambiental.  

                                                 
49 Para Furtado (1989) a mudança do posicionamento da Igreja Católica a partir da Teologia da 
Libertação, uma vez que tradicionalmente a serviço das oligarquias locais, movimentou-se para 
ocupar posições nos espaços que se abriam, com o surgimento dos movimentos sociais. A igreja 
Católica, sob o comando de Dom Helder Câmara, tomava distância do governo, promovendo os 
próprios projetos e ocupando espaços em que o governo se omitia. 
 
50 Em 1983, com a criação da Lei de Uso e Ocupação do Solo, n° 14.511/83, que instituiu as ZEIS- 
Zona Especial de Interesse Social, se deu logo posteriormente, em 1987, por iniciativa das entidades 
do movimento popular, a elaboração de uma proposta de Lei instituindo o PREZEIS – Plano de 
Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social. Essa proposta visava regulamentar o Art. 14 
da Lei de Uso e Ocupação do Solo; sendo aprovada em março de 1987 pela Câmara Municipal e 
sancionada pelo prefeito Jarbas Vasconcelos, sob o n° 14.947/87. (CENDHEC, 1997). 
 
51 O PREZEIS, a partir da Lei n° 15.547/91, consagrou-se como um dos instrumentos de política 
pública urbana. Com a aprovação Lei n° 15.790/93, que instituiu o “Fundo Municipal do PREZEIS”, 
cria-se o orçamento municipal para atender as prioridades das ZEIS. A nova lei do PREZEIS, sob o n° 
16.113/95, surgiu da proposta e elaborada pelo Fórum do PREZEIS.  
 



 

 

 Entretanto, o desafio colocado a uma política de gestão urbana com justiça 

ambiental é percebido no momento em que o Brasil retoma o processo de 

redemocratização política52 e direciona o crescimento econômico sob a orientação 

de uma política neoliberal.  

 

 

4.3 CONFLITOS AMBIENTAIS URBANOS: A INTERVENÇÃO DO PODER 
PÚBLICO E DO SETOR IMOBILIÁRIO FORMAL NA ÁREA DE 
BRASÍLIA TEIMOSA E O PROCESSO DE FRAGMENTAÇÃO 
TERRITORIAL DE UMA ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL.  
 

 
Apesar da redemocratização no Brasil, o processo de conquistas sociais deve 

ser analisado na sua contradição, já que no momento em que as conquistas sociais 

são promulgadas pela Constituição Federal de 1988, o ideário neoliberal com a 

globalização, que impõe a desregulamentação e a privatização dos serviços públicos 

à sociedade brasileira. 

Segundo Mota (2009) a integração do Brasil sob os imperativos do capital 

financeiro e do neoliberalismo, responsáveis pela redefinição das estratégias de 

acumulação e pela reforma do Estado, na prática se traduz em medidas de ajustes 

econômicos e retração das políticas públicas de proteção social, numa conjuntura de 

crescimento de pobreza, do desemprego e do enfraquecimento dos movimentos 

sindicais e sociais; neutralizando, em grande medida, os avanços e conquistas 

sociais alcançadas pelas classes trabalhadoras nos anos 80.   

Com isso, as lutas sociais que se dão durante todo o período da ditadura 

militar e se fortalece com a redemocratização do país e com a promulgação da 

Constituição de 1988, através da garantia dos direitos sociais, encontram-se 

fragilizadas durante os anos de 1990 com a integração do Brasil à ordem econômica 

mundial. 

Para Maricato (2007) a globalização significou uma nova relação de 

dominação e exploração, e no caso da América Latina, a desigualdade que perdura 

                                                 
52 A nova Constituição Brasileira, 1988, consagra no Título VII, Da ordem Econômica e Financeira, Do 
capítulo II, no art. 182 a política de desenvolvimento urbano com o objetivo de ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. A gestão 
da cidade tem como prioridade o interesse social. (BRASIL, 2009).  
   



 

 

nesses países é resultado de uma herança de cinco séculos de dominação externa 

que se combina, internamente, a elites que têm forte acento patrimonialista53.   

Diante dessa relação contraditória, o processo de fragmentação territorial que 

ocorreu na comunidade de Brasília Teimosa, apresenta como uma das condições o 

estabelecimento da política de identidade54 desenvolvida pela atuação do Poder 

Público sobre o planejamento urbano da cidade.  

Para Wood (2005), essa situação compreende a atuação do mercado global, 

em que o Capital precisa do Estado, para manter as condições de acumulação e de 

competitividade em várias formas, como manter a ordem social diante da 

austeridade e da “flexibilidade” e para acrescentar a mobilidade do capital, ao 

mesmo tempo em que bloqueia a mobilidade dos trabalhadores.  

Isso mostra que o Estado também se reorganiza com suas novas funções 

nesse mundo globalizado, e isso coloca que o Estado é fundamental nesse processo 

de reestruturação do capital, isto é, é um ator social de grande relevância para 

neutralizar as ações das classes subalternas.   

Desta forma, na concepção de Gohn (2008) o novo milênio apresenta uma 

conjuntura social e política extremamente contraditória na América Latina, e uma das 

hipóteses sobre a fragilidade dos movimentos sociais no Brasil é que eles perderam 

força política como agentes autônomos, porque se transformaram em meios de 

institucionalização de práticas sociais organizadas de cima para baixo, práticas que 

são formas de controle e regulação da população pelo Poder Público.      

Outra abordagem da postura da política neoliberal no Brasil é a retração do 

Poder Público sobre as ações sociais, com o incentivo à criação de associações, 

Organizações Não Governamentais – ONGs, refletindo assim, a omissão do Estado 

na responsabilidade pela execução e acompanhamento das políticas públicas 

sociais.   
                                                 
53 As características do patrimonialismo poderiam ser sucintamente descritas como: a relação de favor 
ou de troca que é central no exercício do poder, em que a esfera pública é tratada como algo privado 
e pessoal e existe correspondência entre detenção de patrimônio e poder político e econômico 
(MARICATO, 2007).  
 
54 Para Gohn (2008), a abordagem política desenvolvida no Brasil, no final do século XX e início do 
século XXI representa uma reflexão sobre a diferenciação entre a Identidade Política e a Política de 
Identidades nas ações sociais coletivas. Na identidade política, o processo de luta não se trata de um 
reconhecimento outorgado, doado, uma inclusão de cima para baixo, mas de um reconhecimento 
jurídico, com a construção formal de um direito, é a resposta do Estado à demanda organizada. 
Diferentemente, da Política de Identidades que construída pelo alto, usualmente de forma 
homogênea, como um processo de institucionalização da ação coletiva, de forma normativa, com 
regras e enquadramentos.    



 

 

Faz-se necessário evidenciar, desta forma, que no primeiro decênio do século 

XXI, a política estabelecida no Brasil ocasionou um dos momentos mais delicados 

para os movimentos sociais, é o que se pode chamar da subordinação dos 

movimentos sociais à ação do Estado, que constitui a limitação da capacidade de 

ação coletiva autônoma dos movimentos, como bem coloca Gohn (2008): 

 

 
O movimento social foi capturado pelo Estado, o que era tido nos 
anos 1990 como eixo de construção de uma nova sociedade, nova 
economia passa a ser assediado por políticas e pelas políticas 
públicas, tornando-se elos de uma cadeia de economia alternativa 
de sobrevivência. A sociedade civil, torna-se no imaginário popular o 
centro de referência do bem e passa a ser reduzido, por muitos, à 
esfera das ONGs e entidades do terceiro setor. (GOHN, 2008, p. 
60).     
     
 
 

Nessa perspectiva política e social, a Zona Especial de Interesse Social 

Brasília Teimosa, diante da atuação do Poder Público e das relações sociais 

estabelecidas com os representantes políticos dessa localidade, apresenta uma nova 

configuração territorial, culminando com a intervenção e fragmentação territorial 

dessa área no período de 2000-2008. (Figura 04).  

Para Theodoro (2005), O uso dos recursos naturais gera conflitos em todos os 

níveis, desde o local até o global, com vieses econômicos, sociais, culturais e 

políticos, entre outros mais difusos, quando o conflito ocorre em torno de valores e 

modo de vida, envolve o uso da natureza, cujo núcleo central reside num choque de 

valores ou ideologias.  

Desta forma, a área do conflito manifesto na comunidade de Brasília Teimosa 

está relacionada ao uso do solo como recurso ambiental, que só aparece 

visivelmente para a sociedade com a concretização da construção do Edifício JCPM 

Trader Center, localizado na Av. Engenheiro Antonio de Góes, 60, Pina, Recife-PE, e 

inaugurado no dia 19 de setembro de 2006, em parte da área da comunidade. 

(Figuras 05 e 06).   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

É nessas circunstâncias, em que a alteração da configuração da área de ZEIS 

e a construção do edifício do JCPM na entrada da comunidade evidencia a 

intervenção do capital imobiliário mediado pelo Poder Público Municipal, sobre a 

área da comunidade estudada.  

Desta forma, Theodoro (2005) coloca que as identificações dos atores sociais 

como elementos fundamentais para o estudo dos conflitos socioambientais, já que 

explicita os interesses específicos em jogo no momento da crise, são as 

identificações das cotas de poder dos atores sociais, tanto os poderes formais como 

os informais.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04: Carta de Nucleação Vetorizada Norte/2001. 
                  Área de delimitação de conflitos, da ZEIS –  

     Brasília Teimosa. 
Fonte: DES./ED. GRAF: Deivide B. Soares/Set. 2010. 

 
 



 

 

Isso evidencia que o período de redemocratização e a atuação do Poder 

Público com a criação das ZEIS, a promulgação da Constituição de 1988, e logo em 

seguida, a conquista do PREZEIS marcam a contradição da história política e social 

dessa comunidade, ao destacar a fragmentação territorial da área, já no século XXI.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 05: Edifício JCPM Trader Center, localizado 
em parte da área da comunidade de Brasília 
Teimosa. 
Fonte: Google Earth/Dez. 2010. 

          
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 06: Edifício JCPM Trader Center,  
                bairro do Pina, entrada da comunidade de  
   Brasília Teimosa/Recife-PE. 
Fonte: Rosiglay Cavalcante/Set. 2010. 



 

 

Nessas circunstâncias, as entrevistas realizadas com os moradores e 

trabalhadores da comunidade; assim como, a aquisição de documentos, 

observações, visitas, participações em trabalhos sociais; possibilitaram uma melhor 

compreensão sobre a realidade dessa localidade e a percepção de como essas 

pessoas vivenciam a problemática ambiental.  

A entrevista está estruturada em três momentos e foi utilizada com cinco 

categorias selecionadas55: professores, pescadoras (marisqueiras), lideranças 

comunitárias, moradores e pescadores. No primeiro momento, faz-se necessário a 

identificação do entrevistado, e do entrevistado com o lugar; no segundo, a 

participação dos entrevistados nos assuntos da comunidade; e por último, a 

compreensão da intervenção do Setor Público e o Imobiliário Formal sobre a área da 

comunidade.                                              

No decorrer da pesquisa foram realizadas 86 entrevistas, sendo 80 com os 

moradores da comunidade, e 06 com os profissionais que trabalham na comunidade 

(entidades, instituições públicas). Os entrevistados selecionados apresentam a 

seguinte participação: 11 professores; 11 pescadoras (marisqueiras); 14 lideranças 

comunitárias; 20 moradores e 30 pescadores. (Gráfico 01). 
      

Gráfico 1: Perfil dos entrevistados

 
Gráfico e Tabela 01: Perfil dos moradores da comunidade de  
                                   Brasília Teimosa/Recife-PE 
Fonte: Pesquisa realizada entre Set. 2009 e Jan. 2011. 

 

                                                 
55 Das cinco categorias selecionadas, a subdivisão entre pescadoras e pescadores compreende a 
atuação da prática social desses trabalhadores. Enquanto as mulheres pescam no rio e tem os 
trabalhos domésticos como obrigação; os homens pescam no mar e ficam longe da família e da 
comunidade cerca de três meses. Em relação aos moradores, buscou-se trabalhar aqueles residentes 
nas proximidades do Edifico JCPM Trader Center (Rua Bem-te-vi e Rua Brasópolis)  e com aqueles 
que trabalham em alguma associação, instituição social, entidades.    
 

 

 Pescadores 34,90%
 Moradores 23,30%

 Lideranças 16,30%

 Professoras 12,80%

 Marisqueiras 12,80%



 

 

 Inicialmente, perguntou-se as 80 pessoas entrevistadas quanto tempo 

residiam na comunidade, 77 responderam que residem a mais de 15 anos; enquanto 

03 disseram que estão na comunidade entre 02 e 05 anos. Isso mostra que mais de 

90% já reside na comunidade quando houve a conquista do PREZEIS pela 

comunidade.  

Sobre a possibilidade de residir em outro lugar, dos 80 entrevistados; 75 

disseram que não iriam embora de Brasília Teimosa, e argumentaram como 

principais motivos as raízes familiares, o trabalho, a boa localização da área e a luta 

política; já 05 moradores colocaram que deixariam a comunidade, justificando a 

violência, o desemprego, os problemas familiares e a volta para o local de origem. 

Ficou evidente desta forma que a maior parte dos moradores apresenta identificação 

com seu lugar de moradia, o que para Santos (2008) reflete a importância de 

perceber que o lugar apresenta uma posição central na vida das pessoas. Para 

Acserald (2004) isso reflete que o meio não é apenas um lugar que satisfaz as 

necessidades materiais, mas pode ser considerado também o lugar onde se projeta 

diferentes significados do mundo. (Gráfico 02).   

 
 
Brasília Teimosa é ótimo, com a maré a gente nunca passa fome. 
(E. S., 52 anos, marisqueira).  

 
 

Toda minha família mora aqui e eu participei da luta nas conquistas 
sociais. (C., 54 anos, professora, liderança comunitária).  
 
 
A congregação de Irmãos Missionários de Jesus Crucificado faz 
trabalho em cinco comunidades, mas eu me identifiquei aqui em 
Brasília Teimosa. (A. I, 71 anos, liderança comunitária). 
 
 
Esse lugar é bom demais, é perto de tudo, é de boa localização e é 
seguro. (A. B., 29 anos, Atendente comercial, morador de Brasília 
Teimosa).  
 
 
Desses lugares do Recife, Brasília Teimosa é o melhor lugar de se 
morar. A sobrevivência do rio e do mar, a localização, onde se anda 
a pé, tem tudo perto. (A., 63 anos, pescador).  

 
 

A violência e as drogas estão acabando com as crianças do bairro. 
Eu tenho vontade de ir embora. (M. B., 45 anos, marisqueira). 

 



 

 

Gráfico 2: Identificação a comunidade de 
Brasília Teimosa

 
Aqui já foi bom, mas por causa dos projetos que prejudicam os 
pescadores eu tenho vontade de ir embora daqui. (E. 50 anos, 
pescador).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico e Tabela 02: Identificação com a comunidade de Brasília 
                                    Teimosa/Recife-PE 
Fonte: Pesquisa realizada entre Set. 2009 e Jan. 2011. 
 
 

  
Quando indagados se conheciam a história do surgimento da comunidade de 

Brasília Teimosa, 77 responderam que sim; enquanto 09 disseram que não. A 

explicação se deu com a luta dos moradores em construir suas residências 

desafiando a autoridade do Poder Público. O conhecimento dessa história aconteceu 

predominantemente nas escolas, entidades, relatos orais dos moradores mais 

antigos, livros e documentos.  Os entrevistados associaram a história da comunidade 

a própria vida ou a vida dos familiares, deixando claro que já faz parte da história oral 

da comunidade, onde segundo Leff (2007) o saber (ambiental) se insere dos 

imaginários coletivos, das regras de pensamento, das formas discursivas. (Gráfico 

03).  

 
Participei da história, a minha família vivia na vila do DNER. Na 
Brasília ainda não existia casa era só o muro da Petrobrás. A polícia 
vinha com um jipe derrubava de dia, e de noite a gente fazia. (E. S., 
54 anos, marisqueira). 
 
Conheço a história através dos livros e dos antigos moradores.  (A. 
E., 58 anos, professora). 
 

 Sim 93,8%
 Não 6,3% 



 

 

Gráfico 3: Conhecimento da história política de 
Brasília Teimosa

Era mangue e o pessoal aterrou. A prefeitura expulsava, mas eles 
construíam de novo. Eu tomei conhecimento dessa história no 
Conselho de Moradores. (A. , 30 anos, morador, Atendente 
Comercial).    

  

É uma obrigação saber da história de Brasília Teimosa, que surgiu 
da luta do povo, onde 06 a 08 pescadores foram para Brasília 
(Distrito Federal) pedir para o presidente mandar a polícia parar de 
derrubar o barraco das pessoas. (W. L., 50 anos, liderança 
comunitária, radialista).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Gráfico e Tabela 03: Conhecimento sobre a história de Brasília 
                                    Teimosa/Recife-PE 
Fonte: Pesquisa realizada entre Set. 2009 e Jan. 2011. 
 

 

Em relação a Brasília Teimosa ser uma Zona Especial de Interesse Social - 

ZEIS; 24 entrevistados responderam sabiam o significado; já 62 não sabiam o 

significado. Daqueles que argumentaram saber o que representava essa condição, 

01 afirmou ser uma área de turismo. Já daqueles que falaram não saber, 01 

associou a colônia Z 1 dos pescadores. Uma questão importante a ser destacada é 

que dos 23 que sabem o significado da ZEIS, todas as lideranças comunitárias 

confirmaram compreender a representação dessa área associando à luta histórica e 

a proteção contra a especulação imobiliária. Isso mostra que o conhecimento das 

condições legais sobre a área está restrito às lideranças locais, visto que a maior 

parte dos entrevistados desconhece o significado e a importância dessa condição de 

ZEIS para a comunidade. Uma das hipóteses para a explicação dessa situação é a 

relação de poder, que segundo Foucault (1979) o poder pode ser percebido não 

 Sim 89,5%
 Não 10,5%



 

 

Gráfico 4: Conhecimento da condição de área 
de ZEIS na comunidade de Brasília Teimosa.

apenas como uma dominação global e centralizado, mas como tendo uma existência 

própria e formas específicas ao nível mais elementar. (Gráfico 04). 
 
Vivenciei o momento da teimosia. ZEIS é o que a pessoa tem seus 
direitos, porque mora lá. Não se pode construir. (R., 62 anos, 
professora).  
 
 
A ZEIS é um aspecto turístico. (A. R. , 41 anos, professora).  ZEIS é 
uma zona onde o poder público exerce uma tutela, visando 
diferenciar essa comunidade no sentido de protegê-la. Brasília 
Teimosa é uma ZEIS, numa área nobre ocupada por pobre, o 
governo visa impedir que o capital entre o local. (J. R., 39 anos, 
Administrador, liderança comunitária).  
 
 
A zona Especial de Interesse Social – ZEIS é uma área que não é 
legalizada, porque é da marinha. (E. S., 54 anos, marisqueira). 
 
 
A ZEIS é uma invasão desordenada que forma um bairro. (E. M., 50 
anos, pescador). 
 
 
A Zona que eu conheço é a Z 1 (colônia de pescadores), onde 
cadastra dos pescadores. (R. D., 25 anos, pescador).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gráfico e Tabela 04: Conhecimento sobre a condição de ZEIS de  

                       Brasília Teimosa/Recife-PE 
Fonte: Pesquisa realizada entre Set. 2009 e Jan. 2011. 

 

 

O segundo momento da entrevista referiu-se à participação nos assuntos da 

comunidade. Procurei saber junto aos entrevistados se eles estavam vinculados a 

alguma associação/entidade/instituição na comunidade; 79 responderam que sim; 

 Sim 27,9%
 Não 72,1%



 

 

Gráfico 5: Vinculado a alguma 
Entidade/Associação na Comunidade 

de Brasília Teimosa

contra 07 que disseram que não. Constatou-se que os professores, lideranças, 

marisqueiras, pescadores e alguns moradores argumentaram está vinculados as 

suas respectivas entidades/instituições; já para os outros moradores, não vinculados 

a nenhuma entidade, a justificativa decorreram da falta de tempo e das atitudes e 

comportamentos inadequados de algumas lideranças comunitárias. (Gráfico 05).  

 
Não tenho vínculo com nenhuma entidade porque não tenho tempo. 
(G. G. 29 anos, professora).  
 
 
Não participo de nenhuma entidade porque muitas lideranças só 
fazem o que é bom para ela, tem gente que não tinha nada, e agora 
tem carro, tem tudo. (N. , 57 anos, negociante).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico e Tabela 05: Vínculo com alguma Associação/entidade na  
                                    Comunidade Brasília Teimosa/Recife-PE 
Fonte: Pesquisa realizada entre Set. 2009 e Jan. 2011. 

 

 

Perguntados se eles participaram da reunião sobre a negociação da 

construção do edifício JCPM Trader Center, em parte da área de Brasília Teimosa, 

apenas 01 respondeu que sim; enquanto 85 afirmaram que não. O entrevistado que 

participou colocou que, no período, estava na condição de presidente da COMUL; já 

os que não participaram argumentaram não ter tido conhecimento, não ter sido 

convidado ou estava ausente da comunidade naquela ocasião. Um dado importante 

é que há vínculo dos entrevistados com as associações/entidades/instituições, mas a 

participação na negociação de parte da área da comunidade ficou restrita aos 

representantes da COMUL, essa situação denota a atuação da restrição das 

informações por parte dos representantes da COMUL na comunidade, assim como, 

 Sim 82,9%
 Não 17,1%



 

 

Gráfico 6: Participação da negociação da área 
para a construção do JCPM.

a dominação por parte do Poder Público sobre a sociedade civil, com a finalidade de 

intervir na área e atender aos interesses pessoais e do capital imobiliário, quando 

“captura-se o sujeito político e cultural da sociedade civil, antes organizados em 

movimentos, agora parcialmente mobilizados por políticas sociais institucionalizadas” 

(GOHN, 2008). (Gráfico 06).  

 

 

 
Eu participei da reunião que negociou a construção do JCPM 
(edifício). Não é uma questão de concordar. Eu era presidente da 
COMUL e a reunião foi na URB. O advogado do JCPM participou 
numa reunião que era para ter participado só as pessoas da 
COMUL. O terreno dele (dono do JCPM) tinha um pedaço no 
perímetro da ZEIS, é como se fosse 30% que pegava a ZEIS. De 
qualquer forma ele faria o prédio. Nós (representantes da COMUL 
na comunidade) não aceitamos e resistimos. Então teve o 2° 
encontro, que foi uma reunião de urgência, e foi dito que era do 
interesse do prefeito a liberação dessa área para a construção do 
prédio. Como a gente viu que não ia adiantar, então negociamos 
para que fosse liberado parte da área em troca de R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais) para a comunidade. Mas esse dinheiro não veio 
para a comunidade. (I. S., 65 anos, Funcionária Pública, liderança 
comunitária).     
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico e Tabela 06: Participação na negociação da construção 

                       do edifício JCPM Trader Center na área de 
                       Brasília Teimosa/Recife-PE 

Fonte: Pesquisa realizada entre Set. 2009 e Jan. 2011. 
 

 

Procurei saber qual a concepção que se tinha da construção do edifício JCPM 

em parte da área da comunidade; 60 afirmaram que foi boa; enquanto 21 

Sim 1,2% 
Não 98,8%



 

 

responderam que foi ruim; e apenas 05 colocaram como indiferentes. Mais uma vez 

a posição das lideranças comunitárias foi unânime, ao colocar que a construção 

desse edifício na área da comunidade foi ruim. Isso evidencia que há uma percepção 

crítica sobre o interesse e o poder do capital imobiliário na comunidade, mas é 

preciso destacar que a construção do edifício do JCPM só foi possível mediante 

negociação e aceitação por parte de representantes da comunidade. Outra 

observação fundamental foi sobre a maior parte dos entrevistados, quando 

respondeu que esse edifício é algo de bom para a comunidade, justificando assim as 

ações que são realizadas na comunidade e os benefícios aos moradores da 

comunidade. Para Mota (2009), isso demonstra atuação ineficiente do Estado 

Neoliberal na área social, com a retração no atendimento as necessidades sociais 

básicas dos trabalhadores, e a autorização da criação de ONGS em substituição à 

atuação do Estado. (Gráfico 07). 

 
A construção desse prédio abriu caminho para a imobiliária construir 
dentro da área de ZEIS. Aos poucos eles (capital imobiliário) vão 
entrar na comunidade. (C., 54 anos, professora).  
 
Ficou bonito, uma imagem bonita para a comunidade. (M.L., 58 
anos, marisqueira). 
 
Não incomoda. O prédio tem uma vista bonita, o povo diz que ele vai 
comprar as casas daqui, mas eu acho que não. (M.P., 53 anos, 
marisqueira). 
 
O que eu ‘vejo’ falar é que vão construir outros e vão arranjar 
trabalho para o povo. Depois vão cosntruir outros para dar emprego 
ao povo daqui. (N. M., 59 anos, marisqueira). 
 
Não achei bom, porque sei que significa a ‘expulsão branca’. (I. A., 
71 anos, liderança comunitária). 
 
É uma barganha realizada com os representantes da ZEIS, na 
realidade isso é uma conseqüência. É um perigo porque se abre 
precedentes para outros prédios serem construídos. (O. P., 50 anos, 
educador, liderança comunitária). 
 
No início fiquei indignada. Mas depois dessa situação os 
representantes do JCPM estão investindo no Espaço Jovem 
(instituição social) para retirar os jovens do crack. (L., 55 anos, 
professora, liderança comunitária).  
 
Achei que foi um ruim. É um espigão que foi criado na porta da 
comunidade para desfigurar essa comunidade. É a expulsão branca. 
(A. , 63 anos, pescador, liderança comunitária).  
 



 

 

Gráfico 7: Concepção sobre a construção do 
JCPM em parte da área da comunidade de 

Brasília Teimosa.

Representa o crescimento do bairro e não afetou os pescadores, ao 
contrário gerou empregos. (S. G., 70 anos, pescador). 
 
O JCPM deu uma melhorada na comunidade devido a uma melhor 
urbanização. Inibiu alguns crimes e uso de drogas. (A. L., 62 anos, 
pescador). 
 
Eles (representantes do JCPM) estão fazendo projeto social 
(Instituição Espaço Jovem) dentro da comunidade, é bom. (E., 47 
anos, pescador). 
 
Ficou um lugar mais privilegiado. É a valorização do bairro. Esse 
lugar pode ser reconhecido como bairro. (A. 63 anos, pescador). 
 
Agora não ficou nada, mas daqui há alguns dias eles vão entrando 
para aqui e não vai ficar mais nenhum pescador. É só não vender a 
casa. (M. T., 36 anos, pescador).      
 
Foi bom esse edifício, porque acabou com os matos, os ladrões e os 
maconheiros. (M. G., 51 anos, negociante). 
 
Por uma parte foi bom, porque causa da beleza; mas por outra foi 
ruim, porque vai aumentar o imposto da moradia e tudo vai ficar 
mais caro. (V. L., 53 anos, moradora, merendeira de escola). 
 
O JCPM e o Moura Debeux (edifícios) é como se quisesse sufocar a 
gente, cercando a comunidade. o prédio do JCPM não tem nada 
haver com nossa realidade. (V. V., 50 anos, pedagoga, moradora).  
 
Foi bom. Valorizou o bairro. (S. M., 49 anos, professora, moradora).   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico e Tabela 07: Opinião sobre a construção do edifício  
                                    em parte da área de Brasília Teimosa/ 
                                    Recife-PE 
Fonte: Pesquisa realizada entre Set. 2009 e Jan. 2011. 

 

 

Bom 69,8% 
Ruim 24,4% 
Indiferente 5,8% 



 

 

Gráfico 8: Regularização da posse de terra da 
residência na comunidade de Brasília Teimosa.

A questão da intervenção na comunidade de Brasília Teimosa por parte do 

Poder Público e do Capital Imobiliário constitui a problemática central desse estudo. 

No último momento da entrevista, indagou-se sobre a regularização fundiária da 

posse da terra da residência, 79 responderam que não tem o título de posse da terra 

e nenhuma informação ainda foi dada pelo Poder Público; apenas 01 morador 

confirmou já está com título de posse.  Um ponto importante a ser abordado é que 

sob o domínio do Poder Público Municipal, a legalização dada na parte já negociada 

com os representantes do edifício JCPM Trader Center já foi concretizada, enquanto 

para os moradores, a ilegalidade ainda permanece após mais de 50 anos de luta. 

Isso demonstra que a preocupação do Estado em atender ao capital imobiliário é 

uma prioridade, em detrimento as questões básicas da sociedade. (Gráfico 08).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico e Tabela 08: Conhecimento sobre regularização fundiária  
                                   da posse da terra na comunidade de Brasília 
                                   Teimosa/Recife-PE. 
Fonte: Pesquisa realizada entre Set. 2009 e Jan. 2011. 
 
 
 

Ao perguntar aos entrevistados se haviam sido consultados pelo Poder 

Público para a liberação da construção do Edifício JCPM Trader Center em parte da 

área da comunidade; 85 responderam que não; enquanto 01 confirmou que sim. Isso 

remete a situação da participação na reunião da negociação da construção do 

edifício (questão pergunta 3.3, da entrevista em apêndice já comentada). Isto é, a 

negociação não ocorreu de forma coletiva com todas as lideranças da comunidade, 

mas se restringiu aos representantes da COMULs, que sob a pressão do Estado fez 

a negociação. (Gráfico 09). 

 

Sim 1,3% 
Não 98,8%



 

 

Gráfico 9: Consulta pelo Poder Público para 
a liberação para a construção do JCPM.

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico e Tabela 09: Consulta pelo Poder Público para a  
                                   liberação da construção do edifício  
                                   JCPM Trader Center em parte da área 
                                   da comunidade. 
Fonte: Pesquisa realizada entre Set. 2009 e Jan. 2011. 

 

 

Por fim, busquei saber se após a construção do edifício JCPM Trader Center 

houve alguma organização ou mobilização social em caráter de protesto; apenas 01 

pessoa respondeu que sim; já 85 disseram que não. Nessa ocasião, percebi que a 

comunidade que surgiu da luta política no enfrentamento às ordens Poder Público, 

encontra-se fragilizada na sua organização social e política, no momento histórico 

em que as ações do Estado visam desmobilizar a organização da sociedade civil. 

(GOHN, 2008). (Gráfico 10).  

 
Não houve nenhuma mobilização, porque a COMUL representa uma 
mordaça. Ela surgiu com uma finalidade e está atendendo a outros 
interesses. (O. P., 50 anos, educador, liderança). 
 
Não houve nenhuma discussão ou mobilização. Sobre a orla não foi 
feita nenhuma participação. Falta percepção do povo de Brasília 
Teimosa. Todo líder aqui tem um cargo na prefeitura. (L., 55 anos, 
professora, liderança). 
 
Houve sim. Quando disseram que o dinheiro negociado não viria 
para a comunidade eu participei de passeata e protestos. (I. S., 65 
anos, Funcionária Pública, liderança comunitária).        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim 1,3% 
Não 98,8%



 

 

Gráfico 10: Mobilização de protesto na 
Comunidade

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico e Tabela 10: Mobilização sobre a intervenção  

         do Setor Imobiliário Formal na  
                                   comunidade de Brasília Teimosa/ 
                                   Recife-PE. 
Fonte: Pesquisa realizada entre Set. 2009 e Jan. 2011. 

 

 

Durante o trabalho de campo buscou-se fazer observações aos entrevistados, 

assim como, nas visitas às instituições, associações e entidades na comunidade; 

como também, procurou-se analisar criticamente os documentos que tratam de 

assuntos referentes à comunidade.  

O contato com as principais lideranças comunitárias e com os moradores e 

trabalhadores da comunidade possibilitaram compreender melhor a problemática dos 

conflitos socioambientais com a intervenção do capital imobiliário mediado pelo 

Poder Público Municipal na área que atualmente está assentada a comunidade de 

Brasília Teimosa, quando ficou evidente que essa intervenção ocasionou a 

fragmentação territorial da comunidade de Brasília Teimosa, e com isso 

descaracterizou o PREZEIS como instrumento de luta e de proteção contra a 

especulação imobiliária. (CENDHEC, 1997).  

É importante colocar que essa fragmentação política apesar de ter ocorrido 

com lideranças comunitárias que realizaram a negociação de parte da área da 

comunidade de Brasília Teimosa com o Poder Público, deve-se destacar que essa 

situação já existia desde 1985 (anexo C), com as lutas internas pela disputa de 

poder entre as lideranças comunitárias. Essa situação atualmente é evidenciada com 

a criação de várias associações, oficializadas na prefeitura do Recife ou criada no 

próprio bairro (anexos A e B), fragilizando a organização interna da comunidade.   

Sim 1,3% 
Não 98,8%



 

 

Sendo assim, diante das respostas obtidas na pesquisa de campo ficou 

constatado que a comunidade está desmobilizada politicamente, e encontra-se 

fragilizada no processo de territorialização de sua área. Isso porque mais de 70% 

dos entrevistados não sabem o significado de uma ZEIS; cerca de 70% acharam boa 

a construção do edifício do JCPM em parte da área da comunidade; mais de 95% 

não participaram da reunião que negociou a construção do edifício em parte da área, 

e ainda 95% confirmaram não ter participado de nenhuma mobilização coletiva sobre 

essa interferência.   

Para Wood (2005) é diante dessa conjuntura que a globalização criou novas 

oportunidades para a luta, com a reestruturação econômica nacional e internacional 

vem um grau mais alto de integração de componentes e de serviços, o Estado 

tornou-se integrado ao capital, além de mais importante do que nunca para a 

estratégia do mercado.  

A gestão democrática participativa adotada pelo Poder Público na realidade 

significou a dominação e a fragilização política dos movimentos sociais, agravada 

pela não percepção por parte da maior parte dos moradores do processo de 

desterritorialização da comunidade. 

Segundo Porto-Gonçalves (2006), a partir da década de 90, especificamente 

com o Rio 92, os movimentos sociais vem tentando recuperar um poder de iniciativa, 

em grande parte toldados pelas ONGs, que têm conseguido se inserir como as 

principais instituições mediadoras, substituindo os partidos políticos.   

Apesar de ter percebido que a maior parte dos entrevistados demonstrou 

identificação com o lugar, como também confirmaram saber a história do surgimento 

da comunidade e está associado a alguma entidade/associação, constatou-se que 

essa condição não pode confirmar a politizada da comunidade ou que esta tem visão 

crítica sobre o poder de dominação do capital.  

Uma questão importante sobre a fragilização política da comunidade é a 

relação que se estabeleceu entre as lideranças comunitárias e o Poder Público 

Municipal, quando foi constatado nos relatos de alguns entrevistados, que alguns 

cargos ocupados na prefeitura do Recife e a liberação de verbas para ações na 

comunidade acontecem mediante uma relação mais pessoal entre o Estado e os 

representantes da Sociedade Civil.  

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 No decorrer do estudo sobre a temática ambiental dos conflitos urbanos na 

área de Brasília Teimosa compreendi que a racionalidade ambiental representa uma 

nova forma de perceber a realidade e estabelecer sociais com os outros homens na 

comunidade, através do respeito e da cooperação. 

Essa nova postura compreende a visão de ética e de política como parte 

integrada ao modo de vida, em que o homem deve se perceber como um ser que 

integra a natureza. Isso coloca em evidência, que a questão da sustentabilidade 

ambiental implica necessariamente a sustentabilidade social com a garantia aos 

direitos sociais básicos para todas as pessoas. 

Nessa perspectiva, ficou perceptível que os conflitos sociais em áreas 

urbanas, pelo uso do solo como uma necessidade básica de moradia e de trabalho, 

significa conflitos ambientais urbanos relacionados à questão da justiça ambiental, já 

que o desrespeito a um ambiente saudável recai prioritariamente sobre a população 

de baixa renda, isto é, as comunidades segregadas nas grandes cidades 

capitalistas. 

Em relação às cidades sustentáveis, pude perceber que sustentabilidade 

urbana representa bem-estar para toda a sociedade, mas no caso específico da 

sociedade brasileira o processo histórico e político de formação dessa sociedade 

comprometeu essa possibilidade de bem-estar para todos os habitantes das áreas 

urbanas, deixando evidente, que a cidade sustentável na sociedade capitalista só 

existe para atender à organização do capital.   

No que se refere à legislação ambiental, constatei que é apenas com a 

Constituição Federal de 1988 que o tratamento à questão ambiental e à urbana foi 

destacado na sua amplitude, colocando-se na gestão ambiental integral. Contudo, 

esse princípio legal não representou a resolução dos problemas ambientais urbanos, 

isso porque na prática, a cultura da propriedade privada ainda é a propriedade para 

atender as necessidades do capital, e não necessariamente para a função social 

como está previsto em lei.  

Os conflitos ambientais na comunidade de Brasília Teimosa devem ser 

questionados a partir das lutas entre as classes sociais numa sociedade de 

igualdade jurídicas, mas de desigualdade econômica, em que a invasão dos 



 

 

moradores para fazer uso do solo para a moradia e para o trabalho da pesca remete 

a reflexões sobre o sentido dos conflitos ambientais na sociedade capitalista a partir 

da luta da população de baixa renda contra o Estado e o Capital Imobiliário. 

 É importante destacar que as contradições do Estado na sociedade recifense 

se fazem perceber através das ações desse mesmo Estado, no período que Recife 

foi uma das primeiras metrópoles a reconhecer a problemática social dos moradores 

de comunidades de baixa renda, que se instalaram em áreas de invasão sem o 

mínimo de infra-estrutura para moradia e sem o direito à posse do título de terra da 

área ocupada. Esse reconhecimento surgiu da luta dos moradores, que garantiram, 

mediante legislação urbana, a proteção da área da comunidade com a condição de 

uma Zona Especial de Interesse Social. 

Mas essa proteção revelou a problemática dos conflitos ambientais sobre a 

área a partir da atuação do Poder Público Municipal quando negociou e interferiu 

sobre a configuração territorial da comunidade. Essa atuação do Estado ocorreu no 

momento histórico atual, onde a reprodução do capital para o desenvolvimento 

econômico marca o crescimento da indústria e do Setor Terciário de Serviços e 

Comércios na região Nordeste, em especial no estado de Pernambuco.  

Nessas circunstâncias, a especulação nas áreas de comunidades de baixa 

renda, com o é o caso de Brasília Teimosa, é acentuada com a intervenção do Setor 

Imobiliário Formal mediado pelo Poder Público. Sendo assim, a preocupação do 

capital é priorizar a utilização econômica do solo urbano com o interesse em 

expandir seu domínio para além dos bairros de Boa Viagem e do Pina, na Zona Sul 

da cidade do Recife.  

É possível perceber, desta forma, que os conflitos socioambientais urbanos 

nessa área já saíram da condição de um conflito latente e se concretizou com a 

fragmentação territorial da comunidade de Brasília. Essa situação chama a atenção 

para que seja revisto as atitudes e o posicionamento dos moradores e trabalhadores 

dessa comunidade em relação à ação do Estado e a reorganização do capital.  

Esse momento representa a fragilidade política da comunidade com a 

conquista da área pelo capital imobiliário, além de significar o início do processo de 

expulsão dos moradores dessa comunidade, ou seja, o processo de 

desterritorialização dos habitantes da área de Brasília Teimosa. Essa ameaça coloca 

em questão também a ação de proteção dispensada pelo Estado às Zonas Especiais 

de Interesse Social de todo o município do Recife.    



 

 

É preciso que todos os moradores e trabalhadores de Brasília Teimosa 

compreendam o que de fato está acontecendo na comunidade, e saibam o 

verdadeiro significado de uma ZEIS e do instrumento de legalização fundiária do 

PREZEIS, para que seja possível reverter essa situação e evitar que a área seja 

completamente fragmentada. Como já foi dito no decorrer desse estudo, essa área é 

alvo de especulação imobiliária, desde o período da ditadura militar, sendo que desta 

vez o fato se concretizou com a participação de representantes da própria 

comunidade.   

A organização das lideranças comunitárias de Brasília Teimosa e das 

lideranças das demais áreas de ZEIS da cidade do Recife representa uma das 

possibilidades de impedir que as intervenções continuem a desmobilizar 

politicamente a comunidade. Isso porque a condição legal e histórica da comunidade 

e os questionamentos e reflexões sobre a posição contraditória do Estado devem ser 

colocado para o conhecimento de todos os moradores e trabalhadores da localidade 

como condição de mobilizá-los na luta em defesa do território já conquistado. 

A mobilização social e política, a partir de uma visão crítica sobre a atuação e 

intervenção do Estado e do Capital associada à identificação com o lugar significa 

condições fundamentais para impedir a desterritorialização dos moradores da área 

de Brasília Teimosa, e com isso, fortalecer a comunidade para a conquista em 

definitivo do direito de posse do solo urbano de suas residências. A 

representatividade dessa mobilização de luta pode significar ainda o questionamento 

dessa sociedade marcada pela divisão de classes e pela exploração da classe 

trabalhadora.   

Considera-se, portanto, que a entrega do título legal de posse da terra por 

parte do Estado para os moradores da comunidade de Brasília Teimosa representa a 

conquista do direito ao solo urbano, como recurso ambiental para atender às 

necessidades sociais básicas de moradia. Esse direito à propriedade privada para 

uma comunidade sob a tutela do Estado significa o direito de liberdade e de 

autonomia, na conquista do poder de decidir sobre seu lugar de moradia.     
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ANEXOS A - ASSOCIAÇÕES, ONGS. E INSTITUIÇÕES SOCIAIS DA 
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ANEXO A –  
Associações, ONGs. e Instituições Sociais da Comunidade de Brasília 

Teimosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 01: Colônia dos Pescadores Z 1.                                Foto 02: ONG. Escola Mangue. 
Fonte: Rosiglay Cavalcante/Set. 2010.                               Fonte: Rosiglay Cavalcante/Set. 2010.                             
                            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 03: Escola Estadual Assis Chateaubriand.               Foto 04: Escola Estadual João Bezerra. 
Fonte: Rosiglay Cavalcante/Set. 2010.                              Fonte: Rosiglay Cavalcante/Set. 2010.                              
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        



 

 

 

 
Foto 05: Centro de Educação Infantil                                Foto 06: Escola Mun. Eng. Henoch            
               Van Leer.                                                                           Coutinho de Melo.  
Fonte: Rosiglay Cavalcante/Set. 2010.                              Fonte: Rosiglay Cavalcante/Set. 2010.                              
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

Foto 07: Escola Estadual Luis de Camões.                  Foto 08: Escola Mun. Josué de Castro. 
Fonte: Rosiglay Cavalcante/Set. 2010.                         Fonte: Rosiglay Cavalcante/Set. 2010.                                   
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Foto 09: ONG Turma do Flau.                                     Foto 10: Conselho de Moradores de  
Fonte: Rosiglay Cavalcante/Set. 2010.                        Brasília Teimosa - Fundado em 24/07/1966.                            
                                                                                Fonte: Rosiglay Cavalcante/Set. 2010.                       
                                           
                                
                                                                       
 
 
 
                              
 
 

Foto 11: Escola Estadual Z 1 dos Pescadores.              Foto 12: ONG. CEPOMA.           
Fonte: Rosiglay Cavalcante/Set. 2010.                          Fonte: Rosiglay Cavalcante/Set. 2010.                                  
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Foto 13: Associação dos Pescadores                               Foto 14: ONG. Espaço Jovem Rumo ao  
                  Profissionais e Artesanais de Brasília                            Futuro. 
                  Teimosa.                                                            Fonte: Rosiglay Cavalcante/Jan. 2011.                             
   Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Set. 2009.                          
 
                           
                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 15: ONG. Banco Municipal de Alimento/CONAB. 
Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Jan. 2011.                                                                                                  
                                                                                              
                                                                                                          
                                                                                                  
                                                                                                 Foto 16: ONG. Clube das mães                                    
                                                                                                                Criativas.                                                
                                                                                          Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Jan. 2011.    
                                               
 
                                                                                                               
                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 17: Associação de Ação Comunitária.                  Foto 18: Iate Clube. 
Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Jan. 2011.                       Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Jan. 2011.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ANEXO B – COMUNIDADE DE BRASÍLIA TEIMOSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO B –  
FOTOS DA COMUNIDADE DE BRASÍLIA TEIMOSA. 

 
 
 
 
 

   Foto 19: Praia do Buraco da Velha/Brasília                   Foto 20: Pescadores de Brasília Teimosa. 
                  Teimosa/Recife-PE.                                         Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Set. 2009.  
   Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Jan. 2011                          
 
 
 
 
 

 
Foto 21: Praça São Pedro/Colônia Z 1.                        Foto 22: Residência de pescador, feita de       
Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Set. 2009                                        madeirito.                                     
                                                                                       Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Set. 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

Foto 23: Edifício JCPM entrada de Brasília                     Foto 24: Edifício JCPM, vista da comunidade               
              Teimosa.                                                                          de Brasília Teimosa.                                                   
Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Jan. 2011.                          Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Jan. 2011.                                  

 
                     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 25: Imagem do edifício do JCPM,                                Foto 26: Edifício JCPM, visto da rua   
               vista comunidade de Brasília                                                Brasópolis.                                                         
               Teimosa.                                                                Fonte: Rosiglay Cavalcante/Jan. 2011. 
Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Jan. 2011                                
 
                                                      
           
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 27: Edifício JCPM, vista Rua Bem-te-vi.                    Foto 28: Edífico JCPM, vista orla de   
Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Jan. 2011.                                           Brasília Teimosa.  
                                                                            Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Jan. 2011.                             
 
                 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 29: Edifícios no bairro Recife Antigo,                  Foto 30: Praia Buraco da Velha. 
              vista  comunidade de Brasília                         Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Jan. 2011.                                  
              Teimosa  
Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Jan. 2011                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Foto 31: Pescadores trabalhando, vila da                 Foto 32: Associação dos Pescadores de  
               Prata.                                                                          Brasília Teimosa.            
Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Set. 2009.                   Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Set. 2009.                                       
    
               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 33: Pescadores e marisqueiras, Vila da                Foto 34: Pescadores, na Associação dos   
              Prata.                                                                               Pescadores de Brasília Teimosa. 
Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Set. 2009.                       Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Set. 2009.                                   
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Foto 35: Marisqueiras, na Vila Moacir                      Foto 36: Projeto da Escola Mangue, Vila  
                   Gomes, Brasília Teimosa.                                         Prata, Brasília Teimosa.                              
    Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Out. 2010.                   Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Out. 2010.                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 37: Projeto Água também é Mar,                       Foto 38: Projeto Água também é Mar, 
               Escola Mangue, Brasília Teimosa.                            marisqueiras, estudantes e  
Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Out. 2010.                                  professores. 
                                                                                    Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Out./ 2010.                                    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 39:  Marisqueiras de Brasília Teimosa.               Foto 40: Pescador, marisqueira, estudantes 
Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Out. 2010.                                      professores, Escola Mangue.                                 
                                                                                     Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Out. 2010.                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 41: Praça Cristina Valença.                                Foto 42: Vila da Prata dos pescadores,  
Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Jan. 2011.                                    Brasília Teimosa. 
                                                                                     Fonte: Rosiglay Cavalcante/ Set. 2009.                                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO C – DOCUMENTOS SOBRE BRASÍLIA TEIMOSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APÊNDICE 
 

APÊNDICE 1- ENTREVISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENTREVISTA NA COMUNIDADE DE BRASÍLIA TEIMOSA  
 

 
1. Identificação do entrevistado 

 
 

1.1. Nome: 
1.2. Endereço: 
1.3. Estado Civil:                                                Data de Nascimento: 
1.4. Escolaridade:                                              Data: ____________  

 
 

2. Vínculo do entrevistado com o lugar 
 

 
2.1. Há quanto tempo reside na comunidade de Brasília Teimosa: 

 
(   ) 0 a 4 anos   (   ) 4 a 8 anos   (   ) 8 a 12 anos   (   ) acima de 12 anos ________ 

 
 

2.2.  Qual a sua condição de moradia? 
 

(   ) própria   (   ) alugada  (   ) favor c/ família (   ) favor c/amigos  (   ) outros 
_______________________ 
 
 
2.3. Você já morou em outro lugar além de Brasília Teimosa? 
 
(   ) Sim  

 
(   ) Não.  
 
(Se respondeu SIM na pergunta anterior faça a próxima pergunta se respondeu NÃO 
pule para a pergunta 2.5.) 
 
2.4. Onde? ______________________________________________________ 
 
2.5. Quanto Tempo reside em Brasília Teimosa? 
 
(   ) 1 a 5 anos 
(   ) 5 a 10 anos 
(   ) 10 a 20 anos 
(   ) mais de 20 anos 
 
2.6 Por que veio para Brasília Teimosa?  
 
(   ) Localização 
(   ) Vínculo Familiar 
(   ) Trabalho 
(   ) Identificação com o lugar 
(   ) Outros______________________________________________________ 
 
 
 
 



 

 

2.7. Você já pensou em morar em outro lugar? 
 
(   ) Sim. 
 
(   ) Não.  
 
(Se respondeu NÃO na pergunta anterior faça a próxima pergunta se respondeu SIM 
pule para a pergunta 2.10) 
 
2.8 Onde?_________________________________________________________ 
 
2.9 Por quê? _______________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 
 
2.10. Você gosta de morar na comunidade de Brasília Teimosa? 

 
(   ) Sim. Por quê? __________________________________________________ 
   ___________________________________________________ 
 
(   ) Não. Por quê?___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 
 

2.11 Você conhece a história do surgimento da comunidade de Brasília Teimosa? 
 
      (   ) Sim. 
 

(   ) Não.  
 
(Se respondeu SIM na pergunta anterior faça a próxima pergunta se respondeu NÃO 
pule para a pergunta 2.14.) 
  
2.12. Como surgiu a comunidade de Brasília 
Teimosa?_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
  
2.13. Como você tomou conhecimento deste fato? ________________________ 
_________________________________________________________________ 

  
 

2.14. Você sabe o que é uma Zona Especial de Interesse Social – ZEIS? 
       

(   ) Não.  
 

(   ) Sim.  
 
(Se respondeu SIM na pergunta anterior faça a próxima pergunta se respondeu NÃO 
pule para a pergunta 2.16.) 
 
2.15. O que é uma ZEIS? ____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

 

2.16. O que representa para você morar em Brasília Teimosa? 
 

(   ) Bom 
(   ) Ruim 
(   ) Indiferente 
(   ) Outros _____________________________________________________ 

 
 

3. A participação do entrevistado nos assuntos da comunidade de Brasília 
Teimosa? 

 
 

3.14. Você está vinculado(a) a alguma entidade da comunidade? 
 

(   ) Sim.  
 

(   ) Não.  
 

 
(Se respondeu SIM na pergunta anterior faça a próxima pergunta se respondeu NÃO 
pule para a pergunta 3.16). 

 
 

3.15. Qual? _____________________________________________________ 
 
 

3.16. Por quê?___________________________________________________  
 
 
 

3.17. Você já participou de alguma reunião que tratou de assunto referente à 
comunidade? 

 
(   ) Sim.  

 
(   ) Não.    

 
 

(Se respondeu SIM na pergunta anterior faça as perguntas 3.18 e 3.19 se respondeu 
NÃO pule para a pergunta 3.20). 

 
 

3.18. Qual? _____________________________________________________ 
 
 

3.19. Quando?___________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.20. Você participou da reunião que negociou a construção do edifício do JCPM 
Trader Center em parte da área de Brasília Teimosa? 

 
 
(   ) Sim. Você concordou? _________________________________________ 

      Por quê? ____________________________________________ 
 

(   ) Não. Por quê? _______________________________________________ 
 

(Se respondeu SIM na pergunta anterior, faça as perguntas 3.21 e 3.22 se respondeu 
NÃO pule para a pergunta 3.20). 
 
 
3.21.  Você concordou?____________________________________________ 
 
3.22 Por quê?____________________________________________________ 

 
 

3.23.  O que você acha da construção do edifício do JCPM Trader Center em parte da 
área da comunidade de Brasília Teimosa? 

 
 

(   ) Bom. 
(   ) Ruim 
(   ) Indiferente 
(   ) Outros________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

4. Conhecimento e concepções dos entrevistados sobre as intervenções na área 
de Brasília Teimosa. 
 

 
 

4.14. Você foi consultado por algum representante do Poder Público sobre a 
intervenção do Setor Imobiliário Formal na área de Brasília Teimosa? 

 
(   ) Sim. Como? ________________________________________________ 

 
 (   ) Não. 
 
 
 

(Se respondeu SIM na pergunta anterior, faça a pergunta 4.15 se respondeu NÃO pule 
para a pergunta 4.16). 
 
 
 
4.15.  Como? ______________________________________________________ 

 
 
 
 



 

 

4.16. Você já foi informado sobre a regularização fundiária da posse de sua residência 
pelo Poder Público? 
 
(   ) Sim.  
 
 
(   ) Não.  

 
 

4.17. O que significa para você a construção do Edifício do JCPM Center e de outros 
edifícios nas proximidades de sua residência?  

 
 

(   ) Bom. 
(   ) Ruim. 
(   ) Indiferente. 
(   ) Outros________________________________________________________ 

 
 
 
 

4.18. Como você percebe a posição do Poder Público diante da construção do JCPM 
Trader Center em parte da área da comunidade de Brasília Teimosa? 

 
 

(   ) Bom. 
(   ) Ruim. 
(   ) Indiferente. 
(   ) Outros________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




