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1 INTRODUÇÃO 

 
Pode-se dizer que o direito a cidade se materializa através do planejamento 

urbano e ambiental. E este planejamento deve ser capaz de organizar a cidade garantindo 

melhores condições de vida, moradia e desenvolvimento urbano para todos os seus 

habitantes e em todo os âmbitos: histórico, social, politico, econômico, ambiental. A questão 

urbana no Brasil é reflexo da sua própria história marcada pela exploração dos mais fracos, 

exclusão dos mais pobres e favorecimento daqueles que detém o poder econômico, 

culminando no que hoje se observa como processos de segregação socioespacial e 

degradação do meio ambiente.  

Através da promulgação da Constituição Federal de 1988, que contempla nos 

seus Artigos 182 e 183, as orientações legais para a Politica de Desenvolvimento Urbano no 

Brasil, o Direito Fundamental à Moradia foi estabelecido. A função social da propriedade 

urbana, o reconhecimento da posse/propriedade da moradia para as populações vulneráveis 

e a democratização da gestão urbana passa a serem prerrogativas legais na garantia do 

bem-estar para todos os seus habitantes. No entanto, é com o Estatuto da Cidade (Lei 
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Federal nº 10.257/2001) e o surgimento do Ministério das Cidades (inicialmente 

comprometido com a referida lei) que essas prerrogativas são efetivadas, pois a União 

passa a ter condições para demandar das gestões locais/ municipais a efetivação de um 

contexto de politicas e programas de desenvolvimento urbano sob uma NOVA abordagem 

da questão urbana e ambiental. Sob esse contexto tem-se em Fortaleza todo um conjunto 

de rápidos avanços obtidos na formulação de políticas públicas relacionadas à questão 

urbana ambiental do Município; sendo fundamental o acompanhamento desses processos 

por parte da sociedade civil.  

2 PRESSUPOSTOS 

 
Para entendimento e construção dos princípios norteadores da pesquisa 

consideram-se os seguintes pressupostos: a produção do espaço urbano como produto da 

relação Sociedade – Natureza, em um sistema capitalista neoliberal pautado pelo paradoxo 

da luta de classes, financeirização do capital, globalização e consolidação de uma realidade 

urbana marcada pela contradição: Cidade Legal/Formal versus Cidade Ilegal/Informal; a 

Moradia (a Cidade) enquanto direito (DHESC/ ONU-CF/1988), bem como a participação 

social como elemento obrigatório nos processos de gestão e planejamento, sobretudo na 

perspectiva da valorização da diversidade de saberes (técnico-popular) e; a Universidade 

enquanto espaço de reflexão, constituição do pensamento crítico, aprendizado/produção do 

conhecimento e mediação entre os diversos tipos de saberes.  

3 OBJETIVOS E MÉTODOS 

 
Com foco no disposto pela Constituição Federal de 1988 (Capítulo da Política Urbana, 

artigos 182 e 183), pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e o Novo Código 

Florestal, tem-se como objetivo principal pesquisar esta dinâmica na qual Fortaleza está 

inserida e debater de forma articulada os principais processos que atualmente estão em 

discussão e que podem causar forte impacto no planejamento/gestão da cidade e na vida da 

população.A partir da revisão bibliográfica, do levantamento de dados,  acompanhamento e 

sitematização dos processos, pretende-se identificar os possíveis impactos das decisões 

tomadas no desenvolvimento urbano e ambiental do Município e contribuir para a 

apropriação crítica por parte da sociedade, bem como dos produtos resultantes desse 

planejamento de Fortaleza. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Após a etapa de revisão, nivelamento das questões conceituais e teóricas e do 

levantamento das informações sobre o planejamento e gestão ambiental promovida nos 
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últimos dez anos no município de Fortaleza foram verificados e selecionados os seguintes 

processos para estudo e acompanhamento: a revisão/implementação do Plano Diretor 

Municipal e da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), a implementação das Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS) e a elaboração do Plano Fortaleza 2040.  

Até o presente momento, tem-se como conclusões preliminares: a confirmação 

da hipótese de que o planejamento e gestão urbana e ambiental do Município têm 

acontecido de forma articulada sim. Porém, essa articulação se dá no fato de que o 

interesse social e ambiental das comunidades em situação de precariedade e 

vulnerabilidade tem sido preterido pelo atendimento quase que exclusivo a interesses de 

determinados setores da economia, com predomínio do mercado imobiliário e da construção 

civil; a LUOS em sua proposta de revisão incorpora totalmente os interesses do mercado e 

para tanto a prefeitura incorre em graves irregularidades legais; a “política” das ZEIS é 

enfraquecida pelo fato de a proposta de revisão da LUOS ignorar algumas áreas 

delimitadas, suprimindo-as do mapeamento e colaborando para isso também a questão de 

passados oito anos, a Prefeitura não regulamentou esse instrumento e nenhum dos 

instrumentos que o viabilizariam; ainda sem confirmação oficial, a revisão do PDP 2009 em 

todas as suas prerrogativas legais, sobretudo as dispostas pelo Estatuto da Cidade está 

sendo substituída pelo processo onde foi elaborado o Plano Fortaleza 2040 (2015 a 2016); 

um plano dito de caráter estratégico e de governo, cujo processo de participação e 

discussão com a sociedade obedeceu a uma lógica diferenciada bastante questionada por 

representantes de diferentes segmentos da sociedade ligados ao campo da reforma urbana. 

Será a partir da confirmação pela Prefeitura de Fortaleza desta última situação 

que a presente pesquisa tomará novos rumos e prioridades. Tem-se uma nova “arena” 

política onde os agentes sociais já em disputa (nos processos do PDP 2009, da LUOS e as 

ZEIS) se colocarão em novos conflitos. Isto porque, a partir da análise preliminar do Plano 

Fortaleza 2040 (finalizado em 2016), há uma clara articulação deste com o disposto pela 

proposta de revisão da LUOS e com a falta de ação da gestão municipal na implementação 

dos instrumentos do Estatuto contidos no PDP 2009. 
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