
DIÁLOGO
J U R Í D I C O



 © Faculdade Farias Brito
 Distribuição: Coordenação do Curso de Direito
 Endereço: R. Castro Monte, 1364 – 2º andar, Fortaleza-CE
 CEP: 60175-230
 Fones: (85) 3486.9090 e 3486.9003
 Fax: (85) 3267.5169
 e-mail: academica@ffb.edu.br 
	 Capa:	 Gráfica	FB
 Tiragem Mínima: 150 exemplares
	 Bibliotecária	Responsável:	 Waleska	Lima 

Ficha catalográFica

Diálogo	jurídico/	Ano	1,	n.	1	(jan./jun.2002)	–	Fortaleza:	Faculdade	Farias	Brito,	
2002–

Semestral

ISSN 1677-2601

1.	Direito	–	Periódicos	I.	Faculdade	Farias	Brito	(FFB)

CDD 340.05



revista Diálogo JUrÍDico
ano Xiii – Nº 16 – 2014

coNSElho EDitorial

Prof.	Genuino	Sales,	Organização	Educacional 
Farias	Brito

Prof.	Dr.	Alexandre	Morais	da	Rosa,	UNIVALI	(SC)

Prof.	Dr.	Antônio	Duarte	Fernandes	Távora,	UFC

Profª.	Dra.	Elisabeth	Linhares	Catunda,	Fanor

Prof.	Dr.	Flávio	Sátiro,	UFPB

Prof.	Hugo	de	Brito	Machado	Segundo,	UFC

Profª.	Dra.	Lidia	Valesca	Bonfim	Rodrigues,	FFB	

Profª.	Dra.	Maria	Elizabeth	Guimarães	Teixeira	Rocha,	
UnB	(DF)

Profª.	Dra.	Nuria	Belloso,	Univ.	Burgos	–	Espanha

Prof.	Dr.	Paulo	Bonavides,	UFC

Prof.	Dr.	Paulo	Ferreira	da	Cunha,	Laurentian	Univ.,	
Univ.	Porto	e	Univ.	Lusófona	–	Portugal

Prof.	Dr.	Paulo	Lopo	Saraiva,	UNP	E	UFRN

Profª.	Dra.	Raquel	Cavalcanti	Ramos	Machado,	UFC

Prof.	Dr.	Ricardo	Sayeg,	PUC	(SP)

Prof.	Me.	Thiago	Matsushita,	PUC	(SP)

Prof.	Dr.	Willis	Santiago	Guerra	Filho,	PUC	(SP)	e	UFRJ

Prof.	Dr.	Alfonso	de	Julius	Campuzano,	Univ. 
Sevilla	–	Espanha

ParEcEriStaS ad hoc

Prof.	M.e	Adriano	Pessoa	da	Costa,	FFB

Profª.	M.e	Haradja	Leite	Torrens,	FFB

Prof.	Dr.	Mardônio	e	Silva	Guedes,	FFB

Prof.	M.e	Eduardo	Pragmácio	Filho,	FFB

Profa.	M.e	Juliana	de	Abreu	Teixeira,	FFB

Prof.	M.e	Roberto	Victor	Pereira	Ribeiro,	FFB

Prof.	M.e	Glauco	Cidrack	do	Vale	Menezes,	FFB

Profª.	Dra.	Helena	Stela	Sampaio,	FFB

ProJEto gráFico
Daniel	Paiva

rEviSão
Wagner	Ximenes

imPrESSão
Gráfica	Farias	Brito

EDitoração
Samuel Teixeira

rEviSão DE abstracts
Amanda	Pinto

A	Revista	Diálogo	Jurídico	é	uma	publicação	semestral	do	Curso	de	Direito	da	Faculdade	Farias	Brito.	De	
circulação	internacional,	é	aberta	à	colaboração	da	comunidade	acadêmica	jurídica	e	afim	com	a	finalidade	de	
propiciar	a	discussão	acadêmica	e	incentivar	o	diálogo.		Destina-se	à	publicação	de	trabalhos	na	área	do	Direito,	
Ciências	Sociais	e	afins,	com	ênfase	nas	questões	relacionadas	ao	constitucionalismo,	democracia,	políticas	públicas,	
teoria	e	efetivação	dos	direitos	fundamentais,	prestação	da	tutela	jurisdicional,	relações	entre	Direito,	empresa	e	
tecnologia	e	novos	atores	e	conflitos	sociais.	

Os	textos	devem	ser	inéditos	e	são	de	inteira	responsabilidade	de	seus	Autores.	

rEviSta Diálogo JUrÍDico 
Faculdade	Farias	Brito,	Curso	de	Direito
Rua	Castro	Monte,	1364,	2º	Andar.

Fortaleza, Ceará
60175-230

Fones: 55+85+34869090 e 55+85+34869003 
E-mail:	academica@ffb.edu.br	
Homepage: www.ffb.edu.br 

Solicitamos	a	gentileza	da	permuta	

Solicitamos	canje	cuando	se	solicita

	We	would	like	to	exchange

	On	prie	de	bien	vouloir	établir	l’échange

Tauschverkehr	erwùnscht





APRESENTAÇÃO

A 16ª da Revista Diálogo Jurídico, edição especial, tem o propósito de fornecer à comunidade 

acadêmica um extrato da pesquisa na Faculdade Farias Brito, oriundo do seu programa de pesquisa.  

O PPJ - Programa de Pesquisa Jurídica, implantado desde 2002, vem nos últimos anos fomentando o 

pensamento jurídico numa perspectiva transdisciplinar, dialógica e complexa. Esse direcionamento é 

fomentado, sobretudo, pela interação entre os saberes jurídico, sociológico, histórico e pedagógico, 

advindos do seu corpo de pesquisadores.

O diálogo entre os saberes, que é a marca da Diálogo Jurídico, corrobora com a contemporaneidade, 

possibilitando a ruptura, no sentido estrito, dos modelos pensados pela Modernidade e introduz os 

paradigmas que traduzem a vida individual e coletiva a partir da razão sensível, das políticas públicas, 

dos direitos humanos, entre outros. 

Essa edição conta com quatro trabalhos oriundos do esforço coletivo dos professores 

pesquisadores a partir de seus eixos temáticos. São  ensaios, textos produzidos para mesas redondas 

e apresentações na Semana Acadêmica do Curso de Direito da FFB. 

No trabalho A Desapropriação plasmada na função social da propriedade e na justiça social 

da indenização; um olhar para viabilização das obras da Copa do Mundo de 2014 na cidade de 

Fortaleza-Ce, de Glauco Cidrack do Vale Menezes, Carlos Roberto Martins Rodrigues, Helena Stela 

Sampaio e Fernando Antônio Negreiros Lima, tem como pano de fundo as obras públicas urbanas, 

realizadas para Copa do Mundo de 2014, na cidade de Fortaleza. Espelhado na pesquisa desenvolvida 

por alunas do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito (Biltis Diniz Paiano e Camila Cardozo 

Fontinele), publicada nos Anais da VII Mostra de Iniciação à Pesquisa e Docência, em 2011, sob 

orientação das professoras M.e Haradja Torrens e Dra. Lidia Valesca Bonfim Pimentel, pela qual se 

objetivou estabelecer critérios de justiça social nas desapropriações por necessidade, utilidade pública 

ou interesse social. Como suporte de concreção temática, apresenta-se como estudo de caso o projeto 

“Desapropriação Urbana com Promoção Social e Humanização”, vencedor do Prêmio Innovare 2014, 

na categoria Advocacia, de autoria do procurador do Estado Germano Vieira da Silva, relacionado às 

desapropriações para implantação do sistema de transporte VLT. 

Os autores Lidia Valesca Bonfim Pimentel, Eduardo Pragmácio de Lavor Teles Filho e Fernanda 

Denardin Gonçalves colaboram nessa edição abordando a temática da “ocupação do espaço público 

e a exclusão social em Fortaleza”, no artigo Cidade, espaço público e exclusão, apresentado em 



mesa redonda na XI Mostra de Pesquisa, discutindo os usos do espaço público a partir da relação dos 

citadinos, levando em consideração que a cidade é palco de encontro e desencontro entre os sujeitos 

que a compõe. Tomando por base a cidade de Fortaleza-Ceará, esse artigo buscou compreender as 

formas de exclusão social do espaço público na cidade contemporânea.

O artigo Gestão pública, educação e paternalismo no Ceará (1963 a 1970), dos professores 

Mardônio e Silva Guedes, Samuel Miranda Arruda  e Fernanda Denardin Gonçalves, oriundo do debate 

sobre a cultura política brasileira, especificamente aquela desenvolvida no Nordeste nos auspícios 

da ditadura militar e a forte tendência ao paternalismo, buscou discutir a produção de discursos 

sobre planejamento educacional, paternalismo e troca de favores, no Ceará de 1963 a 1970. Para a 

elaboração do trabalho, a equipe de professores se debruçou na Tese de Doutorado de Mardônio Silva 

e Guedes, intitulada “Nos atalhos do pedir: favores, paternalismo e planejamento educacional no 

Ceará (1963-1982)”, que buscou como elementos de pesquisa os discursos produzidos sobre o Plano 

de Metas Governamentais (PLAMEG) e correspondências pessoais caracterizadas por solicitações da 

esfera da educação destinadas ao político Virgílio Távora, durante a época em que exerceu a função 

de deputado federal. O debate sobre a tese trouxe elementos para pensar a educação e a política no 

Ceará contemporâneo. 

O trabalho A história do direito tributário no Egito e na Grécia é uma pequena colaboração 

com a elucidação de antecedentes milenares do princípio da contribuitividade tributária, oriundos das 

civilizações egípcias e gregas. Nele, os autores Roberto Victor Pereira Ribeiro, João Gabriel Laprovitera 

Rocha e Carlos Roberto Martins Rodrigues demonstram que através da História poderemos compreender 

a finalidade e função do Direito Tributário para o Estado brasileiro. 

Boa leitura!

Coordenação Editorial



PROFESSOR

No princípio, era o verbo CONDUZIR
E o verbo se fez ação.
Levaste o homem, por longo caminhos,
A conquistar espaços,
A desvendar mistérios,
Na busca de descobertas
E das grandes transformações.
Depois, conjugaste o verbo DESCOBRIR.
E o homem tornou-se senhor de si mesmo,
Senhor da natureza!
Aprimorou as coisas,
Criou processos,
Inventou mecanismos
Que começaram a mudar a vida e o mundo!
Diante das descobertas,
Aprendeste a conjugar o verbo TRANSFORMAR.
E, a partir daí,
Mudaram-se as pessoas,
Mudaram-se todos os modos;
Mudaram-se todos os tempos,
Na construção de um mundo diferente,
Onde a inteligência seria a explicação máxima
De todas as coisas no universo.
Finalmente, a conjugação do verbo EDUCAR,
Que evidencia no presente
A interpretação do passado
Para fazer valer o ideal do futuro,
Onde todas as pessoas,
Em qualquer número,
Representem a pluralidade
Do amor e da fraternidade.

                                                                   Genuino Sales
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A DesApropriAção plAsmADA nA Função sociAl DA proprieDADe e 
nA justiçA sociAl DA inDenizAção; um olhAr pArA viAbilizAção DAs 

obrAs DA copA Do munDo De 2014 nA ciDADe De FortAlezA-ce

THE EXPROPRIATION SHAPED ON THE SOCIAL FUNCTION OF PROPERTy AND 
SOCIAL JUSTICE OF COMPENSATION; A LOOk AT THE wORkS FEASIBILITy 

OF 2014 wORLD CUP IN THE CITy OF FORTALEZA-CE

Glauco cidrack do Vale Menezes 1 
carlos roberto Martins rodriGues 2 

Helena stela saMpaio 3 
Fernando antônio neGreiros liMa 4

resumo: 

O ensaio que se apresenta, tendo como pano de fundo as obras públicas urbanas realizadas para Copa 
do Mundo de 2014, na cidade de Fortaleza, é espelhado na pesquisa desenvolvida por alunas do Curso 
de Direito da Faculdade Farias Brito (Biltis Diniz Paiano e Camila Cardozo Fontinele), publicada nos 
Anais da VII Mostra de Iniciação à Pesquisa e Docência, em 2011, sob orientação das professoras  
M.e Haradja Torrens e Dra. Lidia Valesca Bonfim Pimentel, pela qual se objetivou estabelecer critérios 
de justiça social nas desapropriações por necessidade, utilidade pública ou interesse social. Como 
suporte de concreção temática, apresenta-se como estudo de caso o projeto Desapropriação Urbana 
com Promoção Social e Humanização, vencedor do Prêmio Innovare 2014, na categoria Advocacia, 
de autoria do procurador do Estado Germano Vieira da Silva, relacionado às desapropriações para 
implantação do sistema de transporte VLT.

pAlAvrAs-chAve: 

Direito de Propriedade. Desapropriação. Função Social da Propriedade. Promoção Social e 
Humanização. Regularização Fundiária.

AbstrAct: 

The essay presents, with the backdrop of the urban public works, carried out for world Cup 2014 in 
the city of Fortaleza, is mirrored in the research developed by students of the Law Course from the 
Farias Brito College (Biltis Diniz Paiano and Camila Cardozo Fontinele), published in the Annals of 
the VII Show of Introduction to Research and Teaching in 2011, under the guidance of the teachers 
LL.M. Haradja Torrens and Dr. Lidia Valesca Bonfim Pimentel, by which aimed to establish criteria for 
social justice in the expropriation by necessity, public utility or social interest. As support of thematic 
concretion, it is presented as a case study the project Urban Expropriation with Social Promotion and 
Humanization, winner of Innovare Award 2014 in the category Law, authored by state prosecutor 
Germano Vieira da Silva, related to expropriations for implementation of the LRT transport system.

1 Advogado, Professor de graduação e pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil da Faculdade Farias Brito, Mestre 
em Ciências Jurídico-Processuais pela Universidade de Coimbra, Portugal. Email: glauco.menezes@ffb.edu.br

2 Advogado, Professor de graduação e pós-graduação em Direito Administrativo e assessor da Faculdade Farias Brito, 
Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Email: cr.adv@uol.com.br

3 Advogada, Professora de graduação e pós-graduação em Direito Constitucional Ambiental e Prática Jurídica, Mestre 
pelo Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA da Universidade Federal do Ceará e Doutora em 
Sociedade, Território e Meio Ambiente pela Universidade das Ilhas Baleares. Email: helena.sampaio@ffb.edu.br

4 Procurador da República no Estado do Ceará, Professor de graduação e pós-graduação em Teoria Geral do Processo 
e Direito Processual Civil, Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Email: negreiros@mpf.mp.br
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KeyworDs:

Property Law. Expropriation. Social Function of the Property. Social Promotion and Humanization. 
Property Regularization.

1. A proprieDADe: Direitos, poDeres e limitAções

No sentido mais estrito do Direito, a propriedade (do latim proprietas) não é o bem corpóreo 
ou incorpóreo em si, mas o instituto legal que permite o sujeito exercer os poderes de uti, frui, habere 
et possidere sobre eles, com o animus domni (SANTOS JUSTO, 1997). É direito real na sua mais 
nobre essência, com inequívoca e histórica proteção legal (SERPA LOPES, 1961). Dentre nós, vive 
o status de cláusula pétrea como garantia fundamental (CF/88, artigo 5º, XXII) e no corpo legislativo 
do Código Civil, assume condição privilegiada como direito exclusivo e pleno (artigos 1.225, I, 1.228, 
caput e 1.231), podendo incidir sobre bem imóvel (artigo 79), móvel (artigo 82), ou sobre direitos 
pessoais de caráter patrimonial (artigo 83).

No seu exercício, o proprietário pode adotar as medidas que achar conveniente para conservá-la 
ou protegê-la (CC, artigo 1.210), tais como plantar (CC, artigo 1.253), murar (CC, artigo 1.297) 
e construir (CC, artigo 1.299) e até cortar os galhos da árvore vizinha que avancem sobre seu 
espaço privado (CC, artigo 1.283). Pode ainda restringir seu próprio uso, em detrimento de outrem  
(CC, artigos 1.369, 1.378 e 1.390). E nos casos mais extremos, tem liberdade para aliená-la em razão 
de compromissos financeiros (CC, artigo 1.419). É, pois, um direito soberano, esbarrado apenas pela 
força proibitiva da lei, como já dissera o jurista romano Bártolo: ius de re corporali perfecte disponendi 
nisi lege prohibeatur (apud OLIVEIRA ASCENSãO, 1968).

No sentido mais amplo, no entanto, o exercício de poder sobre a propriedade sofre limitações 
de ordem estatal, que podem mitigar o livre arbítro, como bem expõe Martin wolff (1962, pg. 297):

A veces la propriedad ha sido calificada de ‘derecho ilimitado en si mismo’ (Windscheid), como 
derecho que faculta para influir de un modo exclusivo sobre la coisa según el libre arbitrio. Pero 
esto es exagerado, el libre arbitrio del proprietario está muy limitado por el ordenamiento jurídico.

Atribui-se à Montesquieu, em sua monumental obra De l’esprit des lois (1748, livro 26, 
capítulo 15), uma das primeiras reflexões sobre limitação do livre arbítrio ad potestatem domni: 

Comme les hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous des lois politiques, 
ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles.

E esta sujeição dos titulares, às leis do ordenamento jurídico, pode se dar em vários níveis:  
I – restringindo auctoritas sobre o uso da coisa, por exemplo, quando a lei impede o proprietário de abrir 
janelas e terraços a menos de metro e meio da propriedade vizinha (CC, artigo 1.301) ou de encostar 
chaminés sobre meação de paredes (CC, artigo 1.308); II – onerando economicamente a res, como 
na incidência de impostos (CTN, artigos 29, 32 e 35); III – nas hipóteses de restrição administrativa, 
como servidão (Dec. Lei nº 3.341/41, artigo 40) e tombamento (Dec. Lei nº 25/37, artigos 6º e 8º);  
IV – e na situação extrema de desconstituição da propriedade, ex vi da expropriação decorrente de 
execução hipotecária (CC, artigo 1.422 e Lei nº 5.741;71, artigos 1º e 2º) ou, ainda, pela própria 
desapropriação, nos termos da constituição (CF, artigo 5º, XXIV).
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De qualquer modo, não há mais espaço no direito moderno para o exercício absoluto e ilimitado 
da propriedade5, como se tal poder contemplasse a existência do bem fora do ambiente social e do 
poder estatal (LAFAILLE, 1935).

2.  A Função sociAl DA proprieDADe

Como resultado dessa compreensão de que o exercício de poder sobre a propriedade não é mais 
egoístico e absoluto, eis que exsurge outra teoria, refletida no interesse coletivo: a de que a propriedade 
possui uma função social. Sua origem histórica coincide com a crise do Estado Liberal e ascensão ao 
Estado Social, com seus ideais de welfare state e a desconstrução do “ter” para valorização do “ser”. 

Os primeiros estudos sobre o assunto foram desenvolvidos pelo jurista francês Léon Duguit, 
apontado pela doutrina (SALVAT, 1962) como o maior nome da teoria do Direito Público. Faz sentido! 
O raciocínio da função social se insere no fenômeno da publicização do Direito Privado; um tertium 
genus à dicotômica relação Direito Público-Direito Privado6.

Em Les transformations générales du droit privé (1912, pg. 163), por exemplo, Duguit criticou 
ferozmente a forma como os juristas do ramo privado são individualistas, o que acaba por refletir na 
normatização da propriedade. Ilustrou o fato com a menção ao então artigo 2.542 (atual 2.506), do 
Código Civil Argentino, que designava (e ainda designa): El dominio es el derecho real en virtud del 
cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona.

Para o jurista, o artigo deixa evidente o caráter absoluto e exclusivo que a lei civil quer atribuir 
à propriedade e a projeção que faz da soberania do indivíduo sobre a coisa, como se o dominium fosse 
um imperium. Em oposição a isso, refletiu que a propriedade não é um instituto a serviço do seu titular, 
mas um instrumento de serviço do seu titular à sociedade, daí atribuir-se a ela uma fonction sociale:

Le propriétaire a le devoir et partant le pouvoir d’employer as chose à la satisfaction de besoins 
communs, des besoins d’une collectivité nationale tout entire ou de collectivités secondaires.

É como bem observa Nelson Nery Junior, em seus comentários ao § 1º, do artigo 1.228, do 
nosso Código Civil (2014, pg. 1.470):

O princípio da função social agrega mais um valor à técnica jurídica e ao sentido cultural 
do instituto da propriedade (...) as situações jurídicas de direito real (propriedade e outros) 
têm validade e eficácia, também, a partir de sua socialidade, ou seja, da qualidade que elas 
potencialmente devem ter para contribuir com a harmonia das relações sociais (...) de servirem 
como instrumentos de segurança social fundada na solidariedade.   

Desde então, diversos ordenamentos jurídicos convergiram neste sentido. A Carta Mexicana 
de 1917 e a Constituição Alemã, de weimar, de 1919, foram as primeiras a dar o necessário destaque, 
um tanto quanto pela influência de Ricardo Flores Magón na primeira (ALCALÁ-ZAMORA, 1924) 
e de Otto von Gierke na segunda (NERy JUNIOR, 2014).

5 Na Roma Antiga a propriedade era individualista e exclusiva, atribuída somente aos cidadãos romanos (dominium 
ex iure quiritium), assumindo uma condição de título de nobreza (PLANIOL, 1900).

6 Publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat, privatum, quod ad singulorum utilitatem (Ulpiano in Digesto 
1.1.1.2)
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No direito nacional, entretanto, só com o texto constitucional de 19887 houve espaço para 
função social da propriedade: 

Art. 5º

(...)

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social. 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios:

(...)

III - função social da propriedade;

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

(...)

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais 
de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

Depois espraiou-se no Estatuto das Cidades (artigo 1º, parágrafo único) e no diploma civil 
(artigo 1.228, § 1º). Foi um reconhecimento bastante tardio, se comparado com as legislações mais 
irmãs. Em Portugal, por exemplo, desde 1966 que o Código Civil contempla a restrição no uso da 
propriedade em razão de ruídos, emissão de fumaças (artigo 1.346) e/ou instalações prejudiciais à 
segurança das propriedades vizinhas (artigo 1.347). E na Constituição Portuguesa de 1976 já havia 
sonora  proteção ao meio ambiente como dever coletivo e de inserção comunitária da função social 
da propriedade (artigo 66)8.

De sorte que a compreensão sobre esse direito passou por uma transformação  
teórico-doutrinário-legislativa desde então, eclipsada no seu absolutismo e evidenciada como um 
fenômeno social. O novel entendimento não chega a defender exercício comunitário dos poderes 
de proprietário, mas exercício solidário e sócio responsável dos direitos. 

3. A DesApropriAção pelos critérios De necessiDADe ou utiliDADe públicA, e Do 

interesse sociAl

Reportando-se à pesquisa das acadêmicas do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito, 
mencionada alhures, é importante destacar os critérios de justiça social encontrados nas desapropriações 
por necessidade, utilidade pública ou interesse social, e sua prévia indenização. Frise-se que são 
requisitos distintos dos da função social da propriedade. Enquanto a desapropriação por necessidade 

7 Em total oposição ao texto da constituição Imperial de 1824 (replicado pela republicana de 1891), que em seu artigo 
179 pregava: (...) É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude (...).

8 O que se entende como ‘ambiente humano e ecologicamente equilibrado’, a que os cidadãos têm direito, e que cabe 
ao Estado assegurar, tem a ver, fundamentalmente, com a proteção da natureza e recursos, o combate à poluição e 
disfunções ambientais e a melhoria da qualidade de vida (...) É nesse sentido que a Comunidade Europeia assinou a 
Convenção Relativa à Conservação da Vida Selvagem e do Meio Natural da Europa (...) Agora já podemos ver um 
direito de propriedade privada (...) transformado pela interacção que no seu interior se processou com o direito do 
ambiente. Sentença do Tribunal Judicial de Montemor-o-Velho, datada de 31 de maio de 1990 (CANOTILHO, 2001).
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ou utilidade pública e interesse social é medida compulsória inserida nas políticas públicas que visam 
desconstituir a propriedade privada em prol da coletividade ou do próprio interesse Estatal, a perda 
da propriedade em razão do não exercício de sua função social é de cunho sancionatório (desta trata 
o próximo tópico). 

A rigor, a necessidade ou utilidade pública se reveste da precisão do Estado em interferir na 
propriedade privada para fins de torná-la útil à coletividade, como, por exemplo: abertura de vias e 
avenidas, construção de estádios, teatros e museus. Estas são algumas situações previstas no vasto 
rol exemplificativo do artigo 5º, do Decreto Lei nº 3.365/41. Por seu turno, na desapropriação por 
interesse social o Estado pretende a propriedade alheia que serve para um propósito social, tais como: 
assentamentos de reforma agrária, construção de casas populares, obras de transposição de águas, 
dentre outras hipóteses capituladas no artigo 2º, da Lei nº 4.132/62 (MELLO, 2008).

Já a justiça social buscada na pesquisa vem pela compensação financeira da indenização, que 
deve ser prévia e em dinheiro (CF/88, artigo 5º, XXIV), fato nem sempre concretizável por diversos 
fatores: I – a divergência no método da avaliação do imóvel, e seu quantum indenizatório, geralmente 
correspondente ao valor venal do bem, sem contemplar o valor de mercado; II – a não contemplação 
dos valores agregados ao bem, sentimentais principalmente (bem de família, bem de herança, bem 
de doação e outros); III – a não regularização do imóvel perante às serventias cartorárias e; IV – a 
inexistência de um proprietário.

Destarte, não raramente, as verbas indenizatórias são consignadas judicialmente, paralisando-se 
o processo de desapropriação; fato ocorrido com inúmeras obras de mobilidade urbana para a Copa 
do Mundo, que deixaram de ser desapropriadas (vide tópico 5). 

4.  A DesApropriAção pelos critérios DA Função sociAl DA proprieDADe

Já no que se refere à perda da propriedade pelo incumprimento de sua função social, há que se 
distinguir o caráter sancionatório, do compulsório contido na modalidade convencional, até mesmo 
na forma como se realiza o pagamento das indenizações. 

A Constituição Federal reservou duas formas de interferir na propriedade privada que não 
está cumprindo sua função social; uma mais radical (artigo 243), porque relacionada com o crime e 
demais atitudes ilícitas9, outra mais cautelosa (artigo 182), porque decorrente, apenas, do desinteresse 
do proprietário em efetivar a função social de sua propriedade (aqui se cuida da segunda hipótese).

Aduz o artigo 182, § 4º da CF/88:
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano 
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado 
ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento (...)

O não cumprimento do que prescreve o artigo, sujeitará a parte a três medidas sucessivas:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;

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

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais 
e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

9 Propriedade destinada à plantação de Cannabis Sativa, ou utilizada para albergar trabalho análogo ao escravo, por 
exemplo.
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Observa-se que o legislador constituinte originário tinha em mente imprimir o caráter pedagógico 
pela inutilização ou desprezo da função social da propriedade, impondo ao seu titular medidas 
administrativas disciplinadoras, antes de chegar à via extrema da desapropriação.

Relevante também destacar que, nesta modalidade, o pagamento da indenização não se dá em 
dinheiro, como referido no inciso III, do § 4º, do artigo 182 da CF. Isto dá a exata medida sancionatória 
do modelo. 

A lei municipal específica, mencionada no § 4º, é o Plano Diretor das cidades. No caso de 
Fortaleza, é a Lei Complementar nº 09/2008, que complementa, precisamente, os termos da Lei Federal 
nº 10.257, de 2001, Estatuto da Cidade.

Observa-se que, nesta espécie de intervenção estatal, a desapropriação é o último recurso, 
porque o interesse do legislador é advertir o titular da propriedade, da importância do uso consciente 
e coletivo do imóvel, incluindo os requisitos de preservação ambiental, esculpidos no § 1º, do artigo 
1.228, do Código Civil.

Polêmica, por outro lado, é a natureza do que descreve o § 4º deste mesmo artigo:
O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa 
área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, 
e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados 
pelo juiz de interesse social e econômico relevante.      

Queda-se, a doutrina, na discussão da natureza jurídica deste enunciado. Seria uma modalidade 
atípica de usucapião (REALE, 2008) ou seria uma forma de desapropriação indireta (FARIAS; 
ROSENVALD, 2007)?

De um modo ou de outro, observa-se a empolgação do legislador nacional com a função social da 
propriedade, criando novos matizes de proteção e impondo exigências ao seu cumprimento inconteste.

5. As DesApropriAções implementADAs pArA As obrAs DA copA Do munDo em FortAlezA 

O ano de 2014 foi palco da realização do grande evento da Copa do Mundo no Brasil, tendo 
Fortaleza como uma das sedes. Para isso, cada governo estadual e municipal empenhou seu compromisso 
de solidariedade financeira, junto ao Governo Federal, para que as obras de mobilidade urbana e de 
infraestrutura fossem concretizadas. Hipotecadas as palavras do governador e do prefeito, tiveram 
início os atos administrativos. 

Em Fortaleza, além das obras no estádio Arena Castelão, foram preparadas seis intervenções 
urbanas: I - Terminal de passageiros do Cais do Porto; II - ampliação do Aeroporto Pinto Martins; 
III - alargamento da avenida Alberto Craveiro; IV - a construção de dois túneis na Via Expressa;  
V - a intermodalidade da linha sul do Metro com os BRT’s; VI - e a implantação do Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT), tudo orçado em mais de R$ 1,7 bilhões de reais, segundo dados colhidos no Portal da 
Transparência http://transparencia.gov.br/copa2014/home.seam.

A administração dos recursos e da execução das obras foi concentrada na Secretaria Especial 
da Copa – SECOPAFOR, criada especialmente para esse fim, com participação direta da Secretaria 
Municipal da Infrainstrutora – SEINFRA. No site oficial desta secretaria, http://www.fortaleza.ce.gov.
br/seinf/obras-de-mobilidade-urbana-copa-2014, estão descritas as obras, os valores e a quantidade de 
desapropriações executáveis: 361 no total.
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Entretanto, nem todas as obras foram concretizadas, conforme descreve o relatório do programa 
de visita guiada às obras da Copa, criado e organizado pelo Curso de Direito da Faculdade Farias 
Brito, denominado de ″Percursos Urbanos – Obras da Copa 2014″. Destaque-se do documento, como 
exemplo, as obras do VLT:

O VLT é uma das grandes obras estruturantes no conceito de mobilidade urbana em Fortaleza para 
a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014; mas ainda não foi sequer testado. Durante quase todo o 
percurso pode ser observado o VLT em suas estações, tendo os vagões estacionados na Estação 
Borges de Melo (...) o TÚNEL LONGITUDINAL sob a Via Expressa/Avenida Santos Dumont 
(Investimentos: R$ 18 milhões), intervenções urbanas na AVENIDA PADRE ANTÔNIO TOMAZ 
sob a VIA EXPRESSA (Desapropriação: 150 imóveis), dentre outras como na VIA EXPRESSA/
RAUL BARBOSA, com Empreendimentos (projetos, desapropriações e obras, Investimentos: 
R$ 145,27 milhões; Extensão: 7 km)   

Os problemas com a execução dessa obra em especial, que ainda se encontra inconclusa, 
começaram com a declaração de utilidade pública da área, pelo Decreto de Desapropriação nº 30.263/10. 
Desde então, a comunidade atingida denuncia a forma arbitrária como tudo se conduziu deixando 
clara sua indignação na Carta Aberta à sociedade cearense, ao Governo do Estado e à Presidência 
da República, publicada em 27/02/2012, pela qual a associação de moradores, representada pelo 
Movimento de Luta em Defesa da Moradia, manifestou-se, dentre outras coisas10:

A falta de diálogo, transparência e publicidade dos atos do poder público (...) teve início quando 
da publicação do Decreto de Desapropriação nº 30.263 de julho de 2010 que declarou de utilidade 
pública, para fins de desapropriação, área de 381.592, 87 m2 ao longo de 15,85 km. Desta 
área, 12,7 km correspondem às nossas casas. Isto fez com que se iniciasse uma intensa guerra 
psicológica demonstrando o profundo desacordo no que se refere ao próprio Plano Diretor de 
Fortaleza quando diz que a gestão da cidade será democrática, incorporando a participação dos 
diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução e acompanhamento, garantindo 
a participação popular e a descentralização das ações e processos de tomada de decisões públicas 
em assuntos de interesses sociais (...) O valor indenizatório será levado em conta apenas as 
benfeitorias, o que torna os valores pagos insuficientes para a aquisição de novas casas no 
mesmo bairro e em condições dignas de moradia. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o 
seu respectivo relatório (RIMA) não valoraram e nem apresentaram alternativas tecnológicas 
de engenharia para o VLT, como o Bus Rapid Transit (BRT) que será utilizado em outras 
cidades. Também não foram apresentadas alternativas locacionais de trajeto em outras vias ou 
caminhos para a obra de modo a não envolver remoções do nosso povo. Ignoraram-se também 
os pedidos formais de nossas comunidades para realização de mais Audiências Públicas sendo 
expedida a Licença de Instalação, pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA), em 
02 de setembro de 2011. Mesmo contando com ampla articulação entre a Defensoria Pública da 
União, Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará e Ministério Público Federal na defesa dos 
nossos direitos por via de ações judiciais; e da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, que 
proferiu parecer desfavorável ao VLT, prevaleceu o autoritarismo político. Isso demonstra o claro 
perfil de classe do judiciário e do governo brasileiro que não está a favor das causas populares. 
A proposta vastamente veiculada na imprensa e pelo Governo do Estado do Ceará situa o nosso 
novo local de moradia no José walter, área já limite de Fortaleza. Para muitas comunidades esta 
distância é de 14 km da atual moradia e em uma área onde já residem mil e duzentas (1.200) 
famílias que há dois anos esperam a construção de um conjunto habitacional. Esta proposta de 
remoção e assentamento em local distante é um abuso. A própria Lei Orgânica do Município de 
Fortaleza prevê a consulta obrigatória e acordo de pelo menos dois terços da população atingida, 
assegurando o reassentamento no mesmo bairro (art. 149, inc. I, b). Trata-se de um verdadeiro 
estado de ilegalidade (...) Por fim, o que se apresenta é a violação do direito humano à moradia para 
as nossas presentes e futuras gerações. Alertamos também para a questão dos nossos empregos, 
pois trabalhamos próximos da nossa moradia; e para a educação dos nossos filhos e filhas, que 
estudam no próprio bairro. Tudo isso em troca de uma obra de mobilidade urbana de discutível 
demanda que endividará os cofres públicos.

10 http://www.resistencialibertaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87:carta-das-comunidades-
do-trilho&catid=87:moradia-copa&Itemid=64 (acesso em 13/06/2015).
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Apesar do legítimo desabafo dos moradores, a questão central nesse processo de desapropriação 
incidiu na falta de regularização fundiária e na discussão sobre a legitimidade desses possuidores serem 
indenizados, levando-se em conta que são imóveis de ocupação ilegal ou, ainda nos casos de posse de 
boa-fé, são imóveis desprovidos de regularização cartorária. Portanto, seus moradores (constituídos 
por mais de 2.000 famílias) não eram os proprietários. Como a modalidade para essa desapropriação 
se lastra na necessidade ou utilidade pública e, portanto, não tem caráter sancionatório, a prévia e justa 
indenização tem que ser paga para que se complete o ato administrativo de transferência compulsória. 
Caso contrário, tornaria-se confisco.

Mas as obras foram iniciadas de qualquer modo, até pela pressão política da entidade FIFA e das 
autoridades brasileiras, pelos compromissos assumidos com a Lei Geral da Copa (Lei nº 12.663/12), 
verbi gratia, o que dispõe o artigo 22, sobre a responsabilidade civil da União pelos danos que causasse 
àquela entidade. Muitas famílias, então, começaram a ser notificadas da desapropriação sem menção ao 
pagamento prévio da indenização, fato que perdurou até a intervenção de um membro da Procuradoria 
Geral do Estado assumir a coordenação jurídica do processo.

6. o projeto “DesApropriAção urbAnA com promoção sociAl e humAnizAção“

Na tentativa de aplacar o sentimento de revolta dos desalojados, Germano Vieira da Silva, 
procurador do Estado do Ceará, encarregado de cuidar do processo administrativo de desapropriação 
das famílias ocupantes desses imóveis por onde passaria o VLT, uniu-se à Defensoria Pública do Estado 
e organizou mutirões para negociar os valores indenizatórios e a forma de pagamento. Engajado na 
missão de não falhar com o prazo que o Poder Executivo estadual tinha para cumprir com as obras, mas 
ao mesmo tempo, sensibilizado pelo sentimento de justiça social, encampou um projeto que sagrou-se 
vencedor, em 2014, na premiação anual do Instituto Innovare, assim descrito pelo próprio instituto11:

Trata-se de prática de Advocacia Pública desenvolvida em uma desapropriação urbana de larga 
escala, para obra de mobilidade urbana (VLT), cortando a Capital Fortaleza de norte a sul, com 
extensão de 13 km). A desapropriação atinge mais de 2000 famílias, a maior parte das quais 
residentes em áreas de grande concentração populacional e em regime de submoradia. A prática 
envolve o desenvolvimento de legislação estadual compatível com as dificuldades da situação 
encontrada, a saber: ausência de comprovação legal de domínio dos desapropriados; baixo 
valor dos imóveis atingidos; co-habitação; dificuldade de realocação da família desapropriada 
proximamente de onde residia. A prática envolve ainda a realização de mutirões de atendimento 
às comunidades, através de equipe multidisciplinar, na fase administrativa da desapropriação. 
Envolve ainda a conjugação do instituto da desapropriação com a promoção de política social 
de moradia. Democratização da desapropriação com a participação efetiva das comunidades 
atingidas, e estabelecimento de diálogo da Fazenda Pública expropriante com as entidades e 
organismos sociais representativos.

Desapropriação, no sentido etimológico da palavra, presume retirar a propriedade de alguém, 
que por obviedade tem que se enquadrar na condição de proprietário. Ocorre que, pela legislação 
brasileira, para ser proprietário de bem imóvel, é indispensável o seu registro cartorário. Neste sentido, 
aduz o Código Civil:

11 http://www.premioinnovare.com.br/praticas/desapropriacao-urbana-com-promocao-social-e-humanizacao/ (acesso 
em 13/06/2015).
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Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no 
Registro de Imóveis.
§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono 
do imóvel.

Portanto, não é possível efetivar o pagamento às pessoas que não tenham a titularidade do domínio. 
O problema está é na dificuldade de pessoas de baixa renda e baixa escolaridade compreenderem tal 
exigência legal e, até mesmo, possuírem condições financeiras de efetivar tal regularização, o que, 
por muitas vezes, dissipam as forças do Estado em indenizar quem não é proprietário, e gera a revolta 
que se lê na Carta Aberta.

A discussão sobre a inconstitucionalidade dessa exigência não é nova, e perpassa pelo 
questionamento sobre o tratamento isonômico que a própria Constituição Federal confere às pessoas, 
e o real sentido de justiça social. Fábio konder Comparato (1997, pg.94), por exemplo, prega a ideia 
de que: 

Desde a fundação do constitucionalismo moderno, com a afirmação de que há direitos anteriores 
e superiores às leis positivas, a propriedade foi concebida como um instrumento de garantia 
da liberdade individual, contra a intrusão dos Poderes Públicos. As transformações do Estado 
contemporâneo deram à propriedade, porém, além dessa função, também a de servir como 
instrumento de realização da igualdade social e da solidariedade coletiva, perante os fracos e 
desamparados. Seria indesculpável anacronismo se a doutrina e a jurisprudência hodiernas não 
levassem em consideração essa transformação histórica, para adaptar o velho instituto às suas 
novas finalidades (...) Se a propriedade privada era reconhecida como garantia última da liberdade 
individual, tornava-se inevitável sustentar que a ordem jurídica deveria proteger não apenas os 
atuais, mas também os futuros e potenciais proprietários.

Infere-se que mesmo aqueles que se apresentam na condição de meros detentores, ocupantes, 
ou possuidores, na qualidade de potenciais proprietários (já que podem usucapir tais bens), têm direito 
à indenização em caso de desapropriação, por ser lídimo sentimento de justiça social.

Nessa perspectiva, Germano Vieira da Silva conseguiu convencer seus pares da PGE a apresentar 
um Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, que culminou na Lei nº 15.056/11, que dentre outras 
soluções para viabilizar a desapropriação, permitiu o pagamento da verba indenizatória à comunidade 
do trilho, mesmo aos que não se apresentassem com o registro de propriedade. Destaque-se:   

Art. 1º Fica o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria da Infraestrutura, autorizado a 
executar programa de apoio ao trabalho de desapropriação, indenização e remoção das famílias 
abrangidas pelo Projeto denominado VLT Parangaba/Mucuripe, nos termos definidos nesta Lei.

(...)

Art. 5º Em relação ao que seja exclusivamente posseiro na forma da legislação civil, e que 
conte com, pelo menos, 12 (doze) meses de posse contínua e moradia no imóvel, devidamente 
comprovadas, anteriores à data da publicação desta Lei, e sendo o imóvel residencial ou misto 
avaliado em até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), inclusive, considerando para essa avaliação 
unicamente as benfeitorias, receberá o posseiro a indenização correspondente e uma unidade 
residencial, a ser viabilizada pelo Poder Executivo através do Programa Minha Casa Minha 
Vida - PMCMV, da Caixa Econômica Federal, ou de outro financiamento, em local definido pela 
Secretaria da Infraestrutura.
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Parágrafo único. As prestações da unidade residencial referida neste artigo serão custeadas pelo 
Estado do Ceará, que fica autorizado a assumir essa obrigação no instrumento contratual entre 
a instituição financiadora e o beneficiário, ou por outro meio jurídico necessário ou adequado à 
obrigação.

(...)

Art. 7º O inquilino ou o simples ocupante, desde que resida, há, pelo menos, 12 (doze) meses 
contínuos, anteriores à publicação desta Lei, em parte de imóvel considerada como parte autônoma, 
receberá exclusivamente uma unidade residencial, a ser viabilizada pelo Poder Executivo através 
do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, da Caixa Econômica Federal, ou de outro 
financiamento, em local definido pela Secretaria da Infraestrutura, cabendo ao inquilino ou 
ocupante beneficiário, na hipótese deste artigo, o custeio das prestações da unidade residencial, 
até a sua inteira quitação.

Vê-se, pois, que o governo cedeu às pressões populares, mas, sobretudo, encontrou em Germano 
Vieira da Silva, bem como, nos demais procuradores do Estado, articuladores com boa vontade de 
empregar seus esforços pessoais na solução alternativa de conflitos, na promoção da, hoje, inafastável 
justiça social, com a valorização dos instrumentos de função social da propriedade, nesta que é a 
tormentosa questão de direito de propriedade.

7. conclusão

É chegada a hora dos homens públicos, sobretudo, daqueles que atuam próximos do Direito, 
como no caso do indigitado procurador, reconhecerem a nova face que se apresenta para propriedade, 
seu papel como vetor de utilidade social. Isso implica lançar mão de todos os recursos para solucionar 
conflitos relacionados à posse e propriedade. E no campo legislativo, relativizar certas burocracias em 
nome da pacificação social e igualdade de tratamento, porque com isso ganha a sociedade, sem gerar 
perda de prestígio da propriedade, que continua ser um direito universal, valorado e valioso para o 
Estado Democrático de Direito.

E no caso das indenizações, torná-las mais próximas da realidade mercadológica, levando em 
consideração os fatores humanos agregados. Não é mais possível efetivar pagamento de verba de 
desapropriação escudada somente em tabelas anacrônicas do valor venal do bem, porque se pessoas 
serão deslocadas de suas vidas, de suas convivências de bairro, do seu eixo de relacionamento social 
e de trabalho, precisam ser recompensadas por isso, na mais elevada estima que o dinheiro possa ser 
empregado, se é que isso é possível. A sensibilidade da Procuradoria Geral do Estado neste processo 
é, realmente, digna de nota e honrarias.
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resumo: 

A cidade é constituída de duas dimensões a urbe, formada pelos elementos materiais que compõe a vida 
urbana e da Civita (polis), o sentido político, que sinaliza a forma gregária e garante a convivência no 
espaço público. Na história da cidade, o espaço público foi vivido de modo diferenciado e em todas 
as épocas, a rua é historicamente o espaço privilegiado das trocas, dos encontros e da pluralidade.  
O presente artigo tem como objetivo discutir os usos do espaço público a partir da relação dos citadinos 
na cidade, levando em consideração que a cidade é palco de encontro e desencontro entre os sujeitos 
que a compõe. Também é espaço de disputa e de conflitos. Nele se desdobram tanto as interações, as 
relações de poder normativo, bem como aqueles que vão se desenrolar na lógica do cotidiano. Tomando 
por base a cidade de Fortaleza-Ceará, esse artigo buscou compreender as formas de exclusão social 
do espaço público na cidade contemporânea.
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AbstrAct:

The city consists of two dimensions the metropolis, formed by the material elements that make up 
the urban life and Civita (polis) the political sense, which signals the gregarious manner and ensures 
coexistence in the public space. In the city’s history the public space was lived in different ways and 
at all times, the street is the historically privileged space of exchanges, meetings and plurality. This 
article aims to discuss the uses of public space from the list of city dwellers in the city, considering 
that the city is the scene of encounter and clash between subjects that compose it. It is also space of 
dispute and conflict. It unfold both interactions, the relationship of legislative power, as well as those 
that will unfold in everyday logic. Based on the city of Fortaleza-Ceará, this paper aims to understand 
the forms of social exclusion of the public space in the contemporary city.
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1. introDução

A pesquisa sobre o urbano é uma tarefa de reflexão complexa, que está aliada as dimensões 
históricas, sociais, urbanística, antropológicas, além de outras conexões possíveis, como a Semiologia, 
o Direito, a Arquitetura, a Arte etc. Desse modo, o ato de realizar uma pesquisa no espaço urbano está 
diretamente relacionada à noção de cidade carregada pelo pesquisador. O que convencionalmente 
chamamos de “recorte” do objeto, articula-se à própria perspectiva que o pesquisador constrói 
metodológica e teoricamente sobre a cidade. 

Se percebermos a cidade apenas como um aglomerado de construções, vias, corredores de 
serviços, o método adequado será o estudo técnico e seus métodos de análise, dados estatísticos, 
construção de gráficos etc. Assim, o pesquisador encontra a cidade que ele construiu na sua percepção 
imaginária. É o enfoque que este faz que dá o sentido ao estudo realizado. 

Compartilhamos com o pensamento de De Certeau (1996), quando diz que a cidade é composta 
de uma pluralidade de “ações táticas” diluídas em práticas cotidianas. Ações simples, como caminhar, 
encontrar, circular estão interligadas à dimensão do urbano, práticas que tornam a cidade o lugar por 
excelência da diversidade, do improvável e do impreciso. Lefebvre (2008), na mesma direção vai 
chamar de a “cidade produzida”, isto é, como produto humano, a cidade é uma obra. Se o ponto de 
partida da cidade moderna é a industrialização, a cidade preexiste a indústria e está ligada à produção 
de cada tempo histórico. 

Antes do capitalismo, com a burguesia especificamente industrial, diz Lefebvre (2008), a cidade 
já é uma poderosa realidade. Desse modo, a noção de urbe e polis é adequado para a sua própria 
definição, como um composto de dimensões socioculturais, um estilo de vida urbano, que comumente 
vai se distinguir do rural. O espaço de circulação de riquezas, do mercado, da aglutinação. A polis, 
por usa vez, é a dimensão política, o lugar do cidadão, a cidade-Estado que significou a centralidade 
do poder e a racionalidade da lei, que é impessoal e abstrata. O sentido próprio do espaço público é a 
ágora, como o lugar de aglutinação e da decisão política.   

A presente reflexão tem como objetivo discutir a noção de uso do espaço púbico a partir da 
relação dos citadinos na cidade, levando em consideração que a cidade é palco de encontro e desencontro 
entre os sujeitos que o compõe. Também é espaço de disputa e de conflitos. Nele se desdobram tanto 
as interações, as relações de poder jurídicos e normativos, bem como aqueles que vão se desenrolar 
na lógica do cotidiano. 

Há muitas cidades dentro de uma cidade, mundos que se intercruzam e se chocam, frutos da 
desigualdade social e das realidades produzidas pela dialética própria do sistema produtivo. Veremos 
que as desigualdades reverberam nas práticas do espaço e nas formas de exclusão, mas também nas 
resistências.  

Nesse trabalho, a categoria de resistência será tratada a partir de De Certeau (1996), formada 
pelas táticas que golpeiam as estratégias, isto é, desfaze o que está posto, normatizado e disciplinado 
e encontra um modo inventivo, criativo de ocupar o espaço público e garantir o direito à cidade.
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2. o espAço público nA históriA DA ciDADe

Os citadinos constroem significados, tecem relações a partir de suas vivências nos espaços da 
urbe. A ocupação das ruas possui as marcas da história e da significação do espaço público, que se 
confunde com a própria vida do cidadão na esfera pública e sua diferenciação com a dimensão privada 
da vida, assim como a intercessão entre esses dois espaços. A história das cidades traz em seu bojo as 
diferentes formas de ocupação pública. É nesse fio condutor da história que veremos as transformações.  

A rua, a praça, o poço e o paço municipal eram no mundo antigo o espaço de excelência dos 
encontros. O espaço público nas cidades antigas, onde a Atenas é o referencial típico de vida urbana, 
era um misto de atividades políticas, como a participação em conselhos e tribunais, de arte dramática, 
que exigia do cidadão ateniense uma constante atenção e participação (MUMFORD,1998). 

Em Roma, o fórum, o mercado e o templo estavam misturados ao burburinho do vai e vem dos 
citadinos e o espaço público era, por assim dizer, o lugar do cidadão. Da cidadania, a possibilidade de 
participação política, estavam excluídos as mulheres e os escravos.  

Hannah Arendt (2003), filósofa que desenvolveu reflexão acerca da condição humana, o labor, 
a ação e práxis, tomando por referência a política grega, acrescenta que a vida no espaço público se 
desdobra na ação e no discurso. O espaço público é o espaço da fala política. Para autora, é através da 
fala uns com os outros que os homens demonstram quem são, revelam ativamente suas identidades 
pessoais e singulares. No contrário, quando não há fala e o silêncio e a passividade predominam, 
pode-se ocultar quem é. 

Se na cidade antiga as esferas pública e privada sinalizavam as diferenças entre a vida política 
e a vida em família, a idade média, com o declínio da concepção antropológica da filosofia, ascensão 
do paradigma teocêntrico significou um modo novo de compreender a vida no espaço público, como 
explicita Lewis Mumford: 

A agonia foi um processo lento e, no meio da decadência urbana, brotava uma nova vida, como 
as sementes brotam no lixo, num monturo de fermentação. A nova visão religiosa que tornava 
possível essa vida dava um valor positivo a todas as ligações e derrotas que os povos romanos 
tinham experimentados: convertia a doença física em espiritual, a pressão da fome num ato 
voluntário de jejum, a perda dos bens materiais em maiores perspectivas de salvação (...) A Roma 
cristão encontrou uma nova capital, a cidade celestial; e um novo laço cívico, a comunhão dos 
santos. (MUMFORD, 1998, p. 267).

Desse modo, o sentido de interiorização ética separando-a da vida política trouxe a consequente 
desvalorização do espaço público como encontro e produção de saber filosófico e poder político, que 
passou a comandar de dentro dos mosteiros e palácios. 

O declínio da rua como espaço de exercício da atividade política cedeu lugar para os pobres 
e “malditos” e esse era considerado o seu lugar natural. Na Idade Média, a presença de mendigos e 
populares nas ruas são as expressões de uma cidade singular na qual a praça pública encena a inversão, 
é o espaço que abriga mágicos, vendedores, ciganos, mendigos e miseráveis.  
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Na arte, os mendigos e miseráveis foram retratados por Rembrant, J. Collot, descritos por Victor 
Hugo e Souval, pontuando o imaginário medieval, tendo um significado quase místico. Os pobres da 
Idade Média, mesmo sendo desfilhados, vivendo na penúria e sem nenhum direito social, à aceitação 
de miseráveis e mendigos na cidade incorporam o ethos cristão da pobreza: a riqueza como miséria 
e miséria como riqueza.

No lastro do medievalismo, Mumford (1998) aborda a experiência da vida urbana, que era 
reduzida à vida doméstica. As famílias eram abertas e incorporavam os aprendizes, trabalhadores das 
oficinas das corporações.  

Havia na arquitetura das casas uma divisão que sinalizava uma hierarquia entre o mestre, a sua 
família e os aprendizes, que se agregavam ao espaço privado. 

No renascimento, no século XVI uma nova experiência urbana vai se desenhar em várias cidades 
da Europa com o fortalecimento do mercado, como diz Rolnik (2001), o ar da cidade se libertou quando 
a emergente burguesia comercial passou a vender e a comprar. 

Em cidades como Napoles, Florença ou Veneza fluíam camponeses das províncias vizinhas 
atraídos pelas ‘artes’ de lã e da seda, pelas obras públicas da cidade, pelos serviços nas casas 
ricas, ou simplesmente por uma vaga de servidor ou mendigo (Rolnik, 2001 p. 30).

O fortalecimento que vinha dos burgos libertou os servos do regime de servidão, não mais os 
vinculando a exploração do trabalho agrário, mas engendrou outras formas de dominação econômica 
relegando o moderno trabalhador assalariado a outras formas de exclusão na cidade, a segregação 
social urbana. 

3. moDerniDADe e exclusão nA ciDADe 

O colapso do medievalismo foi inevitável e a ascensão da burguesia nos séculos XVII e 
XVIII separou os espaços, tentando discipliná-los. A ocupação do espaço público pelos burgueses 
se tornou proeminente durante os séculos XVIII e XIX. Nesse período, o sentido de público estava 
relacionado ao “cosmopolitismo”. O que fazia um burguês cosmopolita era o fato de se movimentar 
despreocupadamente em meio às adversidades. O cosmopolita está à vontade em situações que não 
são familiares, é um homem público por excelência (SENNETT, 2001). 

Para Sennett (2001), a vida no espaço público, porém, requeria um comportamento adequado 
dos cidadãos, exigia padrões de “civilidade”. Nesse sentido, a relação entre público e privado se 
estabelece como fronteira tênue. Nela estão duas naturezas humanas, uma natural, desenvolvida pela 
família e outra social que se dá no espaço público. A linha divisória entre a vida privada e a vida 
pública constituía essencialmente um terreno onde as exigências de civilidade – encarnadas pelo 
comportamento público, cosmopolita – eram confrontadas com as exigências da natureza – encarnadas 
pela família. Os cidadãos viam conflito entre essas exigências; e a complexidade dessa visão residia 
no fato de que se recusavam a preferir uma em detrimento da outra, mantendo ambas em estado de 
equilíbrio. (SENNETT, 2001, p. 33).
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As formas de exclusão no mundo moderno foram desenhadas na própria estrutura das cidades, 
que passaram a segregar e hierarquizar os espaços. O trabalho foi definidor do lugar do cidadão na 
sociedade, isto é, aquele que não trabalhava e não se incluía nos setores produtivos também não tinha 
direito ao usufruto do espaço público.  

Os mendigos foram afastados das ruas, e para eles, são criados os abrigos e manicômios.  
Os esforços dos arquitetos, dos médicos e sanitaristas da época foram mobilizados para a tentativa de 
disciplinamento e a higienização do espaço e do corpo. Como diz Geremek (1995, p. 28).

Na metade do século XVII, a monarquia francesa adota contra os vagabundos severas medidas, 
que incluem a repressão policial e a grande reclusão dos pobres no Hôpital General, o asilo 
central onde seriam colocados todos os mendigos e vagabundos de Paris; a solução devia ser 
logo aplicada em outras cidades da França.

A prática de reclusão dos mendigos e miseráveis do espaço público ganha legitimação no 
movimento de sanitaristas a partir do século XVIII, quando reformadores sociais e utopistas embebidos 
da sede de saber precisar as características daquele tempo. É preciso ver o que acontece por trás das 
fachadas decadentes, dentro dos casarões promíscuos, nos pátios e arrabaldes de onde advinha a 
“doença” física e moral (SANTOS, 1998).

À medida que as cidades cresciam nos séculos XVIII e XIX, foram construídos espaços de 
sociabilidade pública, parques, lugares de passeios, cafés, teatros, que foram abertos à utilização da 
burguesia em ascensão, assim como às elites, antes confinada nos salões aristocráticos, que puderam, 
então, usufruir os espaços públicos da cidade. Essas classes encontraram aqueles que já viviam pelas 
ruas: mendigos, pobres, loucos (MAGNANI, 2003). 

O contato com a pobreza produziu na burguesia emergente um estranhamento, isto é, as 
diferenças entre as classes sociais podiam ser notadas principalmente no comportamento, na maneira 
de se vestir. Os “manuais” de bom comportamento já salientavam como devia ser o relacionamento 
com os estranhos. Manter distanciamento e cuidado eram os conselhos ouvidos pelos filhos. 

O estilo de vestimentas fazia a demarcação das fronteiras sociais. Essas deveriam estar 
condizentes com o espaço. Havia uma distinção social através das roupas usadas em público:

O tipo de trabalho poderia ser lido a partir de roupas específicas adotadas pelos ofícios, bem 
como reconheceria o status de um trabalhador dando-lhe uma olhada rápida em certas fitas e 
botões que usava [...] os ocupantes das posições superiores da sociedade apareciam na rua em 
trajes que não apenas os distinguiam das ordens inferiores, como também dominavam a rua 
(SENNET, 2001, p. 89).

4. o público e o privADo, Dimensões DA exclusão nA moDernA FortAlezA

Em Fortaleza, o processo de modernização e, consequentemente, de disciplinamento da pobreza 
não foi diferente de outras cidades brasileiras.  A caracterização do espaço urbano do modo como se vê 
hoje, assim como o modo como as diferentes classes sociais ocupam os espaços, inclusive os moradores 
de rua, tem sua gênese no século XIX. Os frequentes períodos de seca vividos nesse período foram 
influenciadores de uma dinâmica urbana própria. 
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A seca trouxe milhares de pessoas para a “cidade grande”, influenciando a formação de bairros 
periféricos, como também na utilização do espaço público por moradores de rua e mendigos que, 
desenraizados de seu lugar de origem, perambulavam à procura de novo lugar para viver.

Fortaleza, cidade moderna no século XIX, absorveu os reflexos das mudanças ocorridas na 
Europa, principalmente, as realizadas na França entre os séculos XVIII e XIX. Era o tempo da Belle 
Époque, quando os modismos se exibiam e os intelectuais podiam se encontrar em praça pública, numa 
efervescência de ideias e acontecimentos.

O crescimento das cidades necessitou, por parte dos poderes públicos, de um controle social das 
massas que “invadiam” os espaços da cidade. Nesse sentido, vários mecanismos de disciplinamento e 
exclusão da pobreza na cidade foram postos em prática, assim como em cidades europeias. A reforma 
urbana idealizada por Adolfo Herbster em 1875, que alinhou ruas e casas, num rígido código de postura, 
disciplinou não somente os espaços, mas também o comportamento social dos moradores da cidade. 

Para tanto, o poder público impôs o padrão civilizatório europeu em forma de lei, instaurando, 
assim, um novo modelo de cidade moderna. Os principais deveres dos cidadãos estavam relacionados a 
sua postura dentro de casa e ao uso do espaço público. A ideia disseminada era de que a “boa conduta” 
dentro da casa tinha um grande papel na obra civilizatória. A concepção de que é em casa onde os 
costumes são gestados. 

Durante todo o século XIX, a marca da urbanização em Fortaleza foi caracterizada pelo 
aformoseamento das residências, ruas e praças. Como diz Pontes (2001), a reforma tentou imitar o 
projeto implementado pelo barão de Haussmann na França, estabelecendo o alargamento de ruas e 
avenidas, estendendo o traçado em xadrez até os subúrbios. A intenção do projeto urbanístico, além 
de embelezar e alinhar a cidade, também tinha o intuito de coibir possíveis conflitos, já que o traçado 
em paralelo permitia uma visão dos acontecimentos nas ruas. 

A reforma urbanística do século XIX também ensejava preparar a cidade para o desenvolvimento 
econômico, que nesse período estava em ascensão, como o crescimento da exportação do algodão 
para o mercado externo. Obras como a melhoria do porto e a construção da ferrovia Fortaleza-Baturité 
estão entre os principais feitos. (PONTES, 2001). 

Na esteira daquele contexto de crescimento econômico-urbano, a estrutura social da Cidade sofreu 
importantes modificações com a emergência de novos grupos dominantes, a constituição de camadas 
médias influentes compostas em razão da proliferação de profissionais liberais, além do surgimento de 
um contingente de trabalhadores pobres – ativos ou em disponibilidades – configurando-se, assim, a 
formação de um mercado de trabalho urbano em Fortaleza.  (PONTES, 2001, p.24)  

O crescimento econômico, aliado ao fenômeno da seca que provocou a chegada de milhares 
de retirantes, propiciou um redesenho da cidade. É nesse contexto que nasce também o medo da 
multidão, da pobreza e dos “desvios morais”. A classe abastada deveria manter-se distante dos pobres 
e dos diferentes. 
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A situação de pobreza e seca em que viviam os sertões cearenses durante os anos de 1877-1879 
fez com que a cidade fosse “invadida” por retirantes e mendigos. A esses foi implementada uma política 
de isolamento, impedindo que eles chegassem à cidade.  Foram criados abarracamentos localizados 
nos subúrbios da cidade (NEVES, 2002). Esses lugares tinham a intenção de manter os miseráveis que 
chegavam o mais distante possível do perímetro central. Os diversos registros históricos citados por 
Neves (2002) contam a situação dos abarracamentos, e revelam que se tratavam de lugares insalubres, 
com casebres e barracos, sem energia elétrica, água potável e condições de higiene.

O lugar dos pobres em Fortaleza do século XIX era bem definido. A ideia de que a pobreza era 
insalubre à cidade fez com que a nova planta de 1875 criasse o perímetro central e os subúrbios, sendo 
os subúrbios o lugar “natural” dos pobres e dos retirantes que chegavam durante os períodos de seca. 
Essa ideia da criação de um perímetro central e os subúrbios povoados ou arrabaldes ganhou força 
institucional e caberia aos poderes públicos cristalizar a ideia de que eram os subúrbios os principais 
espaços de acúmulo de dejetos e “vícios nocivos à sociedade” (VIEIRA, 2002).

Foi durante os períodos de seca que a cidade presenciou um grande número de miseráveis nas 
ruas. Neves (2002) ressalta que, no ano de 1900, a situação dos miseráveis na cidade era bastante 
crítica. Tratava-se de uma multidão de pedintes andrajosos, a perambular pelas casas e praças, em busca 
de ajuda, de esmolas e alimentos, que davam aos moradores uma sensação de uma cidade ocupada. 

Assim como os abarracamentos, um outro mecanismo emblemático de contenção espacial da 
miséria, principalmente dos retirantes que chegavam durante os períodos de seca, foram os campos de 
concentração, criados no início do século XX. Os campos de concentração eram espaços de isolamento 
localizados fora do perímetro urbano em vários pontos do interior do Ceará, que barravam a entrada 
de migrantes nas cidades. Nesses lugares, os retirantes trabalhavam em frentes de serviços, que, além 
de manter os retirantes no campo, longe da cidade, também lhes garantia um mínimo de condições de 
sobrevivência com doações de comida e remédios. 

Na cidade, a ordem era garantida pelos abarracamentos, mas outros mecanismos “eficazes” de 
ordenação da pobreza foram implantados, como as instituições correcionais, os asilos, as hospedarias, 
entre eles, o asilo de alienados São Vicente de Paulo, a Casa de Pobres e os leprosários. Havia o 
aprisionamento de mendigos e loucos que perambulavam pelos espaços públicos de Fortaleza.

Os loucos que perambulavam causam incomodo por não se adequar aos padrões de normalidades 
estabelecidos, especificamente para eles foi criado o asilo de alienados São Vicente de Paulo localizado 
na Arroches, onde hoje se localiza o bairro Parangaba. Pontes (2001) ressalta os discursos médicos 
e políticos locais justificando a necessidade de uma instituição asilar na cidade. As justificativas são: 
“o equacionamento do problema de loucos no espaço urbano; [...] retirar os dementes do seio das 
famílias e livrá-los da associação com o crime [...] A inadequação clínico-espacial da Santa Casa de 
Misericórdia no tratamento de doentes mentais” (PONTES, 2001, p. 98). 

O discurso implementado pelos poderes públicos e pela elite de Fortaleza do século XIX tentava 
mostrar que a “caça” aos mendigos e loucos era um ato benemérito de caridade cristã. O discurso da 
recém-burguesia industrial, que engajava os retirantes nas primeiras fábricas que se instalaram em 
Fortaleza, tinha a conotação do trabalho como função disciplinadora de contenção dos pobres em seus 
“espaços naturais” – os subúrbios da cidade.
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5. A ciDADe, A exclusão e o consumo em FortAlezA 

O crescimento populacional de Fortaleza aconteceu a partir das décadas de 1950. É a partir desse 
período que se dá o desenvolvimento industrial e comercial da cidade. O crescimento populacional e 
econômico conferiu à Fortaleza o status de cidade moderna, mas também acelerou o aumento da pobreza 
e das zonas periféricas. Foi nesse período que surgiram os grandes núcleos favelados existentes até hoje, 
como o Lagamar, o Pirambu, a favela Verdes Mares, posteriormente, o bairro do Dendê, entre outros.

O Centro da Cidade, aos poucos, foi se transformando em espaço comercial, iniciando-se um 
processo de “expulsão” de sua população residente, que vai ocupando os bairros. Foi então que o Centro 
passou a ter significativa importância para a cidade. Lá estavam agregadas as atividades comerciais, 
administrativas e financeiras. Era o endereço das principais lojas, os maiores bancos, vários escritórios 
de advocacia, de contabilidade, consultórios médicos. 

A partir da década de 1980, o Centro iniciou um processo lento de modificação em sua estrutura 
e em sua paisagem. Essa mudança está intimamente ligada às mudanças ocorridas na cidade como um 
todo. A descentralização das atividades comerciais proporcionou ao Centro uma nova configuração. 

Com um movimento de expansão que durou quase 30 anos, a cidade que vemos hoje é uma 
metrópole multifuncional e descentralizada com atividades comerciais em diversos de seus bairros. 
O refluxo de atividades na área central, ressaltado por alguns setores como um paulatino processo 
de decadência, coincide com a presença, cada vez mais intensa, de atores “banidos” da sociabilidade 
“oficial”. 

Foi a partir da década de oitenta que novos personagens entram em cena no uso do espaço 
público: movimentos sociais, meninos de rua, gangues e galeras, subempregados, desempregados. 
Intricados na relação do novo versus velho, hoje, como na Idade Média e na cidade moderna, à revelia 
do controle urbano, os moradores de rua, mendigos, prostitutas e outros atores sociais continuam 
ocupando ruas, becos, praças, marquises, estações de metrô etc. São considerados delinquentes dos 
espaços, porque teimam em utilizar o espaço que não foi destinado a eles e estão sempre a “assombrar” 
os outros moradores da cidade com a sua presença sempre insólita. 

Em meio a mudanças espaciais, econômicas e socioculturais, uma nova paisagem urbana se 
configura de modo bem distinto da cidade moderna. Caracterizando-se pela aceleração do tempo por 
uma nova lógica de produção industrial e apropriação cultural. A cidade “pós-moderna” surge num 
processo social de construção de novos referenciais.

A imagem se corporifica na cidade pós-moderna, a imagem é tudo. A aquisição de uma imagem 
(por meio de um sistema de signos com roupas de griffe, carro da moda, entre outros) torna-se elemento 
singularmente importante. “Dada à capacidade de produzir imagens como mercadorias mais ou menos 
à vontade, é factível que acumulação se processe, ao menos em parte, com base na pura produção e 
venda da imagem”. (HARVEy, 1992, p. 260).

Na mesma direção, Lefebvre (2008) reflete afirmando que o fetiche da relação formal ‘significante 
e significado’ fez surgir uma ideologia do consumo de signos. É a imagem que corporifica a cidade 
pós-moderna é a exacerbação do consumo. Não são somente mercadorias que são consumidas, mas 
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o espaço torna-se produto, “um nexo fictício, uma imagem que uma larga faixa da população pode 
comprar, um panorama onírico de consumo visual” (ZUkIN, 2000, p. 82).

Os espaços modernos não foram extintos, mas estão sendo resignificados.  As regiões central e 
histórica das cidades antes degradadas está passando por processos de requalificação e transformadas em 
espaços liminares (ZUKIM, 2000). Os espaços “liminares” resignificam os usos modernos, misturando 
funções e histórias, lugares lucrativos com não lucrativos, casa com espaço de trabalho, dificultando 
o esforço de “identidade espacial”, comum nas cidades modernas.

Diante de tantas transformações ocorridas na cidade, que lugar tem os atores sociais considerados 
excluídos? Especificamente, qual o lugar dos moradores de rua? O lugar dos pobres foi (e ainda 
continua sendo) determinado pelo poder instituído, ao sabor dos planejadores urbanos ou do mercado 
imobiliário, mas a transgressão dos espaços da cidade é algo recorrente, seja na cidade antiga, moderna 
ou pós-moderna. 

Os pobres estão na cidade, cruzam os seus diversos espaços, desfazendo fronteiras estabelecidas. 
Como nos coloca Ferrara (1998), os usuários são capazes de ir além de um “juízo perceptivo”, e por 
isso capazes de transgredir os espaços de uma representação. Cotidianamente, realizam inferências, 
escrevendo um texto sobre a cidade, um texto não verbal.

À revelia dos mecanismos que barram a presença dos pobres e miseráveis considerados 
diferentes, eles continuam ocupando os lugares que não foram destinados para eles. Vêm de lugares 
longínquos, tomam ônibus, trem, caminham a pé, cruzam por vários territórios, até chegar ao seu 
destino: praias, nos arredores de shoppings, bairros nobres, entre outros. O caráter dinâmico do espaço 
público promove o inevitável encontro entre os vários atores sociais. Realidades superpostas, mas o 
reverso do instituído como bonito, normal, limpo etc. está fragmentado na própria cidade, nos seus 
diversos lugares: nas praças, nos sinais de trânsito, nos prédios abandonados, nas ruas, entre outros.
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resumo:

O trabalho objetiva discutir a produção de discursos sobre planejamento educacional, paternalismo e 
troca de favores, no Ceará de 1963 a 1970. Para tanto, analisamos discursos produzidos sobre o Plano 
de Metas Governamentais (PLAMEG) e correspondências pessoais caracterizadas por solicitações 
da esfera da educação destinadas ao político Virgílio Távora, durante a época em que exerceu a 
função de Deputado federal. A documentação pesquisada é constitutiva do fundo documental Virgílio 
Távora que compõe o acervo do Arquivo Público do Ceará. No trabalho de investigação das fontes 
documentais, abordamos as tensões sociais existentes entre ações de planejamento da educação, 
paternalismo e clientelismo no Ceará durante o corte temporal desta pesquisa.

pAlAvrAs-chAve: 

Planejamento Governamental. Paternalismo. Educação. 

AbstrAct:

The work discusses the production of discourses on educational planning, paternalism and exchange 
of favors, in the Ceará of 1963 to 1970. For this purpose, we analyze speeches made on the Plan 
of Government Goals – Plano de Metas Governamentais (PLAMEG) and personal correspondence 
characterized by the education sphere requests intended for political Virgílio Távora, during the time 
he held the federal Deputy function. The researched documentation is constitutive of the documentary 
background Virgílio Tavora that compose the Public Archives of the collection of Ceará. In the 
research work of documentary sources, we address existing social tensions between action planning 
education, paternalism and clientelism in Ceará during the time cut of this research.

KeyworDs: 

Governmental Planning. Paternalism. Education.

1. introDução

Neste artigo, analisaremos os discursos construídos sobre planejamento governamental, 
paternalismo e educação no Ceará, durante o período de 1963 a 1970. De tal modo, utilizamos 
prioritariamente – como suporte para o estudo em foco – documentos institucionais sobre gestão 
pública ao lado de correspondências pessoais dirigidas ao político Virgílio Távora. O referido material 
de pesquisa compõe o acervo do Arquivo Público do Ceará.
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A partir do recorte temporal anteriormente mencionado, focalizaremos as estratégias discursivas 
de legitimação do Plano de Metas Governamentais (PLAMEG) – documento elaborado na gestão do 
governo Virgílio Távora (1963-1966). De tal modo, buscaremos, na análise, problematizar as relações 
existentes entre gestão pública e campo educacional. O PLAMEG foi o primeiro plano de governo 
do Estado do Ceará que teve a preocupação de sistematizar e traçar metas para o desenvolvimento 
econômico-social do Estado

Durante o governo de Virgílio Távora, a sedimentação técnica e política do PLAMEG, explicitada 
pelo discurso governamental, por vezes, trazia críticas aos grupos sociais considerados tradicionais 
que compunham a política local: eram enfatizadas as práticas sociais atreladas a fins eleitorais, trocas 
recíprocas e a falta de materialização das propostas difundidas pelos referidos grupos. 

Em um trecho da experiência governamental voltada para planificar a administração pública, 
com base nos pressupostos governamentais do PLAMEG, percebemos críticas aos hábitos e costumes 
políticos clientelistas da sociedade cearense que também perpassavam o universo da educação.  
A documentação, de maneira enfática, pontuava que:

A verdade é esta mesmo, sem tirar nem pôr. E a luta contra a mentalidade estabelecida pela 
história, pelo hábito, pela praxe, pela tradição, é algo fantástico, que exige um esforço supremo, 
uma coragem total, que recomeça a cada dia, que se faz a cada instante, a cada hora, a cada 
minuto, nem sempre de maneira proveitosa para a comunidade e a administração. Menos, ainda, 
para os interesses do Governador e dos auxiliares. 
Em vésperas de eleição, todos os candidatos proclamam as suas “plataformas” e os seus “planos”, 
a serem executados, após a vitória nos pleitos.
Mas, na verdade, isso constitui mera formalidade.
O “plano” é um hábito político do candidato, tanto quanto os gastos com os eleitores, como os 
famosos currais municipais, distritais, ou suburbanos. Não toca, de resto, os nervos do cidadão 
comum, a sua sensibilidade, a sua esperança recôndita. 
Desculpem-nos, senhores, a insistência, mas pedimos que procurem perceber o impacto que 
representou àqueles hábitos ou vícios de formação, a novidade dos métodos instaurados pelo 
PLAMEG, provocadores de reações, em cadeia, que ainda persistem e certamente persistirão 
até o fim do nosso mandato4. 

O relato desqualifica as práticas políticas construídas no Ceará em governos anteriores ao de 
Virgílio. Tal perspectiva retoma o caráter de elemento “redentor” das problemáticas sociais, contido 
no PLAMEG, ao mesmo tempo em que procura romper com o quadro político vigente. O discurso 
apresentado afirma que, em períodos eleitorais, os candidatos – que representavam grupos políticos 
locais – possuíam projetos e propostas de governo, notadamente marcados pelo exclusivo objetivo de 
vencer as eleições para o executivo estadual.

De tal modo, para os candidatos, a apresentação do “plano” ou “promessa” de campanha 
era uma formalidade necessária no trabalho de manutenção dos votos, sem, de fato, ter o objetivo 
de dialogar e atender às necessidades do eleitor. Não havia, portanto, a intenção de concretizar as 
metas apresentadas, tratava-se de conservar os antigos “quintais” eleitorais em municípios do Estado. 
Desqualificar governos anteriores e negar o paternalismo era uma prática recorrente no discurso oficial. 
Por outro lado, a trajetória política de Virgílio Távora, sedimentada no apoio de grupos partidários 
locais, contrastava com o discurso oficial acima aludido: 

4 (APEC). Acervo Virgílio Távora. Série: Produção Intelectual. Subsérie: Palestras e entrevistas.  Fortaleza (1963-66). 
“Uma experiência de administração planificada”, pp. 4-5.
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Virgílio entrou na política levando um referencial nada desprezível: era o filho do doutor Manoel 
do Nascimento Fernandes Távora, líder político com atuação local e nacional, e sobrinho do 
marechal Juarez Távora, renomado líder tenentista. Virgílio dispunha ainda de uma vasta e 
notória parentela situada em cargos-chave da administração pública e de uma rede de amizades 
familiares, tecida ao longo das gerações. A família Távora representou, na trajetória de Virgílio, 
uma instância de poder, de reprodução da dominação política, utilizada por ele em grande parte 
das suas ações na política. (ALENCAR, 2006: 38) 

A tradição dos acordos e laços familiares incitou de forma significante a inserção de Virgílio 
nas esferas do poder governamental. Nas primeiras décadas do século passado, o personalismo esteve 
bastante presente nas relações sociais dos governos locais, contudo, determinados discursos oficiais, 
investigados neste trabalho, são marcados pela negação do personalismo na esfera pública.  Dessa 
forma, nos interessam as problemáticas envolvidas nessa contraposição: como se dá a produção de 
mecanismos de manutenção ou redefinição de práticas paternalistas a despeito do campo educacional? 
As trocas de favores assumiram feições diferenciadas? É possível identificar códigos de reciprocidade 
nos discursos enfocados?

2. plAnejAmento e combAte Ao clientelismo 

A construção histórica do poder público na sociedade brasileira é bastante relevante no que 
concerne problematizar as relações estabelecidas entre Estado e campo educacional. A análise da 
formação da esfera pública no Brasil assinala que:

O Estado não é uma ampliação do círculo familiar e, ainda menos, uma integração de certos 
agrupamentos, de certas vontades particularistas, de que a família é melhor exemplo. Não existe, 
entre o círculo familiar e o Estado, uma gradação, mas antes uma continuidade e até uma oposição. 
A indistinção fundamental entre as duas formas é prejuízo romântico que teve os seus adeptos 
mais entusiastas durante o século XIX. De acordo com esses doutrinadores, o Estado e as suas 
instituições descenderiam em linha reta, e por simples evolução, da família. A verdade, bem 
outra, é que pertencem a ordens diferentes em essência. Só pela transgressão da ordem doméstica 
e familiar é que nasce o Estado e que o simples indivíduo se faz cidadão, contribuinte, eleitor, 
elegível, recrutável e responsável, ante as leis da cidade. (HOLANDA, 1995: 141)

A formação do Estado no Brasil, durante os séculos XIX e XX, apresentou oposições, indistinções 
e entrelaçamentos acerca da ordem familiar. Por outro lado, a construção da noção de indivíduo na 
sociedade contemporânea é constituída, em parte, pela dimensão eleitoral. O eleitor é cobrado e 
impelido a cumprir normas e leis do Estado, no entanto, a tradição familiar, patriarcal brasileira, por 
meio do personalismo, construiu apropriações e redefinições referentes ao modo de se relacionar com o 
Estado. Convém observar que as práticas culturais aludidas – entremeadas pela esfera política e ordem 
familiar – muitas vezes, tiveram acentuada contribuição na gestação de uma sociedade permeada pelo 
paternalismo e troca de favores.

Por seu turno, o discurso governamental no Ceará, durante a década de 1960, assinalava a 
necessidade do planejamento das ações do executivo estadual, com a finalidade de garantir a execução 
dos anseios de desenvolvimento do Estado. Dentre esses anseios de desenvolvimento, estava o plano 
de extinguir as práticas eleitoreiras, traço da política local, extinção que deveria ocorrer a partir da 
intensificação de planos preestabelecidos e executados de forma sistemática. Entretanto, no que se refere 
aos embates enfrentados pelo poder público, sobre a execução do PLAMEG, Virgílio Távora formula:
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O homem comum do Nordeste, do Ceará, está terrivelmente acorrentado, em matéria 
político-partidária à chamada “promessa pessoal”, que lhe garanta um emprego público, um 
lugar de professora para a filha, uma vaga de coletor efetivo ou substitutivo para um filho, 
amigo ou parente; e, para ele próprio, as mais das vezes, um favor que os Senhores podem 
considerar o absurdo dos absurdos, mas, para o eleitor, a coisa mais natural do mundo, que é 
não pagar impostos, se o seu candidato ou partido chegarem ao poder... 

Encontramos um Ceará, sem desdouro para os nossos antecessores, que outra herança também 
não receberam, não apenas empobrecido, pelas condições naturais em que vegeta a sua economia, 
mas completamente desamparado de uma máquina administrativa eficiente e atuante.  Ser 
funcionário, insistimos, era uma “benesse” naquela situação política e moral em que vivíamos, 
fruto, aliás, de mentalidade passada. A um técnico competente sobrepunha-se, quase sempre, o 
“empistolado” político. A nomeação não era ditada pela necessidade pública, mas para solver 
dificuldades ocasionais, de grupos, de pessoas, sempre de correligionários5. 

O discurso oficial apresentava a “promessa pessoal” como um componente das relações sociais 
estabelecidas entre políticos e eleitores. Por este prisma, os mecanismos que envolviam os pedidos 
e concessões de emprego público traduziam acordos firmados em épocas eleitorais. Como aponta o 
texto acima (“um lugar de professora para a filha”), os intuitos de exercício do magistério também 
compunham o universo de negociação que constituía o percurso de inserção na esfera pública dos 
sujeitos que vivenciaram a época focalizada. 

É plausível imaginar que laços de amizade e parentesco delimitavam a troca de benefícios para 
aqueles eleitores que objetivavam entrar no setor público durante o período focalizado. O relato, há 
pouco citado, frisava que as referidas práticas e costumes estavam fundamentados na cultura e tradição 
do Nordeste e Ceará, e havia um interesse dos grupos políticos majoritários locais de perpetuar tal 
dinâmica social construída durante décadas e séculos. Nessa perspectiva, Virgílio Távora era apresentado 
como uma liderança política antagônica aos vícios do paternalismo.

3. pistolão e poDer público

Na ótica dos discursos do poder público no Ceará, em muitos momentos pactos eleitorais 
delineavam o campo educacional nos domínios governamentais. Esses eram elementos de entrave 
para o novo governo diante de suas pretensões de gestar um Estado “acima” dos tratos, querelas 
políticas, intervenções e ditames pessoais. Associava-se o atraso e a ineficiência administrativa do 
Estado especialmente à falta de critérios técnicos na definição do quadro funcional que iria trabalhar 
na máquina pública.

Considerava-se que as nomeações dos funcionários para ocupar os cargos públicos seguiam as 
primícias do “pistolão” que curiosamente tem sua etimologia do latim epistolam (carta), conforme o 
dicionário6: “Pistolão s.m. pessoa influente, que se empenha por conseguir alguma coisa para alguém, 
partido, empenho, carta de apresentação. Do lat. epistolam ‘carta, epistola’[...]”. Os “pistolões”, 
nas décadas de 1960 e 1970, como evidenciam as fontes desta pesquisa, eram acionados via cartas, 
bilhetes, de forma que o étimo estava longe de se perder. Inclusive, a expressão “pistolão” é recorrente 
no material investigado, não só nas correspondências apresentadas ao poder público, mas também 
no próprio discurso oficial, aliás, era uma expressão utilizada, de modo geral, no período da ditadura 
militar. O termo fazia alusão ao indivíduo mantenedor de poder que facilitava o diálogo, a resolução 
de problemas sociais e a concessão de benefícios na esfera pública. 

5 (APEC). Acervo Virgílio Távora. Série: Produção Intelectual. Subsérie: Palestras e entrevistas.  Fortaleza (1963-66). 
“Uma experiência de administração planificada”, p.5-6  

6 CUNHA, Antônio Geraldo. Dicionário etimológico da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lexikon. Editora Digital, 
2007.
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A despeito do campo de análise sugerido, o primeiro ano da gestão de Governo de Plácido 
Castelo (1967-1970) permite discutir a construção da imagem do pistolão no campo educacional. Nesse 
período Virgílio Távora assumiu a função de deputado federal, atividade política que lhe colocou frente 
a frente com inúmeras reivindicações do setor da educação, marcado por práticas de apadrinhamento 
e troca de favores.

 Corroborando com tal assertiva a professora [nome] fez uma denúncia ao parlamentar cujo 
relato tratava da utilização de uma escola pública com fins privados mediante protecionismo político.  
Em sua reivindicação, a docente solicita apoio para solucionar o referido problema. Assim, enfatiza 
que Távora, ao assumir o governo do Estado durante o período de 1963 a 1966, pautou sua gestão pelo 
respeito ao funcionalismo público, justiça e valorização das capacidades técnicas dos profissionais 
da educação.

Entretanto, um trecho da carta da solicitante ao se referir a forma de resolver os problemas da 
educação no governo de Plácido Castelo, sucessor de Virgílio, assinalava que: “[...] objetivos positivos 
que beneficiaram a todos não se verificam sob o regime, o funcionalismo não se sente seguro e aquele 
que pode procura um ‘pistolão’.”7 A solicitante afirmava que somente os indivíduos agraciados com 
a proteção de um padrinho tinham os seus anseios atendidos no campo educacional.

De tal modo, a professora, ao clamar pelo apoio do deputado para resolver um problema de 
irregularidade no setor educacional, afirmava a forte presença do uso do apadrinhamento e troca de 
favores na resolução das problemáticas da educação. Entre permanências e mudanças imagens sobre 
pistolão e apadrinhamento foram construídas no cotidiano da educação.

Durante a gestão de Virgílio Távora à frente do governo estadual, o discurso oficial afirmava que 
as formações das equipes administrativas do Estado em governos anteriores não estavam atreladas ao 
prisma da competência e qualificação profissional, especialmente no que tange ao exercício das tarefas 
próprias do setor público. Contudo, as referidas práticas eram consideradas reflexos de determinações 
individuais e de grupos políticos, cujos objetivos destoavam das necessidades administrativas do 
Estado. Inferimos, pois, que se constituíam trocas recíprocas entre políticos e eleitores no campo da 
esfera pública em face de solicitações profissionais perpassadas pelo crivo do favorecimento pessoal. 

O pronunciamento do governador, nos anos iniciais de seu governo, trazia à lume a preocupação 
em modificar o panorama vigente por meio de ações graduais e habilidades políticas do novo governo. 
No entanto, frisava-se que os resultados poderiam não atender “satisfatoriamente” aos interesses mais 
imediatos da proposta governamental e da população. Em contrapartida, os opositores do governo 
Virgílio, apontavam para relações entre práticas clientelistas e o arcabouço de ações cotidianas no 
seio desse governo:

O clientelismo, dentre os termos aqui abordados, é o de uso mais difundido nos discursos políticos 
dos opositores de Virgílio Távora. A intenção, no uso do termo, é a de caracterizar Virgílio como 
um político que atuava segundo as práticas tradicionais e arcaicas. (ALENCAR, 2006: 36) 

7 APEC. Acervo Virgílio Távora. Série: Câmara Federal. Subsérie: Correspondência expedida e recebida. Fortaleza 
(1964-67). Correspondência de [nome]. Fortaleza, 8 de maio de 1967.
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Nos períodos em que Virgílio ocupou a função de Governador e Deputado, há inúmeras 
solicitações para o poder público elaboradas por indivíduos que, de certa maneira, reforçavam o 
viés paternalista nas relações com o Estado e parlamentares locais, o que permitia a construção 
de outras formas de diálogo com os órgãos governamentais, além dos canais convencionais de 
comunicação criados pela burocracia estatal. Fortalecia-se a ação individual na ótica de penetrar nas 
instâncias administrativas estaduais, a fim de garantir benefícios e direitos civis. Para os solicitantes, 
a argumentação direta e de cunho marcadamente pessoal, poderia, de maneira eficaz, garantir o 
atendimento da solicitação produzida. 

As solicitações elaboradas traziam à tona os limites e impossibilidades do Estado, a despeito de 
resolver os conflitos sociais retratados. No conjunto de cartas pesquisadas, na série “Correspondência 
Geral” do Acervo Virgílio Távora, identificamos reivindicações diferenciadas.  Uma correspondência 
elaborada pela mãe de uma professora é bastante ilustrativa das relações sociais que os indivíduos 
construíam com parlamentares e Estado à época:

Deputado Virgílio Távora

Respeitosos Cumprimentos

 

Movida pelo sentimento de gratidão, venho agradecer ao Senhor o grande favor de que fui 
merecedora, fazendo o contrato de professora de minha filha [nome]

Desde dia 15.05.67, que ela trabalha no grupo escolar no Bairro Otávio Bonfim.

Como mãe de família, rogo ao altíssimo, para que derrame sobre seus filhos as maiores bênçãos 
dos céus e prolongue suas preciosas vidas por longos anos, para felicidade dos seus entes queridos 
e todos os cearenses.

Recebam a gratidão eterna de minha família.

Atenciosamente

 [nome]8

A carta apresenta um universo social bastante presente no cotidiano da educação no Ceará, 
marcado por pedidos, agradecimentos e reivindicações que tratavam de problemas educacionais.  
A contratação de professores para o exercício do magistério, muitas vezes, era uma problemática que 
contava com apoio parlamentar ou ocorria por meio de correspondências enviadas ao gestor público 
em exercício na época. Tais documentos criavam elos de comunicação entre universo educacional e 
poder público.   

8 APEC. Acervo Virgílio Távora. Série: Câmara Federal. Subsérie: Correspondência expedida e recebida (1964-67). 
Correspondência de [nome]. Fortaleza, 30 de maio de 1967.
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No caso citado, a mãe de uma professora destacava o favor concedido por Virgílio Távora, 
que solucionou a problemática de sua filha com relação ao exercício do magistério em escola pública 
estadual por intermédio do mecanismo de “contratação”, subsídio bastante almejado por professores 
como pudemos verificar em muitas correspondências enviadas para Virgílio nesse período.

Tal solicitação faz parte de um conjunto significativo de cartas contidas no Acervo Virgílio 
Távora que apresentam como questão central as problemáticas educacionais cotidianas. Documentos 
que pontuavam a necessidade do “favor”, de práticas clientelistas e paternalistas, nos domínios da 
educação, práticas sociais que construíam e redefiniam os discursos governamentais e de solicitantes 
sobre troca de favores, paternalismo e educação no Ceará.

Nesse campo de tensões, a produção de estratégias discursivas contidas nas correspondências 
possuía feições diferenciadas das etapas burocráticas constitutivas dos domínios governamentais. 
Muitas vezes, inclusive, a formalidade estatal produzia entraves na resolução dos problemas individuais. 
Assim, as cartas apontavam apropriações, no que se refere às noções de indivíduo e Estado propaladas 
pela sociedade brasileira contemporânea. 

Ademais, a abordagem histórica do conceito de paternalismo implica em atentar para suas 
inúmeras dimensões sociais:

Em suma, o paternalismo é um termo descritivo frouxo. Tem uma especialidade histórica 
consideravelmente menor que os termos como feudalismo ou capitalismo. Tende a apresentar um 
modelo de ordem social visto de cima. Tem implicações de calor humano e relações próximas 
que subtendem noções de valor. Confunde o real e o ideal. Isso não significa que o termo deve 
ser abandonado por ser totalmente inútil. Tem tanto ou tão pouco valor quanto outros termos 
generalizantes – autoritário, democrático, igualitário – que, em si e são adições substanciais, não 
podem ser empregados para caracterizar um sistema de relações sociais. Nenhum historiador sensato 
deve caracterizar toda uma sociedade como paternalista ou patriarcal. (THOMPSON, 1998: 32) 

A discussão do termo paternalismo e suas implicações, apontadas pelos discursos produzidos 
nas fontes de pesquisa de nosso trabalho, instigam indagações sobre a construção e apropriação do 
referido conceito no campo educacional com base nos referidos pressupostos teóricos apresentados 
por Thompson.

Aqui, tornou-se necessário tomar por base um referencial teórico que não estivesse pautado em 
generalizações, e que, sobretudo, atentasse para as especificidades da construção de práticas sociais 
consideradas paternalistas no âmbito da educação. 

4. consiDerAções FinAis

A gestação dos discursos oficiais sobre planejamento no Ceará definia que o combate ao 
paternalismo era um componente necessário para promover o desenvolvimento educacional. Por outro 
lado, um amplo conjunto de correspondências destinadas a Virgílio Távora clamava por proteção e 
apadrinhamento. Nesse sentido, sentido os discursos produzidos pelo poder público e correspondências 
relacionadas com práticas paternalistas são cruciais no trabalho de investigação construído. Buscamos 
analisar a constituição dos discursos que afirmam e negam a ato de pedir no campo educacional.         

Para os meios de comunicação locais da época, as práticas governamentais de combate ao 
paternalismo no Ceará poderiam ser concebidas da seguinte forma:  
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Como é do conhecimento do público, o Coronel Virgílio Távora, [...], pelas forças que formaram 
a União pelo Ceará, traçou-se um plano administração em que se procurou abdicar dos velhos 
processos administrativos, inspirados na política do paternalismo. [...] Houve o cuidado de olhar 
os dois mais angustiantes problemas do Nordeste: o lado econômico que padece de um completo 
estiolamento em face do subdesenvolvimento da região e o lado humano, ponto principal, porque 
o homem deve ser, na verdade, o centro de gravitação de todas as atividades sociais.9

Na ocasião de uma visita de Virgílio Távora à região do Cariri, a fim de discutir o PLAMEG com 
as lideranças políticas locais, o editorial da Rádio Educadora do Cariri destaca que o plano de metas 
do governo assumia o papel de construir um “novo tempo” longe dos “antigos hábitos” associados à 
manipulação partidária e ao atraso político-econômico que corroíam a máquina administrativa devido 
a seu caráter paternalista. Colocava-se nos discursos o homem no centro das mudanças sociais, isento 
dos “maléficos” controles do paternalismo.           

Contudo, é válido discutir como esses conceitos foram apropriados no interior dos discursos, 
num momento em que se apresentava uma ampla demanda de solicitações marcadas pelo uso do 
favor e do paternalismo acerca das reivindicações educacionais. Virgílio ao afirmar a necessidade de 
combater o paternalismo, clientelismo e o mando pessoal, afirmava:

A história do Ceará, sua formação, é, como já demonstraram Oliveira Viana e outros sociólogos, 
a soma dos hábitos e vivências dos primitivos clãs pastoris que o povoaram, que o afundaram, 
transmitindo-lhe virtudes e defeitos que perduram na raiz mesma da sua “gens”, alongados todos 
e estruturados, em séculos de prática cotidiana.
No campo, o fazendeiro e os seus agregados, de que são expressão típica os vaqueiros. Isto é: o clã 
familiar, enobrecido pelos haveres em terra e gado, vindo dos tempos coloniais, ramificando-se, 
multiplicando no clã social, pelos casamentos, e no clã político, pelas alianças de interesses, 
com vistas à conservação e ao resguardo do poder pessoal. Fragmentado em zonas de influências 
partidárias. O quadro com que nos defrontamos, no Ceará, quando nos dispusemos a aceitar nossa 
candidatura ao Governo, em 1962, foi exatamente o que acabamos de descrever. Felizmente, 
para honra de nosso Estado, encontramos estrada aberta para uma tentativa, ou tentativas novas, 
no sentido de fazer mudar o panorama tradicional da política cearense.10

De tal modo, o mando pessoal, o clientelismo, as alianças partidárias e práticas paternalistas 
eram apresentados como elementos da nossa formação cultural e responsáveis, muitas vezes, pelo 
direcionamento dos rumos da gestão pública no Ceará. Porém, o governo vigente afirmava que havia 
um “clima político”, ou seja, possibilidades de transformação desta realidade social do Estado. Questões 
“seculares” poderiam ser agora enfrentadas pela inserção política do planejamento governamental.  

No entanto, num universo de apropriações, o cotidiano da educação no Ceará produziu discursos 
que construíam sentidos diversos para o paternalismo e troca de favores. Programas de governo e 
solicitações educacionais com feições diferenciadas poderiam negar e afirmar a política do favor nas 
decisões administrativas. A rigor, em tais discursos, o favor demarcava as justificativas e negações do 
campo educacional. 

9 APEC. Acervo Virgílio Távora. Série: Secretarias do Poder Executivo. Subsérie: Secretaria de Administração 
Fortaleza, (1955-1986). Rádio Educadora do Cariri. Nosso Editorial do PLAMEG do Ceará”, p. 2.

10 (APEC). Acervo Virgílio Távora. Série: Produção Intelectual. Subsérie: Palestras e entrevistas.  Fortaleza (1963-66). 
“Uma experiência de administração planificada”, p. 6.
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De tal modo, é válido destacar que os discursos e ações dos grupos políticos locais apresentavam 
elementos de crítica e incorporação do arsenal de práticas inerentes ao clientelismo. Além disso, 
percebemos um latente esforço de desqualificar condutas e práticas clientelistas no âmbito institucional 
ocorridas num “passado remoto” e consideradas inaceitáveis frente à construção de um Estado 
promissor, eficiente, racional, moderno e despido de favorecimentos pessoais. 

O tradicional e o arcaico, associados ao primeiro governo de Virgílio, impeliram discursos e 
práticas sociais de negação e reapropriação do paternalismo e da troca de favores no enfrentamento 
das problemáticas educacionais. De tal modo, os discursos oficiais estavam marcados pela necessidade 
de afirmar a “era do planejamento” em contraposição às relações de troca de favor sugeridas nas 
correspondências analisadas.
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A históriA Do Direito tributário no eGito e nA GréciA

THE HISTORy OF TAX LAw IN EGyPT AND GREECE
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resumo: 

O presente trabalho é uma pequena colaboração com a elucidação de antecedentes milenares do 
princípio da contributividade tributária, oriundos das civilizações egípcias e gregas. Através da História 
poderemos compreender a finalidade e função do Direito Tributário.

pAlAvrAs-chAve: 

Sistema Tributário. Egito e Grécia. Princípio da Capacidade Contributiva.

AbstrAct:

This work is a small collaboration with the elucidation of ancient antecedents of the principle of tax 
contribution, coming from the Egyptian and Greek civilizations. Through history we can understand 
the purpose and function of the Tax Law.

KeyworDs: 

Taxation. Egypt and Greece. Principle of Ability to Pay.

1. economiA e tributos no eGito

O Egito fica localizado no extremo nordeste da África, em região totalmente desértica, habitat 
este nada propício para fundação de um Estado-nação. 

Entretanto, como ressoa as sábias palavras de Heródoto “O Egito é uma dádiva do Nilo”,  
a civilização egípcia germinou nas margens úmidas do Rio Nilo, beneficiando-se de suas cheias. 

O Egito tem em seu centro o fluido majestoso do Rio Nilo e por conta disso há a razão do 
surgimento dos primeiros povoados, os primeiros sinais de civilização. O rio criou divisões na terra 
que permanecem até os dias hodiernos. Não esqueçamos que o Rio Nilo é força motriz da região e 
todos que habitam aquele solo desértico necessitam dele para sobreviver, sejam homens ou animais. 

Segundo Charlotte Booth:
O Vale do Nilo é uma faixa de terra fértil, em ambos os lados do rio, onde vivem todos aqueles 
que moram no Egito. A leste e a oeste do Vale do Nilo há o deserto implacável, habitado apenas 
por animais selvagens e tribos de beduínos separados do vale, a oeste, por altas falésias de rocha.4 

1 Advogado, Professor e responsável pela Unidade Curricular de Direito Processual da Faculdade Farias Brito, Membro 
da Academia Cearense de Letras Jurídicas e autor das seguintes obras: O Julgamento de Jesus Cristo sob a luz do 
Direito, 2010; O Julgamento de Sócrates sob a luz do Direito, 2012; Questões Relevantes de Direito Penal e Processo 
Penal, 2012 e Manual de História do Direito, 2014.

2 Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Professor de Direito Tributário da Faculdade Farias Brito. 
Assessor Jurídico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

3 Mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Professor do Curso de Direito da Faculdade Farias 
Brito.

4 BOOTH, Chalortte. Guia do Viajante pelo Mundo Antigo: Egito. São Paulo: Ciranda Cultural, 2008, p. 7.
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É cediço que ao longo da historiografia egípcia, o povo como sociedade organizada se estruturou 
em torno dos canais de irrigação doados pelo Nilo, formando, ali, nas margens úmidas, a organização 
social que viria a ser uma nação com total suporte econômico, administrativo, militar, cultural e religioso. 

O que mantinha o Estado no início eram os famigerados canais de irrigação. Os possuidores 
de terras próximas a estes canais eram verdadeiros milionários. 

A economia egípcia era baseada na servidão dos habitantes. Os camponeses (agricultores) eram 
obrigados a laborar em grandes obras coordenadas pelo Estado, além de construírem vários depósitos 
de armazenagem, templos religiosos, palácios e monumentos funerários. Destarte, quase não sobrava 
tempo para suas tarefas como agricultores, ofício do qual tiravam o sustento de sua família.  

O Egito sempre foi um grande produtor de cereais, mormente o trigo, o algodão, o linho e o 
papiro. Na criação para abatedouro de animais seu maior destaque era na caprinocultura e na criação 
de gansos. O artesanato era bastante desenvolvido, além da produção acentuada de tecidos e vidros. 
A indústria naval era forte na região do Nilo. 

Os egípcios trabalhavam dez dias inteiros de uma vez, precedidos de dois dias de descanso. 
Este era o padrão de trabalho em qualquer status quo da pessoa, salvo os militares que em expedições 
trabalhavam durante períodos mais longos sem qualquer dia de descanso. 

Os salários eram pagos em quantidade de grãos e não por meio de cobre. A pessoa com mais 
alto salário da época recebia algo em torno de 5,5 khar de grãos por mês, o que era suficiente para 
alimentar e manter uma família de 10 a 15 pessoas. 

Os preços das coisas eram calculados por uma medida chamada deben. Geralmente, as 
mercadorias não eram compradas, eram trocadas, mas quando havia compra e venda usava-se a medida 
de deben por meio de aferição de cobre ou prata. 

No sistema tributário, a prestação de tributos servia para manter o exército, os templos e as 
instituições públicas. A importância do tributo pago também era vista na época de secas, porque o Estado 
passava a alimentar toda a sociedade e distribuia sementes para o próximo inverno. Assemelhando-se 
ao que hoje conhecemos por empréstimo compulsório. 

Os agricultores (a sociedade) davam todo ano uma parte de sua colheita para o Faraó.  
O funcionário real visitava em todo ínicio de colheita todos os agricultores do distrito dele para medir 
os campos e calcular a quantidade de grãos que eles deveriam pagar ao Faraó. Depois o funcionário 
calculava a quantidade de animais, e, diante do número, calculava o imposto que eles iriam pagar em 
trigo e cevada. 

Os ideologus, ou seja, os auditores de tributos sempre andavam acompanhados de um 
guarda-costas, justamente para evitar agressões por parte do povo. Os ideologus, eram altos funcionários 
da corte, indicados diretamente pelo Faraó e eram as autoridades máximas no campo de finanças na 
região que estavam distribuídos. 

Não havia recursos administrativos ou procedimentos de defesa contra o fisco. Quando o 
ideologus catalogava uma propriedade ou um bem, esse valor era irredutível e inquestionável. Vislumbra-se, 
portanto, a ausência de direito de defesa, além da lesão frontal ao princípio da inafastabilidade do 
Poder Judiciário.
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No entanto, é do Egito Antigo que colhemos importante lição e talvez o surgimento do embrião de 
um dos princípios basilares e fundamentais do Direito Tributário: Princípio da Capacidade Contributiva. 

Heródoto, já supracitado e considerado o “Pai da História”, escreve interessante passagem na 
sua obra memorável: 

Disseram-me ainda os sacerdotes que Sesóstris realizou a partilha das terras, concedendo a cada 
Egípcio uma porção igual, com a condição de lhe ser pago todos os anos certo tributo. Se o rio 
carregava alguma parte do lote de alguém, o prejudicado ia procurar o rei e expor-lhe o acontecido. 
O soberano enviava agrimensores ao local para determinar a redução sofrida pelo lote, passando 
o dono a pagar um tributo proporcional à porção restante. Eis, segundo me parece, a origem da 
geometria, que teria passado desse país para a Grécia. Quanto ao gnomo ou relógio solar e a 
divisão do dia em doze partes, os Gregos devem-nos aos Babilônios5.

Em razões epílogas, podemos afirmar que o Egito prestou excelente contribuição para os 
primeiros riscados da doutrina e da prática tributária mundial. Destarte, não se pode falar em Direito 
Tributário sem antes bosquejar a História do Egito.

2. economiA e tributos nA GréciA

O auge do desenvolvimento econômico da Grécia inicia-se com a revolta dos tiranos 
(640-630 a.C.), que liderados por Pisítrato, déspota assumido, tomaram o controle de Atenas. É nessa 
fase que surgem as famosas moedas de prata com imagem de coruja, símbolo da deusa protetora da cidade. 

A partir daí, a Grécia passou a ser cobiçada por seu “poderio e prosperidade, fazendo com que 
comerciantes vindos de todos os lados fossem à procura de um mercado ateniense para tudo vender 
e tudo comprar.”6

Com a evolução econômica vem também a nova divisão de classes sociais. Neste ínterim, 
surgem os plutocratas, pequenos senhorios alçados à condição de abastados, que passaram a flexibilizar 
o poder dos aristocratas. 

A nova classificação abrangia quatro novas classes: 

• Os grandes proprietários ou pentacosiomedimos, que podiam absorver do mercado financeiro, 
quinhentos medimos de cereal, equivalentes a duzentos e cinquenta hectolitros.

• Os hipos ou cavaleiros, na sua grande parte comerciantes e empresários, que buscavam 
fortuna em ares marítimos de Atenas, com rendimentos de trezentos medimos de cereais. 

• Os zeugitas ou zeugatos, que se consolidavam na classificação por poder assimilar cento e 
cinquenta medimos de cereais e criação de bois. Eram os pequenos proprietários de empresas 
citadinas e também vários eram funcionários públicos. 

• Os tetas, trabalhadores assalariados com funções equivalentes ao artesão, servente, 
carregadores, guardas, carcereiros etc. Eram a classe inferior da Grécia, em suma, podemos 
dizer que eram os pobres sem condições de formar patrimônio pessoal. 

Com o mercado financeiro tumultuado e com a falência do escambo, foi necessário criar uma 
moeda para transacionar as relações comerciais. 

A moeda mais importante do universo grego é o dracma. 

O dracma serve de referência para quase toda operação cambial envolvendo dinheiro.

5 HERÓDOTO. História. São Paulo: Ediouro, 2001, pág. 251.
6 VIDAL NAQUET, Pierre et al. Economia e Sociedade na Grécia Antiga. Lisboa: Edições 70, 1986, p. 124.
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Criada no final do século V em Atenas, o Dracma era a moeda grega por excelência. Em uma 
das faces da moeda havia o rosto da deusa Atena coroada segurando um ramo de oliveira. No anverso 
encontrava-se uma coruja, símbolo de sabedoria e inteligência. 

Juntamente com o advento da moeda como instrumento de operação comercial, veio também 
a Lei que doutrinaria os procedimentos de cunhagem da moeda.

Ilias Arnaoutoglou assim comentou sobre a Lei de cunhagem de moedas de pratas:
“A lei sobre cunhagem de moedas de prata foi instituída ao tempo da segunda Liga de Delos 
(fundada em 378 a.C.), uma aliança de cidades gregas sob a liderança de Atenas. O propósito da 
lei era reforçar a moeda ateniense, evitando falsificação e imitações estrangeiras. A lei estabelece 
procedimentos a adotar para a conferência da moeda nos mercados de Atenas e do Pireu, com 
ameaças de castigos corporais aos responsáveis pela conferência, e de multas aos magistrados 
que deviam supervisioná-los”.7

Em resumo o texto da lei lecionava:
“As moedas de prata áticas devem ser aceitas […]8 prata e tem a estampa da pólis. E o servidor 
público responsável pela conferência, o verificador, tomando assento entre as tabuletas, procederá 
ao exame de acordo com essa norma, fazendo-o todos os dias, com exceção daqueles em que for 
feito pagamento de dinheiro. Se alguém trouxer […] com a mesma estampa que ática […] será 
devolvido a quem trouxe. Caso contenha menos cobre, ou se trate de uma falsificação, cortar-se-á 
[…] e consagrar-se-á à Mãe dos Deuses, efetuando o depósito na Boulé. Se o verificador não 
tomar assento em seu posto, de acordo com a lei, os sylloges públicos devem dar-lhe cinquenta 
açoites. Se alguém não aceitar a moeda de prata que o verificador submeteu à prova, tudo quanto 
tiver posto à venda nesse dia lhe será confiscado. E essa lei deve ser inscrita em uma das estelas 
e posta em Atenas entre as tabuletas, e, no Pireu, diante da estela de Posídon.”9

Conforme dito anteriormente, o Dracma era a moeda que servia de base para as convenções 
financeiras da época, na Grécia, e era muito comum se falar em pagamento através de óbolos. 

Óbolos é uma unidade monetária grega. Seis óbolos correspondem a um dracma, enquanto uma 
mina, corresponde a seiscentos óbolos. 

O pagamento para quem era membro de instituições públicas era de três óbolos, logo, metade 
de uma dracma. Esse pagamento foi instituído por Péricles e se chamava mistoforia. 

Outra medida monetária era o Estater. Uma moeda de prata de estater equivale a quatro dracmas, 
enquanto um estater de ouro corresponde a vinte dracmas. 

Só pode haver gasto se houver renda. Essa deve ser a bandeira de todo e qualquer gestor público, 
mas infelizmente não é bem esse o retrato que assistimos em nosso País e no mundo. 

Na Grécia havia um controle quanto às finanças públicas, sendo gasto somente aquilo arrecadado 
pelos tributos cobrados. Porém, como tudo que permeia esse mundo é um pouco corrupto, a história 
não ocultou alguns administradores que “erraram a mão” na hora de fazer gastos na cidade.  

7 ARNAOUTOGLOU, Ilias. Leis da Grécia Antiga. São Paulo: Oddysseus, 2003, p. 65.
8 […] Texto encontrado em papiros e com conversação precária. Esses espaços são ausência de texto redacional no 

original.
9 SUPPLEMENTUM EPIGRAPHICUM GRAECUM, XXVI, 72, Amsterdam.
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O sistema tributário grego nasceu em face da necessidade imperiosa de o Estado em receber 
dos seus cidadãos locais quantias que voltariam para eles no formato de benfeitorias públicas com 
parques, templos, limpeza, pagamento dos servidores públicos etc. 

Chegou um momento que o Estado grego não conseguia mais arcar com as finanças usando 
somente recursos oriundos de suas propriedades e seus tesouros conquistados em vitórias bélicas. 

Foi preciso convocar a todos para usando o melhor princípio da contribuitividade tributária, 
receber bem daqueles que ganham bem e receber menos dos que ganham menos. “A quem muito será 
dado muito será cobrado”, já dizia o Grande Livro Cristão. 

Os gastos estatais iam desde o pagamento de servidores até as pensões de viúvas e de órfãos. 

Daí o surgimento dos tributos. 

Na área marítima foi criado o elliménion, tributo que incidia nas receitas provenientes de 
comércio marítimo, com alíquota ajustada em dois por cento sobre as importações dos produtos 
estrangeiros. 

O imposto de renda da Grécia era chamado de phóros, e alcançavam alíquotas diferentes de 
acordo com o patrimônio do sujeito capaz de recolher tributos. Assim como vislumbramos no Brasil, 
onde quem ganha mais que três mil reais, vê a incidência de vinte e sete e meio por cento em cima da 
renda que aufere. 

Havia também uma espécie de tributo que não se encaixa na definição do Código Tributário 
Nacional, em seu artigo terceiro. Eram as chamadas doações voluntárias (epidóseis). 

Com observância do nosso princípio da legalidade atual, os gregos através de legislações 
instituídas só para a criação de tributos, designaram quais os tributos que passariam a ser cobrados de 
imediato, não se falando em princípio da anterioridade tributária. 

São os seguintes tributos: 

Leitourgíai: Servia para manter as cerimônias cívicas e religiosas;

Chorégia: Tributo referente ao custeamento de festivais de teatro;

Gymnasiarchia: Soma recolhida para promover as corridas de tocha nos jogos panateneios; 

Hestíasis: Valor direcionando para a organização dos banquetes e, 

Trierarchia: Tributo recolhido para compra e manutenção dos trirremes.10 

Em períodos de guerras, havia a cobrança compulsória dos eisphorá, nos moldes do art. 148, 
da Constituição Federal (in verbis):

 A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios:

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa 
ou sua iminência;

Havia também os impostos aplicados somente nas relações comerciais-financeiras e, com 
incidência somente em alguns lugares de comércio, tais como: Porto do Pireu e Ágora. 

No Porto do Pireu era cobrado o imposto com alíquota de dois por cento sobre todos os produtos, 
exportados ou importados que ingressavam no território do porto. 

10 Navios de guerra da esquadra grega.
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Na Ágora o imposto era cobrado sobre todas as mercadorias vendidas, mas somente 
comercializadas por estrangeiros. O objetivo desse imposto era desmotivar os estrangeiros a acessarem 
a esfera comercial dos nativos. 

Na região do Peloponeso, instituíram lei apenas para lecionar acerca das importações e 
exportações de produtos daquela região, vejamos: 

“Se alguém importar qualquer coisa em território de Ciparíssia11, ao descarregar sua mercadoria 
deve fazer o registro junto aos pentekostológoi e pagar um quinto do valor dos bens, antes que 
venda ou compre qualquer coisa. Se não o fizer, pagará dez vezes esse valor. Quem quer que exporte 
por mar, será cadastrado junto aos pentekostológoi e pagará um quinto do depósito quando for 
reclamado, mas não antes. Se não o pagar conforme exigido, terá de pagar dez vezes esse valor, 
como a lei determina. E se qualquer outro funcionário impuser multa menor, o pentekostológoi 
fará a correção, compensando a diferença de acordo com a lei.”12

Os tributos foram apresentados, demonstraremos agora as funções públicas relacionadas aos 
assuntos tributários: 

Helenótamos: Recebiam os tributos pagos antecipados de cidades aliadas;

Ecklógeis: Coletores de impostos que iam cobrar juntamente com soldados, as cidades devedoras 
ou em atrasos;

Pentekostológoi: Servidor encarregado de fiscalizar o cumprimento da lei tributária;

Poletas: Autoridades com poderes para arrendar bens públicos, adjudicando os valores pagos 
pelos arrendatários; 

Praktóres: Funcionários que recebiam os valores pagos por multas;

Apodéktes: Semelhantes aos Auditores Fiscais de Finanças do nosso ordenamento administrativo 
pátrio. Eram encarregados de acompanhar os valores devidos ao Estado. Quando autuavam os cidadãos 
devedores, davam-lhe duas opções: pagar em dobro por conta do atraso ou ser preso. Adivinhem o 
que o devedor preferia? 

Ho epí te Deoikései: Superintendente de Finanças Públicas. 

Vale insistir que falar em história do Direito Tributário é, antes de mais nada, incursionar pelos 
mundos egípcio e grego, sob pena de não se colher as profícuas lições que essas duas grandes nações 
nos reservaram. 
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