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RESUMO

A superpopulação das metrópoles é um fato notório e desejado como um modo de viver
urbano e moderno. As metrópoles oferecem as melhores condições de vida em termos de
emprego, moradia, comodidades de transportes, de comunicação, de lazer e entretenimento,
de cultura e de expressão política. Contraditoriamente, as metrópoles são um misto de
opulência e miséria, que se reproduz espacialmente. A acumulação capitalista produz
mobilidade do trabalho e da população ao mesmo tempo em que gera desigualdades sócio-
territoriais. O cidadão metropolitano, notadamente os trabalhadores desempregados,
subempregados, e por conta-própria estão sujeitos a constantes deslocamentos espaciais
compulsórios ou voluntários, produzindo espacialidades e territorialidades no sentido centro-
periferia. As favelas e os condomínios fechados das classes altas são modos de ocupação atual
da periferia metropolitana brasileira. Mas hoje a periferia não está apenas na ocupação física
da metrópole ou da sua região. Aumenta o hiato sociocultural entre as classes, e assim, tanto
os bairros populares e as favelas podem ser lugares periféricos a dominação capitalista sobre o
espaço, quanto tornarem-se vizinhos e centrais, em termos de paisagem e de território,
requerendo (segundo a perspectiva capitalista dominante) uma reestruturação espacial para
mudança de usos e de valorização da área, ou do bairro. Os trabalhadores metropolitanos
mudaram suas estratégias clássicas de habitar. Além da autoconstrução e do loteamento
irregular, adotaram as invasões de propriedades públicas e privadas, de áreas de preservação
ambiental permanente, apropriando-se de diversos lugares da metrópole como solução para
suas necessidades não apenas de moradia, mas de reprodução de sua força de trabalho. O
imenso déficit habitacional produzido nas classes populares metropolitanas alimenta esse
mercado popular de moradias, que, apesar de ser uma produção não-capitalista, faz parte do
mercado imobiliário como um todo. Esta foi a discussão que se fez nesta tese a partir do
estudo de caso de nove favelas invadidas e ocupadas por trabalhadores na metrópole de
Fortaleza e em 16 favelas de seis municípios periféricos da região metropolitana, totalizando
801 famílias entrevistadas. Foi pelo método da geografia crítica e seguindo as técnicas de
observação das estruturas sócio-espaciais, auxiliada pela análise de indicadores sócio-
demográficos e dos discursos dos habitantes junto com a interpretação dos conflitos relativos
aos deslocamentos compulsórios das famílias que se compreendeu a mobilidade populacional
como um fenômeno contemporâneo básico de valorização capitalista do espaço associada à
valorização capitalista mais global. Confirmando, portanto, alguns pressupostos teóricos
adotados inicialmente, de que haveria uma relação mais geral, entre mobilidade da população,
espaço metropolitano e acumulação capitalista.

Palavras-Chave: 1. Mobilidade populacional. 2. Espaço metropolitano. 3. Reestruturação
espacial. 4. Neo-imperialismo.
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DOCTORAL THESIS ABSTRACT

The overpopulation of all metropolises is a well-known fact and aspired as an urban and
modern way of living. The metropolises offer better living conditions in terms of jobs, homes,
transportation comfort, communication, leisure and entertainment, culture and political
expression. Contradictorily, metropolises are a mixture of opulence and poverty, that is
reproduced spatially. Capitalist accumulation produces the mobility of work and the
population at the same time in which it generates social-territorial inequalities. The
metropolitan citizen, especially the unemployed workers, the sub-employed, and the
autonomous workers, are subject to constant compulsory or voluntary space displacements,
producing spatiality and territoriality in the downtown and periphery direction. The slums and
the private restricted condominiums of the upper classes are manners of current occupation of
the Brazilian metropolitan periphery. But today the periphery is not only in the physical
occupation of the metropolis or of its region. It increases the social-cultural hiatus among the
classes, and thus, both the popular neighborhoods and the slums can be places peripheral to
capitalist dominance of the space, as they become neighbors and central, in landscape and
territorial terms, demanding (according to the dominant capitalist perspective) space
restructuring for change of uses and of the valorization of the area, or of the neighborhood.
Metropolitan workers changed their classic housing strategies. Besides self constructions and
the irregular division of land into lots, they adopted the invasions of public and private
properties, of areas of permanent environmental preservation, appropriating several places of
the metropolis as a solution for their needs not just for a home, but for the reproduction of
their workforce. The immense housing deficit produced in the metropolitan popular classes
feeds this popular housing market, that is part of the real estate market as a whole in spite of
being a non-capitalist production. This was the discussion that was carried out in this thesis
starting from the study of the case of nine slums that were invaded and occupied by workers
in the metropolis of Fortaleza and in 16 slums of six municipal districts of the outskirts of the
metropolitan area, totaling 801 interviewed families. It was through the method of critical
geography and following the techniques of observation of the social spatial structures, aided
by the analysis of social-demographic indicators and speeches of the inhabitants with the
interpretation of the relative conflicts pertaining to the compulsory displacements of the
families that the population mobility was understood as a basic contemporary phenomenon of
capitalist valorization of the space associated to the more global capitalist valorization.
Confirming, therefore, some theoretical presuppositions adopted initially, that there would be
a more general relationship, between mobility of the population, metropolitan space and
capitalist accumulation.

Key-Words: 1. Population mobility. 2. Metropolitan space. 3. Space restructuring. 4. Neo-
imperialism.
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Introdução

A mobilidade populacional para e nas regiões metropolitanas é o tema da

presente pesquisa que se desenvolve reconstruindo a relação entre espaço, capital, e

população (trabalho). Nela, amplia-se as concepções a respeito da espacialidade metropolitana

enquanto lugares e territórios de convergência e atração de pessoas, investimentos e idéias

(dentre outras dimensões concretas da realidade). Dá-se destaque às relações sociais e

espaciais, ao movimento das forças produtivas e à mobilidade do trabalho pelo maior poder

explicativo das contradições atuais, caracterizadas pela crise exacerbada do capitalismo. Para

tanto, faz-se o estudo empírico de verificação da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF),

submetendo-a ao referencial teórico da geografia crítica e utilizando o método materialista

geográfico-histórico.

O espaço metropolitano é considerado como parte de uma totalidade que passa

por reestruturação visando expansão capitalista. Segundo abordagem da teoria social crítica, o

espaço além de palco das ações humanas, é produto das relações sociais, incluindo as

econômicas, e políticas com suas relações de poder, sobretudo ao se tratar do espaço

metropolitano ligado às relações mundiais (SOJA, 1993). Na perspectiva dialética geográfica,

a estrutura e as relações espaciais são igualmente determinantes da fixação/mobilidade dos

capitais e da população que produz uma coerência regional para, em outro momento, a

desestabilizar (HARVEY, 2004).

Ao mesmo tempo em que se apreende a mobilidade dos migrantes no cotidiano

das grandes cidades, capta-se os deslocamentos diários, o contínuo movimento habitacional

entre aluguel, compra e venda de moradias precárias, de invasão de áreas. São relações

complexas que produzem uma espacialidade com seus territórios e lugares nas grandes

cidades, mostrando-se como um mosaico de múltiplas estruturas e formas espaciais. São

territórios que acumulam riquezas e trabalho de populações estabelecidas, e que, portanto,

resistem à mudança e à capitulação de apropriação pelos recém chegados (os outsiders),

sobretudo quando estes são inexperientes nas relações metropolitanas, de pouco ou nenhum

vínculo social com os lugares (ELIAS, 2000). Mesmo sob resistências e conflitos, ao longo de

um processo, alguns desses lugares chegam a ser identificados como territórios de migrantes,
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construindo a história migracional, a exemplo da Praça da República, em São Paulo, lugar de

encontro dos imigrantes nordestinos e elo com o espaço de origem (MAGNANI, 2000).

No cotidiano da metrópole brasileira há uma categoria da classe trabalhadora que

se encontra ainda mais submetida a constante e intensa mobilidade geográfica, tornando-se

diferente das demais, formada por: migrantes temporários, habitantes que fazem o trajeto

diário entre a periferia e a metrópole, ou aqueles que sistematicamente mudam de residência

sempre em direção a uma situação ainda mais precária. É uma saga que se inicia com a

residência temporária que os acolheu (de amigos ou parentes), para rapidamente seguir

buscando outros locais de mais baixo aluguel e de menores despesas com transportes, e/ou de

melhores oportunidades de trabalho. Fazendo uma trajetória entre bairros, entre pontos da

periferia, ocupando espaços vazios e insalubres, às vezes, reutilizando os centros das grandes

cidades ou construindo favelas, esses trabalhadores seguem se fixando provisoriamente em

verdadeiros “guetos” que os isolam e segregam dos estabelecidos, senão fisicamente, com

certeza social e ideologicamente. Como um pêndulo no relógio diário do tempo capitalista, os

trabalhadores circulam entre diferentes lugares (por motivo de trabalho e/ou estudo) da

metrópole ou entre ela e sua periferia, realizando a condição de trabalhadores metropolitanos

temporários à disposição do capital.

Dentre várias contradições que permeiam essa realidade destaque-se aquela nem

sempre bem compreendida pelos políticos ou mesma pela elite intelectual, referente ao grupo

de pessoas ou de famílias que ao serem beneficiadas por programa oficial de casa própria

(muitas vezes de mutirão), retirando-as da situação miserável de moradia super-precária,

dando-lhes o conforto ‘necessário’ para a família, se desfaz dessa solução ‘ótima’ e retorna

para os lugares ainda mais precários da metrópole. Mas a lógica dessas famílias é racional, em

termos weberianos, afinal os fins justificam os meios. A casa perde a motivação para o habitar

e valoriza-se como mercadoria, seu valor de uso é aproveitado para melhor colocação do valor

de troca no mercado. Portanto, ao ser vendida, gera uma renda que possibilita o sustento da

família cujo chefe está desempregado ou fazendo apenas “bico”, ou está doente e incapacitado

para o trabalho. Garante a sobrevivência por vários dias até meses, ou satisfará outros níveis

de consumo, como o acesso à televisão que lhe permite viver da fantasia televisiva do

espetáculo.

A mobilidade da população trabalhadora nestes termos transcenderia a lógica da

mobilidade espacial do trabalho, agravando o resultado do avanço capitalista no espaço, que

faz desaparecer ou subsumir atividades e relações não-capitalistas (GAUDEMAR, 1977).  Há
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nessa passagem uma imposição da dominação capitalista que conta com o controle do Estado

burguês para mediar a relação com o trabalho na acumulação ampliada. O próprio espaço

entra como mercadoria ao ser fragmentado, produzido e vendido, atendendo as necessidades

de reprodução do capital e dos trabalhadores, tornando-se mais uma motivação para a

mobilidade geográfica, restrita não apenas à classe dos trabalhadores pobres, mas

circunscrevendo, afetando com outras nuanças as classes médias e altas.

Mas em particular, ao sair das relações não-capitalistas, o trabalhador livre,

destituído dos meios de produção, venderia sua força de trabalho ao mercado, tornando-se

disponível para o capitalismo como parte de um exército industrial de reserva, hoje, bem mais

complexo e contraditório do que quando o concebera Marx (1988) no século XIX. Formar-se-

ia a primeira parcela da superpopulação relativa que, ao longo dos tempos, multiplicou-se

numa massa de trabalhadores desempregados ou subempregados, deixando de ser apenas

resultante, mas, tornando-se necessários à acumulação capitalista (MENELEU NETO, 1996).

A migração temporária torna-se permanente para o conjunto da sociedade, ao

percorrer sucessivos caminhos entre os lugares e as regiões de origem e de destino, ou ao

tomarem novos caminhos com suas re-inserções. Contraditoriamente, a população excedente,

relativamente, mesmo fixando-se temporariamente tornar-se-ia comparável à parcela da

população ali residente e estabelecida. Mas, devido ao seu status social e político inferior,

representa um problema no imaginário social e coletivo, não por suas condições precárias e

perversas de inclusão, mas sobretudo porque concorrem na reduzida oferta de serviços e de

infra-estruturas sociais e urbanas ou na disputa pela vaga no mercado de trabalho, igualmente

restritiva e seletiva.

Uma das características das grandes cidades e metrópoles brasileiras é a

superpopulação associada aos problemas urbanos e sociais que ali existem. A ótica dominante

de explicação desta realidade é malthusiana. A ideologia institucional e política dissimulam a

lógica capitalista de produção social e a apropriação privada com suas conseqüências de

concentração da renda e de precarização do trabalho, invertendo a condição de ‘excluídos’

dos trabalhadores para a de responsáveis pelo seu status quo, na medida em que

insistentemente migram para as grandes cidades, sendo estas despreparadas para o

contingente de pessoas. Tal ideologia transborda para o imaginário e a representação da

maioria das pessoas com leitura apressada e inconseqüente. A superpopulação é vista como

um problema absoluto, dos miseráveis, que sem educação, se procriam e tendem a se

autodestruir. Mas, quando se compreende melhor a relação trabalho-capital, esse discurso
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mostra-se como um véu para encobrir a real situação de uma superpopulação relativa. O

sistema capitalista se apropria da força de trabalho para fazer enriquecer uma minoria,

desconsiderando uma massa de trabalhadores pobres e miseráveis, que fica sujeita ao

assistencialismo e ao clientelismo político, cobrindo-se com o mesmo véu da ilusão que os

responsabilizam por suas condições de marginais, excluídos ou qualquer forma de expressão

que acuse o seu abandono na distribuição das riquezas ou nas benesses da política.

O que se passa no discurso liberal sobre a superpopulação é uma situação fictícia

de iguais oportunidades de emprego, de moradia e de condições de vida entre as classes, ou os

grupos diferentes da população, a depender apenas da iniciativa individual e familiar para

obter educação e preparo para o mercado de trabalho, quando na realidade não é bem esta a

questão. A produção capitalista é social, utilizando sempre maior força de trabalho embora

cada vez menor o número de trabalhadores produtivos, requerendo, contraditoriamente, uma

quantidade sempre crescente de desempregados e subempregados formando um exército de

reserva gigantesco e disforme (para o controle dos salários e dominação política dos

trabalhadores). É uma forma de expropriação interna e externa ao sistema produtor de

mercadorias, com uma agravante de dificultar o retorno ao mercado de trabalho produtivo,

que está mais restritivo e seletivo. No trabalho improdutivo e informal crescem os abusos e as

precariedades, tornando-se, contraditoriamente, mais competitivo e seletivo quanto à

escolaridade e habilitação, tal e qual o seu genérico que é o emprego formal e produtivo.

A riqueza produzida social e espacialmente desigual concentra-se nas mãos de

uma minoria de particulares, assim como em determinados lugares e regiões. Na análise do

sociólogo José de Souza Martins (2003), a maior parte da população brasileira não está

excluída desse sistema, mas incluída perversamente, pois o sistema degrada a pessoa, ao

desvalorizar o trabalho e destituir os trabalhadores da sua condição de inserção “digna” na

sociedade.

A face territorial da inserção precária dos trabalhadores imigrantes nas sociedades

de destino é ainda mais visível que a dimensão social, pois claramente constata-se na

condição subumana de moradia. A forma espacial revela seu conteúdo social e político. Esse

grupo da população nas grandes cidades e metrópoles brasileiras produz espacialidade dentro

de um sistema social de redes construídas entre os lugares de origem e os de destino, entre

migrantes antigos e recentes, ligando os antigos parentes e amigos aos novos. Segundo

Carleial (2002), as redes são formadas pela solidariedade entre os imigrantes pobres que as

adotam como estratégias econômicas e sociais de inserção na nova sociedade, na luta pelas
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oportunidades de emprego e de convivência, e contra os conflitos decorrentes das

adversidades encontradas no lugar de destino, que culmina por viabilizar o processo

migratório, ou a mobilidade geográfica interna a metrópole ou a região metropolitana.

Martins (2003) constata nas metrópoles nacionais que os imigrantes nordestinos

habitam as periferias das periferias metropolitanas, formadas por lugares sem infra-estrutura,

sem condições de habitação, cuja renda obtida pela fragmentação do solo urbano é menor.

Silva (2005a, p.103) também identifica na “expansão das fronteiras urbanas” da Região

Metropolitana de Fortaleza (RMF) um conflito e um confronto pela habitação que emerge

com a massiva chegada de imigrantes na periferia. Mas nem as periferias são redutos

imediatos dos imigrantes, bem como elas também passam por novos usos e valorização de

classes médias e altas. Mesmo os centros das grandes metrópoles estão sendo ocupados por

grupos recentes dessas populações migrantes, ou por seus descendentes, com inserção social

ainda mais degradante. Uma realidade que se reproduz por todo o país.

Mesmo os lugares mais inapropriados para habitação são ocupados: as encostas de

morros, de dunas e margens de rios e lagoas, dentre outras. Essas não se constituem

estratégias isoladas daqueles que não podem pagar pela renda da terra majorada pela

valorização e especulação imobiliária, pois se verifica uma articulação com os processos de

produtores capitalistas e fundiários do espaço urbano.

Os domicílios improvisados que revelam o drama da problemática habitacional

estão pulverizados nessas áreas de ocupação incipiente e de locais de riscos (ARAUJO;

CARLEIAL, 2003). São lugares fragmentados por diferenças sociais, aonde as populações

mais pobres chegam por primeiro, apropriando-se de áreas insalubres e inadequadas à

habitação na periferia. Contudo, sucessivos repasses para outras famílias deficitárias de

habitação transformam usos e paisagem, hierarquizando e diferenciando o espaço.

Em condições de crise capitalista exacerbada, os trabalhadores pobres e

imigrantes são compelidos a aceitar tais condições, sendo poucos os que resistem com lutas

específicas. As condições cada vez mais precárias de relações de trabalho (que incluem os

trabalhos temporários, insalubres e degradantes) os submetem a também precárias condições

de moradia, sem direito à cidade ou ao território urbanizado. O espaço cotidiano dessa

categoria de trabalhadores móveis torna-se um campo de luta diária pela sobrevivência ou

pelo sonho de um futuro diferente, que nem sempre se realiza.
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Na crítica de Silva (2005b) sobre a Região Metropolitana de Fortaleza percebe-se

um relativo desprezo governamental sobre a situação da população que afluía à capital

cearense em busca de melhores condições de vida, ao negar políticas públicas para reverter o

quadro. Mas na realidade, a direção e a prioridade da política pública estão voltadas para o

atendimento das elites e do turista, para o espaço do espetáculo. Destina-se aos espaços

periféricos uma política residual, paliativa e de finalidade eleitoreira. Quando os

investimentos públicos chegam a esses bairros e territórios desassistidos é a vez de deslocar

essas famílias para transformar as reservas de solos urbanos e aproveitar seu potencial

especulativo em valorização imobiliária, mais uma vez negando aos imigrantes ou aos

trabalhadores pobres em geral o direito a cidade.

Parte da superpopulação metropolitana é resultante da migração, pois permanece

desempregada, fazendo “bico”, de tão precárias e instáveis que são suas atividades

remuneradas. São famílias e pessoas que desejam relações sociais mais estáveis e que

permitam a fixação nesses lugares e territórios, mas que acabam numa permanente mobilidade

do trabalho ou pelo trabalho, constantemente trocando de moradia, mudando de bairro ou

mesmo circulando entre os municípios metropolitanos periféricos.  Na leitura de Silva (2005a,

p.101), seria uma “dificuldade de ajuste à vida urbana”, tendo em vista a falta de qualificação

para o trabalho e a conjuntura de crise que tornam ainda mais cruel a realidade predominante

do desemprego e das “formas precárias de ocupação do espaço”.

No princípio desta pesquisa a questão que se colocava era sobre: como explicar

que os trabalhadores provenientes dos mais diferentes pontos do território cearense e

nacional (de cidades médias, pequenos centros urbanos, mesmo de outras metrópoles, ou

ainda de áreas rurais) continuem preferindo as metrópoles brasileiras para residência, apesar

de todas as adversidades, preconceitos e descasos? Suspeitávamos na ocasião que a

explicação maior estivesse na determinação institucional ou nas relações de poder que seriam

mais fortes que as necessidades individuais e sociais dos trabalhadores, colocando-se

subjacentes ao processo capitalista de acumulação, influenciando e controlando a mobilidade

do trabalho, mediando como pressuposto e não como conseqüência da dominação capitalista.

Hoje se tem uma compreensão ainda mais abrangente da realidade que pode ser

colocada sobre outro prisma teórico. A pesquisa de campo cotejada pela teoria ampliou o

campo de visão. Foram entrevistadas 801 famílias residentes na RMF em 25 comunidades da

periferia de Fortaleza e em seis municípios de maiores perspectivas de crescimento

econômico e populacional dentre os treze que hoje fazem a Região Metropolitana de Fortaleza
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[Horizonte, Pacajus, Aquiraz, Eusébio, São Gonçalo do Amarante e Caucaia]. Não que os

fatos institucionais tenham deixado de preparar terreno para a exploração capitalista no país,

sendo esta uma perspectiva até peculiar da formação socioeconômica brasileira, conforme

Teixeira (2000) e Oliveira (2003). Mas defende-se que a recorrência do fenômeno de

mobilidade populacional tem por base o espaço metropolitano como condição de reprodução

dos trabalhadores, tanto pela oportunidade de trabalho quanto pela renda gerada na produção

popular de moradias. A habitação tornou-se uma mercadoria cuja produção significa a opção

de trabalho e sua venda permite o consumo e a sobrevivência dessa massa de trabalhadores

metropolitanos de ‘reserva’.

Para examinar essa hipótese sobre a realidade cearense parte-se inicialmente da

crítica sobre a generalização e ao mesmo tempo reducionismo que se faz a respeito do espaço

metropolitano, ao caracterizá-lo somente em suas dimensões materiais, quanto à superfície

ocupada pela malha urbana, ou pela densidade populacional e de suas atividades, por

exemplo. Ou ainda quando se menciona a melhor dotação de infra-estrutura econômica (de

produção, circulação e distribuição) e de infra-estrutura social para reprodução do trabalhador.

Argumenta-se que, embora explicando o estágio das forças produtivas de determinada

sociedade somente este tipo de informação, de quantificação da realidade, apesar de

necessários sejam insuficientes para explicitar tanta complexidade, contradições e conflitos.

Conforme Robira (2005, p.10), mesmo relativizando essas quantidades, elas não

valeriam muito em seu poder de explicação não fossem as referências e as comparações com

outras sociedades. Mais do que isso, faz-se necessário particularizar, destacar a inserção do

espaço metropolitano (funcionalidade) no processo de acumulação capitalista geral (nacional

e mundial) como forma de compreensão e explicitação dos movimentos contraditórios e

simultâneos ali situados. Ressalta-se a mobilidade que desencadeia relações espaciais internas

e externas à metrópole. Procura-se o diferencial no processo de determinações gerais, aquele

que particulariza uma metrópole regional. As contradições permitem perceber o movimento

geral da sociedade, reproduzindo a dominação e a acumulação capitalista, mantendo a

reprodução dos trabalhadores em patamares passíveis de controle social.

Concebe-se a mobilidade populacional como uma das questões da modernidade

que envolve o desenrolar de processos geográficos e históricos notadamente situados nas

grandes cidades, embora nos mais diferentes quadrantes do mundo, transformando o espaço

urbano em metropolitano. O problema de fixar-se, de permanecer, de encontrar um lugar na

metrópole pode ser captado em termos da mobilidade que seus habitantes têm que adotar para
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estabelecerem-se em territórios de sobrevivência que ao mesmo tempo são territórios de

reservas capitalistas na metrópole.

A superpopulação metropolitana considerada problema por gestores e políticos,

por ser uma população absoluta de grandes proporções que invade a cidade e a transforma em

crise urbana é uma ideologia construída e repassada historicamente, que hoje faz parte do

imaginário popular. Na verdade é preciso relativizar tal questão e entende-la como parte do

processo contraditório de relações visando a ampliação capitalista. O exército de reserva de

trabalhadores, definido por Marx, hoje teria a função não apenas de supridor de força de

trabalho, mas de controle da dominação capitalista sobre o trabalhador e de suas organizações

reivindicativas e de luta. È um exército cujas parcelas estão cada vez mais diversificadas e se

distribuem em atividades capitalistas e não-capitalistas de produção, distribuição e circulação

de mercadorias, dentre elas destacando-se os produtores do espaço urbano.

Partindo do suposto de que “a espacialidade é constitutiva da matéria e não o

espaço” (ESCOLAR, 1996, p. 17), verificou-se como a prática sócio-espacial urbana se

caracteriza na espacialidade metropolitana e na totalidade do espaço urbano nacional,

observando as possibilidades para a vida cotidiana diante do processo contraditório de crise

entre raridade, reserva e segregação. Utiliza-se o conceito de reprodução social do espaço

urbano defendido por Carlos (2001, p. 361) que procura fugir da redução do sentido da cidade

ligado apenas a condição de reprodução do poder ou do capital, enfatizando a reprodução da

vida humana no processo de apropriação do espaço.

O território de subsistência dos trabalhadores aparece claramente, segundo essa

perspectiva teórica, enquanto produto da concreção histórica do social e do natural sobre a

superfície terrestre, sendo determinado pela espacialidade. Ainda conforme Escolar, (op. cit,

p. 20-21), “espacializar o social equivalerá a territorializar seus produtos, diferençar a

superfície terrestre [...]. ‘Produzir espaço’, segundo creio entender, faria definitivamente

referência aos processos de configuração e dominação de seus resultados [...]”. Mas essa

reprodução dos trabalhadores entra em conflito com o processo capitalista de reservar e usar

espaços não-capitalistas como superação da crise permanente de acumulação ampliada do

capital. Assim, tornando visível um processo único e contraditório de espacialização das

relações capitalistas.

Para desenvolver esta linha de raciocínio, a tese foi dividida em sete capítulos

centrais, assim discriminados: Capitulo 1. Introdução ao problema e a pesquisa; Capitulo 2 A

Metodologia e os procedimentos operacionais; Capitulo 3 A Metrópole Regional com suas
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particularidades e determinações gerais em contexto de crise do capitalismo; Capitulo 4

Superpopulação Metropolitana, desvelando discursos liberais e levantando novas

argumentações a respeito dos usos e reservas imperialistas da força de trabalho; Capitulo 5,

trata-se da Mobilidade Populacional como uma resistência e conquista de um lugar na

metrópole, observando vários aspectos: na relação com a reserva do trabalho, na sua dimensão

espacial, na mobilidade habitual, sobre a territorialidade do habitar; e Capitulo 6, as

Espacialidades Metropolitanas, que se constata no habitar, na formação de favelas e na

especulação e valorização dos territórios urbanos, como uma trajetória única e diferenciada

entre proprietários da terra, capitalistas e trabalhadores; após sucessivas argumentações e

comprovações empíricas foram feitas as Conclusões (Capitulo 7); seguidas das Referências

Bibliográficas e dos Anexos (Capítulos 8 e 9).



2. Metodologia e Procedimentos operacionais

O ponto de partida desta pesquisa foi admitir que, mesmo considerando a

população como o que há de mais concreto em um lugar ou região, além da dimensão física

do espaço, não bastaria conhecê-la em termos absolutos para saber como vive, como se

mantém, usa e se apropria dos territórios. Portanto, a população seria uma abstração, tal como

já observara Marx. Do mesmo modo, para se compreender o espaço não basta apenas a leitura

de sua forma. Foi (e é) importante descer-se aos detalhes mais interiores da vida dessa

população e desse espaço, para conhecê-los melhor, para então os números absolutos e a

forma passarem a ter significado e a expressar a realidade.

A categoria trabalho foi selecionada como sendo central para esta pesquisa, pois

se apresenta, ao contrário do esperado, como o que há de mais concreto sobre a realidade,

sobre a população, além de ser o elemento comum e definidor da relação espaço, capital e

população. Visto não apenas como pressuposto teórico, mas porque na realidade

metropolitana o trabalho define ou situa o homem e o espaço na sociedade, bem como

caracteriza a própria sociedade. Esse é um fato inconteste colocado por Marx que continua

sendo válido na atualidade, apesar da crise do trabalho. Tanto explica a condição humana

atual (ARENDT, 2005), quanto as relações homem e natureza, sendo a categoria básica do

processo de valorização capitalista (LESSA, 2005, p. 31). Assim, tornou-se o elemento

definidor da sociabilidade humana, cuja análise concreta deve ser deslocada das coisas e

centrada no campo das relações, para formar uma abordagem relacional (SILVA et. all., 2006,

p. 77).

Como é característico do método dialético, procurou-se identificar as categorias

concretas cujo retorno para a mais abstrata (inicialmente tidas como concretas aos olhares

menos avisados) foi imprescindível para a compreensão da realidade. A análise

concretamente situada apreende o geral no desenvolvimento social e capta as particularidades

de tal desenvolvimento, isto porque, na concepção marxista, “o concreto é a síntese de muitas

determinações, isto é, a unidade do diverso”. Procura-se nas totalidades históricas as relações

de significação que permitem a mediação entre as “determinações gerais (os processos sociais

recorrentes) e as determinações particulares (os processos emergentes) da realidade social”

(SILVA et. all., 2006, p.77). Nessa passagem entre o concreto e o abstrato é esclarecedora a

leitura de Paulani (2000, p. 114) a respeito do método dialético:
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O concreto aparece para o pensamento como resultado, quando, em verdade, ele é o
ponto de partida efetivo [...] É por esquecerem [os economistas políticos criticados
por Marx] de fazer a viagem de volta- do abstrato à realidade concreta [...] não
perceberam a especificidade e o caráter historicamente condicionado de suas
‘descobertas’ e das categorias que essa mesma realidade lhes permitiu forjar [...].

A centralidade do trabalho na perspectiva marxista é porque se percebe os

indivíduos vivendo (biológica, material e culturalmente) pela transformação da natureza e de

si mesmos. Essa categoria explicativa da sociedade capitalista, entretanto, pode ser

decomposta em outras subcategorias que lhes dão movimento social, histórico e espacial,

explicitando muitas das desigualdades vigentes e recentemente criadas. Tais subcategorias

merecem e serão examinadas a posteriori para melhor fundamentação da pesquisa. Em

particular, serão tratadas quando se observarem as questões das desigualdades espaciais e da

superpopulação metropolitana.

Alguns aspectos do movimento de acumulação capitalista, entretanto, devem ser

antecipados, para depois serem mais bem detalhados, por seu caráter eminentemente

metodológico. Isto porque, diz respeito a uma visão de mundo referente a concepção de

espaço, ou melhor, da espacialidade. Além de oferecer a base territorial, enquanto condição de

produção, circulação e distribuição de mercadorias e pessoas, a espacialidade através de

relações sociais é uma dimensão da vida. O território não é apenas reflexo das relações

sociais, mas a própria materialidade dessas relações sociais, que, apesar de continuar “sendo

sempre relações entre homens e coisas” (LIPIETZ, 1987, p. 26), constituem uma dimensão

espacial na reprodução da sociedade. Com destaque para o fato de o modo de produção

capitalista, mesmo sendo dominante, conviver com relações não-capitalistas que participam

direta ou indiretamente desse movimento de acumulação até que sejam necessárias (e

possíveis) fazê-las subsumir ainda pelo interesse da acumulação. Portanto, a articulação das

diferentes relações de produção determina espacialidades específicas e explica, de certo

modo, a existência de regiões desigualmente desenvolvidas.

Assim, esse tipo de concepção não implica, por exemplo, que a distribuição de

pessoas e objetos no espaço seja resultado exclusivo das relações de produção capitalista. Há

uma relativa autonomia das demais, daquelas que aparecem quando se realiza o trabalho

familiar (na agricultura, artesanato, pesca e etc.). As espacialidades das relações não-

capitalistas podem resistir às mudanças e abrir novas possibilidades, mesmo articuladas com a

produção capitalista. Isto é o que se pode apreender em duas passagens de Milton Santos

quando discute o espaço do homem:
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A sociedade não se distribui uniformemente no espaço [...]. Ela é o resultado de
uma seletividade histórica e geográfica, que é sinônimo de necessidade. Essa
necessidade decorre de determinações sociais fruto das necessidades e das
possibilidades da sociedade um dado momento.

Mas ela é também determinada pelas formas preexistentes, portadoras de uma
funcionalidade precisa. Digamos que a sociedade produz a paisagem, mas que isso
jamais ocorre sem mediação. É por isso que, ao lado das formas geográficas e da
estrutura social, devemos também considerar as funções e os processos que, através
das funções, levam a energia social a transmudar-se em formas (SANTOS, 2004,
p.61).

Esse tipo de resistência ao modo dominante de relações e de produção não passa

despercebido de outros pesquisadores de regiões desenvolvidas, embora a colocando sobre

outros termos. Para Lipietz (1987, p. 24), por exemplo, a espacialidade existente modifica as

relações sociais, o “espaço concreto e já dado” estaria “como um constrangimento objetivo

que se impõe ao desenvolvimento dessas relações sociais. Dizemos que a sociedade recria seu

espaço sobre a base de um espaço concreto, sempre já dado, herdado do passado. È assim que

abordaremos a questão da organização do território”.

Ainda discutindo o assunto, Santos vai se referir a uma reprodução das estruturas

espaciais que se apresentam temporalmente morosas para transformação. Isto porque na

atualidade, tal como no processo de acumulação capitalista, as forças produtivas estão

desenvolvidas ou passam por reprodução ampliada, dado o acúmulo de investimentos fixos no

espaço, determinando, portanto, continuidades e descontinuidades:

O fato, porém, é que cada estrutura do todo reproduz o todo. Assim, em uma fase de
transição, as estruturas vindas do passado, ainda que parcialmente renovadas,
tenderão a continuar reproduzindo o todo tal como era na fase precedente. Todavia,
se cada estrutura conhece seu próprio ritmo de mudança, a estrutura do espaço é a
instancia social de mais lenta metamorfose e adaptação. Por isso, ela poderá
continuar, por muito tempo, a reproduzir o todo anterior, a situação que se deseja
eliminar (SANTOS, 2004, p.75).

As condições atuais do crescimento capitalista criaram uma forma particular de
organização do espaço, indispensável à reprodução das relações econômicas, sociais
e políticas. A forma como atualmente se distribuem as infra-estruturas, os
instrumentos de produção, os homens- enfim as forças produtivas- possui até certo
ponto um caráter de permanência, isto é de reprodução ampliada, isso amparado,
exatamente, na longevidade de um grande número de investimentos fixos. Tudo,
pois, conspira para que a organização do espaço se perpetue com as mesmas
características, favorecendo o crescimento capitalista e as suas distorções (op.cit., p.
73).

A profusão de “modos, mundos, relações, concepções, que não são

contemporâneos”, tal como capta Martins (2000, p.122), analisando as metrópoles brasileiras,

pode ser interpretada por essa coexistência de relações de tempos diferentes, que resistem à

homogeneização. Ainda segundo Martins, são temporalidades múltiplas e residuais que se

opõem ao bloqueio do poder que arrasta o espaço e inclusive o homem para o processo de
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troca, transformando tudo em mercadoria, através de uma sistemática formal e racionalizada,

surgindo como:

[...] alternativas do processo de humanização do homem imobilizadas pelo bloqueio
do poder que domina a superfície – o espaço, mas também o percebido, o
horizontalizado, uniformizado, racionalizado pelas equivalências que resultam das
trocas e do igualitarismo abstrato do contrato social e da razão (MARTINS, 2000,
p.122).

Martins foi influenciado por Lefebvre, sobretudo, pelo argumento de que “não há

reprodução de relações sociais sem uma certa produção de relações, não há repetição sem uma

certa inovação (MARTINS, 2000, p. 122)”. Esse novo emerge da situação residual que entrou

em conflito e resistiu às mudanças ou a homogeneização, pois é nessa perspectiva que o

filósofo vê tanto as possibilidades de se reverter as tendências históricas, quanto de se fazer

uma revolução pela práxis, sendo o espaço fundamental nesse sentido.

De certo modo, esse também é o ponto de vista de Massey e Keynes (2004),

quando defendem a tese de que o espaço está em processo e, portanto é inacabado e abre-se

para o inesperado e o imprevisível. Assim, surge uma possibilidade de reverter a situação que

muitos acreditam ser impossível. Em particular, há os que resistem a essa filosofia do

diferente porque pensa o espaço como apenas reflexo do ordenamento social e político, ou

porque acredita que o espaço é produzido historicamente como uma corrente evolucionária

impossível de ser interrompida. Seria correto pensar sobre essa linha do diferente que:

O espaço encontra-se sempre em processo, num fazer-se, nunca acabado. Existem
sempre extremidades inacabadas (loose ends) no espaço. [...] Esse caráter relacional
do espaço, juntamente com sua abertura, significa que o espaço contém, sempre, um
grau inesperado, de imprevisível. Assim, tal como extremidades inacabadas (loose
ends), o espaço sempre contém, também, um elemento de ‘caos’ (do ainda não
prescrito pelo sistema). É um ‘caos’ que resulta daquelas justaposições
imprevisíveis, daquelas separações acidentais, o caráter freqüentemente paradoxal
das configurações geográficas em que, precisamente, um número de trajetórias
distintas se entrelaçam e, algumas vezes, interagem (MASSEY; KEYNES, 2004, p.
17).

Conforme os pesquisadores, “esta abordagem abre o espaço/a espacialidade para a

política de uma forma nova. Sem dúvida isto possibilita que ele se torne parte integral do

político”. Desfaz-se alguns mitos e ideologias criadas por diferentes correntes de interpretação

que defendem hoje a globalização. Primeiro, “o espaço não é mais o domínio do que está

morto”, tal como insistem em aceitar os estruturalistas, mas também não é apenas um corte

transversal no tempo. Isto porque, “o espaço se expressa agora como parte (e uma parte

necessária) da geração e da produção do novo. Em outras palavras, a questão aqui não é a

ênfase somente na produção do espaço, mas o próprio espaço como integrante na produção da

sociedade [...] (op.cit., p.19)”.
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Massey e Keynes (op.cit., p.10) verificam na espacialidade uma multiplicidade de

situações dada pela interação das diferenças, sendo que “a própria espacialidade é uma das

dimensões da construção da diferença”.  O espaço é aberto porque as relações não são

confinadas, portanto, o futuro é desconhecido, cheio de possibilidades apesar de várias

contradições. Então, esta concepção “vai de encontro a uma crescente insistência dos

discursos políticos a respeito de uma genuína abertura para o futuro. Os fundamentos do

‘Progresso’, do ‘Desenvolvimento’ e da ‘Modernização’ e a sucessão de modos de produção

elaborada pelo marxismo, todos eles propõem cenários nos quais as direções gerais da

história, incluindo o futuro, são conhecidas”.

Entretanto, se aceita que as relações não-capitalistas perdurem mesmo com o

modo de produção capitalista tendo se mundializado. Parte dessas relações será subsumida

pelo capital, mas outra permanecerá em relação interna com a acumulação capitalista.

Quando se procura defender que existem relações pré-capitalistas é porque se quer

fazer acreditar que as diferenças espaciais fazem parte de uma seqüência histórica.  “É típico

de muitas das grandes leituras modernistas do mundo. As estórias de progresso (da tradição à

modernidade), de desenvolvimento, de modernização, a fábula marxista de evolução através

dos modos de produção (feudal, capitalista, socialista, comunista), muitas das nossas histórias

atuais sobre a ‘globalização’[...] (op.cit., p.10)”. Há um sentido político de que se continue

pensando dessa forma, cultiva-se a esperança, ou melhor, a ilusão de que algumas regiões,

lugares ou Estados-Nação ainda não atingiram o desenvolvimento porque estão atrasados,

mas certamente atingirão esse momento, tal como aqueles de capitalismo avançado. Mas a

prática e a realidade mostraram o quanto é vazio este discurso.

Não se quer dizer com isso que não haja desenvolvimento, nem desigualdades,

mas que certamente devam ser vistos pelas diferenças, e não apenas diferenças históricas

como geográficas. Ainda pode-se entender da análise desses pesquisadores que a visão

evolucionista é uma forma de imobilizar, de não deixar as alternativas revolucionárias

surgirem ou ao menos serem buscadas:

A implicação disso é que os lugares não são genuinamente diferentes; na realidade,
eles simplesmente estão à frente ou atrás numa estória: suas ‘diferenças’ consistem
apenas no lugar que eles ocupam na fila da história. Esta manobra reprime a real
significância da espacialidade. Ela oblitera, ou pelo menos reduz, a real importância
e a verdadeira medida das diferenças em questão (MASSEY; KEYNES, 2004, p.
15).

Essa questão das desigualdades das relações é aprofundada por Lefebvre ao

discutir sobre as contradições nos níveis da práxis social, referente à base ou as forças
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produtivas (instrumentos de trabalho, infra-estruturas, homens), as estruturas socioeconômicas

(relações de produção e de propriedade), e as superestruturas (instituições e ideologias). No

seu modo de análise requer examinar o nível de coerência do conjunto, aonde se situam as

contradições principais e as secundárias, verificando a coesão e a sua manutenção no processo

de crescimento e desenvolvimento da sociedade. “É necessário responder na prática mesmo se

estas relações se modificam às vezes de maneira coerente e gradual, às vezes de maneira

descontínua (LEFEBVRE, 1972, p. 19)”. Foi Lênin que demonstrou o descompasso entre os

níveis (base, estrutura e superestrutura), constatando que não se modificavam

simultaneamente nem da mesma maneira. Daí Lefebvre considerar as desigualdades no

desenvolvimento:

Em determinado período, pode haver progresso econômico, crescimento das forças
produtivas, apesar de que as estruturas (relações sociais codificadas ou não) e as
superestruturas (idéias e ideologia, instituições e organizações) permaneçam fixas,
estancadas. O crescimento e o desenvolvimento desenvolvem-se segundo algumas
condições: entre a quantidade e a qualidade há um crescimento que pode ser gradual
ou aos saltos; a desigualdade do desenvolvimento, quer dizer, a possibilidade de um
crescimento sem desenvolvimento e de um desenvolvimento sem crescimento
(LEFEBVRE, 1972, p. 20).

Feita essas considerações iniciais a respeito da concepção de espaço adotada nesta

pesquisa, é interessante esclarecer sobre a metodologia de análise utilizada. Seguiu-se a

revisão metodológica de Lefebvre sobre a dialética, admitindo que as relações coexistam com

diferentes temporalidades e que é no residual das relações conflituosas (que resiste a

homogeneização de um processo racionalizado e homogeneizado que enrijece os processos e

fixa os espaços) que está a semente das possibilidades. Isto é, no diferente é que se pode ter

uma idéia do novo.  Sobretudo, a espacialidade deve ser considerada como uma das

condicionantes da realidade, cuja análise requer subdivisão em quatro momentos.

O primeiro passo consiste em descrever o espaço (descritivo), observando a partir

do referencial teórico as espacialidades múltiplas decorrentes das diversas relações sociais,

identificando e descrevendo a forma com suas continuidades e descontinuidades, com suas

fragmentações. No segundo momento (analítico-regressivo) é quando se procura datar cada

uma das relações sociais, para descobrir cada elemento da cultura material e espiritual, com

sua época específica. Mas, somente no passo seguinte (histórico-genético), é que se

caracterizam os resíduos e se entende as contradições e os conflitos, pois se busca na história

a explicação para as diferenças, para os descompassos entre os níveis da práxis social (base,

estrutura e superestrutura). É nesse momento que o presente fica elucidado pelo passado, que

o percebido fica coerente pelo concebido teoricamente. Mas o método lefebvriano se
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completa (regressivo-progressivo) quando as possibilidades futuras ficam evidentes a partir

do passado elucidado. Nesse momento, conclui-se que os conflitos e desencontros são

motivados por relações sociais de temporalidades distintas, cujos resíduos deixaram brechas,

alternativas que poderão revolucionar a tendência geral. Ao se descobrir as “contradições não

resolvidas, de alternativas não consumadas, necessidades insuficientemente atendidas,

virtualidades não realizadas” é que se percebem as “virtualidades e possibilidades que ainda

não se cumpriram (MARTINS, 2000, p.121)”.

Evidentemente que esses passos não ficam tão demarcados quando se apresentam

os assuntos nos capítulos. O que transparece ao final são os resultados, o valor explicativo

retirado da teoria cotejada com o empírico e no exame de verificação da hipótese, observando

o recorte do espaço objeto. Além disso, a discussão foi devidamente contextualizada com a

perspectiva de uma posterior incorporação à explicação geral e complexa dos fenômenos

sócio-espaciais.

Como procedimento operacional inicial, fez-se um recorte da Região

Metropolitana de Fortaleza, considerando problemas de custo e de tempo limitado para a

pesquisa e partindo do suposto de que os sete municípios selecionados são representativos da

dinâmica atual e das possibilidades futuras, conforme argumentação seguinte.

2.1. Espaço Objeto da Pesquisa

Como quarta cidade e quinta metrópole brasileira, capital do estado do Ceará,

localizada no nordeste brasileiro, Fortaleza possui destaque relativo no território cearense e

nacional pela aglomeração de capitais e de população. É uma situação que suscita sempre

novos investimentos para impulsionar sua economia ou para, eventualmente, resolver parte

dos problemas sociais e urbanos advindos com a extrema migração para a cidade, mas que

acabam acentuando desigualdades internas. Constata-se que a concentração populacional é

acompanhada de sucessivos movimentos inter-bairros e no sentido dos municípios periféricos.

Verifica-se que a organização do espaço urbano sofre interferências governamentais, que

favorecem a ação dos investidores imobiliários e valoriza diferentemente os espaços,

conseqüentemente redefine os usos metropolitanos.

A partir de Fortaleza expande-se uma região metropolitana que mantém intensa

relação com a metrópole e pouco contato entre os municípios. O processo de metropolização

foi reconhecido, oficialmente, em 1973, quando a região foi criada na forma de lei federal,
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tendo por municípios periféricos Caucaia e Maranguape situados a oeste, Aquiraz a leste, e

Pacatuba ao sul. Mas com os investimentos públicos e privados a região se cresceu ao ponto

de sofrer sua terceira ampliação (em 1999), compreendendo atualmente treze municípios:

Fortaleza, posicionada ao centro da região; Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Maracanau e

Maranguape a oeste; Itaitinga, Pacatuba e Guaiuba ao sul; Horizonte, Pacajus e Chorozinho a

sudeste; e Aquiraz e Eusébio a leste.

Parte dessa decisão de regionalizar as metrópoles levou em consideração a

aglomeração das capitais brasileiras. No caso de Fortaleza, a concentração populacional teve

um processo ligado à dominação capitalista do território cearense, bem como a dinâmica

populacional centrada na exploração capitalista associada a produção de subsistência e as

atividades informais urbanas.

Desde o século XIX, Fortaleza é a cidade mais atrativa do Estado para a

imigração, oriunda do próprio estado e do nordeste. Nota-se, portanto, que o crescimento

populacional de Fortaleza permanece expressivo pela continuidade do processo migratório.

A última informação censitária sobre a migração, para o Ceará, em 1996, era de

que 325.826 pessoas mudaram de município com destino ao território cearense. A maior parte

(68,2%) deslocara-se internamente ao Estado e 30,7% provieram de outras Unidades da

Federação. Os imigrantes estrangeiros foram (e são) diminutos, na ocasião somaram 1.085

pessoas. Os que vieram de outra região brasileira procuraram principalmente a capital

(38,03%), além de Juazeiro do Norte, Caucaia e Maracanaú, correspondendo,

respectivamente, a 14,01%, 3,12% e 2,1%. Os estrangeiros se destinaram notadamente para

Fortaleza (77,7%). Quanto aos deslocamentos internos ao Ceará, Fortaleza (21,67%) também

é o local de maior preferência, seguido de Caucaia (11,12%) e Maracanaú (6,24%)

(IPLANCE, 2001, p. 186-187).

Neste final do século, apareceu uma novidade na imigração para o Ceará: um

incremento expressivo de pessoas oriundas de São Paulo e Rio de Janeiro, lugares da

preferência dos emigrantes cearenses. Existe a possibilidade da migração de retorno, daqueles

cearenses que haviam emigrado e desejaram voltar ao seu lugar de origem, assim como pode

ser efeito da reestruturação produtiva subsidiada pelo Estado, trazendo empresários e

trabalhadores, além de empreendedores diversos. Em 1998, havia no Ceará 41.880 pessoas

naturais de São Paulo e 23.720 do Rio de Janeiro, que corresponderam a 11,60% e a 6,57%

dos não naturais do Ceará. Quantitativos comparáveis a Pernambuco e ao Pará, locais

tradicionais de imigrantes para o Ceará.
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Assim, de acordo com o IBGE, em 2000, residiam na RMF cerca de três milhões

de habitantes, dos quais 72% ou 2,1 milhões habitavam em Fortaleza. Colocada como

segunda metrópole nordestina, Fortaleza é maior populacionalmente que Recife (mais de 700

mil habitantes), embora a Grande Recife supere a RMF em cerca de 350 mil pessoas. Caucaia

e Maracanaú são os outros dois municípios mais populosos da RMF, que reúnem quase 430

mil pessoas ou 14,4% dos moradores metropolitanos. Em termos de taxas de crescimento

ressalta-se Horizonte que no período de 1991-2000 cresceu acima de 7%, quando a média

estadual era menor que 2%.

É freqüente a argumentação de que a distribuição desigual da população no

espaço, de certo modo, reflete e provoca uma concentração de capitais e de investimento,

modificando e reorganizando o espaço regional. Pode-se observar uma múltipla tendência de

expansão da RMF que segue uma antiga divisão de Fortaleza em dois grandes setores (leste-

oeste). Isto é, a ocupação e os usos partiram do Centro da cidade, tendo a Br 116 como divisor

de áreas, seguindo trajetória histórica de localização dos investimentos públicos e privados e

de certo modo de inserção e moradia dos grupos populacionais residentes em Fortaleza. Os

bairros mais privilegiados para leste e, recentemente, pela expansão urbana, para sudeste

acompanham o comércio e os serviços; e os bairros menos favorecidos para oeste e depois

para sudoeste e sul, locais para onde se dirigem a indústria e os conjuntos habitacionais

populares. Ao todo, são 114 bairros, subdivididos administrativamente pela Prefeitura

Municipal em seis regionais.

Quando se retoma as primeiras mudanças nos usos e na ocupação do espaço

metropolitano de Fortaleza, percebe-se a estreita relação entre as transformações das formas

industriais e comerciais na organização do espaço urbano. Isto porque as formas comerciais,

tanto quanto as industriais são produzidas por relações sociais (PINTAUDI, 2001, p.144).

De certo modo, são as atividades industriais e comerciais que forçam a expansão

metropolitana de Fortaleza, além das ocupações pela necessidade de habitações mais baratas e

populares. Segundo Smith (2001), haveria quatro vetores de expansão da RMF. A partir dessa

divisão e ponto de vista, se adicionou outras considerações para definição do recorte do

espaço objeto desta pesquisa.

Identifica-se um eixo mais antigo que segue pela Br-020 em direção ao norte do

estado, onde se localiza o pólo industrial de Maracanaú, que recebeu forte contribuição do

sistema fiscal e financeiro da SUDENE e BNB (34/18 e posteriormente FINOR), além das
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construções de conjuntos habitacionais com financiamento do BNH. Foi e é um crescimento

que se irradia e beneficia também Caucaia.

O segundo eixo é formado pela Br 116 e liga os municípios de Eusébio,

Horizonte, e Pacajus, onde a partir da abertura da economia na década de 80 possibilita uma

desconcentração industrial da RMF nesse sentido, formando um pequeno pólo entre

Horizonte-Pacajus e inicia uma concentração industrial em Eusébio.

Como terceira direção, novamente o eixo da Br-020 é importante, subdividindo

atividades turísticas, de lazer e de residência (primeira ou segunda). Os conjuntos

habitacionais de Araturi, Metropolitano e Nova Metrópole, entre Fortaleza e Caucaia

contribuíram para o fenômeno da conurbação entre essas cidades. Quanto ao turismo, o

prolongamento da Av. Leste-Oeste (ainda em obras) dá prosseguimento ao corredor turístico

litorâneo a leste de Fortaleza, em direção ao segundo ponto turístico mais valorizado no

território cearense (Cumbuco) no litoral de Caucaia, com destaque para a praia do Icaraí com

suas residências de veraneio e equipamentos de lazer que se transformam em segunda

residência. Também corre nesse sentido, o pólo industrial e portuário entre Caucaia e São

Gonçalo do Amarante, cujas obras de infra-estrutura (realizadas pelo Governo do Estado em

parceria com o Federal) já estão concluídas e o porto em pleno funcionamento, estando em

andamento a instalação de siderurgia com seu respectivo pólo metal-mecânico em projeto,

formando o Complexo Portuário e Industrial do Pecém (CIPP).

A quarta trajetória de expansão da RMF segue em direção a leste para Eusébio e

Aquiraz, através da Ce-040, também com enfoque múltiplo: de urbanização, localização

industrial, exploração do turismo de praia e desenvolvimento de residências em condomínio

fechado para população de classe média.

Embora Maracanaú concentre boa parte dos investimentos produtivos e da

população residente na RMF, seus atrativos de mobilidade populacional serão subdivididos

com municípios vizinhos, fortalecidos pela reestruturação produtiva.  Além disso, o fenômeno

de industrialização e metropolização de Maracanaú já são bastante conhecidos da Academia

local e, ao contrário, os novos processos estão intrigando, quase exigindo, maiores

considerações.

Portanto, para realizar o recorte espacial da região metropolitana para fins de

pesquisa, observou-se essas trajetórias, em particular, nos seus componentes populacionais de

densidade e de mobilidade (migratória e de deslocamentos diários), selecionando sete
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municípios: Fortaleza, Aquiraz, Eusébio, Horizonte, Pacajus, Caucaia e São Gonçalo do

Amarante (Figura 1).
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Outros aspectos sobre o espaço urbano da cidade de Fortaleza, quanto à

valorização e à espacialização capitalista e de reprodução da classe trabalhadora, foram

levados em consideração para definição mais concreta dos bairros e localidades das demais

cidades metropolitanas a serem pesquisadas nesses municípios, que fazem parte dos principais

pontos a seguir.

A mobilidade frenética de capitais pelo setor imobiliário é responsável por essas

transformações no espaço. Alguns lugares chegam a se deteriorar, pois perdem valor frente

aos interesses especulativos e imediatos de lucros em outros espaços (CARLOS, 2001, p.178-

179). Foi o que aconteceu com os centros das cidades, e Fortaleza não fugiu à regra.

Acompanha esse processo de valorização do espaço intra-urbano a segregação dos

mais ricos e a desapropriação ou a retirada dos mais pobres. Ambas as medidas envolvem

melhores condições de moradia das classes altas, considerando-a em termos mais amplos do

que a residência. As famílias ricas procuram tranqüilidade, segurança e conforto, desde que

tenham condições de acesso aos principais pontos de comércio e serviços, ao lazer e ao

trabalho. A segregação das classes média e alta em condomínio fechado (vertical ou

horizontal) foi uma novidade no Brasil, que tomou vulto na década de 80. Em Fortaleza é

ainda mais recente. Conforme pesquisa de Fuck Junior (2002, p.146), já existem mais de 100

condomínios residenciais, quase todos localizados a sudeste, seguindo em direção aos

municípios metropolitanos de Eusébio e Aquiraz.

Mas essa valorização implica em novos usos e muitas vezes em um processo

violento de mobilidade geográfica das populações ali residentes durante gerações. A

desocupação de parte do Farol Novo, nas Dunas da Praia do Futuro, por exemplo, insere-se

como medida de limpeza da área, pela retirada dos pobres, que enfeiam e emporcalham o

ambiente. É uma prática urbanística e uma ideologia de poder, pois os mais ricos ali

permanecem, mesmo que provoquem maiores agressões ambientais. O pretexto para a

desocupação é de que os pobres se apossaram de terrenos do Estado. A esse respeito Silva

(2001a, p.37) reflete:

Se o Estado, através de medidas moralizantes, resolvesse buscar tudo o que é seu,
teria que desocupar não só lotes como este no farol novo, deveria reaver porções
imensas de nossa cidade, especialmente no litoral. Os ocupantes são, certamente,
pessoas “ricas” e “respeitáveis”. Ninguém mexe com elas.

Em particular, a expansão urbana de Fortaleza para sudeste tem no Estado um

forte agente na produção do espaço, enquanto mediador dessa valorização e no controle dos

conflitos sociais diante da apropriação dos espaços por segmentos da população. O Estado, ao
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fazer investimento no setor viário, torna alguns locais privilegiados com sobrevalorização do

solo, que passa a ser apropriado por classes médias e altas, um valor que visa um

prolongamento da Aldeota (FUCK JÚNIOR, 2002, p.118).

Carlos (2001) comenta sobre a transformação do espaço metropolitano no sudeste

do país em mercadoria, cujos espaços fora dessa lógica ficariam mais restritos, limitando a

apropriação privada das famílias menos favorecidas. Realmente, Silva vai encontrar no espaço

fortalezense essa questão e explicar a lógica como as populações mais pobres tentam escapar

desta armadilha de preço e valor. O interessante é que essas brechas de espaço ao serem

apropriadas pelos mais pobres, tornam-se áreas de risco1 ou são passíveis de desocupação,

como aconteceu nas dunas. “A cidade tem uma oferta considerável de imóveis vagos. Os

pobres, alijados desse mercado, insistem nas ocupações nas dunas e várzeas de nossa cidade,

lugares únicos de possibilidade de abrigo (SILVA, 2001a, p. 37)”.

Essas estratégias determinam, portanto, que em um mesmo bairro convivam

pobres e ricos até o limite em que as classes burguesas utilizam o aparelho de Estado para

retirá-las do lugar, ou mesmo quando parte dessas famílias resolvem segregar-se.

No caso de Fortaleza, quando os agentes imobiliários se ligam aos proprietários

fundiários e ao poder público, isto significa maior controle de áreas a leste e sudeste de

Fortaleza, e que interessam a este grupo de poder. Mudanças de uso e de ocupação dos solos e

consecutivamente de valor são incrementadas facilmente, pois são articulados investimentos

públicos e privados. Contraditoriamente, há uma tendência à diferenciação intra-bairros, pelos

investimentos diferenciados e a homogeneização dos lugares, diante do apelo imobiliário de

marketing, de transformar os bairros Cidades dos Funcionários e adjacências em Aldeota Sul.

O espaço torna-se fragmentado por diferenças sociais, pois as populações mais

pobres chegaram por primeiro ao lugar e se apropriaram de áreas tidas como insalubres e

inadequadas à habitação por estarem todas periféricas. Os espaços de áreas naturais a serem

preservadas (entorno de rios, riachos, lagos, dunas e outros locais de ambientes de maior

1 O que hoje se costuma chamar de áreas de risco nada mais é do que favela, cujas condições insalubres e
ambientais expõem parte de seus habitantes a constantes riscos físicos. Parece haver uma intencionalidade em se
omitir a discussão sobre favelas, sobretudo tendo em vista que, as áreas de risco são bem menores que as de
favela, tal como se pode apreender da análise de Andrade (1989, p. 280) quando identificava outra categoria que
na ocasião era sinônimo de favela, que foram as habitações subnormais. “Os bairros residenciais de classe média
distribuem-se do centro em direção a periferia e a partir daí se encontram as habitações da população de menores
recursos, e são geralmente classificadas como subnormais. São as famosas favelas que se constroem em morros,
em encostas ou alagados, de difícil acesso, desprovidas dos mais rudimentares serviços públicos e ameaçados
todos os anos, por ocasião das chuvas, por desmoronamentos provocados pelas enxurradas”.
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fragilidade ambiental) são justamente os lugares “disponíveis” para apropriação popular que

expõem, entretanto, essas populações aos riscos de enchentes, e do desabrigo, pelo menos

uma vez ao ano, no período de janeiro a abril.

As favelas e bairros com porções de áreas de risco, alvo da ação da Defesa Civil

em Fortaleza, crescem a cada ano. Observe-se que em 2005 havia 50 bairros envolvidos com

essa problemática que evoluíram para 56 no ano seguinte. Em termos de favelas o adicional

foi quase o mesmo, em quase 12%: saiu de 94 para 105, o que implicou no incremento de

2.404 famílias, aproximando-se da proporção em termos de área afetada (10,5%).  O número

de famílias afetadas, em 2006, chegou a 22.984 (Tabela 1).

Tabela 1. Situação das Favelas com áreas de risco de Fortaleza, 2005 e 2006.

Regionais
Bairros Favelas Famílias

2005 2006 2005 2006 2005 2006

I 6 8 12 14 2.384 2.597

II 7 7 14 15 2.222 2.808

III 6 7 18 21 2.984 3.250

IV 5 7 5 8 751 1.016

V 10 14 18 21 4.897 7.673

VI 16 13 27 26 7.373 5.640

TOTAL 50 56 94 105 20.580 22.984

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza/ GMF, 2005 e 2006.

É claro que esta expansão não passa por um comportamento linear. Determinadas

favelas estão sujeitas a um maior risco e sofrimento, outras sequer são afetadas, considerando

alguns anos. Assim como, o número de famílias expostas a precárias condições de moradia é

bem maior do que assistido por ação pública municipal e estadual de Defesa Civil.  De certo

modo, a atenção institucional sobre as áreas de risco reduz a problemática habitacional das

populações pobres e miseráveis.

Os fatores que afligem as populações residentes nestas áreas de risco são mais ou

menos comuns. Entretanto, é preciso revelar as especificidades de cada regional, que

envolvem aspectos naturais e o tipo de ocupação agressiva e sem planejamento que se

reproduzem pelos quatros cantos da cidade, conforme sinopse a seguir.

A Regional I, localizada a oeste de Fortaleza, tem duas grandes áreas de

problemas: uma na faixa litorânea e outra mais continental. Na litorânea a questão central se

subdivide em altitude próxima a beira-mar, ocupação de áreas de mangue do Rio Ceará, que
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sofrem os afluxos das marés e estão sujeitas a inundação e deslizamentos, bem como as

famílias cujas habitações estão situadas nas encostas dos morros ou sobre dunas, que sofrem

as questões de deslizamentos. Na parte continental desta regional a problemática é relativa a

localização de moradias às margens do Riacho Doce e nas paredes do açude João Lopes, além

de canais e lagoas sem denominação que transbordam e inundam as moradias em suas

margens, bem como sofrem os problemas decorrentes do volume de águas pluviais e seus

desníveis (Figura II).

A Regional II, situada a leste de Fortaleza, destaca-se por sua porção litorânea e

pela ocupação das encostas de morros e de dunas (Morro do Castelo Encantado, Morro do

Farol Novo, Morro Santa Terezinha, Morro Mirante, Morro das Placas, Morro do Gengibre)

que estão sujeitos a constantes deslizamentos. Há também situações de famílias residentes em

locais pantanosos de lagoas e nas margens do Riacho Maceió que sofrem ocorrências de

inundação. As margens a montante do Riacho Tatuapé e do Rio Cocó também são motivo de

inundação das residências localizadas bem próximas a essas margens.

A Regional III está sob a influência direta dos problemas decorrentes da

ocupação irregular das margens do Rio Maranguapinho e da Lagoa Azul, que ocasiona

inundação por ocasião das marés, transbordamento do rio e da Lagoa e durante os quadros

chuvosos. Em determinados trechos a população chega a ficar ilhada, sendo retirada por

pequenas embarcações a remo. Os problemas de alagamento por acúmulo de águas pluviais

são também freqüentes, assim como se registra casos de alagamento na Lagoa da UFC e na

APA do Rio Ceará. Para complementar, algumas comunidades estão sujeitas à radiação, pois

estão situadas abaixo do Linhão da Chesf.

Na Regional IV, os casos mais freqüentes são de ocupação de áreas próximas a

canais (Canal da Rosinha na Serrinha, Canal do Demócrito Rocha, Canal do Itapery e Canal

do Desafio Jovem) e à Lagoa Taperoaba e ao Riacho Tauape, com seus riscos de inundação

em quadrantes chuvosos.

Na Regional V, a inundação e o alagamento são ainda mais freqüentes. Os

recursos hídricos de superfície são abundantes, bem como possui espaços de densa ocupação

habitacional. Os rios e lagoas da região de maior incidência de problemas são: o Rio

Maranguapinho, o Riacho Maranguape, o Rio Siqueira, Lagoa da Libania, Lago Azul, Lagoa

do Parque Santana. São destaques também o açude Osmani Machado e o Canal do Bom

Jardim.
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Finalmente, a Regional VI, também está sujeita a constante inundação e

alagamento por dispor de um rico potencial hídrico, cujas ocupações inapropriadas acabam

por precipitar esse quadro de riscos e de calamidade pública. Além de várias áreas nas

margens do Rio Cocó e de seus afluentes, e do Riacho Tauape, a região possui quatro lagoas

(Lagoa da Vila Cazumba, Lagoa do Coité, Lagoa de Sapiranga, Lagoa do Zeza), dois açudes

(Açude Uirapuru, e Açude Jangurussu) e o Canal que corta a Av. Paroara.

A variedade de situações, entretanto, não foi considerada para efeito de definição

amostral, pois a questão do risco não é relevante para esta pesquisa, salvo pelo fato de essas

condições imporem uma constante mobilidade geográfica dessas famílias assim, observou-se

muito mais as questões operacionais e o quantitativo populacional, que propriamente esse

quadro de periculosidade. Teve-se, contudo, o cuidado de selecionar pelo menos um caso em

cada regional, cobrindo todos os problemas (alagamento, deslizamento, inundação e

radiação). E, para manter o teor qualitativo, dado que as informações do IBGE possibilitam

análise quantitativa, decidiu-se pelo estudo de caso, tal como se explicita a seguir.

2.2. O estudo de casos de famílias e localidades

O estudo de caso é uma técnica de análise da realidade, onde se faz uma pesquisa

sobre um caso particular, para tirar conclusões sobre princípios gerais daquele caso

específico, segundo Simon (2007). Ele foi preferido dentre as técnicas por sua capacidade de

acompanhar os eventos contemporâneos, cujas situações admitem observações diretas e

entrevistas. Com proporções menores que uma pesquisa amostral, o estudo de caso permite

lidar com uma variedade de evidências obtidas em campo, através de documentos, de internet,

de jornais, revistas, fotografias, mapas, entrevistas e observações (BRESSAN, 2000).

O procedimento qualitativo é muito útil para captar fenômenos amplos e

complexos, típicos das realidades sócio-espaciais. É apropriado quando se está querendo

avaliar a teoria existente e examinar o fenômeno no contexto onde ele possivelmente ocorre.

Ou seja, o método se aplica para verificar a teoria da espacialidade que a concebe como

relativa às relações capitalistas e não-capitalistas, além da teoria sobre a mobilidade do

trabalho com suas múltiplas determinações temporais e espaciais.

Por essas razões, viu-se no estudo de caso a melhor forma de esclarecer aqueles

fatores particulares da região metropolitana de Fortaleza quando submetida à reprodução

ampliada do espaço, nos termos de Santos (2004).
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É uma técnica que se adaptou ao método dialético de Lefevbre, ao tratar dos dados

coletados mediante (1) descrição, (2) classificação (desenvolvimento de tipologias) e (3)

desenvolvimento teórico, possibilitando uma melhor compreensão da realidade.
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Para se obter um bom estudo de caso, seguindo as orientações de Bressan (2000),

foram tomadas algumas medidas de controle, tais como:

 Desenvolver um plano de pesquisa que considere os perigos e críticas

sobre a técnica. Por exemplo, teve-se todo cuidado na definição da amostra, que,

apesar de não ser probabilística, pode ser considerada boa por suas proporções (cerca

de 10% da população), e com base racional para seleção de áreas, podendo fazer

estimativas sobre a população total;

 Para as generalizações, teve-se o cuidado de fazê-las em relação às

proposições teóricas e não para populações ou universos;

 Evitou-se narrações longas e relatórios extensos, muito comuns, mas

desvalorizados no estudo do caso, somando-se informações qualitativas com

quantitativas; e,

 Procedeu-se seleção e treinamento criterioso dos pesquisadores de

campo e coordenadores de área para assegurar habilidade necessária à realização do

estudo de caso e qualidade dos resultados.

Ainda com relação ao método dialético, o estudo de caso foi indicado para

responder às perguntas "como" e "porque", explicando as relações sociais de múltiplas

temporalidades, aquelas que ocorrem com mais freqüências ou de incidência recente por meio

de eventos contemporâneos.

Teve-se o cuidado para pesquisar apenas as proposições que dizem respeito ao

escopo do trabalho, cuja definição ajudou na decisão de onde (bairros e favelas) procurar

evidências relevantes. Evitou-se outro dos problemas da investigação por estudo de caso,

quando “um investigador pode sentir-se tentado a coletar 'tudo' o que é impossível de ser

feito” (YIN, 1989, p. 30).

Os pesquisadores de campo foram selecionados entre alunos dos cursos de

graduação de Geografia e de História da Universidade Estadual do Ceará (UECE). A

princípio formou-se um grupo de alunos para treinamento e desenvolvimento de projeto

piloto, momento em que foi testado o questionário semi-estruturado, as técnicas de

observações e os objetos de fotografias, além do uso de GPS para mapeamento, dentre outras

técnicas e procedimentos.

Como critério de seleção para pesquisadores de campo, utilizou-se o exame da

habilidade para investigação, vista por sua experiência de pesquisa ou em entrevista, onde se
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observou: a desenvoltura para fazer perguntas e interpretar os resultados; comportamento de

observador por sua capacidade de ouvir e não se deixar prender pelas ideologias e percepções;

e facilidade de adaptar-se e ser flexível para novas situações (oportunidades e ameaças).

Quanto aos coordenadores de área, o critério foi do conhecimento mais próximo de alunos e

professores com os quais já havia tido experiências anteriores de pesquisa.  Ao todo foram

cinco coordenadores e vinte pesquisadores, sendo que nos municípios periféricos a

coordenação esteve a cargo da própria doutoranda, que contou com cinco alunos

pesquisadores. Vale ressaltar que essa equipe menor esteve presente durante toda a tabulação

dos dados e participou de análise de algumas das comunidades, chegando a redigir artigos

sobre os mesmos tendo por referencial teórico o artigo realizado para qualificação desta

pesquisa de doutoramento2.

O treinamento que constou de duas fases (a fase piloto e a de pesquisa de campo

propriamente dita) teve o objetivo específico de dar a cada um dos participantes

(coordenadores e pesquisadores) a compreensão dos conceitos básicos, as terminologias, e as

questões relevantes do estudo, além dos cuidados em chegar até aos locais e de abordagem

das famílias. Cada investigador entrou na área sabendo por que o estudo estava sendo feito;

que informações e observações desejadas, as variações previstas e os eventuais contratempos

que poderiam surgir. Além disto, foram treinados quanto ao preenchimento dos questionários

e estimulados a fazerem duplas até que cada um estivesse com o domínio completo das

questões do estudo.

O Projeto Piloto (Comunidade Waldemar Alcântara, em Fortaleza) foi importante

para preparação final da investigação quanto aos instrumentos da coleta de dados, servindo

também para preparação da equipe básica sobre a qual girou toda a pesquisa (coordenadores

de área), que ajudou a doutoranda para manter qualidade e fidedignidade dos dados,

aumentando a probabilidade de sucesso na condução do estudo de caso.

Em geral, os estudos de casos não se restringem às entrevistas e observação direta,

eles reúnem evidências de diversas fontes: documentos (oficiais e acadêmicos), registros

administrativos, fotografias, revistas e jornais, além de documentos e notícias veiculadas na

internet.

Neste caso, reuniu-se uma documentação rica em termos de dados e informações

de diversas formas, conforme referencial bibliográfico ao final, destacando as teses e

2 Todo o processo de pesquisa contou com o apoio material e logístico do Laboratório de Estudos de População
(LEPOP) do Mestrado Acadêmico de Geografia da UECE.
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dissertações, além dos artigos e livros. As pesquisas censitárias e anuais do Instituto

Brasileiro de Geografia (IBGE) foram básicas, tais como as suas cartas, estatísticas e banco de

micro-dados. Outra fonte de pesquisa importante foi o Ministério do Trabalho com suas

estatísticas de emprego formal, o sistema da RAIS/CAGED.

As entrevistas constituíram-se numa importante fonte de dados para o estudo de

caso em questão, que, nesta pesquisa, assumiu a forma de entrevista semi-estruturada, com

respostas estruturadas e objetivas e outras abertas (Anexos 1 e 2).

Ao visitar os locais de estudos (nove áreas de risco em Fortaleza e 16 nos demais

municípios metropolitanos), foram observadas evidências sobre o tipo de ocupação da área,

quanto a temporalidade, a intermediação, a reserva do espaço e a ocupação propriamente dita.

Também foram registrados os fatos sobre as condições de moradia, incluindo a casa e o lugar.

E, após as observações, comparou-se os resultados das observações relatadas para eliminar as

discrepâncias.

Na medida do possível, o estudo foi dirigido para os objetivos propostos e, assim,

manter o foco e os critérios de seleção de áreas. Como resultado, captou-se as principais

relações da vida cotidiana quanto ao habitar, ao trabalho e à inserção nos lugares e territórios

de sobrevivência.

2.3. Municípios, bairros, favelas e famílias

Como critério para identificar a população com maior propensão à mobilidade

geográfica em Fortaleza partiu-se do referencial da literatura que apontava as áreas

consideradas de risco como de ocupação preferencialmente de famílias migrantes

(MARTINS, 2003 e SILVA, 2005b). Além disso, a existência de registros administrativos das

Prefeituras Municipais facilitou o conhecimento do número de famílias de cada área, suas

localizações e lideranças responsáveis pela ação da defesa civil. Também foram considerados

outros aspectos que contribuíram para agilidade e eficiência dos resultados obtidos: orientação

da Defesa Civil do Estado, sinalizando quais as áreas de ocupação recente ou antiga com

novas expansões; os contatos comunitários mais fáceis e ágeis; comunidades mais populosas;

comunidade de menor risco para os pesquisadores; soluções menos custosas e mais rápidas,

pelas facilidades de acesso e contato.
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Dentre as 105 favelas com áreas de risco em Fortaleza, foram pesquisadas nove,

cobrindo um percentual de 9,4% do total de famílias residentes nessa amostra selecionada

(Tabela 2) e (Figura 3).

Tabela 2. Favelas com áreas de riscos Pesquisadas em Fortaleza, 2006

Regionais Bairros Favelas
Total de
Famílias

Número de
famílias
pesquisadas (1)

I Pirambu
Arpoador/ areia
grossa

490 49

Barra do Ceará
Morro do
Santiago

148 16

II Mucuripe Riacho Maceió 118
20

III Genibaú
Canil Cuiabá 535

50

Comunidade do
Capim

407 20

IV Bairro de Fátima
Comunidade
Maravilha

585 35

V Canindezinho
Parque
Jerusalém

690 73

VI

Jangurussu
Unidos para
Lutar pela Paz

187 22

Barroso
Comunidade
Waldemar de
Alcântara

209 32

TOTAL 8 9 3.369 317

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2005 e 2006.
Nota: (1) Cálculos Próprios para estudo de caso

Quanto aos municípios periféricos metropolitanos, o contato com as respectivas

Prefeituras foi fundamental para a decisão dos locais, sendo diferenciada em dois grandes

grupos de acordo com as características da gestão administrativa desses municípios. No

primeiro grupo, havia cadastro de favelas com situação de risco (Caucaia e São Gonçalo do

Amarante), embora os registros fossem deficitários, conforme comprovação durante pesquisa

de campo e, assim, a seleção consistiu em procurar manter a cobertura em torno de 10 a 20%

das famílias expostas aos riscos semelhantes aos verificados em Fortaleza (inundação e

alagamento por rios e lagoas, e desmoronamento de dunas e morros). Foi igualmente

importante a facilidade de contato com a liderança e o contato direto com o lugar.
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No segundo grupo, formado pelos municípios de Eusébio, Aquiraz, Horizonte e

Pacajus, deu-se preferência às favelas formadas por ocupação irregular de áreas verdes de

loteamentos, pois os governantes não dispunham de cadastro com as situações de risco.

Considerou-se também que, para os objetivos desta pesquisa, não importava diretamente a

questão do risco, usada apenas para identificar maior incidência de imigrantes, supostamente

de mais intensa mobilidade entre bairros e áreas. Assim, as informações habitacionais das

Prefeituras Municipais foram acatadas como universo para a estimativa de famílias e

definição da amostra (de 10 a 20%), considerando ainda a facilidade do pesquisador adentrar

na favela.

Isto implicou em selecionar 16 favelas (incluindo alguns bairros) e realizar

pesquisa com 484 famílias, tendo uma cobertura maior no município de Horizonte e Pacajus,

pois havia uma expectativa de maior número de imigrantes (Tabela 3). Ao todo, entre

Fortaleza e os seis municípios metropolitanos, a amostra cobriu 25 favelas e 801 famílias. Isto

implicou num volume de informações consideráveis que requereu mais tempo para tabulação,

classificação e sistematização de análise, mas por outro lado, tornou a pesquisa rica e

substantiva, conforme se pode avaliar nos capítulos seguintes.

Tabela 3. Municípios, Favelas/Bairros e Famílias Pesquisadas na RMF, 2006.

Municípios e favelas/bairros
Número de famílias
pesquisadas (1)

Aquiraz 51
-Lama 15
-Iguape 21
-Prainha 15
Eusébio 30
-Vila Nova 15
-Jaboti 15
Horizonte 193
-Diadema 28
-Zumbi 83
-Mangueiral 35
-Centro 47
Pacajus 81
-Bangüê I 52
-Favela Aldeia 29
São Gonçalo do Amarante 53
-Nova Esperança 17
-Taibinha 20
-Vila Nova 16
Caucaia 76
-Picui 51
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-Guaié 25

Periferia (16 favelas/bairros) 484
Fortaleza (9 favelas) 317

RMF (25 favelas/bairros) 801
Fonte: Pesquisa de campo, 2006.

Notas: (1) Cálculos Próprios para estudo de caso.



3. Metrópole Regional

A discussão sobre metrópole regional relacionada à mobilidade da população

requer a compreensão do processo de acumulação ampliada em meio à crise estrutural que se

instalou no mundo capitalista a partir dos anos 70 do século passado. O espaço tornou-se uma

estratégia recorrente de dominação capitalista por suas possibilidades territoriais de superação

da crise e de reprodução da força de trabalho. O pensamento de Rosa Luxemburg (1988), com

sua crítica a Marx, e a revisão de Harvey (2005 e 2004) sobre o assunto, além de outros

autores, constituem o referencial teórico básico, colocado como pressupostos para as análises

empíricas.

Ressalta-se os aspectos relativos ao capital em suas partes fixas e circulantes no e

do espaço, observando a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) em suas particularidades e

determinações gerais nesse contexto de crise. Inicia-se o tema tratando da inserção das regiões

brasileiras (com suas metrópoles) na divisão internacional e territorial do trabalho dentro de

uma estrutura urbana hierarquizada; capta-se o movimento das forças produtivas entre os

municípios periféricos e a metrópole de Fortaleza no sentido da acumulação capitalista e da

infra-estrutura social; apreende-se as diferenças metropolitanas em termos das condições de

reprodução do trabalhador no contexto regional (Fortaleza e Recife) e nacional (Porto

Alegre); e, conclui-se com a caracterização preliminar da metrópole regional.

Para Luxemburg (1988, p.23-25) a acumulação ampliada é a maior contradição

capitalista. O capitalista individual e global deseja sempre maior acumulação e se utiliza

quase dos mesmos mecanismos e de recursos que se esgotam com a expansão geográfica do

capitalismo. Isto é, o capitalismo acaba com o que é matéria de sua acumulação ampliada: os

territórios e as relações não-capitalistas.

Como a acumulação é progressiva e intensa chega-se ao momento da crise por

excedentes, notadamente pela contradição interna de produzir mais mercadorias e obter maior

lucro, via achatamento de salários e desemprego dos trabalhadores, logo reduzindo a

capacidade de compra e deprimindo a demanda efetiva. Fato que coloca em crise permanente

a acumulação capitalista. “O capitalismo tende, ativamente, a produzir algumas das barreiras

para o seu próprio desenvolvimento. Isso significa que as crises são endêmicas ao processo

capitalista de acumulação” (HARVEY, 2005, p.45).
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A crise capitalista, em resumo, pode ser vista pelo fato do sistema não conseguir

manter a acumulação em níveis cada vez mais elevados. Isto porque há uma tendência de

queda da taxa de lucro, e para elevá-la barateia-se o capital constante (ou capital fixo),

aumentando a produtividade relacionada a equipamentos, a infra-estrutura, e ao aumento das

forças produtivas. Assim, aumenta-se o capital fixo e em menor proporção o capital variável

(gastos com matérias-primas e com força de trabalho).

Tal mecanismo requer acréscimos de força de trabalho e de produtividade, que em

geral se dá pela diminuição de trabalhadores ativos. Os trabalhadores ativos sendo

dispensados não deixam de ser importantes para a acumulação, na medida em que fazem parte

do exército industrial de reserva e servem de controle dos salários e sobre a organização dos

trabalhadores. Mas essa condição implica em mobilidade do trabalho e é desfavorável para os

trabalhadores que deverão fazer parte do sistema de forma indireta como trabalhadores

autônomos ou por conta-própria.

Essa é apenas uma das vertentes de superação da crise. Na verdade, há duas forças

de acumulação relacionadas entre si. A interna e inerente à lógica da produção capitalista (que

requer um crescente volume de capital para garantir o investimento industrial), e uma força

coercitiva externa, a competição (que tende para o monopólio e, em última conseqüência, para

o imperialismo) (HARVEY, 2005, p.44). Ambas vertentes passam, muitas vezes, por

expansão geográfica dos mercados e dos territórios capitalistas.

São vários os caminhos para a acumulação. Em geral, procura-se intensificar a

produção, ou seja, reduzir o tempo necessário para produção da mais-valia e para sua

realização (distribuição e comércio), dirigindo os resultados internamente ao sistema

(reestruturação do espaço capitalista pelo capital fixo) e, ao mesmo tempo, concentrando-se

no espaço (urbanização e aglomeração). Também pode-se adotar a via de expansão geográfica

(comércio exterior, créditos internacionais, relações de produção capitalista). Ambas

possibilidades se realizam sob a força do imperialismo.

A competição entre Estados-nação capitalistas para apropriação de territórios não-

capitalistas é uma das marcas do imperialismo que está no centro da acumulação. O que faz

Luxemburg (1988, p.114) concluir que “não resta dúvida alguma de que a explicação da raiz

econômica do imperialismo deva ter por base as leis da acumulação do capital e também deve

ser posta em sintonia com essas leis”.
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Portanto, como principal problema econômico decorrente da crise, passa, então, a

ser não apenas a falta de oportunidades lucrativas para o capital, mas a disputa no mercado

mundial. O capital torna-se móvel para escapar da crise de superacumulação, buscando outras

oportunidades lucrativas, altamente disputadas. A expansão da capacidade produtiva e a

renovação de condições para a acumulação adicional acarretam mudança no processo de

acumulação para um nível novo e superior, considerando o estágio anterior.

Santos (2004, p.23) lembra que a acumulação não depende somente da

transformação do dinheiro em mercadoria, mas da sua realização em dinheiro novamente e

em nível mais elevado. Assim, a acumulação tanto requer meios de produção, acumulados em

determinados lugares seletivos, quanto rapidez na circulação de mercadorias, trabalho e

dinheiro.

A expansão geográfica seria uma das saídas, pois não haveria interesse da

burguesia em solucionar internamente a ampliação de mercado. Afinal, os novos territórios

oferecem maiores perspectivas de lucros, além de diversificar as estratégias. O interesse da

classe dominante é de que a lógica inerente à sociedade civil permaneça sendo

sistematicamente mitigada e reproduzida por meio do constante reajuste espacial (HARVEY,

2005, p.48).

Tal expansão diz respeito às relações capitalistas adentrando em espaços não

capitalistas, com a limitação apontada por Marx de que, a acumulação cessaria quando todas

as sociedades se tornassem capitalistas, quando se estabeleceria a crise total (LUXEMBURG,

1988, p. 113).

Em decorrência de controvertidas opiniões, os teóricos subdividem-se entre os

que acreditam ser uma crise total e os que acham que ela estaria longe de se concretizar. Esta

análise situa-se entre aqueles que acreditam nas possibilidades de até reverter esse quadro,

com o desenvolvimento das forças produtivas, afinal não houve desaquecimento das relações

sociais de produção. As forças produtivas podem crescer sem uma correspondente mudança

ao nível das estruturas (relações sociais codificadas ou não) ou das superestruturas (idéias e

ideologia, instituições e organizações), que poderiam permanecer fixas. Esses diferentes

níveis da sociedade não se modificam ao mesmo tempo, pois as contradições e as resistências

a elas também não atuam simultaneamente em todos os níveis, conforme lembrou Lefebvre

(1972, p.19), revendo o pensamento de Lênin.
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Ainda não se esgotaram as possibilidades de, através do mercado externo, a

periferia absorver os produtos capitalistas excedentes (realizando a mais-valia), ou receber

empréstimos externos para financiar as atividades produtivas, acessando créditos para o

consumo ou para o desenvolvimento das forças produtivas (produzindo mais-valia) nesses

Estados. São territórios também funcionais ao capitalismo ao fornecer matérias-primas ou

bens intermediários e mão-de-obra barata e submissa à vontade do capital (op.cit., p.29).

A cada momento da crise capitalista, novamente recorre-se a essa estratégia

espacial, enquanto condição de acumulação e de dominação, pois não se pergunta os

interesses dos habitantes dos territórios expandidos. Tal expansão assume características

semelhantes às do período de acumulação primitiva. Procura-se destruir as relações não-

capitalistas para o capitalismo adentrar nesses territórios, e, na maioria das vezes, utiliza-se da

violência e de força militar. Eis porque Luxemburg (1988, p. 32) vai admitir um tipo de

exploração permanente desde os primórdios do capitalismo industrial, tornando-se uma

condição da acumulação ampliada. O que Harvey chama de acumulação por espoliação.

O mecanismo de reestruturação espacial não se dá em todos os territórios, apesar

de a acumulação ampliada transferir parte do capital (do valor obtido pela exploração do

trabalho, ou a mais-valia) de um lugar para outro, ou de um setor para outro. Algumas

periferias permanecem debilitadas em investimentos fixos, captando poucas transferências e,

portanto, apresentam uma baixa composição orgânica de capital (DAMIANI, 2005, p.45). O

que, no pensamento de Robira (2005), vai dar margem à formação de reservas territoriais

metropolitanas. Afinal, em algum momento essas periferias serão apropriadas pelo

capitalismo agressivo.

A acumulação reproduz-se desigualmente no espaço, deixando alguns lugares

mais ricos ainda com maior riqueza e os mais pobres com investimentos desvalorizados,

inadequados para a competição acirrada do momento. As desigualdades espaciais se acentuam

e se reproduzem. Isto porque, as forças iniciais desencadeariam novos movimentos dialéticos

no sentido da acumulação capitalista, em termos de expansão e intensificação desse modo de

produção; por sua concentração e difusão; ou ainda mediante movimentos contraditórios, em

direção ao centro (centrípeto) ou afastando-se dele (centrífugo).

Investe-se em determinada parte do território para adquirir especialização

suficiente e obter maior vantagem na divisão territorial do trabalho.  Para tanto, são

necessários investimentos em capital fixos associados ao capital circulante (capital-

mercadoria, capital-dinheiro ou capital-trabalho). Embora esse movimento aparentemente se
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mostre contraditório no sentido da dispersão dos capitais, opondo-se aos que tomaram direção

para a concentração, considera-se uma estratégia da concentração e da acumulação ampliada.

Por exemplo, o capital financeiro concentrou-se em poucos lugares com poder econômico e

político, mas tornou-se móvel, difundindo-se pelo mundo para captar lucros e riquezas

canalizadas pelas metrópoles de maior poder econômico e político (SANTOS, 2004, p.22).

3.1. Divisão Territorial do Trabalho e Hierarquia Urbana

Atualmente, a relação entre o espaço nacional e mundial nem sempre se faz por

uma metrópole. No Brasil, neste contexto de relações mundiais intensificadas de abertura

comercial, tornaram-se particularmente atraentes as cidades médias das regiões Norte,

Nordeste e Centro Oeste, localizadas próximas a eixos de transportes, beneficiadas por

política econômica de infra-estrutura e, portanto, com boas condições de acesso (ARAUJO,

2000a, p.125). O espaço urbano das grandes cidades e metrópoles sobressai pelas forças

produtivas acumuladas e pelas melhores oportunidades de reprodução da força de trabalho,

embora, contraditoriamente, nessas cidades grandes encontrem-se as formas mais extremas de

miséria.

A reestruturação espacial, contudo, não apresenta modelo único. A produção e a

circulação capitalista podem requerer espaço organizado conforme características recentes,

mas, na maioria das vezes, essas formas passadas revelam-se como barreiras espaciais e

merecem ser destruídas, tal como percebe Harvey, salvo quando requalificadas para novos

usos. Na Europa, por exemplo, as porções históricas das cidades são muito aproveitadas pelo

turismo, que as redirecionam para ampliar a acumulação.

Santos (2004, p.73) observa que a forma ideal de organização do espaço é a que

mantém o crescimento capitalista e a reprodução das relações econômicas, sociais e políticas.

Seriam as forças produtivas (infra-estruturas, instrumentos de produção, trabalhadores),

possibilitando a reprodução ampliada capitalista a partir dos investimentos fixos no espaço,

mas relacionadas à mobilidade do capital circulante.

Melhorar a comunicação, os transportes, os serviços de um modo geral, tudo

implica em maior circulação, mas requer fundamentalmente maior investimento fixo. Com

tais condições, a composição orgânica aumenta, tornando-se funcional a acumulação e a

mobilidade geográfica do capital e do trabalho. Entretanto, nada pode impedir que, em outro

momento, o capital que aportou ali possa transferir-se para alhures. No primeiro momento, há
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uma política estatal direcionando os investimentos e as transferências, e, no momento

seguinte, sequer é cotejada a hipótese de uma nova mobilidade. Essa era uma das críticas de

Santos a respeito das guerras dos lugares que apontava para o imediatismo das políticas

públicas com falta de atenção para a mobilidade dos capitais:

De fato parece normal aos poderes públicos conceder recursos suplementares às
zonas onde o capital se acumula mais rapidamente. O fato de a mais-valia possa
desertar da região ou do país não é levado em consideração. O importante é o
resultado estatístico, o famoso crescimento do produto interno bruto (SANTOS,
2003a, p. 141).

A guerra entre os lugares não é apenas por capitais em movimento. Para Harvey

(2004, p.99), os investimentos fixos em determinado lugar funcionam como empecilho em

outro. Na medida em que se transfere de um lugar para outro, resolve-se temporariamente o

problema da produção no lugar de recepção, enquanto aquele abandonado fica em situação de

devastação e desvalorização, tal como ocorreu com as desindustrializações experimentadas no

centro do capitalismo e em muitas outras partes do mundo, a cada nova revolução

tecnológica.

De qualquer modo, na realidade brasileira, a posição do Estado

desenvolvimentista foi e é ainda parte do processo de acumulação ampliada no território

nacional. Araújo (2000c, p. 247) faz menção à importância do Estado brasileiro no

desenvolvimento das forças produtivas nas regiões brasileiras, distanciando-se do modelo dos

países desenvolvidos que adotaram uma política do Estado de Bem-Estar. Conforme a

economista, o Estado patrocinou a oligopolização e ofereceu dupla orientação de mercado: o

interno, das classes de renda média e alta, e o externo. Ainda segundo essa concepção, o

Brasil nunca foi Estado provedor de saúde, educação, saneamento básico etc., mas aquele

responsável pela infra-estrutura produtiva e urbano-industrial (estradas, sistemas de

comunicação, empresas estatais de oferta de insumos básicos a preços inferiores aos custos de

produção, etc.).

Segundo Carlos (2005, p.32), apesar da crítica ao modelo neoliberal, as intenções

econômicas de atender as necessidades de reprodução do capital são disfarçadas “sob o

pretexto da necessidade coletiva”. Isto é, houve pouca mudança política na atualidade.

A dinâmica regional, a mercê do mercado, exacerba o caráter seletivo da divisão

internacional e territorial do trabalho e amplia as desigualdades herdadas. Embora, no caso

brasileiro, isto dependa da interferência política. Araújo (2000a, p.116 e 119) afirma que tal

seletividade de mercado está desintegrando o país e mudando radicalmente o padrão
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dominante de até duas décadas passadas, cuja base de trabalho era o território nacional com

política dirigida para esse fim. Ainda assim, a economista sinaliza para uma perspectiva

promissora, considerando a ampliação da rede de cidades, atualmente diminuta, mas podendo

ser elevada tendo em vista o contexto urbano majoritário no Brasil.

Alguns dos níveis regionais mais amplos conseguem participar desta divisão

seletiva do trabalho, partindo de um nível local, onde os problemas são mais bem enfrentados

e as potencialidades melhor aproveitadas. Simultaneamente, várias áreas não-competitivas

ficaram ao abandono da própria sorte. Araújo (2000a, p.129) ressalta que estaria “sendo

traçado o roteiro da desintegração brasileira”. O que Vainer (1995) chamou de um

“provincianismo mundializado”. Os locais dotados de competitividade tiveram dinamismo

recente na relação para fora do país, rompendo a solidariedade com “o resto” do território. A

acumulação seleciona espaço e a política econômica nacional segue o mesmo caminho,

embora não necessariamente deva ser assim. As políticas locais e estaduais, de certo modo,

revertem tal dinâmica a seu favor. É um pouco do que se assiste a respeito da guerra dos

lugares ou da política protecionista e incentivadora dos níveis locais.

Para Diniz e Crocco (1996), em meados dos anos noventa, podia-se delinear um

polígono de centros dinâmicos do país, iniciando por Belo Horizonte (MG), Uberlândia

(MG), Maringá (PR), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Curitiba (PR) e São José dos

Campos (SP). Na ocasião, somavam 68 aglomerações urbanas dinâmicas, distribuídas

desigualmente no espaço regional, reforçando uma configuração histórica, alterando poucos

pontos de dinamismo recente: 79% no sul e sudeste, 15% no Nordeste, e 6% no Norte e

Centro-oeste. A maioria desses centros era formada de capitais, metrópoles e cidades médias,

raramente, em pequenas cidades de Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

Em 2000, Ralfo Matos (2005, p.43 e 45) configura uma rede urbana com 165

localidades centrais, abrangendo uma população urbana de 62.919.942 pessoas, equivalendo a

62,8% da população urbana brasileira e a 90, 2% da população urbana desses municípios,

classificando-os como “espaços centrais em termos de assentamentos humanos”, ou de

“espaços predominantemente urbanos”. Cidades com função de nódulos, ligadas por redes

viárias, formando manchas de concentração de alta densidade pela proximidade dos pontos,

dividindo o Brasil em três grandes regiões a Centro-sul, a do Norte e a do Nordeste

praticamente inalteradas. A divisão do trabalho (na base da regionalização e viabilizada pelas

comunicações), grosso modo, ocorreria a partir do “vetor de influência da economia paulista

em direção ao norte do Paraná, até Goiás e Mato Grosso do Sul; as articulações norte-sul da



58

rodovia transbrasiliana (Br-153); e o arco Cuiabá, Rondônia, Porto Velho, cuja rede de fluxos

interliga o norte do Paraná até o estado do Acre”.

O interessante dessa análise foi o critério metodológico utilizado. Considerou a

homogeneidade regional em termos do desenvolvimento das forças produtivas e das

condições de reprodução dos trabalhadores, contrapondo-se às fragmentações e diferenças

inter-regionais dadas pela divisão territorial do trabalho. No epicentro dessa regionalização

permanecia o Sudeste, estendendo-se para o Sul e Centro-Oeste, delimitando a rede de

cidades na hierarquia nacional:

O Centro-sul é relativamente menos desigual, seus residentes estão majoritariamente
inseridos em atividades modernas e convivem com maiores níveis de renda. Em
situação oposta, o Nordeste encontra-se na pior situação, com baixos níveis de
remuneração em ocupações predominantemente de tipo tradicional. [...] A indústria
de transformação no Centro-sul, as atividades agropecuárias e extrativistas no Norte
e as atividades tradicionais no Nordeste (MATOS, 2005, p.55).

Nas regiões metropolitanas, Matos (ibidem, idem) constata diferenciações de

crescimento populacional, compreendendo-o como indicativo de expansão geográfica das

relações capitalistas. As primeiras metrópoles (criadas nos anos 70) cresceram aceleradamente

por duas décadas, entre elas a de Fortaleza, mas declinaram seu crescimento, relativamente, a

partir dos anos 90. As cidades médias (metropolitanas ou não), envolvendo uma população de

100 a 500 mil habitantes, foram as que apresentaram expressivo crescimento populacional

pela alternativa de competitividade de investimentos industriais. Assim, os municípios com

cidades médias experimentaram processo de conurbação e se elevaram à condição de

metrópoles. São exemplos as cidades de Goiânia, Campinas e Santos e, no território cearense,

o aglomerado urbano de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha.

Essa procura por cidades médias e periféricas às metrópoles segue um padrão

mundial, e no Brasil está associada à escassez de empregos e relacionada ao custo de vida (de

moradia, por exemplo) e ao recrudescimento da violência urbana. Há uma espécie de “fuga”

das metrópoles para os demais centros periféricos ou do entorno de uma cidade média. A

mobilidade de capitais provocando mobilidade do trabalho e da população.

As mudanças no desenvolvimento regional brasileiro foram parciais e relativas,

desde os anos 90, ampliando o enfoque de desenvolvimento local, pois as aglomerações

espaciais continuam sendo centrais para o crescimento econômico (LACERDA, 2000, p.28-

29). Os investimentos ainda se movimentam nessa direção e se concentram nos antigos

lugares capitalistas, apesar de manter contraditoriamente uma expansão geográfica associada

a lugares não-capitalistas, como uma tentativa de superação da crise capitalista.
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Os lugares apresentam diferentes oportunidades de valorização capitalista para

obtenção do lucro ou da mais-valia, gerando uma hierarquia urbana articulada à Divisão

Internacional do Trabalho. O território é tão importante quanto o trabalho, pois além de

materializar os capitais fixos detém parte dos capitais circulantes e da força de trabalho.

Assim, o próprio território vai fazer diferença nessa acumulação ampliada, daí emergir a

questão da Divisão Territorial do Trabalho, tão claramente verificada por AUED e

ALBUQUERQUE (2005, p. 56):

A apreensão do processo de diferenciação temporal contido no movimento de
reprodução capitalista não mais se restringe à categoria trabalho. Em nosso tempo, a
apropriação intelectual da diferenciação territorial produzida no capitalismo seria
mais precisa com a noção de divisão territorial da riqueza. Com efeito, a divisão
capitalista do território cristaliza em dado instante de ressignificação da hierarquia
dos lugares pelo grau diferencial da valorização capitalistas dos mesmos.

Araújo (2000) desenvolveu uma série de reflexões sobre a questão regional

brasileira, insistindo em reafirmar na possibilidade de uma política regional mais eqüitativa e

mais atuante, que distribua melhor os investimentos públicos em infra-estrutura e que possa

interferir na Divisão Territorial do Trabalho, deixando de ser tão cruel e restritiva para a

periferia quanto no modelo de mercado neo-liberal.

A seletividade dos investimentos industriais, privilegiando lugares e regiões

específicas, aproveita e aprofunda as diferenciações. Partindo das diferenças iniciais, emerge

uma força contraditória que segue para homogeneizar o espaço pela difusão de relações

capitalistas e pela introdução de infra-estrutura econômica competitiva. Assim, a divisão do

trabalho no território brasileiro concentra-se nas regiões onde iniciou e se consolidou a

indústria moderna brasileira, incluindo novos territórios dinâmicos, ou seja, ao mesmo tempo

dispersando e concentrando o trabalho e a população (ARAÚJO, 2000a, p. 120-124).

Ainda no início da abertura comercial e política, a competição externa afetou tanto

as regiões desenvolvidas como aquelas consideradas subdesenvolvidas, conforme esclarece

Araújo (2000a):

Nos dias atuais, a quebra do comando hegemônico do Sudeste pela maior abertura a
articulações internacionais, os diversos fatores que estimulam a desconcentração das
bases produtivas (fortalecendo especializações regionais dispersas no território e
geradora de focos dinâmicos, mesmo em antigas áreas tidas apenas como região-
problema) e a descentralização de políticas públicas são elementos que criam
oportunidades para mudar a abordagem e fundar uma nova Política nacional de
desenvolvimento regional no Brasil (op. cit., p.134).

Os setores mais dinâmicos e mais intensivos de capital se dirigem para esses

territórios onde a acumulação foi direcionada e privilegiada (ao Sudeste do país), já os

segmentos mais leves da indústria, de menor densidade de capital, procuram as regiões de
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menor nível de desenvolvimento, de menor acumulação capitalista no espaço (o Nordeste, por

exemplo), mas com abundante e excessiva mão-de-obra, tornando-se competitiva por este

fator, porém sem prescindir da iniciativa pública na dotação de infra-estrutura econômica e

urbana.

Em função dessa divisão setorial, São Paulo possui maior concentração

industrial, de serviços e de tecnologia, portanto, comanda financeiramente a economia

nacional, mesmo tendo passado por curto período de descentralização industrial. Os gêneros

industriais mais intensivos de mão-de-obra (calçados, confecções, por exemplo) buscaram o

Nordeste para competir no mercado externo (principalmente com os países asiáticos). O

exército industrial de reserva fez diferença nessa atração, pois, além de controlar os salários

em níveis baixos, possibilitou flexibilizar relações de trabalho (sub-contratação, cooperativa,

trabalho familiar etc.).

A divisão do trabalho é simultaneamente setorial e territorial. A fronteira agrícola

tomou expressão na região Sul, no início dos anos 90, compreendendo 52% da produção de

grãos nacional, mas seguiu para o Nordeste, em direção ao Piauí e ao Maranhão. Na fronteira

mineral, destacaram-se o Norte (Pará) e o Centro-Oeste (Goiás) além da tradicional

competência de Minas Gerais. A agroindústria açucareira ampliou seu território com a

expansão da atividade para o Centro-oeste e o Sul. Na agricultura irrigada o avanço se dirigiu

para o Nordeste, embora a laranja (e o suco) ainda permaneça importante no Sudeste (São

Paulo). A avicultura e a suinocultura continuam com destaque no Sul. Essas são atividades de

expressão territorial, mas que contribuem relativamente pouco na acumulação capitalista,

indicada por sua fraca participação no Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Na indústria, a divisão territorial também pode ser examinada pelos principais

gêneros produtivos. A fabricação e montagem de veículos permaneceram concentradas no

Sudeste (Minas Gerais e São Paulo), tal como a extrativa mineral (Minas Gerais e Rio de

Janeiro) e a metalúrgica básica (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), com recente

desconcentração para o norte (Pará). A química, como as demais, tem maior expressão no

Sudeste, mas desconcentrou para o Sul (Rio Grande do Sul) e o Nordeste (Bahia). A indústria

de minerais não-metálicos se subdivide em iguais proporções entre o Sudeste e o Nordeste

(Bahia e Pernambuco). No ramo de alimentos e bebidas novamente o Nordeste (Bahia)

começa a se destacar competindo com o Sudeste. Já a produção de papel e celulose tem

relativa importância no Nordeste (Bahia e Maranhão) tal como o ramo têxtil vem atraindo
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investimentos para Ceará, Pernambuco e Paraíba. Ao Norte se destacam os ramos de material

eletrônico e de comunicações (Manaus), embora o Sudeste continue sendo o mais preferido.

Em Santos e Silveira (2001, p.109-116), tem-se a oportunidade de observar a

participação do estado do Ceará, que se faz representar, sobretudo por Fortaleza e a RMF, na

divisão territorial do trabalho. São destaques o turismo, o setor têxtil e de confecções, além da

produção de calçados, incluindo também duas montadoras de carro esportivo (Troller e a

Taquari da Subaru). Na produção têxtil e de confecções, atribuem ao bom desempenho do

estado os fatores políticos:

Se um feixe de vetores, ao longo de um tempo relativamente recente, determinou a
concentração de empresas têxteis e de confecções na região Sul, a ‘exportação’
dessas especializações para o Nordeste pode ser explicada basicamente pela
presença de um conjunto favorável de normas. Algumas firmas nordestinas são
apenas filiais de empresas sulistas do setor têxtil e de confecções. É o caso da
Grendene Sobral, da Vicunha Nordeste e do grupo Bezerra de Menezes no Ceará
[...] Salientam-se também Baquit, Lee Nordeste, Finobrasa, Fibrasil e Brasperóla
Nordeste no Ceará e em Pernambuco [...] (op.cit.,p.138).

Na produção de calçados do Ceará, sobressaem aspectos relativos à valorização

capitalista, “como um lugar de alta produtividade espacial para produção de sapatos. A partir

de custos de produção bastante inferiores aos de outras regiões brasileiras, esse estado pode

aumentar sua participação nas exportações (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p.137)”.

Araújo (2000b, p.174) enfatiza o pólo têxtil e de confecções localizado em

Fortaleza, como importante centro no setor de âmbito regional e nacional. Em sua opinião, é

um parque competitivo nacionalmente, com destaque para o sub-setor de fiação, com posição

internacional, em face de sua atualização tecnológica. São setores de perspectivas nacionais,

embora dependam da retomada do crescimento da economia e de melhor distribuição de

renda. A abertura comercial trouxe algumas implicações negativas para a tecelagem e as

confecções, podendo ser superadas por atualização tecnológica. Ressalta-se a falta de

encadeamento em relação à produção algodoeira, dizimada no estado, pois parte da matéria-

prima é importada, mas há perspectivas de expansão através de pequenas e médias malharias,

beneficiando-se das fiações existentes e dos espaços no setor de tecelagem (substituindo 60%

dos tecidos adquiridos fora), bem como mediante a instalação de unidades de aviamentos e

linhas (80% das necessidades cobertas por outras regiões).

A mobilidade de capitais para Fortaleza em direção ao pólo têxtil e de confecções

aproveitaram os benefícios fiscais e financeiros federais (à época da SUDENE) e estaduais

(no período mais recente), reconhecendo a especialização local:
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O complexo industrial moderno implantado em Fortaleza guarda estreita ligação
com a base industrial preexistente, por estar fundado em atividades tradicionais da
indústria nordestina, a têxtil e a confecção. Neste último caso, o novo segmento
produtor de confecções tem por trás toda uma tradição do artesanato local (as
rendeiras cearenses) (ARAÚJO, 2000b, p.180).

Especificamente, quanto ao pólo têxtil em Fortaleza, Policarpo Lima (2004)

examina a aplicação de recursos via SUDENE e conclui sobre a dominação política na divisão

territorial do trabalho naqueles anos de 60 a 80, quando havia uma política regional integrada

à nacional. A agroindústria da cana-de-açúcar (açúcar e álcool) de Pernambuco permanece no

centro da produção regional, embora na dinâmica mais recente despontem outros cinco pólos

regionais, incluindo aquele localizado em Fortaleza. A produção têxtil nordestina, com a

SUDENE, foi modernizada e deslocada espacialmente de Recife para Fortaleza. Tal política

considerou o investimento como prioridade máxima para o desenvolvimento da capital

cearense, pois em Recife havia outros pólos sendo incentivados.

Ressalta-se nessa dinâmica regional recente, mudanças no tratamento da questão

nordestina, tanto ao nível da ação política quanto do discurso e da ideologia. Abandona-se a

concepção de região problema para adotar a de região oportunidade, conforme Araújo (2000a,

p.134).  Rompe-se com a relação nacional que se dava mediante situação de calamidade para

assumir a posição de desigualdades espaciais de “um Brasil heterogêneo e diversificado”. A

diferenciação sendo vista como um problema, nos anos 50 e 60, hoje é colocada como uma

oportunidade.

O tratamento diferenciado que se reconhece e se exige entre as regiões não

procura anular a diferença, como se fez no passado, apesar de persistir no discurso político

conservador. Desta vez, o discurso do Estado desenvolvimentista coloca o Nordeste como

uma região de possibilidades neste contexto mundial aberto e de participação seletiva.

Embora as elites continuem tirando proveito desse discurso, elas se deslocam no poder de

uma facção capitalista para outra (da agro-latifundiária para urbano-industrial), sendo que, em

muitos casos, essas facções se misturam.

3.2. Reestruturação capitalista e social intra-metropolitana

O Estado brasileiro mudou sua política econômica, dentre outras medidas,

reduzindo o investimento em forças produtivas dos principais centros para mediar o avanço

do capital financeiro e imobiliário. Algumas dessas mudanças afetaram o nível local, pois

houve uma relativa descentralização, forçando os governos estaduais a investir diretamente
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nas forças produtivas, substituindo a iniciativa federal. Assim, a reestruturação espacial ficou

mais a cargo do governo estadual, apesar de que alguns contarem com forte apoio de recursos

federais.

O estado do Ceará, em particular, contou com massivos investimentos federais

destinados a infra-estrutura turística na Capital e em algumas localidades litorâneas,

(Aeroporto Internacional, Rodovias Litorâneas). Além disso, foram realizadas obras

portuárias, hidráulicas e de fornecimento de energia para implantação do Complexo Industrial

e Portuário do Porto do Pecém (CIPP)3.

Essa é uma ótica capitalista, que se reproduz na versão do Estado

desenvolvimentista, observada também a nível local. O capital fixo em infra-estrutura cria

ambiente favorável à competição e motiva o deslocamento de capitais oriundos de outras

regiões do país e do mundo para o território cearense, aproveitando suas reservas não-

capitalistas. De certa forma, ocorreu conforme o programado, salvo a siderurgia que ainda não

se instalou, apesar de já provocar inúmeras conseqüências sociais negativas, tais como o

deslocamento compulsório das famílias residentes na área.

Parte desses investimentos públicos foi para possibilitar a reestruturação produtiva

no território cearense, pois em termos nacionais já estava ocorrendo desde meados de 90,

várias medidas nesse sentido, embora permaneçam características mistas de indústrias

fordistas com indústrias flexíveis. Tal como constatou Araújo (2000d, p.279-280):

A classe empresarial brasileira entrou de cabeça, no movimento de reestruturação
produtiva e está adotando as técnicas de qualidade total, os novos padrões gerenciais
para competir na economia mundial. É uma realidade com a qual convivemos.
Entretanto, ao contrário da globalização, esse movimento não promove a
uniformização. Ainda temos setores com formas de organização fordista. A grande
maioria da indústria brasileira ainda tem a organização formal da cadeia, com regra
fordista.

A ordem capitalista é reduzir custo para elevar a taxa média de lucros. E cada

lugar, de acordo com as relações de produção que possui, com a força produtiva ali

3 O complexo compreende uma usina siderúrgica, âncora da instalação de um pólo metal-mecânico, que ainda
está se instalando. O porto já está construído e em funcionamento, além de quase toda a infra-estrutura
planejada. Conforme o projeto inicial seria construído um sistema de tanques para armazenagem de graneis
líquidos e usina termelétrica (ambos já funcionando). Várias obras complementares estão igualmente concluídas
para o fornecimento de: energia (gasoduto e gás natural), recursos hídricos (açudes e sistema de transposição de
águas), esgotamento sanitário, telecomunicações (cabo de fibra ótica e estação digital de telefonia fixa), inclusive
para atividades de preservação ambiental. As rodovias e ferrovias estão em uso, sendo que atualmente se fala na
necessidade de um heliporto, infra-estrutura não prevista no projeto inicial. Constitui-se uma mega-obra de
centenas de milhões de recursos públicos e privados. Para se ter idéia do vulto da obra, uma única peça do
Complexo, a termelétrica, teve valores iniciais previstos em 300 milhões de dólares, o que demonstra o vulto dos
investimentos (ECONOMIA e MAIS, 1997).
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desenvolvida, permite maior ou menor lucratividade a diferentes setores do capital. Para

Santos (2003c, p155) haveria uma dialética entre as forças produtivas e as relações de

produção. O geógrafo observa que até para os homens, o lugar que ocupam no espaço define

o seu valor na sociedade ou suas oportunidades de obter renda e mobilidade social.

Muitas vezes o Estado cria a infra-estrutura em detrimento de investimentos

sociais. Inicia-se pelo contato, pelo marketing do lugar, e depois se assina um protocolo de

intenção para a vinda de indústrias, mas nada com garantia. E, assim, muitas empresas

desistem e se deslocam para outros lugares com maiores vantagens. Afinal, as diferentes

estratégias governamentais para atrair investimentos produtivos nem sempre se concretizam

ou atingem os resultados esperados.

Os investimentos industriais negociados por política estadual cearense, desde

1995, por exemplo, logo nos primeiros quatro anos do programa estadual, sofreram

desistências.  Em torno de 139 contratos de intenção para localização na RMF foram

descartados e nem chegaram a se realizar. De 2000 a 2003, outros 96 empreendimentos

esperados também não se concretizaram. A maior parte deles estava associada ao CIPP com

suas âncoras industriais montadas a partir de um pólo metal-mecânico e outro petrolífero, que

viria com a Refinaria do Nordeste, que afinal localizou-se em Pernambuco e não no Ceará

como era a intenção governamental e a articulação política. Assim, 84,0% dos R$ 3,9 bilhões

desistentes em toda a RMF seriam realizados em Caucaia e São Gonçalo do Amarante.

Isso implicou que 38.075 empregos diretos na RMF não fossem concretizados,

dos quais 37,3% seriam naqueles municípios citados. Mas a desistência veio afetar, sobretudo,

a região metropolitana, pois ela abarcaria 93% do total dos investimentos que não se

concretizaram em todo o Estado. Na maior parte, era empreendimentos cearenses (65,6%),

apesar de uma expressiva parcela de capitais oriunda do resto do país (29,5%), notadamente

de São Paulo, além de alguns casos do exterior (4,9%) (GOVERNO, 2004).

As infra-estruturas físicas que foram colocadas à disposição para esses

empreendimentos industriais, há mais de uma década, e que ficaram durante todo esse tempo

com capacidade ociosa (os investimentos previstos não se realizaram), de certo modo,

implicaram em novos usos ou sofreram desvalorização. Investimentos em capital fixo não

devidamente utilizados levam à desvalorização capitalista, afetando a mobilidade de capitais e

de trabalho futuras. Tal qual afirmaria Harvey (2005, p.150):

a viabilidade do capital e do trabalho comprometidos com a produção e manutenção
de tais infra-estruturas apenas fica assegurada se o capital remanescente circular por
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vias espaciais e num período de tempo compatíveis com o padrão geográfico e a
duração de tais compromissos. Se essa condição não for satisfeita-por exemplo, se
não for gerado movimento suficiente para tornar rentável a ferrovia, ou o aumento
da produção não seguir o investimento maciço na educação- então o capital e o
trabalho comprometidos ficam sujeitos a desvalorização. As mudanças geográficas
na circulação do capital, e a distribuição da Força de Trabalho também podem ter
impacto devastador, ainda que geograficamente específico, sobre as infra-estruturas
físicas e sociais [...].

Contraditoriamente, os investimentos públicos que viabilizaram a mobilidade de

capitais para o território cearense reforçaram as desigualdades sócio-territoriais na medida em

que ampliaram a dominação da metrópole na divisão territorial do trabalho. Além disso, se as

atividades capitalistas contam com o subsídio governamental de largo prazo e de volumosos

investimentos, o mesmo não acontece em termos do aparato de infra-estrutura social, que

fazem da periferia uma situação de precariedade e de dependência dos serviços prestados na

metrópole.

3.2.1. A Mobilidade de capitais para a RMF

A tendência de concentração e de centralização de capitais é uma condição da

acumulação capitalista que, de certo modo, independe da política econômica. Essa é a

conclusão que se retira da crítica feita a ação de governo do estado do Ceará, no sentido de

descentralizar capitais de Fortaleza e da RMF em direção ao interior do estado e dos

principais centros urbanos. A mobilidade de capitais observa a concentração dos

investimentos fixos, mas também está ligada a outros aspectos importantes de acumulação

capitalista, tais como acesso aos mercados, serviços industriais e financeiros, suporte

tecnológico e informacional, que em geral estão concentrados nas metrópoles brasileiras.

Os empreendimentos em funcionamento na RMF e beneficiados por programa

governamental de atração de capitais somaram um volume inferior ao daqueles que desistiram

(uma diferença de R$ 3,1 bilhões). Além disso, os empreendimentos industriais se

concentraram notadamente em Maracanaú (28,6%), aproveitando sua vantagem de

localização de distrito industrial e em Fortaleza (23,7%), pelas mesmas razões econômicas,

além de concentrar serviços e políticas. Não se pode desprezar, contudo, o montante dirigido

para Caucaia e São Gonçalo do Amarante (12,9%), além de Horizonte e Pacajus (13,6%) e

Eusébio e Aquiraz (9,2%). Ao todo, a RMF concentrou 70,6% dos investimentos produtivos e

em funcionamento no estado. Isto significou a capacidade de geração de 42.461 novos

empregos na RMF ou 44,6% do total gerado em todo o estado (GOVERNO, 2004).
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A preferência dessas empresas por Fortaleza nega as vantagens oferecidas em

termos de subsídios para o interior do estado, apesar de mais diversificada e de maior peso,

portanto, mais atrativa. Há, contudo, uma parte não desprezível de empresas que aproveitou

os benefícios diferenciados para a periferia metropolitana, gozando dos privilégios da

proximidade da Capital e ao mesmo tempo das vantagens comparativas ofertadas pelo

governo estadual. Isto é, a periferia metropolitana também tem suas vantagens locacionais

comparativas, sobretudo por sua proximidade e facilidade de acesso com a metrópole.

Em termos de unidades produtivas houve uma concentração de benefícios para os

empresários locais (73% de um total de 169 empresas em funcionamento nesses sete

municípios). Embora alguns empreendimentos visassem à modernização ou ampliação do

negócio, grande parte foi recentemente instalada (81% de implantação), sendo que a maioria

dos investimentos concretizados ao final dos anos 90 e inicio do século XXI (Tabelas 4 e 5).

Tabela 4. Empresas beneficiadas pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará, segundo motivo do
incentivo. Municípios selecionados da RMF, 2006

Fonte: IPECE. Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado do Ceará

Tabela 5. Empresas beneficiadas pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará, segundo origem do
capital. Municípios selecionados da RMF, 2006

Municípios Capital
Local

Sudeste Sul Norte Nordeste Estrangeiro S/ inf. Total

Aquiraz 8 1 - - 1 2 - 12
Caucaia 26 4 2 1 1 2 - 36
Eusébio 20 3 2 - 2 4 - 31
Fortaleza 47 3 1 - 1 4 - 56
Horizonte 15 4 1 - 1 - 1 22
Pacajus 6 1 - - - 1 - 8
São Gonçalo do
Amarante

1 1 1 - - 1 - 4

Total 123 17 7 1 6 14 1 169

Fonte: IPECE. Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado do Ceará

Motivo do
incentivo

Aquiraz Caucaia Eusébio Fortaleza Horizonte Pacajus
São Gonçalo
do Amarante

Total

Implantação 9 35 26 39 17 8 3 137
Modernização 1 - - 3 4 - - 8
Ampliação 2 - 5 11 1 - - 19
Ampliação/
Modernização

- 1 - 3
-

- - 4

Realocação - - - - - - 1 1

Total 12 36 31 56 22 8 4 169
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Mas é preciso reconhecer que em termos de mobilidade de capitais foi o Sudeste

que assumiu liderança, considerando as inversões no território cearense por unidade de

produção, além de contribuir com maior proporção no total dos empregos diretos criados. De

apenas cinco empresas, com mais de cem milhões de reais de investimento, três delas tinham

capital procedente do Sudeste. Quanto aos empregos, de um total de 24.073 empregos4, 54%

foram ofertados por essas três empresas de origem do Sul e Sudeste do país que trabalham no

ramo de confecções e calçados (Tabelas 6 e 7).

Tabela 6. Empresas beneficiadas pelo FDI, com mais de R$100 milhões de investimento,
segundo origem do capital e gênero industrial, nos Municípios selecionados da RMF, 2006

Municípios
Numero de
empresas

Origem do capital Gênero industrial

Aquiraz 1 Sudeste Cerveja e refrigerante

Caucaia
1 Sudeste Termelétrica
1 Estrangeira Termelétrica

Fortaleza 1 Sudeste Têxtil
Horizonte 1 Capital local Tintas
Fonte: IPECE. Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado do Ceará

Tabela 7. Empresas beneficiadas pelo FDI, com mais de 200 empregos diretos, segundo origem do capital e
gênero industrial, nos Municípios selecionados da RMF, 2006

Municípios
Numero de
empresas

Empregos diretos Origem do capital Gênero industrial

Aquiraz 2

501 Estrangeira
Produtos
farmacêuticos

780 Nordeste
Beneficiamento de
castanha

Caucaia 1 342 Capital local Siderurgia e aço

Eusébio 3

400 Capital local
Artefatos de
alumínio

243 Capital local
Medicamentos
injetáveis

1.320 Capital local Torrefação de café

Fortaleza 11

691 Capital local Hidrômetros
212 Capital local Transformador

1.055 Capital local
Fios de algodão e
misto

750 Capital local
Confecção de
lingerie

221 Capital local
Confecção
feminina

300 Capital local
Beneficiamento e
moinho de trigo

370 Capital local
Produção de
gorduras e
margarinas

272 Capital local
Produção de
refrigerantes

4 Atualizadas as informações de investimento e de empregos para 2006.
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247 Capital local Tecidos

3.283 Sudeste
Confecções de
roupas

2.162 Sul Calçados femininos

Horizonte 5

408 Capital local Veículos
248 Capital local Fios de algodão
642 Capital local Confecção

328 Capital local
Confecção de jeans
e brim

7.617 Sudeste Calçados

Pacajus 2
224 Estrangeira

Embalagens de
papel

1.032 Sudeste Tecelagem
São Gonçalo do
Amarante

1 256 Sul Embalagem

Total 25 24.073 - -

Fonte: IPECE. Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado do Ceará

Constata-se, portanto, a capacidade que os investimentos atraídos têm de gerar

empregos e de mobilizar trabalhadores. A empresa de maior oferta de emprego, do ramo

calçadista foi que ofereceu mais de sete mil empregos, localizando-se em Horizonte,

município metropolitano que vem passando por forte crescimento populacional desde meados

dos anos 90.

Fortaleza, que participa da divisão regional do trabalho como pólo têxtil

exportador, vem atraindo indústrias também para sua periferia metropolitana. Uma das cinco

empresas com investimentos superiores a cem milhões de reais foi do ramo têxtil.

Demonstrando a importância do ramo na mobilidade de capitais, mas não em termos de

unidades produtivas, nem por isso deixando de contribuir com os empregos diretos. Por

exemplo, única empresa localizada em Pacajus oferecia mais de mil empregos (Tabela 7).

Confirma-se, portanto, que cada lugar possui singularidades que são dadas pela

produtividade do trabalho, transformadas em produtividade espacial. Uma produtividade

espacial emergente das especializações do território regulado pelo poder público, mediando a

dialética entre relações capitalistas e forças produtivas.

A intervenção governamental no território cearense se faz também visando

reestruturação capitalista a partir da atividade turística em Fortaleza, estendendo-se para a

RMF. Hoje além de cidade turística, Fortaleza é vista como uma cidade dos eventos, apoiada

na visão do espetáculo, de sua vertente litorânea homogeneizada por padrões mundiais, de

produtos de confecções e calçados baratos, tão apreciados pelos turistas. Assim, apesar de
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Fortaleza concentrar grande parte das atividades industriais, sua influência como cidade

industrial foi menor que sua característica de cidade mercantil.

São 225 equipamentos turísticos em Fortaleza entre hotéis classificados ou não,

flats, pousadas e albergues. Há praticamente o mesmo número de pousadas (44%), e de hotéis

(43%). Os hotéis possuem estabelecimentos em geral novos, pois foram construídos em sua

maioria entre os anos 90 a 2002 (57%). Já as pousadas, apesar de uma maior proporção (88%)

ter sido instalada nesse período, muitas aproveitaram grandes casarões residenciais que foram

readaptados para as novas funções. As características das pousadas são de possuir menos de

20 unidades habitacionais. Quanto aos hotéis o predominante é de tamanho inferior a 50

unidades habitacionais. Mas há um expressivo número com unidades variando entre 100 a

300, considerando os hotéis classificados.

Portanto, a geografia do turismo na capital cearense se estende pelos bairros e ruas

mais valorizados da cidade, oportunizando os serviços e a paisagem litorânea, fundamental

para venda do produto turístico. Esses estabelecimentos se distribuem em 15 bairros de

Fortaleza, entretanto, concentram-se em corredor à beira-mar, que partindo do centro da

cidade (13% dos equipamentos) se estende pela Praia de Iracema (24%), se espalha um pouco

pela Aldeota (6%), vai para Meireles (30%) até a Praia do Futuro (13%) (SETUR, 2003).

Na RMF, os municípios mais valorizados e explorados pelo turismo são Aquiraz e

Caucaia, embora exista um pequeno fluxo para Pacajus e São Gonçalo do Amarante. Em

Aquiraz, há sete grandes hotéis classificados em torno de uma área nobre que foi montada às

dunas e à beira-mar, nas imediações do parque aquático com renome internacional (Beach

Park). Mas também há três outros hotéis distribuídos na sua faixa litorânea: um no caminho

do Porto das Dunas, em Lagoa Redonda, outro na localidade de Prainha, e o terceiro no

Presídio, além de duas Pousadas (Prainha e Presídio), totalizando 12 equipamentos. Em

Caucaia, cujo litoral é mais explorado, há uma distribuição maior dos seis hotéis e cinco

pousadas, que se localizam em Pacheco, Cumbuco, Tabuba, Vila dos Pescadores, Icaraí e

Lagoa dos Bananas.

A atividade turística vem mudando a feição dessas praias, que passam de antigas

vilas de pescadores para localidades densamente urbanizadas e valorizadas. Lugar de intensa

mobilidade populacional aos finais de semana e de pouquíssimo movimento durante os outros

dias. Apesar de que, em alguns pontos já estejam sendo habitados por residência fixa, tal

como acontece em Caucaia (Icaraí, por exemplo) e em Aquiraz (Porto das Dunas e Prainha),
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com pessoas que saindo de Fortaleza passaram a residir ali e a se deslocar diariamente para o

trabalho e o estudo na metrópole.

As relações capitalistas, caracterizadas por relações contratuais, regidas na forma

de assalariamento e por legislação específica, vêm adentrando essas comunidades por meio do

turismo. É possível, contudo, que parte dos trabalhadores dos grandes empreendimentos

turísticos mantenha relações não-capitalistas, sem contrato jurídico formal e regido apenas por

relações de parentesco ou de amizade, por força do vinculo da vizinhança ou do compadrio

com outros trabalhadores que os indicaram para a empresa, tal como se verificou na

construção do Porto do Pecém em 2001-2002.

Parte das atividades de subsistência, tais como a agricultura e a pesca, é

abandonada e levada à extinção, na medida em que o turismo passa a dominar os territórios

antigamente apropriados por elas. O artesanato e os serviços domésticos podem ter maior

oportunidade pelo movimento de turistas e veranistas. Observa-se, portanto, um processo

contraditório, envolvendo a destruição e a complementação de atividades não-capitalistas,

atendendo aos interesses capitalistas de acumulação. De certo modo, isto diz respeito à

dominação capitalista que se faz desde o centro para a periferia e que está expressa na divisão

territorial do trabalho metropolitano.

3.2.2. Divisão Territorial do Trabalho na RMF

Nos lugares com relativo capital fixo investido, observa-se maior mobilidade de

capital produtivo e comercial, favorecendo os municípios com estrutura produtiva mais

desenvolvida. Há uma combinação técnica para cada lugar, o que implica numa estrutura

técnica e de trabalho específicas. De certo modo, capital fixo e capital variável estão juntos

em interesse e no sentido da valorização capitalista. Daí porque a participação dos municípios

periféricos na divisão territorial do trabalho metropolitana depende da descentralização vinda

da metrópole e do papel que esta assume na divisão regional e internacional do trabalho.

Fortaleza concentra 42,9% da riqueza produzida no Ceará (PIB). Apesar de contar

com uma concentração de investimentos industriais, o produto industrial é relativamente

pouco expressivo (38,1% do PIB provêm da indústria). A metrópole regional caracteriza-se,

portanto, como espaço de realização ou de circulação do produto nacional, cuja renda é

constituída na maior parte pelo setor de serviços (61,7% do PIB) (Figura 4).
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Em Caucaia o produto interno tem quase a mesma composição, destacando-se

pelos serviços, mas com uma base industrial. São Gonçalo do Amarante possui uma estrutura

totalmente diferenciada dos demais: compõe-se de uma grande fatia do setor serviços (70,3%)

contra outra, não menos importante, de agropecuária (25,6%), sendo diminuto o produto

industrial (4,2%). Aquiraz está mais bem distribuído entre os três setores, com uma

participação ainda considerável do produto primário (20,7%). Já em Pacajus, Horizonte e

Eusébio5, o setor industrial tem destaque.

De certo modo, é como se houvesse três tipos de especialização territorial. No

nível superior, estariam aqueles caracterizados pelas atividades terciárias (dado por Fortaleza

e Caucaia) em função do comércio e dos serviços capitalistas, complementados pelas

atividades não-capitalistas de produção, circulação de mercadorias e de prestação de serviços.

No nível intermediário, estaria o trabalho especializado na indústria (observado em Horizonte,

Eusébio e Pacajus), participando da divisão territorial a partir das indústrias recentemente

localizadas ali, possuindo um setor terciário diminuto e agropecuário em decadência pela

valorização capitalista do espaço para usos urbanos. Finalmente, o terceiro grupo, com

5 Houve um forte incremento no número de indústria de Eusébio, em particular, considerando o período entre
1997 e 2003, logo no início do programa de atração de investimentos do estado. Mais que duplicou o número de
empresas ativas, era 96 chegaram a 207, um quantitativo que o aproximou do parque industrial de Caucaia que é
bem mais anterior (367 indústrias ativas em 2003).
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Figura 4. Composição do PIB setorial nos Municípios selecionados da RMF, 2002
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especialização de trabalho primário (Aquiraz e São Gonçalo do Amarante), sofre forte

influência da produção de subsistência agrícola e de pesca, além do artesanato.

Em termos do setor industrial como um todo, entre 1997 e 2003, houve uma

expansão significativa no quantitativo de unidades de produção em funcionamento na RMF.

O município que mais experimentou acréscimos foi o de Eusébio. Com pouco menos de 100

empresas duplicou esse quantitativo, o incremento foi acima do número de indústrias

implantadas com apoio do FDI estadual. Aquiraz também passou por processo semelhante

apesar de chegar somente a metade do quantitativo de indústrias que se deslocaram para o

Eusébio. Caucaia cresce em torno de 11%, mas é nesse município que a maior parte das

indústrias se concentra (367 indústrias em 2003), exclusive em relação a Fortaleza, que não

tem termos de comparação com os outros municípios (com 7.836 indústrias) (Figura 5).

Figura 5. Indústrias ativas em Municípios selecionados da RMF, 1997 e 2003

Fonte: IPLANCE. Anuário Estatístico do Ceará, 2001, Tomo2, Fortaleza, 2002.

O comércio e os serviços estão praticamente concentrados em Fortaleza, além de

uma parte que ficou em Caucaia, cidade média que participa da circulação de mercadorias ao

nível regional, e estadual. Entretanto, não se pode sequer relacionar essas cidades em termos

do terciário com Fortaleza, cuja dimensão é incomparável, pois além de diversificado é

quantitativamente superior, com muitas mais opções de lugares e qualidade de

estabelecimentos (Figura 6).

O comércio da periferia metropolitana na maior parte dos estabelecimentos gira
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mais de 60%. Eusébio e Pacajus em torno da metade. Fortaleza, ao contrário não chega a

40%, embora sua população seja incontavelmente maior. Apenas Caucaia fica a meio termo,

pouco mais da metade das vendas em alimentos, mas também sua população chega a quase

400 mil habitantes e merece uma oferta apropriada.  E os serviços oferecidos na periferia,

igualmente, estão em função do cotidiano, das necessidades mais limitadas dos homens e das

famílias, pois se concentram em torno de algumas poucas atividades ligadas a urbanização,

que são os serviços de saneamento, limpeza urbana e construção, além de administração

pública.

Figura 6. Estabelecimentos do Comércio Varejista de Fortaleza, 2001 (%)

Fonte: IPLANCE. Anuário Estatístico do Ceará, 2001, Tomo2, Fortaleza, 2002.

São tipos de serviços ligados à urbanização que, no caso de uma metrópole,

assumem grandes importâncias.  Em Fortaleza, por exemplo, 44% dos estabelecimentos de

serviços fazem esse tipo de atividade. Em São Gonçalo do Amarante e Eusébio que passam

por uma experiência de urbanização ligada ao turismo e a indústria esses serviços chegam a

concentrar 30% dos estabelecimentos. As proporções declinam para Aquiraz e Horizonte, até

baixarem significativamente em Pacajus e Caucaia (Figura 7).
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As relações quase que cotidianas entre os municípios periféricos e a metrópole se

devem em parte à desigualdade de comércio e serviços, que continua sendo direcionada para a

metrópole, por sua aglomeração e especialização. Poderia ser vista até como uma

característica da metrópole regional a dominação terciária sobre os municípios periféricos de

sua região, dado que a desconcentração intra-metropolitana das atividades industriais se

destina para alguns produtos do mercado externo. Um quadro semelhante ao descrito por

Lipietz sobre a polarização regional, enquanto produto de relações espaciais, forjadas em

relações sociais, tal como se observa na seguinte passagem:

Mais profundamente, são as relações sociais que, à medida que tem uma dimensão
espacial ‘polarizam’ o espaço social. A ‘região’ aparece assim como produto das
relações inter-regionais e estas como uma dimensão das relações sociais (LIPIETZ,
1987, p. 29).

Fonte: IPLANCE. Anuário Estatístico do Ceará, 2001, Tomo2, Fortaleza, 2002

Mas também se verifica a direção do movimento da periferia para a metrópole,

com o fornecimento de frutas, de hortaliças, de pescados e de ovos e frangos, que formam

uma espécie de cinturão verde e de produtos alimentares no entorno da metrópole,

abastecendo-a e tomando-a como ponto central para distribuição interna e externa. Dentre os

sete principais produtores de pescado marinho no Ceará, Fortaleza participa tanto como

fornecedora interna de bares, restaurantes, hotéis e barracas de praia, quanto participa da

exportação de lagostas e camarões. Enquanto Aquiraz, São Gonçalo do Amarante e Caucaia

praticamente produzem para o consumo interno, abastecendo restaurantes e famílias.  Na

Figura 7. Estabelecimentos com serviços de saneamento, limpeza urbana e construção
em Municípios selecionados da RMF, 2003 (%)
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produção de frangos e de ovos de galhinha o destaque é para os municípios de Aquiraz,

Horizonte, Pacajus e Caucaia.

O incremento do tráfego postal nesses municípios metropolitanos é um indicativo

da expansão das relações comerciais e de serviços entre a periferia e o centro da metrópole,

mas também estabelecendo a ligação entre a periferia e o restante do território nacional e o

mundo. O tráfego postal inclui cartas, reembolso postal, porte pago e mensagens telegráficas,

dentre outros. Fortaleza dominava o maior volume do trafego, em 2000, pois recebeu quase

69 milhões de correspondências, mantendo-se nessa posição de comando. Aquiraz, Eusébio e

Pacajus ampliaram consideravelmente esse movimento de correspondências ao final dos anos

90, passando a receber cada um 167 mil, 467 mil e 649 mil. No caso específico de Pacajus,

esse movimento chegou a se comparar com o registrado em Caucaia, segundo maior destino

desses postais (668 mil). Horizonte e São Gonçalo do Amarante, nesse aspecto, estão bem

aquém dos demais, com cerca de um décimo do segundo melhor colocado, com 64 mil e 60

mil, respectivamente.

A frota de transportes é outro indicativo de movimentação intra-municipal e

intermunicipal. Caucaia, Aquiraz e Eusébio são os municípios que se destacam pelo número

de motocicleta e de automóvel. Horizonte, Pacajus e São Gonçalo têm por destaque a frota de

ônibus, além do caminhão, que também é bastante representativa em Caucaia. O interessante

dessa distribuição é quando se observa que nos municípios mais próximos a Fortaleza a

motocicleta se destaca, talvez porque são rodovias bem conservadas e que permitem esse tipo

de transporte com a metrópole, além do deslocamento interno ao município. Aqueles com

maior frota de ônibus são os que além de estar mais distante de Fortaleza, dependem do

ônibus para os deslocamentos internos. É bom lembrar também que a passagem

intermunicipal tem um preço mais elevado que o transporte urbano de Fortaleza, sendo que

para o caso especifico de Caucaia existe a alternativa do trem urbano que é muito utilizada

pelos trabalhadores e estudantes.  O metrô metropolitano em construção, neste sentido oeste

de Fortaleza, facilitará a comunicação com Maracanaú, São Gonçalo do Amarante,

Maranguape e Caucaia.

Em Fortaleza, os veículos que sobressaem pela quantidade são mais ligados aos

transportes de cargas que de passageiros, ressaltando essas relações econômicas da capital

com o restante da RMF e do estado. Em primeiro lugar, estão as caminhonetas, embora hoje

muitas dessas caminhonetas utilitárias venham sendo usadas para transporte pessoal, seguidas

do caminhão e na terceira posição colocam-se os ônibus (Figura 8).
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A gestão dos serviços de segurança e de controle sobre o território, partindo da

metrópole para a periferia, é outra dimensão dessa realidade metropolitana de Fortaleza. De

66 empresas de segurança no Estado, 53 estão sediadas em Fortaleza e 10 no Eusébio.

Somente três se localizam no restante do estado (LISTA ON LINE, 2006). De certo modo,

essa questão foi observada por Carlos também em São Paulo, quando concluiu que, através da

divisão social e espacial do trabalho, o saber e a técnica foram aplicados não apenas na

produção, mas se estenderam para a gestão e conferiram supremacia política para a metrópole,

mesmo com uma tendência de se homogeneizar o espaço por meio do controle e da vigilância

(CARLOS, 2001, p.18).

Enquanto o capitalismo avança pela periferia da metrópole com a infra-estrutura e

a urbanização sendo colocada pelo Estado, boa parte da população continua carente de

serviços básicos de infra-estrutura social sem quantidade suficiente para o cotidiano de suas

necessidades básicas. Este seria mais um motivo para a população da periferia procurar

Fortaleza com sua oferta de serviços de educação e de saúde, além daqueles serviços

especializados e do comércio de produtos não básicos, pois esse é suprido localmente, mesmo

que a preço mais elevado.

Ainda há para considerar a argumentação de Carlos (2001, p.31) sobre o processo

de metropolização, que estaria relacionado à hierarquia do espaço, cujo centro dominante teria
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a função administrativa, jurídica, fiscal, financeira, policial e de gestão. No caso da RMF, essa

centralidade em relação ao restante do território metropolitano se amplia com as funções de

comércio e de serviços especializados, mas também assume importante papel na satisfação de

serviços sociais básicos da população periférica, em face das desigualdades sócio-territoriais

metropolitanas que se avolumam.

3.2.3. Desigualdades de infra-estrutura social na RMF

As empresas capitalistas (notadamente da indústria e do turismo) avançam pela

periferia da metrópole com a infra-estrutura e a urbanização necessárias, sem trazer consigo

os serviços básicos e a infra-estrutura para a população local, que continua carente em

quantidade e em qualidade de atendimento cotidiano de suas necessidades básicas.

Alguns indicadores de serviço em relação ao número de habitantes revelam as

desigualdades intrametropolitanas de equipamentos e de infra-estrutura social na RMF. Na

saúde, tanto o número de médicos (por mil habitantes) quanto o de leitos (por mil habitantes)

estão praticamente concentrados em Fortaleza. Apenas Eusébio, dentre os demais municípios,

tem uma oferta pouco mais compatível com sua população.

Mas é a educação o melhor exemplo para mostrar a distância social entre a

metrópole e sua periferia, observando apenas três indicadores de qualidade dessa infra-

estrutura: o número de bibliotecas/salas de leitura e de laboratórios/equipamentos de

informática por escola.  Mesmo Fortaleza, neste aspecto, ainda se encontra em situação que

deixa muito a desejar, pois a média é de nove equipamentos de informática por escola e de

menos de duas salas para atender biblioteca, sala de leitura e laboratório de informática. Mas

as demais situações estão inegavelmente bem aquém da metrópole. Eusébio, por exemplo,

possui apenas 2,13 equipamentos de informática por escola e 0,66 unidades para instalar

bibliotecas, salas de leitura e laboratório de informática. Isto é, abre-se um imenso hiato entre

a realidade do centro metropolitano com a sua periferia (Figuras 9 e 10).
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Figura 10. Bibliotecas, salas de leitura e laboratórios de informática por escolas, nos Municípios selecionados da

RMF, 2002

Fonte: IPECE, Índice de Desenvolvimento Municipal. Ceará, 2002.
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Portanto, a metrópole domina econômica, social e politicamente sua periferia,

concentrando grande parte da população, embora mantendo outra parte fora, residindo em

outro município, mas com vínculos de dependência pelos serviços sociais. Assim, a leitura

sobre o habitar na periferia metropolitana deve ser relativa, na medida em que esses

municípios estão na condição de dormitório ou como lugares de convivência social e de lazer

aos finais de semana. A metrópole, por sua vez, oferece o espaço do trabalho, do consumo,

dos negócios e dos serviços. Portanto, parece haver outra divisão territorial do trabalho

quando se considera a reprodução da força de trabalho; a periferia oferece repouso e lazer,

enquanto o centro é dotado de trabalho, mercadoria e serviços.

Na interpretação de Castro, feita ao final dos anos 70, mas bastante pertinente para

a atualidade, a metrópole é definida por sua escala excepcionalmente grande, dada pela

aglomeração populacional, mas também por estar relacionada ao processo de urbanização que

se faz entre regiões e cidades sob seu comando econômico. Colocando-se como uma cidade-

região pela expansão da urbanização do centro para a periferia, envolvendo e integrando essas

cidades vizinhas, mas com uma nuança diferente, “tornando ultrapassadas as unidades

político-administrativas que lhes correspondiam”. Por exemplo, a população reside em

Aquiraz, mas trabalha, estuda, compra e usa os serviços de Fortaleza, então se pergunta qual o

sentido administrativo e político do município de Aquiraz nessa condição? (CASTRO et.all.,

1977, p.67-68).

Portanto, a rodovia é um dos pontos-chave dessa integração das partes ao todo

metropolitano. A relação social é fundante da relação espacial, pois ainda que não houvesse a

comunicação física, a relação sócio-territorial forçaria a ligação geográfica propriamente dita.

No passado, muitas das famílias faziam o percurso a pé entre a Prainha6 e Fortaleza, porque

não havia a Ce-040, nem a Estrada do Fio, ou a via Estruturante que liga o Beach Park à sede

do município de Aquiraz. Hoje, essas opções materializam as ligações que foram

estabelecidas muito mais pelas necessidades capitalistas de produção, de consumo e de

turismo, do que pelas necessidades de reprodução dos trabalhadores. Não se quer dizer,

entretanto, que os trabalhadores não tenham se beneficiado da mobilidade que essas vias

permitem e que, de certo modo, aumenta a relação externa e interna ao município, apesar do

objetivo e da intenção não serem diretas, pois senão tais investimentos teriam sido feitos há

bastante tempo.

6 Localidade de Aquiraz a 12 km da metrópole por rodovia.



80

Nesse sentido, a análise se aproxima mais do pensamento de Harvey quando

ressalta que a acumulação está no centro da teoria espacial. Isto porque tanto há uma

produção espacial na criação da mais-valia (absoluta ou relativa) quanto na sua realização.

Afinal, o capital não é uma coisa, mas sim esse processo de circulação entre a produção e a

realização da mais-valia. Assim, nada mais necessário ao processo capitalista do que o espaço

para realizar sua necessidade de expansão, de acumulação e reforma constante do processo de

trabalho e da expansão das relações de produção capitalistas (HARVEY, 2005, p. 71-72).

Divergindo do discurso de interiorização do desenvolvimento, a realidade da

RMF mostra-se aberta para a reestruturação capitalista, contando com as diversas esferas de

governo para realizar o capital fixo com propósito de facilitar o contato com os clientes e

realizar o comércio dos produtos no exterior. Os recursos públicos e privados atendem às

expectativas dos empreendimentos industriais, deixando as necessidades de sobrevivência da

maior parte dos trabalhadores a mercê do mercado ou da política social nacional.

Parte dos recursos públicos é imobilizada para atração de capitais circulantes em

detrimento das necessidades dos trabalhadores por moradia e por trabalho. Esta é mais uma

característica da metrópole regional: atender as relações externas econômicas, abandonando

ou desprestigiando as necessidades internas e sociais, que são adiadas ou enfrentadas

parcialmente conforme a pressão política das classes trabalhadoras, organizadas em

movimentos sociais e urbanos, sobre as instituições governamentais.

3.3. Diferenças de trabalho e moradia nas metrópoles

Apesar de muitas idas e vindas dos imigrantes brasileiros entre as macro-regiões

do país e em direção às fronteiras agrícolas e minerais, as metrópoles nacionais continuam

sendo os destinos preferidos de milhares e até milhões de brasileiros. Problemas urbanos

estruturais e conjunturais que se acumulam e se expandem, tais como, déficit habitacional,

desemprego e violência urbana parecem não ser suficientes para mudar uma trajetória que já

se faz marcante na cultura popular. As questões de sobrevivência e de perspectivas de uma

vida melhor se mostram, notadamente, na direção das metrópoles ou das grandes cidades.

O Ceará, como estado nordestino, caracteriza-se como um território de perdas,

embora, nas últimas décadas, muita coisa venha mudando, em particular quanto ao fenômeno

migratório, sinalizando transformações sociais. Por exemplo, no caso daqueles que vieram

residir no Ceará, entre 1996 e 2001, segundo dados do IBGE, que somaram quase 326 mil
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pessoas, 27% preferiram residir em Fortaleza. Quando as pessoas vinham de outros países ou

de outras Unidades da Federação Brasileira a preferência pela capital do estado ainda era

maior, 78% e 38%, respectivamente. Indicando que os próprios cearenses já encontram outras

possibilidades de habitar afora a metrópole, embora ainda seja a preferida por muitos

(IPLANCE, 2001).

Desde os anos 80 que os estudiosos da migração observaram a redução do saldo

migratório no Estado, porque tanto diminuiu o número dos que partiram como aumentou dos

que chegaram, invertendo uma tradição de alguns séculos. Em particular, sobre os que passam

a residir no território cearense, conforme Ferreira (2003, p.206), nesse período em questão,

havia dois grandes grupos de imigrantes: aqueles cearenses que retornavam das metrópoles de

São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, e outros dos estados do norte do país; e os que

nasceram no nordeste, notadamente no Piauí e Pernambuco. Mas a novidade foi para os

estrangeiros e para os gaúchos, que despontaram entre os imigrantes, apesar da pequena

tradição de imigração no território cearense por esses grupos.

São novas relações entre o espaço cearense e o sulista e com o exterior que estão

motivando esse fluxo de pessoas. No caso das relações com o Rio Grande do Sul pode ser

explicado em parte pelas empresas do ramo calçadista que abriram filiais no estado,

aproveitando vantagens territoriais e de trabalho. Quanto aos estrangeiros, uma parte veio

como turista, outra como investidor no setor, que permaneceu no lugar, explorando e

aproveitando suas diferenças.

O capital fixo ao espaço e as relações sociais desenvolvidas no Ceará sofreram

transformações a partir da reestruturação espacial para atrair capitais nacionais e estrangeiros.

Além da clássica visão de localização das empresas, é preciso considerar nessa nova estrutura

o papel do Estado visando a produção e a circulação de mercadorias, mas sem esquecer de

observar os recursos disponíveis para a reprodução das diferentes classes sociais. Conforme

Santos (2003c, p. 169), a importância de um indivíduo como produtor ou consumidor depende

de sua posição no espaço, destacada pelas oportunidades que perceba e lute por um lugar na

estrutura espacial.

A acumulação capitalista varia em função de cada lugar, bem como se pode

verificar diferentes combinações da atividade capitalista com os outros modos de produção e

de remuneração dos trabalhadores.  Santos (2003a, p. 155) já encontrava uma relação do lugar

com a “combinação particular de modos de produção”, com sua dialética entre as forças

produtivas e as relações de produção.
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É necessário considerar, entretanto, que cada lugar é passível de transformação,

pois nem tudo que existe hoje deve permanecer como tal diante de uma constante procura e

desejo de reprodução, ou seja, de se atingir níveis mais elevados de lucro, de renda e de

qualidade de vida, por exemplo. Nessa sociedade de consumo que se consolidou na

modernidade parece que nunca se está satisfeito com o que se tem ou o que se atingiu em

termos de classe social, sempre se quer um nível maior e mais elevado, embora milhões

permaneçam como se estivessem no marco inicial.

A esse respeito, Carlos (2001, p.14) examinando a rotina organizada na

metrópole, em termos de relações institucionais e profissionais, constata que “o choque entre

o que existe e o que se impõe como novo está na base das transformações da metrópole, onde

os lugares vão-se integrando de modo sucessivo e simultâneo com uma nova lógica,

aprofundando as contradições entre o centro e a periferia”.

As condições de reprodução de uma metrópole, nessa perspectiva do habitante,

tanto variam espacial quanto temporalmente. Embora, o que caiba para a relação interior a

uma região metropolitana também possa ser vista entre diferentes regiões metropolitanas que

se relacionam.

Como observado anteriormente, as necessidades de reestruturação espacial para

fins econômicos sempre teve no Estado brasileiro uma política atuante na linha

desenvolvimentista. Ao contrário, na perspectiva social e dos trabalhadores, o Estado pode ser

até considerado omisso em alguns casos.  Ao atuar com políticas públicas neoliberais, em

termos de concepção e de prática, reforçando e consolidando as forças de mercado, o Estado

interfere nas condições de vida e de trabalho, sobretudo ampliando as desigualdades históricas

e espaciais.

Mas o que vale como regra geral no comportamento do Estado nacional pode ser

diferenciada a cada território específico, mediante estratégias do poder local. É isto que se vai

argumentar a seguir, quando se examina as diferentes condições de trabalho e moradia em

Fortaleza, ao mesmo tempo em que se especificam as condições nas metrópoles de Recife e

de Porto Alegre, pelas antigas e novas relações que se abrem e motivam a imigração para o

território cearense, tendo nessas metrópoles importantes contribuições.

3.3.1. Reserva de trabalho e precárias condições de inserção

O nível de atividade dos trabalhadores metropolitanos varia com as forças

produtivas do lugar. Em Porto Alegre, ambos estão bem acima daqueles verificados em
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Figura 11. População ocupada (PO) e economicamente ativa (PEA) nas RMs selecionadas, 2003 (%)

Fortaleza e em Recife. Na medida em que aumenta a inserção de trabalhadores e surgem

novas oportunidades de trabalho, utiliza-se parte da reserva de trabalho como forma de

superação da crise capitalista. Tanto os empresários substituem trabalho masculino pelo

feminino, quanto reforçam precárias relações de trabalho (informal, parcial e temporária),

tornando tecnologias ultrapassadas e desvalorizadas viáveis para a acumulação. Isto implica

em mais oportunidades para as mulheres e exploração do trabalho infantil. Afinal, interessa ao

processo capitalista pagar menor remuneração e enfrentar o conflito de classe com

organização sindical menos atuante.

Embora sem comparação com Porto Alegre, a ocupação na RMF está mais bem

situada que na RM de Recife, sobretudo na particularidade dos gêneros. Há pelo menos 580

mil trabalhadores a mais na população economicamente ativa e na população ocupada de

Porto Alegre em relação à de Fortaleza (Figura 11). Em termos de desocupação, verifica-se as

mesmas diferenças regionais e de gênero. A desocupação na RM de Recife chegou, em 2003,

a 20,4% das mulheres e a 15,3% dos homens. Fortaleza num patamar abaixo, em torno de 5%,

e Porto Alegre ainda mais baixo, em torno de 4% (Figura 12).
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Figura 12. Taxa de desocupação de homens e mulheres nas RMs selecionadas, 2003 (%)

Fonte: IBGE, Síntese dos Indicadores Sociais, 2004

Em geral, revela-se a precariedade das ocupações nordestinas relativamente a sulista,

sugerindo uma divisão entre áreas de concentração industrial e produtiva contra outras mais

comerciais e de realização capitalista. Por exemplo, os empregados (com ou sem carteira) chegam à

metade dos trabalhadores, mas há diferenças perceptíveis entre as metrópoles quando se observam os

trabalhadores militares ou estatutários. Fortaleza está aquém das outras duas metrópoles. Talvez

porque exista um índice elevado de trabalhadores terceirizados prestando serviços para os governos,

como parecem sugerir os dados do Ministério do Trabalho (Figuras 13 e 14).
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Figura 13. Empregados nas RMs selecionadas, 1998 e 2003 (%)

Fonte: IBGE, Síntese dos Indicadores Sociais, 1999 e 2004

Os empregados com carteira assinada em 2003 tinham maior destaque na RM de Porto

Alegre (72,5%). Entre Fortaleza e Recife quase não havia diferença, 61,29% e 64,0%,

respectivamente. Mas o que surpreende é a distância entre trabalhadores domésticos com carteira em

Porto Alegre e em Fortaleza, chegando a 18%. Em Porto Alegre, são mais de 40% contra apenas

12,3% dos trabalhadores domésticos em Fortaleza (Figura 15).

Aproximadamente 25% dos trabalhadores nordestinos (Fortaleza com pouco menos e

Recife com pouco mais) realizam atividades por conta-própria, que na RM de Porto Alegre chegam a

somente 19,1%. Ao contrário, a condição de empregador é mais bem representada na RM Porto

Alegre. Os trabalhadores não-remunerados são também minorias, exceto na metropolitana de Recife

que chega a 11,4% (Figura 16).
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Figura 14. Funcionários públicos, militares ou estatutário nas RMs selecionadas, 1998 e 2003 (%)

Fonte: IBGE, Síntese dos Indicadores Sociais, 1999 e 2004

Figura 15. Trabalhador doméstico com carteira assinada nas RMs selecionadas, 2003 (%)

Fonte: IBGE, Síntese dos Indicadores Sociais, 2004
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Figura 16. População ocupada não remunerada nas RMs selecionadas, 1998 e 2003 (%)

Fonte: IBGE, Síntese dos Indicadores Sociais, 1999 e 2004

Figura 17. Rendimento médio mensal da PO, em salários mínimos, nas RMs selecionadas, 2003 (%)

Fonte: IBGE, Síntese dos Indicadores Sociais, 1999 e 2004
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Em termos do rendimento médio, apesar de uma concentração de trabalhadores

com rendimento entre 1 a 2 salários mínimos, as RM nordestinas vão concentrar outra fatia de

trabalhadores nos níveis inferiores a um salário e a RM de Porto Alegre é privilegiada pelos

níveis superiores, entre três a cinco salários ou com mais de cinco salários. A Figura 17 é

bastante ilustrativa dessas disparidades. A distribuição dos trabalhadores gaúchos a partir do

ponto médio (mais de 1 a 2 salários mínimos) aumenta com a renda e, ao contrário, a dos

nordestinos diminui, sendo concentrada abaixo de um salário. Quase todos os domicílios

nordestinos têm renda mensal per capita de até dois salários, enquanto a renda dos sulistas

concentra-se a partir de dois salários.

Essas diferenças, às vezes, tornam-se exacerbadas, mas continuam sendo

altamente funcionais à acumulação. A competição acirrada na crise capitalista atrai a atenção

para as vantagens territoriais, sendo necessário quebrar as barreiras espaciais para aproveitar

minúsculas diferenças espaciais. Sobressaem os quantitativos de oferta de trabalho, de

recursos naturais e de infra-estruturas. Trabalhadores excedentes e pouco organizados

significam vantagens que atraem os capitais, mas o nível da remuneração paga ainda é

considerado. Assim, em situação de crise as oportunidades de mobilidade do capital seguem

essas vantagens.

A presença dos capitais fixos nas regiões metropolitanas é importante e necessária

para que determinados lugares e territórios assumam papel atuante e competitivo na divisão

territorial do trabalho. Mas as relações espaciais somente irão se estabelecer enquanto

materialidade das relações sociais e políticas, revelando-se como o outro lado da questão que

se mostra aparentemente contraditória, mas que se complementam coercitivamente, tal como

já havia concluído Santos (1985, p.67):

A região se definiria, assim, como o resultado das possibilidades ligadas a uma certa
presença, nela, de capitais fixos exercendo determinado papel ou determinadas
funções técnicas e das condições do seu funcionamento econômico, dadas pela rede
de relações [...] . Pode-se dizer que há uma verdadeira dialética entre ambos esses
fatores concretos, um influenciando e modificando o outro.

A reprodução dos trabalhadores está associada a essas condições de acumulação

capitalista, embora não seja de sua responsabilidade, cabendo ao Estado e ao próprio

trabalhador criar as condições de sua reprodução. O território apropriado para o habitar faz

parte dessas condições que concorrem com o território das forças produtivas em termos dos

recursos públicos utilizados para fins de reestruturação produtiva.
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3.3.2. Diferencial de moradia: uma experiência de luta urbana diversificada

É preciso questionar que o desenvolvimento das metrópoles nacionais, a exemplo

de Porto Alegre, se coloca diferente das regionais, como o caso cearense, produzindo

configurações territoriais específicas. A mobilização das experiências e a criatividade dos

atores sociais locais fortalecem sinergias e possibilitam controle de políticas públicas que se

reverte em melhoria da qualidade de vida dos habitantes. Melhor renda e participação nas

decisões de aplicação de fundos públicos fazem as sociedades mais democráticas e com nível

maior de desenvolvimento, implicando em diferenças positivas a favor da população ali

residente.

Quanto maior o nível de renda dos trabalhadores tanto maior a capacidade de

redução do déficit habitacional pelo aluguel. A propriedade da casa (ou a sua posse) é muito

importante para as famílias mais pobres, pois deixam de ter uma despesa a mais, de uma

renda já bastante comprometida com a sobrevivência, ou de se submeter ao sistema de troca

de favores por morar em casa emprestada. Para evitar tais condições, as famílias usam o

subterfúgio de autoconstrução, dos lotes irregulares, da invasão de terrenos. Contudo, a

solução da moradia própria, implica em geral, em possuir apenas a posse de determinado

imóvel, cuja moradia está comprometida pela qualidade.

Por trás dessa questão da propriedade é preciso considerar o fato de que um

grande número de famílias se diga proprietária quando é apenas posseira. Cresce as

apropriações de terrenos públicos ou privados com autoconstrução de moradias. Não se

dispõe de uma estatística oficial sobre o total de famílias nessa situação, embora se saiba que

muitas áreas de proteção ambiental já foram ocupadas (invadidas). Em 2006, a Defesa Civil

do Estado junto com a Prefeitura Municipal de Fortaleza apoiaram 22.984 famílias residentes

em 105 áreas chamadas de risco, pois passaram por situações de calamidade, em vista ao

deslizamento de dunas, inundações ou alagamentos por enchente de rios, lagoas, açudes e

canais e etc. No ano anterior, em 2005, o número de famílias havia sido menor em quase 12%,

bem como o número de áreas em 10% (GOVERNO, 2005 e 2006).

Assim, o acesso à casa própria é maior nas metrópoles regionais, embora não

sendo suficiente para cobrir o déficit habitacional, pois cresce na mesma proporção dos

domicílios alugados.  De um total de 841 mil domicílios na RMF, em 2003, quase um quarto

das famílias ainda não possuíam casa própria e viviam em domicílios alugados (17,2%),

cedidos por familiares, parentes e amigos (6,2%) ou em domicílios improvisados (1,6%),

muitas vezes em locais públicos e sem as mínimas condições para morar (IBGE, 1999; 2004).
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O maior conforto das famílias é quanto à água encanada no domicílio. Na região

metropolitana de Fortaleza, o abastecimento de água por rede geral e com canalização interna

além de elevado, é crescente (77,2% dos domicílios em 1998 e 83,8% em 2003). Embora isso

seja favorável, não se constitui uma vantagem para os trabalhadores assalariados, pois implica

em pagar uma taxa de consumo dupla de água e esgoto, que sempre está em crescimento, pois

a água é um produto escasso e uma mercadoria valorizada em região semi-árida.

Ao contrário, as condições sanitárias são aviltantes. Surpreende-se encontrar

numa metrópole turística, com aeroporto e hotéis de bandeira internacional, algumas famílias

morando em domicílios sem qualquer banheiro. Assim como é inadmissível a existência de

canais de esgotamento a céu aberto, dirigindo os dejetos para rios, lagoas ou mar. Tal é a

realidade de determinados lugares, em favelas, por exemplo. A condição de esgotamento

sanitário dos domicílios da RMF, em 2003, ainda mostrava muito por fazer, pois 32,4% dos

domicílios utilizam fossa rudimentar, ou dão destinos totalmente impróprios, tais como

aqueles que desviam para logradouros públicos, para rios e lagoas ou para o mar. É uma

situação mais favorável relativamente à realidade de Recife, embora bastante diferenciada da

realidade sulista, que se destacava pela iniciativa particular de usar fossas sépticas (84,9%).

Nesses poucos indicadores habitacionais, constatam-se variadas formas de

inserção dos habitantes nas regiões metropolitanas e, sobretudo, quanto à distribuição desses

habitantes em seu território. Não apenas a necessidade de viver e de habitar é tomada em

questão, variáveis políticas e sociais mais amplas, incluindo aspectos culturais merecem ser

questionadas. Santos (2004, p.61), examinando o assunto, concluiu que tudo passaria pelas

“determinações sociais fruto das necessidades e das possibilidades da sociedade em dado

momento”. Mas é preciso acrescentar que nessas possibilidades há diferenças quanto à

capacidade da sociedade civil de se organizar e participar das políticas públicas, reivindicando

e pressionando criticamente, ou atuando diretamente nas estruturas sócio-espaciais.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, são bem mais anteriores as práticas

participativas no orçamento municipal de Porto Alegre. Recife, apesar de alguns retrocessos,

também já vivencia há algum tempo a participação comunitária do orçamento público por

bairros. Fortaleza na atual administração municipal (2003-2007) fez seu primeiro exercício

político nesse sentido.

Sem aprofundar muito a questão e apenas para efeito de comprovação ou de

levantar algumas hipóteses sobre o assunto, veja-se as análises de Bandeira (2003) e

Monasterio (2003) sobre as diferenças regionais dentro do próprio Rio Grande do Sul. Eles
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analisam aspectos múltiplos que envolvem além do social, o cultural e o político que explicam

também as diferenças territoriais, denominando esse conjunto de variáveis de capital social.

Fugindo do mérito da discussão, veja-se quão interessantes são suas análises e conclusões que

permitem explicar as principais diferenças entre RMF e RMPA na questão da moradia, por

exemplo.

Observando a participação em associações voluntárias, nas redes informais de

sociabilidade e na participação política partidária, Bandeira (2003) constatou que havia

diferenças territoriais, quando se comparava a região metropolitana com as regiões de

imigração européia (nordeste e norte) e semelhanças com a região de raízes coloniais de

contato com a escravidão (sul do estado). Em particular, a participação em associações

voluntárias crescia à medida que aumentava a renda das famílias e havia uma predominância

masculina nessa participação voluntária, salvo algumas exceções. Outra relação verificada,

dizia respeito ao convívio social mais intenso, ou seja, quanto mais próximas e íntimas as

pessoas e famílias, maior era a participação nos três níveis examinados. Assim, tanto a região

metropolitana quanto a sulista foram as de menor interação quanto de menor formação desse

capital social.

A explicação para que o comportamento metropolitano se diferenciasse dos

demais passa pela forma que o cidadão metropolitano vive na grande cidade. Principalmente

relacionada ao tempo despendido com o trabalho e as grandes distâncias de deslocamento

residência-trabalho ou de outras relações cotidianas.  O trabalhador metropolitano teria menos

tempo disponível (considerando distâncias e problemas de qualidade dos transportes) para

participar de organizações da sociedade civil e de lutar por melhores condições de vida.

Apesar disso, um número expressivo de famílias tem experiência de organização comunitária

e busca soluções para a vida urbana.

Quanto ao sul do estado, sua atividade principal ligada à pecuária e a grande

propriedade fundiária fazem parte da herança colonial associada à escravidão, que viria

enfraquecer as relações associativas, sobretudo quando se contrapondo com a realidade do

Norte e Nordeste (do estado) que não experimentou a escravidão (proibida para imigrantes

europeus) nem teve acesso a grandes propriedades. Os trabalhadores dessa região ao sul do

estado gaúcho, mesmo com experiência de atividades coletivas (mutirão no plantio, na

colheita, na construção de casas e etc.), não deixavam de competir e ter rivalidades que os

afastavam de objetivos comuns e comunitários. Bandeira foi a Sergio Buarque de Holanda

para tentar formular uma hipótese explicativa da questão, com referência ao individualismo e
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à falta de vocação de ação coletiva de cooperação para o povo brasileiro em geral,

fundamentada nas características do colono português.

Enquanto nos territórios de imigrantes europeus (das regiões Norte e Nordeste do

estado) as relações envolviam mais solidariedades e eram mais igualitárias, portanto

democráticas, na grande propriedade (do Sul do estado) a relação predominante era

autoritária, personalista e gestada no clientelismo.

Assim, apesar das diferenças internas no Rio Grande do Sul, sua região

metropolitana sofre diretamente influência do norte e nordeste do estado e apresenta

comportamento mais próximo dessas populações que do sul do estado. Portanto, quando

relacionada com outra região brasileira, por exemplo, com a metropolitana de Fortaleza,

verifica-se diferenças marcantes em favor de um potencial maior de luta e organização da

sociedade civil em direção de qualidade de vida na metropolitana de Porto Alegre. Fortaleza,

ao contrário, tem um viés mais forte de cultura clientelística fundada na atividade pecuária e

no grande latifúndio, que, de certo modo, sofreu variações dentro da metrópole e por

influência da riqueza produzida pela atividade algodoeira (agrícola, industrial e comercial)

mais democrática na remuneração dos trabalhadores, apesar de atualmente sua produção

agrícola está praticamente extinta. O algodão perdeu parte de seu poder de sociabilidade com

a extinção não apenas de sua agricultura, mas do beneficiamento simples, sobretudo

considerando que é fonte do importante pólo têxtil localizado no território fortalezense.

Com isso não se quer negar a capacidade de luta dos movimentos sociais urbanos

em Fortaleza, que foi e continua sendo importante para a melhoria do habitar na metrópole.

Mas não se pode deixar de reconhecer o imediatismo da luta e do poder político ligado a esses

movimentos, que praticamente se paralisam, quando  passado o momento de maior conflito

(BARREIRA, 1992a).

Outro aspecto ainda importante, mas igualmente relacionado é sobre a influência

da capacidade organizativa da sociedade civil sobre a política e a administração pública de

qualidade. A qualidade de vida na metrópole gaúcha em muito está associada a esta

correlação entre capital social e qualidade administrativa, conforme a tese de Monasterio

(2003). Para chegar a essa conclusão ele examinou que ao sul do estado (na região da

Campanha) tanto o capital social é baixo quanto a qualidade administrativa, sendo que um

fator está relacionado ao outro.
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Mas o interessante de sua análise foi constatar que essa região mais ao sul

mostrava menor qualidade administrativa considerando indicadores variados: informatização

per capita; funcionários com nível superior; participação da sociedade na formulação de leis,

planos e conselhos; e quanto à eficiência fiscal em arrecadar e em gastar com a saúde e a

educação.

A comparação entre a metropolitana de Fortaleza e a de Porto Alegre permite

apenas evidenciar que os processos foram e são diferentes, com explicações também

diferentes para a ocupação e uso dos territórios por seus habitantes, respectivamente.

Caminhos diversos foram traçados com relações externas (políticas, econômicas,

sociais e culturais), mas com forte determinação interna dos atores sociais envolvidos. Pode-

se até classificar o caso cearense como uma forma “competitiva” de iniciativa do

desenvolvimento, onde se estabelece a lei econômica e a política do mais forte na competição

por um lugar no mercado. O caso gaúcho se trataria como de caráter “social”, pois procura

articular produção com distribuição de riqueza, mesmo que em pequenas proporções,

associando a dimensão econômica à questão da cidadania, não apenas no nível do discurso,

mas da prática política.

Aprofundando a questão do capital social (entendido como “redes, normas e

valores que favorecem a cooperação entre as pessoas em busca de objetivos comuns”) e

relacionando-o com a participação política, Schmidt (2003, p. 215) explica o diferencial no

desenvolvimento das realidades territoriais, visto como algo mais do que o estritamente

econômico ou político. Estuda o município gaúcho de Santa Cruz do Sul, que se constitui um

pólo regional do Vale do Rio Pardo, conhecido por suas raízes germânicas e desempenho

econômico. Explica que o desenvolvimento da região se deve ao capital social que foi

acumulado a partir da colônia de imigrantes alemães, com seus descendentes, que

desenvolveram formas de cooperação em função da falta de iniciativa dos governantes.

Estradas, escolas, igrejas tudo que era comunitário, era construído por cooperação. O público

no sentido do coletivo e não do político-partidário.

A iniciativa privada construindo o público e não o contrário, que é mais comum

no Nordeste brasileiro, do público ser apropriado pelo privado. Uma cultura totalmente

diferente da história nordestina, que se fundamentou na situação do desabrigado, do flagelado

da seca para sempre solicitar e depender de recursos do governo federal e local, ou do

padrinho político, o coronel. O mutirão realizado nesses momentos de calamidade nordestina

com recursos públicos se fazia dentro das terras do coronel.
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Na metrópole nordestina a situação não mudou muito. Depende-se do emprego

público ou das obras eleitoreiras, dos serviços assistencialistas e clientelísticos. Mesmo com

os atuais governos dizendo-se não clientelísticos, essas relações são mantidas, mudando

algumas nuanças. Fundamentalmente, são relações imobilizadoras da população no sentido da

cooperação, do voluntariado da organização e da luta, ficando ainda dependente do Estado.

Na mesma cidade de porte médio gaúcha, de Santa Cruz do Sul, Correa (2003) vai

aprofundar o nível de análise para revelar a inserção de imigrantes rurais e urbanos recentes

nessa sociedade quanto às suas expectativas e realizações de trabalho, saúde e educação,

utilizando-se do capital social construído por uma rede de imigrantes. Constata que, a inclusão

precária em trabalhos informais ou a constante entrada e saída de trabalhos formais vai

debilitar a coesão entre imigrantes recentes e estabelecidos, enfraquecendo a rede e

dificultando a inserção de novas famílias. Em função dessa instabilidade social, há uma

constante mobilidade territorial intra-urbana que enfraquece ainda mais as relações territoriais

e com elas a aliança na rede de imigrantes e de inserção na sociedade.

Nesse particular, as realidades nordestinas e sulistas não são tão diferentes. A

instabilidade de emprego e de moradia são fatos associados às dificuldades de inserção da

população imigrante, cuja base está assentada na rede de amigos e nas relações clientelísticas.

As metrópoles brasileiras possuem em comum o marco zero de suas histórias.

Castro et. all. (1977, p.70 e 72), analisando as condições sociais dessas regiões, em 1970,

verificou uma situação privilegiada, corroborando com a hipótese de que a partir delas se

irradiaria o desenvolvimento. Contudo, como o capital fixo e circulante anterior à constituição

dessas metrópoles possuíam combinações diferentes, os novos investimentos apenas

mantiveram as desigualdades regionais no Brasil. A cada dia, cresce o paradoxo de

superioridade metropolitana associado a inúmeros problemas de ordem predominantemente

social, pela sobrecarga dos equipamentos urbanos e carência de infra-estrutura social que não

conseguem acompanhar o crescimento populacional (em boa parte de imigrantes).

No sentido de explicar esse paradoxo e essas diferenças, afora as questões tratadas

para além do campo estritamente econômico, é preciso considerar as apropriações simbólicas

do espaço metropolitano. Aqueles que vivem na periferia e sem a mínima infra-estrutura

urbana e social sentem-se excluídos da política, logo também se vêem excluídos de sua

elaboração, de sua participação. Quem mais tem experiência de luta e conflito pelo uso e

apropriação da terra logra maior resultado no movimento pro-ativo, mas, infelizmente, o

contrário também é verdadeiro. A esse respeito cabe a consideração mais abrangente de
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Gonçalves (1999) sobre as perspectivas de abertura que o conflito e o movimento social

indicam para as possibilidades futuras, tal qual apontaram outros autores referidos

anteriormente:

Algo que é tecido no interior mesmo das relações/lutas sociais que, se de um lado,
deita fortes raízes na tradição que os diferentes grupos sociais mantêm com o
território. Têm assim, por outro lado, uma dimensão de abertura, de indeterminação,
já que é no campo do político que essas novas formas de apropriação
material/simbólica se afirmam (GONÇALVES, 1999, p. 34).

Apesar das diferenças e da relativa desigualdade entre as regiões brasileiras sulista

e nordestina, não se concorda com a concepção de que o Nordeste é pobre e atrasado. A noção

de atrasado, conforme já se teve oportunidade de criticar, dá uma idéia de seqüência temporal

de desigualdades no tempo, como se todos mais cedo ou mais tarde chegassem a um nível de

desenvolvimento igual, quando na verdade existe é uma desigualdade espacial. Numa região

tanto há pobres quanto ricos, sendo que em alguns lugares há mais pobres do que ricos. Uma

parte da diferença relativa de pobreza emerge quando a própria sociedade não aproveita suas

possibilidades, não luta para reverter tais condições. Isto é, mais ou menos o que argumenta

Lipietz sobre as desigualdades regionais:

Mais profundamente, são as relações sociais que, à medida que tem uma dimensão
espacial ‘polarizam’ o espaço social. A ‘região’ aparece assim como produto das
relações inter-regionais e estas como uma dimensão das relações sociais. Não há
‘região pobre’, há apenas regiões de pobres, e, se há regiões de pobres, é porque há
regiões de ricos e relações sociais que polarizam riqueza e pobreza e as dispõem
diferencialmente no espaço. Que esta polarização adquira a evidencia de uma
divisão espacial empírica (que permite falar, por exemplo, do ‘conjunto dos paises
subdesenvolvidos’, do ‘deserto francês’, das regiões periféricas’, etc.), é o que
precisa ser explicado e não de onde se deve partir (LIPIETZ, 1987, p. 29).

Segundo De Masi (2000, p.15), na sociedade industrial, a riqueza é distribuída na

quantidade e qualidade do trabalho produtivo e “para consumir, você deve primeiro produzir”,

sendo que os trabalhadores apenas recebem parte da riqueza produzida socialmente, embora

os que nada produzem, nem sequer a menor parte do produto social, recebam.  Mas é preciso

considerar que o trabalho, em sua maior parte, não é usado para produzir riqueza, mas para

realizar a acumulação, por meio do capital circulante (dinheiro, mercadoria).

3.4. Metrópole regional: Espaço de reserva capitalista

Com esse apanhado de aspectos múltiplos da realidade, reconhece-se que a

metrópole regional faz parte da estratégia capitalista mundial, enquanto periferia do

movimento de acumulação no Estado-nação. Sobretudo, é um território-reserva em nível

duplo de escala mundial e nacional.
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Entretanto, a definição de metrópole nacional como aquela que recebe ordem de

um nível hierárquico superior e externo (mundial) e repassa para o nível intermediário e

interno (regional) não parece suficiente para explicar o movimento atual de acumulação

capitalista no espaço. Afinal, a dominação interna e externa verificada na metrópole nacional

ocorre tanto na regional quanto nas demais escalas da rede urbana. É, portanto, interessante a

discussão mais profunda, para melhor diferenciação dos níveis.

Para Robira (2005, p.13-14), o processo metropolitano está ligado à

mundialização das relações, sendo o território metropolitano um espaço duplamente

colonizado, por forças externas e internas. O núcleo central da região metropolitana imporia

os usos, a divisão territorial do trabalho, em toda a região. Seleciona as atividades mais

lucrativas e de maior retorno para a metrópole e destina aquelas indesejáveis, alvo da crítica

ambientalista e social, para a periferia metropolitana, recebendo seus recursos naturais ainda

conservados e sua força de trabalho.

Verifica-se que, mesmo persistindo a tendência de concentração espacial, hoje

atuam novas forças em sentido contrário. A produção flexível com seus requerimentos de

recursos humanos qualificados e a força produtiva dos setores de Ciência e Tecnologia, da

infra-estrutura econômica e da proximidade dos clientes formam um quadro restrito a poucos

lugares no Brasil, aplicado a algumas metrópoles, tal como São Paulo. Entretanto, não se pode

negar uma relativa descentralização por uma rede urbana formada por poucas cidades.

Igualmente, o papel que desempenham as metrópoles nacionais na divisão

territorial do trabalho não é suficiente para diferenciar os níveis. Considera-se uma metrópole

nacional quando concentra setores avançados em ciência e tecnologia, possuindo um

segmento industrial competitivo nos moldes da acumulação flexível, apesar de alguns outros

ramos continuarem fordistas. Sobretudo, desenvolve capacidade tecnológica e serviços

especializados e aplica relações espaciais em quantidade e qualidade com o restante dos

centros mundiais, com iguais características ou superiores. Enquanto à metrópole regional

cabe-lhe difundir essas tecnologias, pois é reduzida ou desvalorizada sua capacidade

tecnológica. Conforme Becker (1986, p.46), a “nova ordem econômica internacional é posta

em operação por um sistema comandado por grandes metrópoles [...] gerando um novo tipo

de região”. Nelas se concentram as produções, a pesquisa, o setor financeiro, o marketing, a

administração local e nacional.

Mas algumas características permanecem como antes. Com a mundialização das

relações não se eliminou a hierarquia urbana: a metrópole nacional é vista por suas
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exclusividades e preponderâncias e as metrópoles regionais pelos serviços de nível superior.

A regionalização transforma o lugar em mais organizado e aberto às relações espaciais com

outros lugares, aumentando a integração. Um pouco do que Harvey chama de coerência

regional. A regionalização implica em áreas de grandes dimensões, mas existem aquelas de

pequenas áreas que conurbam. Afinal, o importante é observar uma “extrema relação

existente entre hierarquia das cidades e redes urbanas e regionalização” (GEIGER, 1969,

p.23).

Verifica-se ainda que o atraso e o subdesenvolvimento supostamente mais ligados

às metrópoles regionais não são condições próprias do lugar, mas também determinadas por

forças externas, que se instalam com a bandeira do ‘desenvolvimento e do progresso’. É uma

situação produzida e perpetuada pela reprodução das relações sociais não-capitalistas, embora

contraditoriamente, algumas vezes, interessa à valorização capitalista que elas desapareçam.

Assim, Harvey (2005, p.68) conclui que esse é o tipo de relacionamento genérico entre o

Terceiro Mundo e os centros metropolitanos da acumulação, que se poderia estender entre

regiões de capitalismo avançado e regiões de desenvolvimento incipiente. Isto é, a verdadeira

face do desenvolvimento capitalista desigual.

O mais rico continua explorando o mais pobre, até quando a troca permite ganhos

monetários para o explorado. Na explicação de Harvey, as desigualdades se acentuaram pelo

mecanismo de desigual exploração, mesmo com todas as outras condições permanecendo

constantes:

As diversas composições orgânicas do capital entre países; as diversas
produtividades do trabalho, de acordo com as diferenças naturais; a definição
diferente de ‘necessidades’, segundo a situação natural e cultural; significam que
essas equalizações não serão acompanhadas por uma equalização na taxa de
exploração entre os países (HARVEY, 2005, p.63).

Sobre outro ângulo das desigualdades, embora a acumulação capitalista no espaço

provoque o deslocamento de população, de trabalhadores para o lugar, não significa que

haverá investimentos de infra-estrutura social compatível, o que implica na intensa relação

com a metrópole para realizar esse consumo. Assim, não é bastante verificar a concentração

industrial, produtiva e comercial para fazer uma leitura sobre a qualidade de vida ou das

condições de reprodução dos trabalhadores, pois se uma questão está parcialmente

encaminhada a outra pode estar no descaso total. A precariedade de um lugar é mantida pela

condição de reserva para expansão capitalista futura.

Em particular, há que se considerar a situação em que o capitalismo avança sobre

outros territórios, atividades e relações, e, ao mesmo tempo, precisa reservar (preservar)
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alguns espaços para expansões futuras. Uma estratégia muito utilizada no meio urbano e

metropolitano, bem como em algumas regiões internas aos países, que se constituem espaços

de reservas para o capitalismo em momento futuro. É como se sempre necessitasse desse

mecanismo de acumulação primitiva, mesmo diante do processo avançado do capitalismo, o

que leva a Harvey (2005, p. 67) a concluir que “o desenvolvimento capitalista talvez se torne

contingente com respeito a outros modos de produção”. Quando fosse necessária (ou imposta)

a quebra de outras barreiras espaciais, novamente o mecanismo seria “a violência, fazendo

uso do poder de Estado”, com todas as conseqüências da acumulação por espoliação.

Ao comparar o processo de metropolização com o de colonização, Robira (2005,

p.14) ressalta a produção de enormes déficits urbanísticos e de desigualdades sociais

profundas, mediante o processo de acumulação primitiva, ou ainda como reserva do solo

urbano e da força de trabalho necessária à acumulação ampliada e futura na metrópole.

Conforme Robira (2005, p.9), nos territórios metropolitanos, “o processo de

acumulação se produz, não só com base nas diferenças sociais e econômicas, mas por meio

das diferenças territoriais”. A acumulação ampliada necessitaria de “territórios capazes de

manter, no seu interior, territórios ‘não-capitalistas’ que, na forma de ‘reservas’, tenham a

função de resolver, de maneira eficaz, as sucessivas crises de expansão/acumulação do

próprio sistema territorial metropolitano”.

Na percepção de Moraes e Costa (1999, p.88), a questão natural também seria

importante para expansão capitalista, pois haveria áreas virgens ou de exceções, que se

constituiriam em reservas territoriais estratégias de valorização futura, “ou reservas naturais

sob a tutela do Estado que assim procura preservar-lhes o seu aspecto natural primitivo”.

Enquanto em Soja (1993, p.131), o destaque é para os espaços de reserva de mão-de-obra que

supre os centros ‘superdesenvolvidos’ de acumulação, mediante o sistema de troca desigual

ou da transferência geográfica do valor, fundamentada na diferenciação regional.

A desigualdade do desenvolvimento capitalista metropolitano é altamente

funcional às necessidades de acumulação na metrópole, tendo em vista que “organiza o

processo de metropolização do território, no qual fundamentalmente se acumulam espaços

deficitários, social e urbanisticamente, que logo atuam como reservas urbanas ou territórios-

reserva” (ROBIRA, 2005, p.14). Tais territórios não-capitalistas podem ser considerados não-

metropolitanos ou adormecidos, na medida em que:

suas particulares estruturas urbanas, sociais e econômicas, sub-produtos do processo
de acumulação territorial, invalida-os temporariamente para a própria acumulação e,
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não obstante, serão espaços a transformar suas sucessivas operações urbanísticas de
ajuste do espaço urbano às necessidades do capital (op.cit., p.10).

Apesar de observar a tendência de metropolização em todo o mundo e a partir de

cidades que estão colonizando o espaço em seu entorno, Robira (op.cit., p.16) conclui que

nem todos os contextos urbanos estão qualificados para se tornar metropolitano. Para tanto, é

preciso considerar a centralidade relativa de uma cidade em relação às demais, além da

valoração na “percepção ou vivência da organização territorial de um país concreto”.

Tanto a formação de um centro (econômico, populacional, político e tecnológico)

quanto de uma região e de hierarquia urbana está relacionada com a expansão urbana em

direção das cidades intermediárias e pequenas cidades, para realização da mais-valia. Mas sob

dominação da metrópole central, as principais atividades mais bem remuneradoras e mais

geradoras de lucro ficam ali e as demais (aquelas consideradas sujas, poluentes, de impactos

sócio-ambientais negativos, ou de menor capacidade de acumulação) se subdividem entre as

cidades intermediárias e as periféricas da periferia. Isto porque, “na rede urbana, tem-se uma

especialização vertical. É por isso que freqüentemente se fala numa dominação do espaço pela

metrópole, as outras cidades não passando de pontos de retransmissão (SANTOS, 2003a, p.

146)”.

No âmbito intra-metropolitano, constata-se a mesma dominação política e

econômica que ocorre em nível inter-regional, sobretudo dada pela divisão territorial do

trabalho, que não se faz por negociação nem por mediação dos interesses, mas pelo conflito e

pela ordem dominante.

Há uma forma de dependência econômica vista por Santos, que cabe bem para a

realidade intra-metropolitana regional. É sobre o fato de ser especializada em produtos

intermediários sem a produção de matéria-prima local, e com pouco aproveitamento final no

local. Por exemplo, enquanto pólo têxtil, Fortaleza importa algodão do resto do país e até do

exterior, para produzir tecido que será exportado para o exterior e o resto do país, e assim, tem

uma dependência constante de importação. Para Santos (2003a, p. 145), “quando as regiões

produzem mais para vender do que para consumir, elas têm necessidade cada vez maior de

comprar”. Uma troca mantida entre cidades que não necessariamente tem uma relação de

solidariedade entre si.

No sentido de Luxemburg (1988), pode-se até criticar essa observação de

dependência, pois o problema maior seria da dominação. A situação relativamente baixa do

estágio das forças produtivas regionais é imposta e diz respeito ao papel da região na divisão
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social do trabalho e na formação socioeconômica nacional. Uma divisão extremamente

desigual, que visa o atendimento de necessidades mais ou menos limitado na região e em

determinados grupos da população, contra a satisfação de consumo supérfluo em outras

regiões consideradas ricas e desenvolvidas ou para estratos sociais de renda mais alta da

população. A produção de valor de uso está submetida à necessidade de realização capitalista

da acumulação por meio das trocas, não levando em consideração as necessidades humanas,

dos trabalhadores que produzem a riqueza.

Ainda na explicação de Santos (2003a, p.145), aquelas relações entre a metrópole

regional e sua periferia poderiam ser compreendidas pelo fato de a metrópole concentrar o

capital empregado que seria necessário para outras regiões, gerando relações intermediárias e

serviços de toda ordem. Haveria uma necessidade local de entrar em contato com o mercado

de capitais desenvolvido (de acúmulo de capital fixo e circulante) e com os níveis elevados de

administração. Então, por essas razões, formar-se-ia “um verdadeiro curto-circuito das

cidades locais e intermediárias da região, em favor da metrópole, qualquer que seja a sua

distância. O fenômeno das macrocefalias (primacy) vem em parte daí”. Embora, a

possibilidade do contato local e mundial não seja cerceada.

A mesma relação entre cidade média e grande pode ser vista entre a metrópole

regional e nacional. A metrópole regional possui, relativamente, menor força produtiva e

capital circulante, portanto, apresenta poucas oportunidades de trabalho produtivo, mas

exacerba nas colocações em trabalho improdutivo, aquele que realiza a acumulação, mas não

gera riqueza propriamente dita.

A metrópole regional, portanto, seria caracterizada como reserva espacial para

acumulação ampliada de dois níveis: o nacional e o mundial. Necessitando, para tanto,

reproduzir o mesmo padrão da acumulação espacial na região metropolitana em seu entorno e

sobre o território mais amplo até a fronteira de outra metrópole regional7.

De acordo com Harvey, revendo o pensamento de Lênin, o mundo estaria dividido

em duas grandes áreas resultante do ajuste espacial, que seriam: os centros de acumulação e

as esferas de realização. O capitalismo financeiro colocando-se como condutor de um

processo supostamente racional apesar de repleto de manipulações políticas para manter o

7 Essa última escala de dominação não foi verificada empiricamente e fica, portanto, como pressuposto teórico
para outra pesquisa. Ressalte-se, contudo, que essa hipótese não foi desenvolvida de antemão, mas no decorrer
das análises e que, portanto, não pôde ser planejada para verificação empírica. Mas ainda que tivesse sido vista
logo no principio do projeto de pesquisa, talvez não fosse verificada, dada a complexidade que implicaria a
pesquisa, com suas limitantes de tempo e de recursos operacionais. Provavelmente ter-se-ia feito um recorte para
viabilizar os resultados da pesquisa.
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desenvolvimento desigual do capitalismo. Os não-capitalistas seriam atraídos para a esfera de

circulação, onde o modo de produção capitalista e as atividades não-capitalistas possuem

interdependências. Ainda segundo Harvey (2005, p.57), “no sistema capitalista, a circulação

de valor se torna dependente da contínua contribuição dos produtos e dos recursos financeiros

das sociedades não-capitalistas”. Mas as transformações não se limitariam ao momento da

realização da mais-valia, afinal, a inserção do modo capitalista implica em amplas mudanças

legais, institucionais e estruturais, ou seja, dar-se-ia o processo de acumulação primitiva,

descrito por Marx.

A mundialização sendo vista como uma tendência do centro do capitalismo em

“impor”, ao conjunto dos demais países, os valores baseados no ‘trabalho social abstrato’,

reproduzindo as relações sociais capitalistas nos diferentes momentos da acumulação

(produção, distribuição, troca e consumo) e em todo o mundo. Sobretudo via exportação de

capital, como forma de ajuste espacial para equalizar a taxa de lucro em nível global e

permitir a acumulação ampliada (HARVEY, 2005, p.63).

Harvey conceitua como acumulação por espoliação a uma variedade de práticas

violentas e predatórias que acompanham a expansão capitalista, semelhantes as que ocorriam

durante a acumulação primitiva. Apoiado em Rosa Luxemburgo, ele admite que a acumulação

primitiva é atual e persistente, na medida em que continua a expulsão de populações

camponesas com a formação de um proletariado sem terra; a privatização de muitos dos

recursos antes considerados coletivos como a água; a supressão de formas alternativas de

produção e consumo; o agronegócio substituindo a agropecuária familiar; e a escravidão, por

exemplo. Entretanto, ele também percebe que não tem cabimento falar em primitivo ou

original quando a acumulação já esta acentuadamente acumulada, achando melhor designá-la

como espoliação, diante dos mecanismos utilizados (HARVEY, 2004, p.121).

A reestruturação produtiva via turismo no Brasil pode ser comparada a uma forma

de acumulação primitiva, ou de acumulação por espoliação. Na medida em que tantos outros

processos associados se desencadeiam, destacando-se como centrais: a privatização da terra e

sua transformação em mercadoria, a expulsão violenta das populações camponesas pela

liberação das atividades não-capitalistas e a eliminação de formas alternativas à produção e ao

consumo (agricultura de subsistência e a pesca artesanal, por exemplo) (HARVEY, 2004,

p.121).

Alguns processos de acumulação capitalista por espoliação seriam bastante atuais,

não pela novidade, pois são antigos, mas pela dimensão e formas de mobilidade do capital e



102

da força de trabalho encontradas, mantendo sempre o objetivo de valorização capitalista.

Conforme Harvey (2004, p.123), a “corporativização e privatização de bens até agora

públicos (como as universidades), para não mencionar a onda de privatizações (da água e de

utilidades públicas de todo gênero) que tem varrido o mundo, indicam uma nova onda de

expropriação de terras comuns” (grifos do original).

Por exemplo, o turismo destrói meios de vida anteriormente viáveis, como uma

das formas de reestruturação, que se dá sempre com sofrimento social, às vezes com lutas

violentas e resistências. Mas a acumulação por espoliação não se restringe ao único caso e

assume proporções superiores ao âmbito local, afetando o planeta. O nível de degradação e de

agressões ambientais teria atingido graves dimensões, colocando sob ameaça os recursos

ambientais básicos como a terra, o ar e a água. As formas capital-intensivas de produção

agrícola aceleraram o processo de mercadificação da natureza. Com a agravante de que a

transformação em mercadoria se estendeu para além da base e da estrutura econômica,

adentrando na superestrutura (nas formas culturais e na produção intelectual, por exemplo).

O paradoxo dessa fase da acumulação é a ação do Estado, que tal como no

passado, utiliza freqüentemente o poder para impor esses processos a despeito da opinião e

resistência comunitária. Ao mesmo tempo, o Estado atribui para si a responsabilidade de

conservação e proteção ambiental, além da redução da miséria e das desigualdades sociais.

Produzindo um paradoxo e um discurso vazio, que fica apenas no plano das intenções, pois

age no sentido contrário, inclusive ferindo os direitos legais, o qual também é ‘guardião’.

Harvey (2004, p.121) ressalta como novas formas de espoliação, “a devolução de direitos

comuns de propriedade obtidos graças a anos de luta de classes”, tais como a aposentadoria

paga pelo Estado e o sistema nacional de saúde, que sai do domínio público para o privado.

Tudo “em nome da ortodoxia neoliberal”, conclui o pesquisador.

Não se pode deixar de enunciar o apoio e a dependência do Estado nesse processo

de transição para o capitalismo, que, mesmo se utilizando de violência, reveste-se de

legalidade para garantir os “processos coloniais, neocoloniais e imperiais de apropriação de

ativos (inclusive de recursos naturais); a monetarização da troca e a taxação, particularmente

da terra; e, da dívida nacional” (ibidem, idem). Esse papel desenvolvimentista do Estado

acontece desde os primórdios do capitalismo, com objetivo de interligar as lógicas territorial e

capitalista de poder, embora nem sempre convergentes.

A produção e a dominação do espaço tanto é uma estratégia capitalista quanto dos

trabalhadores, às vezes convergentes, outras conflitantes, e assim, tudo é possível, tanto como
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sua produção é aberta. Ao lado da tendência à homogeneização e fixação no espaço, o seu

contraponto de diferenciação pela mobilidade também emerge. Não somente aspectos

intrínsecos à reprodução capitalista, mas também relativos à reprodução da força de trabalho e

a manutenção do poder dominante permeiam a relação capital e trabalho e as necessidades de

mobilidade de ambos.

O intrigante da questão do avanço capitalista pelos territórios não-capitalista é

como definir, hoje, relações não-capitalistas, com todo fetiche da mercadoria, da troca e do

consumo da sociedade atual, que muda as bases e as estruturas capitalistas da sociedade,

inclusive interferindo na superestrutura em seu componente ideológico e institucional.

Na sociedade da troca e do consumo, quem não consegue vender sua força de

trabalho e se submeter ao capital, direta ou indiretamente é considerado supérfluo e

desvalorizado como incapacitado para sua reprodução enquanto trabalhador. Justificando a

crescente ânsia e angústia por emprego (mais ou menos precário, não importa) e servindo para

legitimar e até remover os constrangimentos de quando se adotam relações mercantis, mesmo

na vida pessoal privada. O estreitamento das oportunidades de inclusão econômico-social da

população tornada supérflua enfraquece a luta dos trabalhadores e favorece a exploração e a

acumulação capitalista. Forma-se, portanto, uma imensa massa de trabalhadores excedentes,

colocados em reservas, ou tornados supérfluos que fazem aparecer na superpopulação relativa

das metrópoles.

Essa questão da superpopulação metropolitana e das relações não capitalistas,

pautadas em produções de subsistência, é o tema do próximo capítulo que se desenvolve

utilizando parte dos dados da pesquisa primária, além de discutir informações do IBGE,

dentre outras fontes secundárias.



4. Superpopulação Metropolitana

O problema da superpopulação foi primeiramente identificado no continente

europeu entre os séculos XVII e XIX. Depois, durante a primeira metade do século XX,

tornou-se um problema no Terceiro Mundo. Atualmente, mesmo os países mais pobres

passam por um arrefecimento do crescimento populacional e por mudança no padrão

demográfico - antes caracterizados como países de população jovem, hoje também com

população envelhecida, tal como ocorreu no continente europeu, o que os demógrafos

denominam de transição demográfica8.

Quando se discute o assunto, o pensamento demográfico remete para o

crescimento populacional vegetativo, expresso pelo incremento nas taxas de natalidade e a

redução da mortalidade. Mas o crescimento populacional tem uma fatia importante em todo o

mundo, que hoje afeta, sobretudo, os países desenvolvidos, cujo crescimento vegetativo

declinou bastante. Trata-se da porção formada pelos imigrantes, aqueles de fora que passam a

morar no lugar. Igualmente, deve ser considerada a redução no contingente populacional

verificada com a saída dos emigrantes. O que se faz contabilizando o saldo migratório, ou

seja, a diferença líquida entre saídas e entradas de migrantes.

Mas essa quantificação não permite maiores considerações sobre a realidade de

recepção ou de origem dos imigrantes. A explicação marxista, ao contrário, considera

aspectos quanto-qualitativos, sócio-econômicos e políticos, permitindo que se verifique o

crescimento populacional associado à capacidade de acumulação de uma sociedade dada pela

relação entre trabalho vivo e trabalho fixo ao território. Tal relação Marx definiu como

composição orgânica do capital9.

8 ARAÚJO, Ana Maria Matos e VIDAL, Ana Maria Portela (co-autora). População e desenvolvimento
sustentável. Fortaleza: edições IPLANCE, 1997.
9 O capital mantém uma relação entre sua parte constante (valor das matérias-primas, máquinas e equipamentos,
instalações...) e a circulante (força de trabalho, cuja remuneração é o salário), definida como composição
orgânica do capital. “Essa relação ou proporção se modifica em função das modalidades da valorização, dos
ciclos do capital. Ou, mais exatamente, a reprodução do capital constante e do capital variável é um processo
social, com seqüências conflituosas e antagonistas que, em cada etapa, definem a magnitude do trabalho
necessário para a reprodução do capital variável. Isto é algo historicamente determinante. Portanto, a composição
técnica - vertente objetiva das relações orgânicas que se reproduzem - consiste precisamente no conjunto de
condições materiais que possibilitam essa reprodução. Engloba a rede de relações do processo de trabalho, e, em
particular, os dispositivos de controle e domínio” In, Glossário.
http://www.geocities.com/autonomiabvr/glossari.html [acessado em 07/11/06].
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A mudança na composição orgânica ou técnica do capital tem o objetivo de

aumentar a produtividade e os lucros. Isto representa um acréscimo do componente constante

do valor do capital (aquele relativo à infra-estrutura, instalações, equipamentos e etc.) à custa

de seu componente circulante (salários dos trabalhadores, matérias-prima e outros). Por

exemplo, de um capital original que investiu 50% em meios de produção e 50% em força de

trabalho, depois do desenvolvimento da produtividade são investidos 80% em meios de

produção e 20% em força de trabalho, mudando a composição técnica (ou orgânica) do

capital. A parte do preço que representa o valor dos meios de produção está na razão direta do

progresso da acumulação e a parte que paga o trabalho, na razão inversa da acumulação.

Portanto, considerando tal relação entre trabalho e capital, Moreira (2006)

associou o rompimento da expansão progressiva da população no continente europeu aos

limites das forças produtivas. Observa primeiro, entre os séculos X e XVI, o moroso

crescimento das forças produtivas e da população que, para duplicar, precisou de seis séculos.

Ao contrário, em apenas um século (de XVIII a XIX), o crescimento populacional disparou

em ritmo acelerado, espantando os pesquisadores e correspondendo ao período em que

Malthus concebeu sua lei de população. O incremento das forças produtivas industriais,

segundo Moreira, deu-se pela divisão do trabalho entre agricultura-indústria e com o

aparecimento da indústria fabril, subdividida em dois departamentos: de meios de produção

(máquinas e equipamentos) e de meios de consumo (de subsistência). Já no século XX, com a

urbanização da sociedade, deu-se a concentração da população em grandes cidades,

contrabalançando um crescimento vegetativo diminuto. Particularmente, na metade do século

XX, interrompe-se o ciclo de expansão populacional, agora também por influência das

tecnologias que foram introduzidas nas ações sociais e urbanas, com queda na mortalidade e

na seqüência da fecundidade, com efeito negativo sobre a natalidade:

A partir do momento em que a divisão territorial do trabalho se generaliza pelo
campo e a acumulação do capital entra na fase da incorporação da totalidade social
ao circuito mercantil, urbanizando a sociedade e concentrando a população nas
cidades, as taxas de natalidade caem, até se aproximarem das taxas de mortalidade,
ambas passando a situar-se em níveis numéricos baixos. Já vimos porque as taxas de
mortalidade caem com a Revolução Industrial. Resta analisarmos por que as taxas
de natalidade caem com a urbanização, um fenômeno que não é imediato
(MOREIRA, 2006, p. 92).

A migração, desde a Primeira Revolução Industrial, viria modificar várias

estruturas e dinâmicas populacionais dos países centrais e daqueles com os quais mantinham

relações de dominação. Marx (1988), ao definir superpopulação, iniciava tratando dos

trabalhadores excedentes no campo, formando uma reserva capitalista que se deslocaria para
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áreas urbanas. Parte da população rural encontrava-se continuamente na iminência de

transferir-se para o proletariado urbano ou manufatureiro (indústria não agrícola) de forma

violenta, mediante expropriação de seus meios de produção ou na espreita de circunstâncias

favoráveis a essa transferência. Essa seria uma das fontes da superpopulação relativa, que se

manteria na acumulação ampliada.

A superpopulação, na visão Malthusiana está centrada na explosão demográfica,

quando as taxas de crescimento ficam acima do nível de reposição da população. Isto é, as

mulheres em idade fértil (de 15 a 49 anos) teriam mais do que dois filhos, fecundidade que

repõe a população que lhes deu origem. Mas a transição demográfica teve diversas variações

no contexto nacional. Alguns territórios se anteciparam, outros demoraram a apresentar

mudanças. No Ceará, por exemplo, durante os anos cinqüenta a setenta do século XX, antes

da transição demográfica, a fecundidade das mulheres em idade fértil foi crescente, variando

de 6,44 filhos para 7,5010. Nos anos 80, a fecundidade declinou rapidamente, ao ponto de, em

1999, chegar a 3,211. Ainda assim, considerava-se uma taxa alta para o Nordeste brasileiro,

pois estaria acima do verificado em 1996 para a região, momento em que representava a

maior fecundidade nacional, com 3,112 filhos nascidos vivos para cada mulher em idade fértil.

A mortalidade cearense começou a declinar durante os anos 70, mas como a fecundidade

permanecia alta e havia um grande contingente de mulheres em idade fértil, então o

crescimento populacional permaneceu elevado por mais tempo. Contrabalançando esse

crescimento, no sentido de sua redução, havia um alto índice de evasão dos emigrantes para o

sudeste e norte do país, até início dos anos 80.

Assim, de forma resumida, a explosão demográfica corresponde ao crescimento

populacional rápido que faz crescer consideravelmente a população. Veja-se o que ocorreu

com Fortaleza durante o século XX. Logo no início, entre 1900 e 1920, houve um

crescimento que representou uma diferença de 62% sobre a população inicial. Duas décadas

depois, em 1940, o incremento permaneceu muito elevado e a diferença no contingente

populacional chegou a 129%, e essa tendência oscilou de proporção, mas se manteve

ascendente. Assim, no início do século XX , a população fortalezense representava pouco

mais de 48 mil habitantes, em 1940 chegara a 180 mil e ingressou no século XXI (em 2000)

com 2 milhões e 141 mil habitantes, uma variação percentual acumulada de 4.327% (COSTA,

2005, p. 76).

10 IPLANCE. A Dinâmica do movimento populacional no Ceará- 1950-1991, Fortaleza, 1995.
11 IPLANCE. Anuário Estatístico do Ceará-2001, Tomo 1, Fortaleza, 2002.
12 BEMFAM. Brasil. Pesquisa Nacional sobre demografia e saúde-1996. Rio de Janeiro, 1997.
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Há pouco mais de duas décadas, o Brasil passa por um período de transição

demográfica quando a mortalidade e a fecundidade declinam consideravelmente, com

mudanças importantes na questão migratória. Portanto, as metrópoles e as grandes cidades já

não crescem como no passado. O fenômeno vai se expandindo para a periferia metropolitana

e para algumas cidades médias. De tal modo que, entre 1991 e 2000, a média de crescimento

populacional anual no estado do Ceará foi de 1,73%, mas Fortaleza ainda crescia em níveis

mais elevados (2,15%), sendo que em alguns municípios metropolitanos o crescimento fora

ainda mais explosivo. Em Horizonte a taxa chegou a 7,06% ao ano e em Caucaia a 4,74%13.

A população cearense e os imigrantes para o estado do Ceará, logo descobriram

que o melhor lugar para se morar ou para, partindo dali, procurar outras regiões, seria

Fortaleza. Mas nos últimos trinta anos a tendência se estendeu para o seu entorno, da região

metropolitana. Essa mobilidade, porém, não foi uma medida isolada vista apenas pela

perspectiva das transformações porque passava a cidade ou a metrópole. O campo com suas

transformações e as demais cidades em suas relações com Fortaleza contribuíram para que

esse movimento fosse se desdobrando em vários sentidos: rural-urbano, urbano-urbano e

urbano-metropolitano.

O que ocorria era o processo de urbanização em direção às capitais e à faixa

litorânea brasileira, ao mesmo tempo, ligado a uma rede de cidades. A urbanização foi uma

necessidade da acumulação capitalista de contar com a mobilidade simultânea do trabalho e

do capital, tal como Moreira (2006, p. 99) faz questão de frisar que “a forma espacial por

excelência da mobilidade do trabalho e do capital é a urbanização, fenômeno que se expressa

no crescente peso da transferência da população dos campos para as cidades e, hoje,

sobretudo entre as cidades”.

No caso cearense, a urbanização somente viria se pronunciar naquele início da

transição demográfica, durante os anos 80, quando alguns municípios possuíam uma

população urbana majoritária em seu território. Apesar da taxa de urbanização não permitir

uma análise mais detalhada sobre a urbanização, ela serve de indicativo do processo por que

hoje passa a maioria dos municípios cearenses, que é de valorizar e fragmentar as

propriedades rurais para o uso de loteamentos urbanos, com finalidade residencial ou de lazer

e veraneio. Assim, em 1980, a taxa de urbanização no Estado apontava uma tendência em

torno da metade dos residentes (53,14%), com uma variação interna muito grande. Enquanto

Caucaia e Fortaleza, na RMF, já chegavam aos 89,39% e 100,0%, respectivamente. No seu

13 IPLANCE. Anuário Estatístico do Ceará-2001, Tomo 1, Fortaleza, 2002.
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entorno, em São Gonçalo do Amarante, por exemplo, que na época nem era cogitado de vir a

fazer parte da RMF, tinha apenas 28,81%14 de sua população em residência urbana.

Mas no último censo demográfico, em 2000, além de Fortaleza, Eusébio era

considerado totalmente urbanizado15, Caucaia e Aquiraz seguiam essa tendência (com pouco

mais de 90% da população residente em áreas urbanas), mas ainda havia aqueles com um

processo ainda por se completar, tal como se apresentava em Horizonte (83,23%), Pacajus

(77,83%) e São Gonçalo do Amarante (62,00%)16, dentre os municípios selecionados para

pesquisa de campo desta pesquisa.

A urbanização foi um processo rápido, considerando a história da humanidade,

mais célere ainda foi a metropolização. Em menos de três séculos a população deixou os

campos e as áreas rurais, para viver notadamente nas cidades, metrópoles, vilas e pequenos

núcleos urbanos. Ao mesmo tempo, foi uma revolução que transformou os camponeses e

artesãos em “trabalhadores subordinados e os tempos e lugares de trabalho passaram a não

depender mais da natureza, mas das regras empresariais e dos ritmos da máquina, dos quais o

operário não passava de uma engrenagem” (DE MASI, 2000, p.13).

Na perspectiva geográfica, a população se movimenta de um território para outro

quando se tornam limitadas as condições de sobrevivência ou de prosperidade. Em geral,

coloca-se a necessidade do trabalho como prioridade para determinar esse movimento, sendo

determinantes as relações sociais e de poder desenvolvidas naquele território, que

inviabilizam a permanência de determinado grupo da população, tornando o deslocamento

compulsório. A acumulação capitalista no lugar se faz mediante essas relações e, ao mesmo

tempo, as recria com sua política econômica e seu suporte ideológico. Portanto, alguns grupos

populacionais vão apresentar maior mobilidade do que outros e certos lugares vão se

caracterizar como receptores e outros como emissores.

A mobilidade da população, sendo determinada pelas relações sociais e de poder,

sofre influência do nível de carência ou de abundância dos lugares. As grandes cidades e as

metrópoles tornaram-se um contraditório de abundância e de escassez nem sempre bem

14 IPLANCE. A Dinâmica do movimento populacional no Ceará- 1950-1991, Fortaleza, 1995.
15 A urbanização total de Eusébio pode ser questionável, tendo em vista o modo como parte da população
residente trabalha e vive, que é um modo ainda muito comum às áreas rurais. As famílias ainda praticam a
agricultura de subsistência, o artesanato e se envolvem com atividades de criar pequenos animais, além das
atividades domésticas. Entretanto, para efeito da arrecadação fiscal, a Prefeitura elegeu toda área como urbana,
considerando a tendência de loteamento de sítios e fazendas, grandes propriedades rurais em desuso, ou
improdutivas.
16 IPLANCE. Anuário Estatístico do Ceará-2001, Tomo 1, Fortaleza, 2002.
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compreendido ou percebido pela população migrante. Isto porque, apesar do avanço cientifico

e tecnológico, ou do conhecimento produzido pelo e no trabalho permitir uma produção de

mercadorias em abundância, a maioria da população permanece com necessidades básicas

insatisfeitas. Assim, o que poderia dar autonomia de escolhas de vida, ou que libertaria o

homem de uma vida de escassez, de sofrimento, ignorância, superstições, medo e guerras fez

aumentar as diferenças sociais, formando uma massa de trabalhadores, quer no sentido

Malthusiano17, ou no de Ortoga y Gasset18 (2002), que para sobreviver permanece em

contínua mobilidade. Em alguns casos, a maior parte dos trabalhadores não usufrui sequer um

décimo do resultado do trabalho social. Isto representa um sacrifício social para manter a

produtividade, que tem um caráter destrutivo e que ameaça a existência do planeta e da

humanidade, constituindo-se o problema mais amplo e geral da atualidade, embora ainda

escape da consciência da maioria das pessoas do mundo.

Verifica-se, portanto, que superpopulação não é apenas um quantitativo

exorbitante de pessoas frente às condições territoriais. Deve-se considerar a questão em

termos relativos, quanto à distribuição dos recursos e do acesso a essas condições. Isto é, o

problema estaria na produção, na distribuição e consumo capitalista, contrariando a ótica

malthusiana que percebe a explosão demográfica como problema maior da falta de controle

da natalidade e da fecundidade das famílias pobres, omitindo a característica concentradora e

centralizadora do capital. Tal qual se pode constatar nas duas concepções antagônicas

apresentadas por Mészáros (2002) e Moreira (2006):

Ao mesmo tempo em que se projetam (e se adiam) pseudo-emergências e
catástrofes determinadas pela natureza, a ‘explosão populacional’ realmente
ameaçadora- a tendência irresistível de desemprego crônico em todos os países- é
ignorada e completamente deturpada. É deturpada como se fosse devida apenas a
desenvolvimentos tecnológicos e as descobertas cientificas básicas e portanto como
se fosse devida a ‘aparência de leis naturais’. Assim, uma vez que se ignoram os
parâmetros estruturais dados e as limitações do sistema sob o qual operam as forças
produtivas humanas e materiais (inclusive, evidentemente, as forças produtivas
cientificas e tecnológicas), os únicos remédios aceitáveis- no caso de se
reconhecerem os perigos de instabilidade- são, mais uma vez, os que puderam ser

17 Haveria uma superpopulação, em termos quantitativos, pois não houve o controle de seu crescimento, “a
população, quando não controlada, cresce numa progressão geométrica, e os meios de subsistência numa
progressão aritmética”. In MALTHUS, Thomas Robert. Princípios da economia política e considerações sobre
sua aplicação prática, ensaio sobre população. Tradução de Regis de Castro Andrade, Dinah de Abreu Azevedo e
Antonio Alves Cury. São Paulo: Nova Cultural, 1996, p.249.
18 “A massa é um conjunto de pessoas não especialmente qualificadas [...]. Massa é o ‘homem médio’. Desse
modo, converte-se o que era apenas quantidade-a multidão-. Em uma determinação qualitativa; é a qualidade
comum, é o monstrengo social, é o homem enquanto não diferenciado dos outros homens, mas que representa
um tipo genérico.” In ORTEGA Y GASSET, José. A Rebelião das massas. Tradução de Marylene Pinto Michel
e Maria Estela Heider Carvalho. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p.44.
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considerados externos à dinâmica social real, com que se tenta prender a tampa na
panela enquanto se atiça o fogo responsável pelo aumento da pressão. Os remédios
externos assumem a forma ou de uma pregação vazia- por exemplo, ‘os
trabalhadores têm de entender que já passou o tempo do pleno emprego’ e
‘ninguém pode ter um emprego vitalício’  etc.- ou, de maneira mais realista e cruel,
de imposições de medidas autoritárias, em nome da ‘autonomia dos indivíduos’
(para que se contentem com empregos em tempo parcial) e do amor a liberdade
individual (para ser dirigido contra os órgãos coletivos tradicionais de defesa dos
interesses da população trabalhadora) [...] (MÉSZÁROS, 2002, p. 320-321).

No mundo da explosão demográfica é inevitável, então, que haja superpopulação e
superpovoamento. Isto é, um estado de excesso permanente de homens em relação
à oferta de bens e serviços (superpopulação) e/ou de espaço físico
(superpovoamento) [...] (MOREIRA, 2006, p.85).

A superpopulação, vista pelos milhões de trabalhadores desempregados em todo o

mundo, não se limita aos países do Terceiro Mundo, ou aos pobres, como queria restringir

Malthus, aflige também os países centrais do capitalismo. Do mesmo modo, o desemprego

não surge apenas da substituição do trabalho vivo pela robótica ou pela informática. Há uma

política de desregulamentação que faz proliferar a precarização e a proletarização do trabalho

e suprimir parte da força de trabalho.  Na concepção dos que defendem o novo imperialismo,

o desemprego é resultado da divisão capitalista de classes e da divisão territorial do trabalho.

Isto é, a superpopulação da atualidade antes de ser social ou econômica é, principalmente,

política.

Essa é a face da crise da sociedade do trabalho de onde emergem novas questões,

mas que arrasta para dentro dos espaços alternativos a esse modo de desenvolvimento

capitalista milhares de trabalhadores a mudarem de país, regiões e lugares, setores e ramos de

produção, no sentido de Gaudemar (1977).

Por outro lado, avoluma cada vez mais a mobilidade histórica, iniciada pelos

escravos e servos transformados em trabalhadores livres (proletarização), com a posterior e

crescente subordinação e até manipulação do trabalho pelo capital (desemprego, sub-

contratação, emprego temporário e parcial, desaparecimento de funções e atividades e etc.).

O excedente populacional fomenta a emigração como meio de absorver a

superpopulação operária e de conquistar o mundo. Mas o capital excedente também pode se

tornar móvel para aproveitar as oportunidades de investimentos nas regiões ainda não

totalmente capitalistas. “Tornando supranumerária, no lugar onde se encontra uma parte da

classe produtiva, a grande indústria necessita de emigração, e conseqüentemente da

colonização de regiões estrangeiras que se transformam em celeiros de matérias-primas para a

mãe-pátria (GAUDEMAR, 1977, p. 255)”.
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A emigração dos trabalhadores tem dupla finalidade, econômica e social e gera

conseqüências para o lugar de origem e de destino. O trabalho no lugar de destino permite

uma relação com maior exploração capitalista, que possibilita recuperar as taxas de lucro,

portanto tem finalidade econômica. Para a região de origem, constitui “um suplemento de

lucro a célula familiar ou para a economia nacional”. Assim, a “finalidade social que interessa

integralmente à sociedade que fornece o trabalhador”. Mas há outras possibilidades para o

capitalista, “há duas maneiras de mobilizar em seu beneficio a força de trabalho dos países

desenvolvidos, ora importando essa força ou exportando seus estabelecimentos de produção

(GEORGE, 1979, p. 41-42)”. Além de várias combinações de uso e reserva da força de

trabalho, há também especificidades territoriais que merecem considerações a parte.

4.1. Condições e reservas de trabalho

Em Marx (1988), a lei geral de população define o crescimento populacional

como uma condição para a acumulação ampliada. Mas este crescimento não é absoluto, e sim

relativo, pois é formado, inicialmente, pelo excedente populacional gerado na acumulação

primitiva, mas que sofre outras variações. O Exército Industrial de Reserva–EIR seria

mobilizado para colocar-se à disposição do capital, sob a forma latente, flutuante e estagnada.

A população camponesa sendo vista como uma reserva latente, pela iminência de ser

expropriada dos fatores de produção e tornada livre para vender sua força de trabalho ao

capitalista, quando se transformaria em mercadoria, paga mediante salário. Sua mobilidade

para as cidades não necessariamente a tornaria um trabalhador ativo, um proletário urbano.

Muitas vezes, esse trabalhador se somaria ao exército de reserva flutuante, tanto por sua

condição de migrante com dificuldades para inserir-se na sociedade urbana, como porque nem

todos trabalhadores seriam aproveitados produtivamente, passando por constantes flutuações

de emprego e desemprego. Essa reserva oriunda das relações não-capitalistas alimentaria as

demais formas de manter o trabalho em prontidão para o capitalismo.

A reserva flutuante surgiria da mobilidade do trabalho, no sentido de Gaudemar

(1977), flutuando entre o emprego e o desemprego. Isto porque a produção de mercadorias

aumenta ou declina, sobretudo, pela introdução ou ausência de inovações tecnológicas,

determinando mobilidade do trabalho. Essa reserva, em parte, pode ser formada de jovens,

crianças e mulheres aptos para trabalhar, que passa por constantes entradas e saídas no
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mercado de trabalho, às vezes sendo recrutada, outras sendo expulsa de atividades ou em

conseqüência da migração.

Com as dificuldades atuais de ocupar um novo emprego (ou do primeiro

emprego), a população flutuante acaba sujeitando-se a ganhar a vida de qualquer modo. Por

isso, se submete a longas jornadas de trabalho sob baixa remuneração, em atividades

geralmente irregulares e ocasionais de pequena ou nenhuma qualificação, compondo a

categoria da população estagnada. Como os trabalhadores precisam sobreviver não é possível

colocar-se a espera de um emprego sem fazer qualquer coisa, nem que seja um trabalho

temporário, ou numa ocupação de relações familiares. A porção estagnada representa uma

proporção relativamente grande da classe trabalhadora, além de encontrar-se abaixo do nível

médio de remuneração, sobrevivendo, portanto, com piores condições de trabalho, através de

ocupação irregular, podendo ser classificada como população trabalhadora pobre.

Os trabalhadores pobres se diferenciam da população em condições de

pauperismo, que conforme Marx (1988), também é produzida na acumulação ampliada, em

pelo menos três características básicas: os lumpem-proletariados (delinqüentes, prostitutas e

vagabundos); os aptos para trabalhar (os órfãos e as crianças indigentes, os degradados e os

maltrapilhos); e os incapacitados para o trabalho (idosos, aleijados, doentes, viúvas). Os aptos

para trabalhar têm dificuldades de inserção no mercado de trabalho, mas são utilizados nas

crises. Os incapacitados, ao contrário, funcionam como um peso morto da população, pois

estão sem possibilidade de trabalhar em decorrência da divisão do trabalho ou da excessiva

exploração (acidentes, invalidez e velhice precoce). Portanto, rejeitados socialmente, pois

ultrapassam a idade normal de um trabalhador ou se tornam vítimas da indústria. O

pauperismo diferencia-se do EIR, embora ambos representem as condições de existência da

produção capitalista e do desenvolvimento da riqueza, que o capital transferiu de sua

responsabilidade para os ombros da classe trabalhadora.

O trabalhador rural, em particular, é uma categoria que passa pelas três

modalidades do EIR. Primeiro, poderia tornar-se um proletariado urbano, ameaçado pelo

capitalismo ou porque desejasse melhorar suas condições de vida. Depois, através da

migração, constituía uma das fontes da superpopulação relativa, que fluía continuamente

porque ficavam ora empregados, ora desempregados. Mas o trabalhador rural nas cidades é

rebaixado para situações de exploração abaixo das condições normais, inclusive salarial,

transformando-o em trabalhador estagnado, à beira do pauperismo.
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Descritas dessa forma, muitas dessas situações são bastante atuais, apesar de

algumas categorias do EIR ter sofrido modificações. A tendência a paralisar o movimento

entre o trabalho ativo e as porções latente, flutuante e estagnada está mais acirrada, pois o

contingente que deixa de ser ativo tem dificuldade de retorno para a atividade capitalista

assalariada. Isto porque a mobilidade social ou mesmo a inserção em vagas de trabalho estão

cada vez mais restritas ou as relações de produção no modo capitalista estão sendo

precarizadas, para oportunizar o lucro capitalista. Daí decorre que parcelas maiores de

trabalhadores se desloquem para atividades não-capitalistas, embora contribuindo para

acumulação capitalista, e colocando-se como reserva para usos futuros de acumulação por

espoliação, no sentido de Harvey (2004).

4.2. Formação de reserva de trabalho capitalista

As atuais condições de trabalho19 revelam que se formou uma reserva de trabalho

para além das necessidades de uso capitalista, embora tenha se tornado um claro mecanismo

de exploração.  As desigualdades de renda apropriada entre diferentes grupos da população

são ilustrativas dessa condição de super-exploração do trabalho.

Na verdade, as informações disponíveis não permitem diferenciar entre os dados

do mundo do trabalho e os do capital. A informação sobre a apropriação do capital é ainda de

mais difícil acesso, pois revela a concentração da riqueza entre os grandes grupos locais,

nacionais e das grandes corporações globais. Alves (2006, p.3) declara que mesmo a ONU

não disponibiliza essas informações e, assim, não se pode dimensionar como “o expressivo

crescimento da produtividade do trabalho social tendeu a ser apropriado pelo capital em prol

da acumulação de valor e não em beneficio da civilização humana”. Tanto o problema social

é sério quanto a falta de divulgação permite uma “gritante irracionalidade social ocultada

19 As estatísticas oficiais do Brasil adotam metodologia inapropriada para captar a real dimensão da precarização
do mundo do trabalho. Além disso, as pesquisas existentes limitam-se ao nível de grandes regiões ou de regiões
metropolitanas e Unidades da Federação, cuja amostra não permite desdobramentos municipais. Mas essa não é
uma especificidade brasileira, muitos países sofrem dessa dificuldade. Ainda assim, utiliza-se as informações
disponíveis para argumentar sobre as mudanças e particularidades metropolitanas, tomando alguns casos de
comparação, como anteriormente, situando as diferenças e generalidades entre as metropolitanas de Fortaleza,
Recife e Porto Alegre, enquanto partes de uma mesma formação social. Certamente que as desigualdades e as
precariedades sociais são bem maiores do que sugerem os indicadores sociais, mas utilizando-os como proxis
pode-se aproximar melhor da realidade atual.
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pelos meios midiáticos”, na medida em que tais informações revelariam “com clareza a

verdadeira dimensão da exploração do capital e do estranhamento no século XXI”.

Os indicadores disponíveis para 2005 e que podem chegar mais próximo da

desigualdade social referem-se à distribuição dos rendimentos totais dos trabalhadores entre

os cinqüenta por cento mais pobres e à parcela de um por cento dos mais ricos, com suas

respectivas condições de vida, fornecidos pelo IBGE, através da Pesquisa Nacional de

Amostra Domiciliar (PNAD). Ressalte-se que, ainda assim, não se estaria tratando da

acumulação da riqueza com seus patrimônios móveis e imóveis, ou sobre o acumulado de

gerações e séculos de exploração do trabalho e das relações não-capitalistas. Mas de todo

modo, sugere uma das grandes contradições capitalistas: a do trabalhador produzir riqueza

para partilhar apenas de algumas migalhas.

Na região metropolitana de Fortaleza, os mais pobres (50%) detinham em 2005

aproximadamente 17,6% dos rendimentos totais do trabalho, enquanto a parcela rica (1%)

retinha 12,9%. A concentração de renda mostra-se exorbitante, embora não muito diferente da

que ocorre na RM de Porto Alegre (17,5% da renda retida por metade da população e 11,9%

apropriada pela minoria) (IBGE, 2005). Essa parece ser uma mudança recente que reduz

desigualdades regionais, nivelando por baixo, quer dizer a pobreza está se generalizando,

mesmo a classe média perde poder aquisitivo. As condições de vida desiguais mostram que

no passado as desigualdades regionais da renda eram maiores.

As diferentes condições de vida (domiciliar, estudo e trabalho) entre as

metrópoles nordestinas e sulistas, revelam as verdadeiras faces das desigualdades sócio-

territoriais entre ricos e pobres20. Menos da metade dos mais pobres residentes na RMF

(42,0%) possuem domicílios com saneamento básico, mas na RM de Recife a situação é ainda

mais deficitária (28,5%), e, assim, o Nordeste mostra-se bem aquém do nível atingido pela

RM de Porto Alegre (68,6%).

Observando o nível educacional pelos estudantes de nível superior, as diferenças

regionais se ampliam, mesmo comparando entre as famílias ricas. Observe-se que, na RMF

somente 4,3% dos pobres chegava ao nível superior; na RM Recife, este percentual atingia

6,8% e na RM Porto Alegre eram 14,4%. Os estudantes com nível superior, pertencentes ao

grupo da população considerada rica, nas respectivas regiões, chegaram a 36,0%, 33,3% e

20 Nesse caso, a informação referente aos pobres é sobre os que detêm até 40% dos rendimentos e os ricos
permanecem com a concentração de um por cento.
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42,9%. Constata-se, portanto, que mesmo no Nordeste, há diferenças, a educação é mais

socializada em Recife que em Fortaleza. De certa forma, este é um rebatimento das diferenças

de trabalho e remuneração entre as metrópoles, pois os empregados pobres sem carteira, por

exemplo, se avolumam com mais intensidade na metropolitana de Fortaleza (30,6%), do que

em Recife (26,1%), ou em Porto Alegre (22,8%).

A abundância de mão-de-obra barata nas metrópoles regionais brasileiras está

associada ao trabalho precário nas áreas rurais e nas pequenas cidades. Foi o modo como a

produção capitalista encontrou para ampliar a acumulação. Esses trabalhadores (qualificados

ou não) alimentarão o exército industrial de reserva dos países e regiões de capitalismo

avançado, através da imigração e pela inserção no trabalho temporário, no setor informal, mas

também em trabalhos especializados de alta qualificação. Conforme Harvey (1993), o setor

informal não se restringe ao Terceiro Mundo, mas cresce pelos espaços do capitalismo

avançado, desfazendo a ilusão de um progresso capitalista contínuo no tempo e no espaço.

Mudanças institucionais estariam sendo providenciadas para viabilizar a reestruturação e,

assim, cresceria uma nova vertente de trabalho informal com origem nas relações formais des-

regulamentadas.

Se o setor informal está em toda parte do mundo, em alguns lugares ele toma

maiores proporções em termos quantitativos e de particularidades que o caracterizam. Apesar

da imprecisão conceitual, alguns pesquisadores21 fazem uma relação entre a ocupação

informal e a porção estagnada vista por Marx. Os trabalhos degradantes, física e moralmente,

são assumidos, atualmente, por imigrantes e exilados, os (in) documentados ou trabalhadores

informais.

Há uma especificidade própria do setor informal que é de ocupar o trabalhador

sem lhe garantir direitos trabalhistas. A remuneração em torno do salário mínimo, mas sem

contribuição para a Previdência Social deixa o trabalhador sem amparo na velhice, na doença,

no acidente fatal ou demais circunstâncias de risco social. Portanto, as condições desses

trabalhadores informais assemelham-se às da porção estagnada do EIR verificadas por Marx.

21 SILVA, Jailson Souza e; BARBOSA, Jorge Luiz. O sentido do trabalho informal na construção de alternativas
socioeconômicos e o seu perfil no Rio de janeiro. In
http://www.iets.inf.br/biblioteca/O_sentido_do_trabalho_informal_na_construcao_de_alternativas_socioeconomi
cas_e_o_seu_perfil_no_RJ.PDF [acessado em 8/11/06].
SABADINI, Mauricio de Souza. Desestruturação e informalidade no mercado de trabalho no Brasil. In
http://www.ucm.es/info/ec/jec8/Datos/documentos/comunicaciones/Laboral/Souza%20Mauricio.PDF [acessado
em 8/11/06].
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Através do indicador posição na ocupação, do IBGE-PNAD, pode-se ter uma

idéia da dimensão da informalidade do trabalho, considerando os empregados e os

trabalhadores domésticos sem carteira profissional assinada (20,7% e 7,0%, respectivamente),

os trabalhadores por conta-própria (24,5%) e os não remunerados (3,5%), o que soma quase

56% do total de 1.268.865 das pessoas de 10 anos e mais ocupadas na RMF, em 2005. Parte

do trabalho informal é também integrante do modo capitalista de produção, sendo a maioria

ocupada em outros modos de produção.

As diferentes posições na ocupação indicam outras relações de produção

subsidiárias ao modo capitalista dominante. É de se esperar, por exemplo, que os

trabalhadores não remunerados e parte dos empregados sem carteira estejam em atividades

domésticas, ou em unidades familiares de trabalho, tais como os trabalhadores domésticos

remunerados. Neste caso, mesmo dispondo de carteira assinada, sendo protegido por lei

trabalhista, ainda assim seu trabalho não é considerado como atividade capitalista, pois não

produz riqueza22.  O trabalhador por conta-própria também é típico do trabalho autônomo,

outra posição diferente do modo capitalista.

Quanto aos rendimentos, é possível cotejar ainda sobre essa parcela do mercado

de trabalho que ainda se define como informal e que, no passado, Marx definia como

estagnada. Confrontando os dois extremos da distribuição dos rendimentos por classes do

salário mínimo, entre os que recebem até meio salário mínimo e os que fazem mensalmente

mais de dois salários, há uma diferença marcante entre os trabalhadores com e sem carteira.

Revela, sobretudo, um tipo de exploração do trabalho ainda mais perverso. Na RMF, os

trabalhadores sem carteira (informais) com remuneração de até meio salário mínimo

22 Sobre o trabalho produtivo, sua condição principal é de gerar riqueza material nas sociedades capitalistas,
“nenhuma outra atividade humana possui o suporte material indispensável a sua realização (LESSA, 2005, p. 31-
32)”. Mas é preciso reconhecer que somente ao produzir riqueza é que no passo subseqüente pode-se acumulá-la,
ou seja, a partir da acumulação primitiva para a ampliada. È o processo de transformação do capital inicial-
dinheiro, que através do trabalho torna-se mercadoria e quando posta em circulação e consumida proporciona um
volume de dinheiro ainda maior (DxMxD’). Há, portanto, algumas atividades humanas que são destinadas para
produzir riquezas (produtivas), outras que são importantes para sua acumulação (improdutivas). Tal como
exemplifica Lessa, a riqueza seria produzida pelo operário, sendo apropriada em boa parte pelo capitalista (na
forma de mais-valia), realizando-se no mercado quando a mercadoria é consumida, embora parcela determinada
também se destinasse ao Estado (na forma de impostos, por exemplo) e a reprodução dos trabalhadores
(salários). Esses bens e recursos gerados circulariam pela sociedade permitindo outras atividades importantes
para que o capital circulante retornasse para mãos capitalistas (permitindo a acumulação capitalista) tal como
quando se dá uma aula, ou se promove uma campanha de propaganda, faz-se um planejamento de engenharia ou
uma descoberta científica. A remuneração desses serviços paga bens e equipamentos produzidos por capitalistas,
bem como remunera trabalhadores, que não teriam a capacidade de gerar riqueza, mas de distribuí-la entre
grupos de pessoas, atividades e espaços, fazendo parte do elenco de trabalho improdutivo que hoje prolifera
junto com o setor terciário da economia.
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correspondiam a 39,2%, os com carteira chegavam a 25,6% e mesmo entre os militares e

estatutários havia esta situação abaixo do mínimo, representando 6,4% desse tipo de

trabalhador. Inversamente, os trabalhadores com melhores ganhos (mais de dois salários

mínimos) são militares e estatutários (49,2%) ou possuem carteira assinada (16,4%), além de

11,8% de trabalhadores sem carteira.

A exploração vista em termos dos salários cresce nas sociedades com menor

desenvolvimento das forças produtivas. Os empregados informais (sem carteira) com

remuneração de até metade do mínimo são 11,8% na RM de Porto Alegre, 29,5% na RM de

Recife e 39,2% na RMF. Ao contrário, trabalhadores sem carteira com rendimentos acima de

dois salários são mais expressivos na RM de Porto Alegre (36,4%) e na RM de Recife

(15,1%) do que na RMF (11,8%).

Na questão específica do pauperismo, ou do lumpen-proletariado, alguns críticos

da atualidade consideram, tal como Marx, as mais graves condições sociais de grupos

específicos da população. O pauperismo de hoje é tão complexo quanto o trabalho estagnado,

em decorrência da crise do Estado de Bem-Estar. Alves (2006) identifica uma nova pobreza,

amplamente disseminada, atingindo inclusive os países capitalistas centrais, expondo os

proletários ao risco de não efetivar sua reprodução social, tornando-se supérfluos para o

capital. Tal condição, contudo, somente é superada entrando no mundo capitalista paralelo da

lavagem do dinheiro fraudulento, do mundo das drogas e do crime organizado.

O deslocamento desse grupo da população trabalhadora para atividades ilícitas

torna-se contraditório, pois permite oportunidade de sobrevivência, mas é também condição

de morte. É um grupo que passou a contribuir com “o sócio-metabolismo do capital em sua

fase de crise estrutural”, justamente por não concorrer mais com os demais trabalhadores do

EIR, compondo, portanto, “o horizonte simbólico da ordem dos consentimentos espúrios e do

custo improdutivo da barbárie social que atinge as metrópoles modernas (ALVES, 2006, p.

3)”.

No contexto de crise mundial e de abertura de mercado forçada e seletiva, a ordem

imperialista é que o contingente estagnado da superpopulação relativa aumente e se

diversifique em formas multifacetadas. O desmonte dos direitos e das conquistas dos

trabalhadores em todo o mundo (privatização da Previdência Social, por exemplo) provoca

impactos na organização da classe trabalhadora, ao ponto de dividir ainda mais a sua

organização e luta, favorecendo o clima de ilegalidade e de violência urbana.
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A nova pobreza, em São Paulo, explicada por Damiani (2005, p.40), não surge

exatamente da exploração do trabalho, mas dos desempregados que têm dificuldade de

retornar ao mercado. Sempre descendo em direção ao final do túnel, o movimento é

declinante e empurra os trabalhadores para situações ainda mais dramáticas. No caso do

desemprego ele sai da condição temporária para permanente23. Os jovens que desejam

adquirir recursos, não apenas para sobreviver com a família, mas para consumir os signos da

moda e do espetáculo, são empurrados para o submundo das drogas e da violência. Conforme

Damiani, eles chegam ao limite da morte precoce ou da “sobrevivência crassa”. Para a

geógrafa, a situação corresponde à “negatividade absoluta do trabalho nas metrópoles”, nada

mais do que o processo de acumulação primitiva, que é bastante atual nessa fase da

acumulação ampliada tanto quanto fora na ocasião de sua origem. Por conseguinte, parte dos

trabalhadores não apenas perde o emprego, mas a moradia, a dignidade e a vida, pois se

tornaram itinerantes na cidade e suas vidas se resumem a violência (a que sofre e a que

pratica).

Portanto, a porção latente também é comum na atualidade, conforme defendia

Luxemburg (1988) e Harvey (2004) atualizou sobre a proletarização dos trabalhadores e

quanto ao processo de acumulação por espoliação. O trabalhador torna-se proletário ao vender

sua força de trabalho ao capital, e faz parte da reserva latente, ao separar-se ou perder o

controle dos meios de produção, das atividades de subsistência agrícola, do artesanato, ou de

qualquer outro trabalho autônomo, que lhes garantam uma relativa independência em termos

de reprodução social. Até mesmo alguns capitalistas perderiam o controle sobre esses meios

de produção.  Isto implicaria em substituir o trabalho da família pela mão-de-obra individual,

empregando mulheres e crianças.

Ao tempo de Marx, já se iniciava um processo de urbanização que hoje está

bastante avançado. As forças latentes do campo ou as populações rurais já estão quase

esgotadas em determinadas regiões. Veja-se que no Ceará a população rural vem sofrendo

perdas consideráveis, pois algumas localidades experimentam taxas negativas de crescimento,

sendo que as atividades agropecuárias se deslocaram para as áreas urbanas ou persistem

rurais, sendo desenvolvida por trabalho temporário da população urbana. Entre 1991 e 2000, a

23 Menezes Filho e Picchetti (2002), ao estudarem os determinantes da duração do desemprego no Brasil
metropolitano, durante os anos de 1984 a 1998, concluem que facilita a saída de desemprego quando o
trabalhador não é chefe de família, o fato de ser homem também é positivo, bem como haver trabalhado
anteriormente. O quadro característico dos desempregados metropolitanos é relativo às pessoas mais velhas, às
mulheres, aos responsáveis pela família, aos mais educados e até mais qualificados, prestador de serviços, com
situações muito diferenciadas entre as metrópoles. Por exemplo, na RM do Rio de Janeiro o desemprego tornou-
se mais grave e em Belo Horizonte a situação é mais leve.
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população rural cearense teve crescimento negativo de 0,46% ao ano, uma tendência

negativa24 mantida desde os anos 70, embora essa média estadual não represente todos os

municípios. Na RMF, por exemplo, dos sete municípios considerados, exclusive Fortaleza e

Eusébio, supostamente todo urbanizado, somente Horizonte apresentou taxas negativas entre

1991 e 2000 (-3,06%), os outros quatro municípios experimentaram crescimento rural

positivo, uns até bastante alto como Caucaia (3,76%) e São Gonçalo do Amarante (2,30%),

embora Aquiraz e Pacajus fossem menores que um por cento.

Fortaleza, de certo modo, avança sobre os municípios da RMF para explorar essa

reserva latente, pois são muitos os trabalhadores da pesca artesanal e da agricultura de

subsistência que, deixando essas atividades passaram por empregos temporários na construção

civil, na indústria ou na forma autônoma de trabalhadores por conta-própria. Em parte, porque

foram expropriados de suas terras por empresários do setor turístico, ou por pressão das

imobiliárias que transformam as propriedades rurais e litorâneas em lotes vendidos a

veranistas residentes em Fortaleza. A localização de indústrias e de distritos industriais são

também motivos de colocação de infra-estrutura, desapropriações e remoção de famílias e

pessoas de suas terras e atividades.

4.2.1. O Processo conflituoso de expropriação de terras

A expropriação da terra25 dos trabalhadores pode ser examinada a partir do estudo

de caso do Pecém, distrito do município de São Gonçalo do Amarante, que passou por

desapropriação de vinte mil hectares para instalar o projeto governamental do complexo

portuário e siderúrgico do CIPP. Para viabilizar o projeto, o governo instalou infra-estrutura

de transporte e econômica; ampliou a RMF em quatro outros municípios, incluindo esse,

24 A taxa de crescimento da população rural do estado do Ceará entre 1970 e 1980 fora de -0,40% e entre 1980 e
1991 de -1,06%. IPLANCE. A Dinâmica do movimento populacional no Ceará- 1950-1991, Fortaleza, 1995.

25 Essas situações de expropriação de terras e de formação de trabalhadores livres para o trabalho assalariado são
de difícil comprovação estatística, salvo mediante pesquisa direta. Entre 2000 e 2002, fez-se pesquisa direta em
Pecém, distrito do município de São Gonçalo do Amarante, sede do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
(CIPP) para examinar a mobilidade da população metropolitana a partir deste mega projeto governamental em
apoio a iniciativa privada industrial. As informações e análises de Pecém ainda são bastante atuais e servem de
indicativo de processos similares que vem acontecendo em Caucaia, São Gonçalo do Amarante e em Aquiraz,
pelos mesmos usos capitalistas, para o lazer dos trabalhadores e, portanto, para reprodução de sua força de
trabalho, e para fins imobiliários ou para acumulação capitalista industrial e turística.
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tornando o acesso facilitado tanto ao lugar como a metrópole por rodovia pavimentada e de

fluxo rápido.

Essa não seria a primeira vez que a população rural, formada por famílias sitiantes

e agrícolas, teve suas atividades de subsistência extintas pela expropriação de terras. Anterior

ao CIPP havia um processo de valorização imobiliária26 ocasionado pela expansão do

veraneio advindo da metrópole.

A especulação imobiliária e o processo de parcelamento dos solos, em pequenos

lugarejos, ao longo do litoral cearense são muito semelhantes, inicia-se de forma desordenada,

pela venda direta dos próprios moradores, que não possuem a propriedade, mas apenas o

usufruto da terra, ou daqueles que se dizem proprietários, embora muitos não sejam

portadores de concessões ou foreiros da Marinha. Há também forte atuação de grileiros27 da

terra. Em seqüência, a propriedade capitalista da terra apresenta-se de forma mais organizada,

visando o lucro máximo de vendas, sob loteamentos. Em todos os casos os moradores sempre

saem prejudicados, chegando mesmo a serem expulsos da sua própria comunidade, pela

especulação imobiliária.

Com o CIPP, várias comunidades28, entre Caucaia e São Gonçalo do Amarante

(Pecém), residentes no espaço que seria o futuro território industrial, foram retiradas

compulsoriamente e mediante ação violenta do Estado, que se fez valer de decreto

26 O loteamento cujas informações disponíveis indicam que houve expulsão das famílias posseiras, foi o que
aconteceu em torno da CE-421 (localidade da Primavera), na década de 80. Essas populações tiveram que se
retirar e ocupar áreas do mangue na Vila de Pecém, sujeitando-se a constantes riscos de inundação durante a
formação de marés e nos quadrantes invernosos. Mas com certeza a fragmentação do solo na forma de
loteamento foi bem maior e de conseqüências desastrosas, pois na relação dos imóveis cadastrados para fins de
desapropriação por instituição governamental (IDACE, 1996), confirmavam-se a existência de pelo menos cinco
empresas imobiliárias atuando numa área de aproximadamente 415 hectares, somente no município de São
Gonçalo do Amarante (Construtora Ômega, MK-Empreendimentos Imobiliários, Imobiliária Nacional,
Imobiliária Edizio Pinto, SICAL-Assessoria Imobiliária Ltda).

27 Conforme a Enciclopédia Livre Wikipédia, Grileiro é o nome designado a pessoas que se apossam de terras de
forma ilegal por meio de documentos falsificados. O termo vem da técnica usada por tais pessoas, que colocam
escrituras falsas dentro uma caixa com grilos que deixam os documentos amarelados e roídos dando-lhes uma
aparência antiga e com isto mais verossímel. In <http://pt.wikipedia.org/wiki/Grileiro> [Acessado em 10/11/06]
28 O cadastro do IDACE (1996) levantou 1.008 propriedades, sendo 470, ou 46,6% localizadas em São Gonçalo
do Amarante, com maior concentração populacional em: Caraúba, Tapuio, Tabuba, Chaves, Camará, Lagoa
Seca, Bolso, Tabuleiro Grande, Jacurutu, Aningas, São Benedito, Varjota I e II, Volta-Burrachudo, Colônia do
Pecém, Córrego dos Tocos, Retiro, Gererau, Gregório, Jirau, Potiri, Baixa das Carnaúbas, Madeiro, dentre outras
dezenas de pequenas localidades denominadas pelos sitiantes, com baixa densidade populacional. Contudo, a
primeira etapa da desapropriação, que se destinava à construção do Porto, da refinaria e da siderúrgica,
compreendia uma área aproximada de cinco mil hectares, e envolveu as comunidades rurais de Gregório, Jirau,
Gererau e Tapuio, em São Gonçalo do Amarante e as de Cambeba, Torem, Matões e Área Verde, em Caucaia.
Posteriormente, foram desapropriadas novas terras, desta vez para reassentar as famílias impactadas.
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governamental de desapropriação, de força policial e judicial para retirar cerca de 400

famílias somente em Pecém.

Entender a controvertida forma de agir dos moradores de Pecém, que oscilaram entre a

passividade e a luta, é buscar as razões da dialética social na sociedade urbana moderna. É

adentrar no campo da política, verificar a tradição organizativa e a capacidade de autogestão

de seus problemas. Observar, também, o papel do Estado em sua relação com a sociedade

civil, percebendo o exercício do poder e da dominação no e sobre o lugar.

Seguindo o pensamento de Lefebvre a respeito da apropriação do espaço,

constata-se que as comunidades de Pecém tiveram que fazer uma incursão nas questões de

terras, porque estavam sendo expulsas do lugar, por isso recorreram ao apoio da Pastoral da

Terra. Anteriormente, predominava na maioria das situações uma letargia própria do cotidiano

rural que é sem muita movimentação (FREHSE et. al., 1996).

Nos primeiros momentos da desapropriação, quando as organizações civis e

religiosas de Fortaleza foram solicitadas a prestar apoio às famílias atingidas, verificou-se que

as pessoas interessadas na apropriação do espaço encontravam-se submersas à ordem

capitalista de transformação de tudo e de todos em mercadoria. A ação política foi colocada

no segundo plano, dando-se prioridade às estratégias de sobrevivência, que requeriam tempo e

dedicação dos membros da família.

No cotidiano de Pecém, a postura governamental foi de tratar o espaço de forma

homogênea e autoritária, quando conduzia o processo de desapropriação e de reassentamento,

visando o interesse dos poderosos, detentores do capital. Esta postura contradiz com a

percepção da sociedade urbana como um sistema complexo e problemático, principalmente

nas situações de transição rural-urbana.

Nessa perspectiva, o urbano transpôs fronteiras, antecipou-se, inclusive, às

indústrias e às organizações financeiras. Entretanto, a ruptura que a industrialização provoca é

maior que a extensão do fenômeno urbano de explosão-implosão. Como propulsor dessas

transformações, a metrópole é o centro de decisão e de poder, onde o Estado organiza e impõe

sua dominação sobre o território regional e o nacional também como produtor, sobretudo,

como detentor de parte da mais-valia, aquela correspondente aos tributos (LEFEBVRE,

1999b, p.155).
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Através do planejamento, o Estado estimula a lógica da mercadoria e faz o valor

de uso dos solos urbanos submeter-se ao valor de troca. Desse modo, a prática de apropriação

do espaço se reduz.

Além de a problemática urbana ser perturbadora e conflituosa em seu processo de

concentração e dispersão, segregando e desagregando famílias e grupos das populações, as

situações de enfrentamento e de confrontos da classe trabalhadora com o Estado repressor

provocam contraditórias circunstâncias. Por um lado a resistência e, por outro, a passividade.

Os projetos e as estratégias concebidas pelos técnicos do governo, conscientes ou

não de sua impositividade e sua coerção, levam a esse estado de passividade, com o “silêncio

dos usuários”, ou apenas alguns “balbucios informes” não ouvidos, de aspirações caladas,

assim, os “habitantes e usuários permanecem mudos.” Permeada de motivos históricos,

teóricos, ideológicos e políticos, a passividade é fruto dessa sociedade capitalista e da praxis

social e urbana (LEFEBVRE, 1999a, p.165-166).

Mesmo admitindo muitas razões para essa passividade, Lefebvre defende que elas

podem ser rompidas por uma “intervenção maciça que mudaria a situação.” Um movimento

para politizar esses problemas e os objetivos dessa construção: a revolução urbana! No caso

de Pecém, seria a organização e o movimento pelas terras. Com o CIPP, a fronteira do

capitalismo industrial perpassou o urbano e o rural, numa perspectiva de expansão de

território metropolitano, ao mesmo tempo violenta e autoritária, imposta pela lógica racional-

burocrática do Estado.

As comunidades rurais sentiram-se motivadas a utilizar a força do grupo, o poder

de muitos para enfrentar um processo que se caracterizou pela falta de diálogo e de

informações. Um projeto pleno de previsão, de muitas metas que não se concretizaram no

tempo, vistas por algumas pessoas como mentiras. Na interpretação de uma liderança

comunitária, o fato constituiu-se mais do que ameaça e pressão em cima dessas populações,

pois o Estado utilizou de violência para dominá-las e fazê-las ceder, sem resistência, ao

projeto do poder público.

Diz-se que houve violência, baseando-se em Hannah Arendt (2005), ao afirmar

que o uso do poder é feito mediante a autoridade, que pode estar depositada nas pessoas ou

nos cargos e caracteriza-se pelo reconhecimento indiscutível de quem há de se obedecer.

Quando a autoridade é imposta despoticamente, em detrimento da liberdade individual, a ação

torna-se autoritária, havendo coerção e persuasão.
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Utiliza-se freqüentemente no poder institucionalizado a capacidade de ser

autoridade. E a repressão pode estar a serviço da estrutura de poder governamental, enquanto

instrumento utilizado quando o poder diminui, ou se encontra ameaçado. Assim, percebe-se

que se abusa do poder quando se pratica a violência, quando se governa de forma absoluta,

deixando o outro sem condição de reação.

Considera-se um governo poderoso aquele que se sustenta no consentimento. A

dominação pela força é um substituto da autoridade, porém, nunca um dos seus meios. Isto é,

onde o poder não é possível, por falta de acordo, a repressão torna-se um meio para o

governo. Mas o caráter violento do ato reside na ação direta, sem a mediação das palavras

(HILB, 2001, p.23-24).

Em Bobbio (2000), entende-se por política a possibilidade da ação gerar poder, de

cristalizar-se em instituições duradouras. Há uma diferença entre um ato violento com

objetivo determinado e aquele que se instrumentaliza duradouramente, como meio para

fundar ou constituir uma política, como substituto do poder, perpetuando uma situação de

dominação.

Esse quadro violento de um governo sem autoridade para decidir a vida de

centenas de pessoas, foi o que se observou na pesquisa sobre o Pecém, um Estado que através

de suas instituições impusera-se autoritariamente, com pouca ou nenhuma explicação, e de

forma repressiva, quando houve resistência da população em ceder suas terras, suas

propriedades.

A população estava descrente do projeto de ‘progresso’ que o CIPP representava,

já que fora excluída desde o início de sua concepção. Discordava do uso que se queria dar ao

lugar, julgando-se no direito de decidir sua permanência ou não no lugar, já que eram

populações historicamente assentadas.

Essas comunidades não compreendiam o fato da desapropriação de suas terras

serem para o repasse a terceiros, inclusive empresários estrangeiros. Mas o principal conflito

emergiu do decreto possibilitar qualquer cidadão adquirir as propriedades, embora aos antigos

proprietários fossem vedadas.

O desenrolar dos acontecimentos durante a instalação do CIPP, desde a

elaboração do projeto, em 1995, ao início do funcionamento do porto e a instalação de

algumas empresas, em 2001-2002, foi muito conturbado pelas dificuldades nas relações entre

o Estado e a sociedade civil organizada. O cadastramento das propriedades, na área do CIPP,
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surpreendeu os primeiros moradores contatados, desavisados das intenções governamentais.

Os anos seguintes foram vividos em um clima tenso, carregado de medo, incertezas e revoltas

da população atingida. Várias organizações civis e a Igreja foram prestar apoio às

comunidades locais, face aos problemas que se avolumaram, tomando espaço na imprensa.

A falta de diálogo e de informação, além de um tratamento diferenciado por

classes sociais, atestam o abuso do poder e a influência da classe burguesa sobre o Estado.

Conforme o líder da participação popular, “o CIPP estava provocando uma série de problemas

para a população carente [...]. As famílias não foram sequer consultadas sobre as mudanças

[...], mas os técnicos do governo do Estado teriam ido somente às casas dos mais carentes

medir o terreno, deixando de lado as residências mais estruturadas” (DIÁRIO do

NORDESTE, de 29/6/1997). A violência transparece em vários dos discursos locais.

Conforme depoimento de um morador de Gregório, eles foram tratados “não como

proprietários, mas como se tivéssemos invadido a terra deles” (O POVO, de 2/12/1996).

As dúvidas sobre o futuro cresciam com o valor das desapropriações29, muito

abaixo do mercado; com o desconhecimento das famílias para onde seriam transferidas e nas

desinformações gerais do projeto.

A pressão do Governo para retirar do lugar os desapropriados não foi a mesma

para reassentar as comunidades, o que levou mais de quatro anos para ser feita. A

representante do Conselho da Pastoral de Pescadores (CPP) declarava que o prazo para

desocuparem era inferior a vinte dias. Retiradas as famílias da área, em 2006, com a

construção da obra, ainda se tinha dúvida se a Siderúrgica seria instalada no lugar (O POVO,

de 13/7/1997).

As desapropriações tendem a produzir um movimento de saída, apesar de muitas

famílias persistirem no desejo de se manterem no lugar, no seu território de moradia e

sobrevivência, e algumas ainda continuam sem saber até quando. Um anseio desrespeitado

pelo autoritarismo de um Estado racional e burocrata.

29 A indenização proposta pelo governo para as terras urbanas e rurais desapropriadas, algumas com
investimentos realizados pela população ao longo de sua história, era injusta e desvalorizada em relação ao preço
de mercado. Para se ter idéia, um lote urbanizado em Pecém valia no mercado imobiliário cerca de R$ 11 mil
reais e estava sendo avaliado pelo Estado para fins de desapropriação por R$ 300,00, quer dizer uma perda
relativa de 97%. Na área rural, por exemplo, o hectare fora avaliado em R$ 50,00 e cada coqueiro em R$ 4,00.
Isto é, algo fora da realidade de mercado e de qualquer negociação de valor, justificando a indignação popular
com as ‘ofertas’ do governo (DIÁRIO do NORDESTE, 8/4/1997).



125

A organização comunitária para permanecer no lugar obteve diferentes

resultados: algumas comunidades capitularam diante de um processo violento, mediante

pressões de muitas ordens e dimensões; outras permaneceram resistindo e rompendo com a

passividade.

Seguindo a linha de raciocínio de Lefebvre (1999b, p.166), as razões ideológicas

da passividade-ação emergem do planejamento praticado pelo Estado, técnico-burocrático,

que se mostra cego diante da complexidade do fenômeno urbano e da sociedade urbana. A

cegueira básica consiste em trabalhar na elaboração dos planos e projetos com o espaço

abstrato, aquele do campo da geometria, excluindo o espaço vivido. O retorno técnico ao

espaço vivido é feito apenas para projetar essa abstração, que não consegue apreender a

realidade em sua totalidade e complexidade.

Constata-se, entretanto, nas questões de migração compulsória pela

desapropriação de terras em Pecém, que o centro da contradição com o Estado estava para

além de um campo cego do planejamento estatal sobre a compreensão da realidade. Verifica-

se uma preferência, uma intencionalidade de interesses sobre os resultados do projeto CIPP,

desde o início, que foi claramente revelada na articulação do Estado com a iniciativa privada,

para beneficiar a burguesia.

A instalação do CIPP aconteceu sob “pressão hábil e brutal do Estado,” tal como

ocorria na acumulação primitiva e hoje se faz na acumulação por espoliação (HARVEY,

2004). O processo conflituoso de expropriação de terras trouxe conseqüências desastrosas:

houve ruptura de comunidades para introduzir infra-estrutura, crimes ambientais, agravando a

especulação sobre as terras do entorno e dificultando o acesso das classes trabalhadoras a

esses espaços. A atuação do governo estadual também esteve presente na formação da reserva

do trabalho e nas mudanças nas relações de trabalho.

4.2.2. Mudanças nas relações de trabalho

Pecém, antes de todo esse processo de expropriação, era uma simples Vila de

pescadores artesanais e de pequenos agricultores, posseiros e moradores de sítios urbanos de

lazer, que se contrapõe ao CIPP, como território industrial da região metropolitana de

Fortaleza, com sua lógica de reprodução ampliada do capital mundial.
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Entretanto, os trabalhadores locais já vinham experimentando mudanças nas

relações de produção, mas não sob tantos conflitos como os que se instalaram ali com a

urbanização do lugar. Houve uma primeira mudança no lugar quando invadida pela

especulação imobiliária e veranistas. Muitos trabalhadores dedicados à própria sobrevivência

venderam suas terras e empregaram-se como trabalhadores domésticos ou como caseiros,

moradores de segunda residência dos veranistas.

Existem características particulares entre o morador da propriedade rural e o das

residências urbanas. Esses últimos são, na maioria das vezes, pessoas ‘contratadas’, mesmo

que informalmente, para o zelo e a vigilância de casas ou pequenos sítios utilizados para

veraneio, fato muito comum na região metropolitana. Em relação à divisão do trabalho por

sexo, as mulheres ficam com essas tarefas domésticas e os homens com a possibilidade de

executar pequenas atividades agrícolas sob a forma de diárias, que no geral são temporárias e

escassas (IDACE, 1997, p.10).

Essa atividade de zelar e trabalhar nas propriedades rurais e urbanas envolve

aspectos de relações de produção e de propriedade, que se constata ainda hoje no cotidiano de

Pecém. Assemelha-se ao que Lefebvre (1978, p.9) identificou como realidades superpostas

entre estruturas de vida agrária e urbana. Isto porque a modernidade, com seus aspectos novos

e de mudanças, não submeteu a vida no campo por completo e de forma vertical.  O

tradicional morador rural era aquele que, se instalando numa grande propriedade, podia

estabelecer relações de parceria com o proprietário para a produção agropecuária, recebendo

parte dela e realizando sua subsistência. Entretanto, esta é uma categoria provavelmente em

extinção em Pecém, pelo menos é o que sugere o perfil das famílias cadastradas para

reassentamento no município de São Gonçalo do Amarante.

A tendência ao desaparecimento local do pequeno produtor de subsistência foi

observada pela mudança na figura do morador rural, além de uma parte dos trabalhadores ser

aposentada e outra regida pelo assalariamento, vista no tipo de ocupação dos chefes das

famílias reassentadas. De um total de 89 famílias, 40% eram pequenos agricultores, 34%

trabalhavam como diaristas rurais e 6% como assalariados rurais, além do expressivo número

de aposentados rurais (11%).

As experiências anteriores dos pescadores na construção civil, em períodos de

redução da pesca fizeram diferença nessas novas relações. Mais acostumados ao regime

capitalista de produção, esses trabalhadores experientes adaptam-se melhor à lógica do Porto,

que passa por fases de intensa atividade e outras de paradeiro, tendo em vista o cronograma de
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liberação de recursos públicos e o próprio andamento das obras30. O depoimento de um

pescador revela essas experiências e a relação da atividade pesqueira com os outros trabalhos:

“Antes do porto, eu trabalhava em Fortaleza. Trabalhava aqui também. Eu não posso
parar porque eu tenho responsabilidade. Quando não tinha emprego aqui eu ia pra
Fortaleza. Muita gente me conhecia lá. Trabalhava por lá cinco ou seis meses, na
construção civil. Quando não tinha emprego aqui, nem tinha lá, eu ia paro o mar”
(Pescador 1, Vila de Pecém).

O movimento dos trabalhadores em direção à instituição governamental de

intermediação do trabalho (SINE/IDT), durante as obras do porto, era intenso, mas o emprego

não teve um aproveitamento da mão-de-obra local na mesma medida31. De 2.085

trabalhadores ocupados na obra, em 2001, apenas 26,8% (ou 604) residiam no próprio lugar.

Havia 25,9% que se deslocavam diariamente entre Pecém, Fortaleza e Caucaia, além dos que

migraram do interior do estado (11,1%) e de outras regiões do país (8,6%).

A expropriação de terras e a intermediação de trabalhadores no mercado de

trabalho mostram que, no Brasil, a tradição do Estado desenvolvimentista vem adotando

sucessivas políticas que permitem nada mais do que acumulações primitivas, pois na

perspectiva capitalista servem para superar a crise ou ampliar a acumulação. A dotação de

infra-estrutura e os lotes industriais subsidiados reduzem o capital fixo investido nos novos

empreendimentos e ampliam a acumulação.

Harvey (2005, p.119-120) considera que a formação da reserva latente é uma

opção mais vantajosa para o capitalista que a reserva flutuante. Afinal, a reserva flutuante

acontece com a introdução de novas tecnologias e aumento da produtividade. Não apenas por

exigir novos conhecimentos e tecnologias, mas porque a mudança tecnológica acelerada se

descontrola e gera superacumulação, culminando em desemprego do trabalho, mas também

do capital, desvalorizando muitos setores, atividades e lugares. Alguns capitalistas são

conscientes disso, e encontram maior vantagem em sistematicamente explorar as reservas

latentes, cujas conseqüências são desastrosas para as atividade não-capitalistas que

30 Após onze anos de projeto, a siderurgia de Pecém começou a ser construída neste ano (2006), após toda a
instalação de infra-estrutura do Complexo.
31 No sentido de preparar mão-de-obra disponível (ou em reserva) para as atividades que estavam sendo iniciadas
no lugar a partir do Porto e na perspectiva do Complexo Industrial, a Secretaria de Trabalho e Ação Social do
Estado (SETAS), somente em dois anos, entre 1998 e 1999, chegou a capacitar 1.731 trabalhadores. Com o
mesmo objetivo, de disponibilizar trabalhadores para o capital, o SINE/IDT cadastrou, em único mês (em junho
de 1996, bem antes das obras do porto), 1.677 trabalhadores procedentes das vizinhanças, sobretudo de Caucaia
e São Gonçalo do Amarante, mas também de Paracuru e Paraipaba, esses dois últimos municípios fora da região
metropolitana, mas na fronteira do CIPP (SINE/IDT, 1996).
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subsumem, pois liberam a atividade e o lugar para o modo de produção dominante, o

capitalista, mas com violência e fortes conseqüências sociais.

Conforme Arendt (2005, p.267) explica, a acumulação primitiva se daria quando

“a expropriação, o fato de que certos grupos foram despojados de seu lugar no mundo e

expostos, de mãos vazias, às conjunturas da vida, criou o original acúmulo de riqueza e a

possibilidade de transformar essa riqueza em capital através do trabalho”. E ressalta ainda

que, esse passo inicial da acumulação seria repetido durante a acumulação ampliada, pois “a

expropriação e o acúmulo de riqueza não resultaram simplesmente em novas propriedades

nem levaram a uma nova redistribuição da riqueza, mas realimentaram o processo para gerar

mais expropriações, maior produtividade e mais apropriações”.

Na verdade, a exploração de reservas latentes tanto pode ser observada em termos

do espaço quanto do trabalho não-capitalista. Daí porque o capitalismo procura a saída da

expansão geográfica para mitigar as crises de desvalorização. Os mecanismos da acumulação

primitiva no exterior (tais como a penetração das relações capitalistas de propriedade, de

formas monetárias, de imposição de controles estatais e legais etc.) tornam-se freqüentes e

atuais. Mas tudo depende das condições iniciais e do tipo de luta de classes posta em

movimento.  Por exemplo, o excedente de mão-de-obra pode ser exportado do exterior, pela

livre mobilidade geográfica dos trabalhadores, o que faz gerar um conflito com a reserva

flutuante, produzida na terra natal. E assim, talvez uma nova onda de emigração surja a partir

do país com crise para a periferia, “especialmente se terras sem donos estiverem disponíveis

em determinada fronteira”, embora tal mobilidade não seja tão livre quanto se imagina, pois

contraria os reais interesses da acumulação de manter um EIR internamente ao seu território

(HARVEY, 2005, p.120).

Mészáros questiona inclusive a alternativa expansionista do capitalismo em face

da contradição interna ao sistema. Ele se refere aos limites estruturais absolutos do sistema ao

transformar o EIR “numa explosiva força de trabalho supérflua, apesar de altamente

necessária e mais do que nunca explorada para a reprodução ampliada do capital”. Uma

contradição com “implicações particularmente ameaçadoras para todo o sistema resultante da

desestabilização de seu núcleo” (MÉSZÁROS, 2002, p. 344).

Referindo-se à situação dos trabalhadores supérfluos de hoje, Oliveira (2003a,

p.97) explica que antes era uma reserva a se recorrer em caso de necessidade, mas hoje são

descartados. Para tanto, o pesquisador observa que há uma elevação da composição técnico-

orgânica de capital e uma redução constante da população ativa, sendo a reserva crescente
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também por outros motivos. O pesquisador conclui que o EIR “nas atuais condições,

encarrega-se muito mais de disciplinar e de conter demandas salariais do que propriamente se

constituir num fornecedor de força de trabalho”. Como fonte de trabalho disporia de mão-de-

obra juvenil, feminina e dos trabalhadores proletarizados. Essa fração ‘descartada’ do EIR,

entretanto, não seria apenas de desempregados, pois nem todos os que ainda não ingressaram

no mercado de trabalho, seja por questão de idade, ou de gênero, ou ainda porque

desenvolviam alguma atividade de subsistência poderiam ficar nesta condição, afinal os

postos de trabalho não são suficientes para absorver todas essas vertentes.

Os desempregados e parte do exército de reserva assumiram trabalhos precários e

ilícitos, apesar de alguns continuar procurando emprego, tornando-se peça chave na

acumulação capitalista por exercer pressão sobre os salários e oferecer novas oportunidades

lucrativas para o capital. Antes da atual crise, o EIR disponibilizava trabalhadores para

propósitos de acumulação num período posterior de tempo, hoje o EIR é mais uma forma

política de dominação capitalista do que um reservatório de mão-de-obra propriamente dito.

Muitos trabalhadores se vêm na obrigação de procurar outro lugar para viver, que lhes dêem

condição de trabalhar. Assim, o crescimento relativo da população, antes de ser um problema,

é uma importante condição para a acumulação capitalista.

A sociedade mesmo sem experimentar crescimento populacional, ainda assim,

formaria um excedente populacional, uma superpopulação relativa, considerando as vagas de

emprego e as atividades remuneradas. Tanto na acumulação primitiva quanto na ampliada

formar-se-ia uma reserva a ser utilizada na medida da necessidade capitalista. E, essa reserva

passou a ser importante ainda que não fosse utilizada diretamente pelo capitalista, sendo uma

das contradições atuais que aumentou o conflito de classe.

A lei geral de população, definida por Marx, não é outra senão a mesma lei geral

de acumulação capitalista, afinal se trata de um único processo. Para reproduzir a relação

capitalista em escala progressiva ou ampliada é necessário reforçar a divisão da sociedade em

classes: capitalistas de um lado, e trabalhadores assalariados do outro (com outras classes

mediando essa relação). Sobretudo, requer um excedente populacional relativo, um exército

de reserva composto de desempregados, de expropriados, de subempregados e etc. Uma

reserva que não necessariamente irá ser utilizada, mas que se torna funcional por reduzir

salários e controlar os movimentos da classe trabalhadora, demonstrando que a pobreza e o

excedente populacional relativo surgem no capitalismo independente da taxa de crescimento

populacional.
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4.3. Contradições do uso e reserva e da força de trabalho de crianças, idosos e mulheres

O recurso da mão-de-obra infantil, feminina e idosa é freqüentemente utilizado,

sobretudo em atividades familiares e no trabalho doméstico, ou em atividades capitalistas de

alta exploração do trabalho.

Moreira (2006, p.95) discute o assunto, remetendo-o para a “separação da

propriedade das forças produtivas no capitalismo, opondo proprietários dos meios de

produção e proprietários de sua força de trabalho”, que segundo o geógrafo introduziria “uma

brutal diferenciação social entre os homens”. O comportamento demográfico seria

determinado por essas condições da existência, a “estrutura social” se colocando como a “real

estrutura da população”. Assim, os problemas dos negros, brancos, mulheres, crianças, jovens

e velhos surgem todos “do universo de práticas e valores traduzidos como comportamentos

sociais historicamente concretos”. Ele recomenda que se considere as diferenças biológico-

naturais, mas sobretudo que se examine as condições sociais. Afinal, o social “é que

determinará o que será quando tornar-se velha, porque é quem dirá como e quando ficará

velha. Todavia, não se deve dispensar o aspecto natural daquelas características”.

4.3.1. Crianças trabalhadoras uma inserção precária

As questões moral e ética do uso do trabalho infantil não são cogitadas pelo

capital, nem pela sociedade quando fazem parte do trabalho familiar ou do doméstico. São os

militantes e as instituições protetoras desse grupo da população que se posicionam

contrariamente. Nas áreas urbanas, de certa forma, as famílias possuem Estatuto Jurídico que

protegem as crianças de atividades prejudiciais ao seu desenvolvimento social, psicológico e

cultural. No Brasil, contraditoriamente, esse aparato legal e judicial desenvolvido para

amparar as crianças e adolescentes, vem sendo aproveitado por criminosos que exploram as

crianças para se tornarem invisíveis e impunes.  A lei é desrespeitada na proibição do trabalho

infantil antes dos quatorze anos, ou na exploração do trabalho de menores de dezesseis anos,

que deveriam ser apenas aprendizes. Na prática, são semi-escravos explorados até por

algumas famílias inescrupulosas ou inconseqüentes.
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Segundo o IBGE, em 2005, na RMF havia 515 mil crianças e adolescentes de 10 a

17 anos, dos quais a grande maioria somente estudava (84,5%), mas também ocorriam

situações extremas dos que apenas trabalhavam (2,4%), ou que estudava e trabalhava (7,5%),

aqueles que praticavam somente afazeres domésticos (3,3%) e outros que não

desempenhavam nenhuma atividade (2,3%). A exploração de crianças no trabalho infantil é

uma realidade mais comum no interior do estado que na região metropolitana. Aqueles que

somente estudam, chegaram a menos de 70% no total do estado do Ceará, aumentando

consideravelmente os que faziam dupla atividade (trabalhar e estudar- 21,3%), ou os que só

trabalhavam (4,3%), ou se dedicavam aos afazeres domésticos (4,1%), reduzindo os que não

desempenhavam alguma atividade (2,0%).

Esses indicadores estão aquém da realidade, pois o trabalho infantil doméstico

acontece dentro dos lares e, em alguns serviços e atividades ilícitas, afora as unidades

industriais clandestinas. Portanto, tornam-se invisíveis para a sociedade. Por outro lado, as

famílias, instituições e autoridades não vêem maldade ou nenhum problema em retirar as

crianças da escola para trabalhar, ou para ajudar nas tarefas domésticas, e servir a famílias

diferentes das suas, desde que possa contribuir com o sustento delas próprias e o da família.

Portanto, o trabalho infantil é aceito como um “ato de solidariedade” ou de aprendizagem,

justificando seu uso. Assim, o poder público fica respaldado por não atuar tão fortemente na

questão.

No estudo da ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância e da Fundação

Abrinq32, o sociólogo Carlos Amaral teve oportunidade de se pronunciar sobre o assunto no

Brasil e observou a invisibilidade do “tema na imprensa e fora dela em decorrência de dois

fatores: a redução dos focos de trabalho infantil e o aumento do percentual de crianças e

adolescentes explorados em espaços invisíveis, como o de serviços (incluindo aí o doméstico)

e atividades ilícitas”.

Campos e Alverga (2001)33 ressaltam um componente ideológico de controle

sobre os trabalhadores mediante a política pública brasileira realizada com as crianças, ao

32 ANDI -Agência de Notícias dos Direitos da Infância e Fundação Abrinq. Crianças Invisíveis - O enfoque da
imprensa sobre o Trabalho Infantil Doméstico e outras formas de exploração. São Paulo: Cortez, 2003, (6º

volume da Série Mídia e Mobilização Social). Disponível em: <
http://www.andi.org.br/tid/arquivos/pub/Resumoportugues.doc> [Acessado em 10/11/06].

33 CAMPOS, Herculano Ricardo; ALVERGA, Alex Reinecke de. Trabalho infantil e ideologia: contribuição ao
estudo da crença indiscriminada na dignidade do trabalho. Estud. psicol. (Natal)., Natal, v. 6, n. 2, 2001.
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definir “um campo de intervenção social que buscava integrar, disciplinar e tornar

governáveis os membros das classes mais pobres”, direcionando propostas de

profissionalização e repressão diante do suposto de que essas crianças (menores) seriam os

futuros trabalhadores braçais. Eles também observam o caráter discriminatório da política,

revelado por uma posição de classe, ao justificar a exploração das crianças, como

“dignificante” e educativa, escondendo a intensa exploração capitalista do trabalho infantil e a

política dirigida para manutenção do status quo, fundada na divisão da sociedade em classes

capitalistas e trabalhadores, e destes, entre intelectuais e braçais.

Mediante um discurso contraditório, em geral de atraso, o capitalismo encontra

novas formas de inserção precária das crianças no mundo do trabalho. A estratégia consiste

em deslocá-las das atividades domésticas e da agricultura familiar, ou seja, do controle e

amparo da família, para a prostituição, o tráfico de drogas e/ou outras atividades de ainda

maior exploração e risco de vida, jogadas nas avenidas e centros das grandes cidades e

metrópoles. No primeiro caso, ainda funcional a reprodução dos trabalhadores, logo ao

sistema capitalista, mas, no segundo, fazendo crescer a porção sangrenta do capitalismo sem

justiça, sem controle e sem resistência política.

4.3.2. Trabalhadores idosos: entre a necessidade de aposentar e trabalhar

O uso da força de trabalho de idosos ainda é significativo em algumas sociedades.

No caso da RMF, em 2003, de um total de 247.650 pessoas de 60 anos e mais 23,5% ainda

estavam ocupados, 74,8% encontravam-se aposentados e/ou como pensionistas e apenas 1,7%

nem trabalhava ou não dispunha de cobertura previdenciária. Portanto, não se pode mais

considerar o aposentado como peso morto, apesar de sua taxa de atividade ser relativamente

baixa, pois ele ainda contribui para a reprodução dos demais trabalhadores e da família via

rendimentos ou trabalho familiar de guarda das crianças.

Evidentemente que, em relação aos ativos, os idosos participam menos na geração

da riqueza.  Em 2005, na RMF, as pessoas de 65 anos e mais apresentaram uma taxa de

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
294X2001000200010&lng=pt&nrm=iso Acesso em: 10 Nov 2006. doi: 10.1590/S1413-294X2001000200010.
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atividade de apenas 17,2%, quando o total da população ativa (de 15 anos e mais) a atividade

se elevava para 63,9% (IBGE/PNAD, 2005). Mas comparando com as crianças e

adolescentes, a população idosa contribui relativamente mais para a reprodução dos

trabalhadores, observando que a taxa de atividade desses com mais de 65 anos, em 2005,

chegava a quase três vezes a do grupo etário de 10 a 14 anos (6,3%).

Há dois fatos que chamam atenção na questão da superpopulação idosa na

realidade brasileira. Primeiro, com o processo de transição demográfica, esse grupo da

população cresce relativamente mais rápido, o que poderia levar em pouco tempo a uma

explosão populacional. As Previdências e a Assistência Social estão despreparadas e mal

administradas, bem como os trabalhadores idosos estão submetidos a precárias condições de

trabalho. Assim, o problema se avoluma, pois o aposentado retorna ao mercado de trabalho e

a idade para se aposentar vem sendo estendida, gerando novas contradições e acirrando a

competição em mercado de trabalho com reserva sempre crescente.

O uso dos aposentados como saída para a crise capitalista é mais uma estratégia

de reduzir custos substituindo a força de trabalho adulta. No Brasil, cerca de um terço dos

aposentados retornam ao mercado de trabalho, competindo com vagas que deveriam estar à

disposição dos jovens ingressantes ao mercado de trabalho. O retorno à atividade na RMF não

é tão fácil, está limitado a 17,3% dos aposentados (em 2003). Por exemplo, conforme

depoimento34 de Ana Amélia Camarano35 há uma substituição dos jovens pelos idosos na

atividade de office-boy (office-idoso). Isto se deve as condições de exploração e de redução

de custos dessa força de trabalho, pois o idoso não precisa de vale-transporte; nem de carteira

assinada e de despesas previdenciárias; e, apesar de não ter a mesma agilidade do jovem, o

tempo gasto é recuperado porque utiliza filas especiais nos bancos; além de passar maior

confiança e responsabilidade para o empregador. Novas controvérsias emergiram quando

esses trabalhadores mostraram-se com pouca resistência aos assaltos.

Em decorrência desses fatos, a aposentadoria, que poderia ser um mecanismo de

regulação, deixando vagas para os jovens ingressantes no mercado de trabalho, faz é ampliar a

competição. No Brasil, muitos dos trabalhadores com 60 anos e mais estão cansados e

debilitados da saúde pelas precárias condições de trabalho e pelas dificuldades de reprodução

34 CHEIN, Carla; AUGUSTO, Ricardo. Aposentadoria é Precoce no Brasil. In Revista Eletrônica Idade Ativa.
Disponível em: < http://www.techway.com.br/techway/revista_idoso/economia/economia_carla2.htm> [acessada
em 10/11/06].
35 Coordenadora da área de pesquisa em população e família do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA).
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da força de trabalho, ainda assim têm que continuar trabalhando após a aposentadoria. Ao

contrário, desejava-se a prática do mundo desenvolvido, tal qual a que existe na Europa, onde

os trabalhadores se aposentam (as mulheres aos 60 anos e os homens aos 65) em ótimas

condições de saúde e de trabalho, ainda com alta expectativa de vida.

Aos poucos, a discriminação de idade mantida ao nível do empregador, da família

e da sociedade vem sendo superada, pela exploração do idoso com sua re-inserção no

trabalho, ou pela revalorização nas famílias e pequenas comunidades a partir dos rendimentos

de seus proventos aplicados em suas economias. Apesar disso, nem todos os idosos que

procuram emprego conseguem. Diante da crise capitalista, o mercado torna-se altamente

competitivo, sendo influenciado negativamente pelos resquícios do preconceito de idade. Os

idosos aumentam e enfrentam uma disputa na oferta de trabalho de crianças e mulheres.

4.3.3. Mulheres no trabalho: emancipação e exploração

As mulheres, em particular, desempenham atividades fundamentais para a

acumulação capitalista: são responsáveis pelas atividades domésticas em apoio à reprodução

dos trabalhadores; atuam como reserva para o mercado de trabalho nos momentos de crise

capitalista, retomando antigas relações de trabalho (informal, precária e temporária), tornando

atividades de tecnologia ultrapassada e desvalorizada em competitivas e viáveis para

acumulação, pelos salários que praticam. Essas são as conclusões que se retira das pesquisas

de Nogueira (2005) e de Ferreira (2006). E que, de certo modo, os dados do IBGE/PNAD,

para RMF, em 2003, permitem ratificar essas constatações examinadas em diferentes partes

do mundo e no Brasil.

A discussão de Ferreira sobre o conceito de trabalho produtivo e reprodutivo é

bastante instigante à reflexão. Afinal, muitas das atividades domésticas (remuneradas ou não,

feitas por terceiros ou por membros da família) foram e podem continuar sendo transformadas

para o modo de produção capitalista, que são as tarefas de: acompanhar a educação escolar;

limpeza e arrumação; produção de alimentos; lavagem de roupa; guarda e cuidados com as

crianças menores, com idosos e doentes; de jardinagem e horta; de cuidado de animais

domésticos como cães e cachorros; e o criatório de frangos e galinhas, de porcos, caprinos e

ovinos, dentre outros pequenos animais.
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Considera-se trabalho produtivo aquele que gera lucro, sendo reprodutivo o que

permite repor as forças de trabalho ao nível dos salários vigentes. Isto porque, mesmo quando

os trabalhadores de determinada família recebem subsídio para refeições, a doméstica prepara

marmita para esses trabalhadores levarem consigo para o trabalho, pois, assim, eles

economizam o valor que seria consumido em qualquer restaurante, por mais barato que fosse,

e faz o rendimento mensal ter maior capacidade de compra. Essa refeição feita pela doméstica

não é produtiva no sentido clássico, mas é reprodutiva, pois permite que se aplique aos atuais

níveis salariais. Então, as duas situações são interessantes ao capitalista, pois lhe permite

ampliar a acumulação. Na indústria, no restaurante ou na lanchonete a acumulação é direta,

através do trabalho doméstico, é indireta. A refeição é apenas um dos exemplos de todas

aquelas tarefas citadas anteriormente diretamente ligadas à reprodução do trabalhador.

Especificamente, o fato do trabalho doméstico remunerado não ser reconhecido

como profissão, em parte e deve à classe média tirar vantagens da condição de ser invisível

para sonegar os direitos dos trabalhadores. Também pode ser visto como uma questão

cultural, de consciência coletiva, que naturaliza as relações de trabalho da empregada

doméstica. Assim, a exploração aumenta ainda mais e, em muitos casos, não passa de uma

espécie de servidão, que continua se reproduzindo desde a escravidão, sendo de algum modo,

ocultada pelas relações de compadrio.

Na sociedade capitalista, a cultura é da mercadoria, só é valorizado o trabalho que

produz mercadoria para a venda, se for para o próprio consumo não é trabalho. Mas a

população brasileira começa a tomar uma relativa consciência disso. Na pesquisa do IBGE

/PNAD, as pessoas se identificam como trabalhadores para o próprio consumo (aqueles que

trabalham em casa, na horta, na pesca, no criatório de pequenos animais, na agricultura e etc.)

e trabalhadores para o próprio uso (na construção de casas por mutirão, na confecção de

roupas, etc.).

O liame da definição de trabalho produtivo e improdutivo é outro, que hoje parece

bem mais difícil de se estabelecer. Nesse caso das atividades domésticas, sobretudo, não se

pode mais separar considerando apenas o tipo de relação ou a falta de exploração pelo capital

para justificar. Com a reestruturação produtiva, várias atividades industriais (no caso

cearense, em confecções) retornaram para dentro dos domicílios para as mulheres realizarem,

sem nenhum contrato e, supostamente, sem nenhum patrão. Então, se essas atividades, mesmo

não diretamente subordinadas as empresas, são consideradas atividades produtivas porque as

atividades domésticas não seriam? Por outro lado, na perspectiva da realização da mais-valia,
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toda atividade que ajuda a circular mercadoria capitalista amplia a acumulação e, com relação

às tarefas domésticas, não se deixa de utilizar essas mercadorias, notadamente no caso da

produção alimentar, que consome produtos naturais, beneficiados e industrializados, dentre

outras atividades e produtos.

O emprego assalariado guarda uma relação direta com o desenvolvimento da

sociedade (em termos de forças produtivas). Igualmente, as mulheres encontram trabalho com

mais facilidade e de melhor remuneração quanto mais desenvolvido o lugar.

Analisando a realidade do trabalho assalariado, na Europa, América Latina e no

Brasil, Nogueira (2005) observa, em particular, que a inserção feminina no mundo do trabalho

é resultado de sua emancipação que interessa ao capital. O crescimento da mulher

trabalhadora é uma tendência, embora ainda não seja uma vantagem completa para as

mulheres, pois a sua inserção acontece, na maioria das vezes, em trabalhos precários, de

tempo parcial e de baixa remuneração. Considerando o mesmo tipo de atividade e o mesmo

nível de escolaridade, as mulheres estão posicionadas relativamente abaixo dos homens. Essa

seria uma forma estratégica de emancipação feminina associada à exploração alta de seu

trabalho que, relativamente denota um salto de qualidade, se comparada com a condição

anterior de trabalho doméstico e familiar.

Na realidade cearense, em contrapartida à inversão de capitais fixos, os capitais

variáveis também se elevaram, com destaque para alguns setores e ramos. A reestruturação

capitalista assumiu formas variadas. Em particular, destacou-se a estratégia capitalista de uso

de uma mão-de-obra qualificada, com baixa remuneração e, supostamente, de menor poder de

organização, conforme se caracterizou a mão-de-obra feminina no contexto do estado.

A inserção feminina no mercado de trabalho da RMF, segundo os dados do IBGE,

em 2003, dá-se, relativamente, em maior proporção no que se diz, tradicionalmente, ser o

setor formal. Veja-se que uma proporção maior de mulheres empregadas vai possuir carteira

assinada (63,8%) do que os homens (59,9%) e, ao contrário, como trabalhador doméstico e

como conta-própria a proporção entre os homens é maior (Figura 18).
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Figura 18. Homens e mulheres ocupados, segundo a posição na ocupação, RMF, 2003.

Fonte: IPECE. Ceará em Números, 2004.

A ocupação de mulheres nas atividades formais é indicativa da especificidade da

acumulação capitalista no território cearense, uma particularidade que consiste em reduzir

custos via salários e controle da luta dos trabalhadores contra a exploração. Mas não significa

que nas atividades ditas informais também estejam homens e mulheres, afinal a exploração da

mão-de-obra barata e a precarização do trabalho formam a tônica da acumulação nas grandes

cidades nordestinas.

As desigualdades de exploração entre os sexos tornam-se evidentes ainda com

essas informações referentes ao todo da população ocupada. O rendimento médio mensal

obtido entre os homens, em 2003, girava em torno de R$ 610,50, mas as mulheres obtinham

apenas R$ 445,10. Em termos de rendimento por hora de trabalho em cada faixa de

escolaridade do trabalhador, novamente a discrepância entre homens e mulheres é alta,

sobretudo quando se eleva o nível de qualificação, que contraditoriamente tem muito mais

mulheres nessa condição, os homens com 12 anos de estudos e mais recebem R$12,00 a hora

de trabalho e as mulheres somente R$9,00, a maior diferença entre os sexos (Figura 19).

Mesmo as mulheres sendo funcionais à acumulação capitalista, seu nível de

inserção ainda não está na mesma medida dos homens, elas ainda se constituem uma reserva.

A taxa de atividade entre os homens é melhor e, ao contrário, a de desocupação é maior entre

as mulheres.
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Figura. 19. Homens e mulheres ocupados, segundo rendimento por hora de trabalho
e faixas de escolaridades, RMF, 2003

Fonte: IPECE. Ceará em Números, 2004.

Nos estudos geográficos, a divisão internacional do trabalho entre países ricos e

pobres tem igual rebatimento na divisão territorial do trabalho (explorando as regiões com

menor desenvolvimento das forças produtivas) e na divisão de trabalho por sexo. A posição

da mulher no mercado de trabalho é secundária em relação ao homem, além de menor

remuneração, não têm a mesma mobilidade social na carreira; e são colocadas em atividades

intensivas de trabalho, predominantemente manuais, repetitivas e de baixas tecnologias.

Destacam-se, ainda, no trabalho precário, como biscateiras e no trabalho em domicílio sem

remuneração ou sem direitos trabalhistas (FERREIRA, 2006).

Constata-se, portanto, que a desvalorização do trabalho feminino, em domicílio,

estende-se para o mercado de trabalho, afetando, inclusive, sua inserção no trabalho produtivo

(de bens e mercadorias, ou serviços), onde se tornaram invisíveis tais como estavam antes.

Mesmo no trabalho formal, algumas estão sem direitos, recebendo muitas vezes por peça

produzida, pois ainda que ocupadas em atividades para o setor capitalista, retornaram para o

trabalho domiciliar. Portanto, a reestruturação produtiva não traria realmente uma novidade,

mas resgataria formas antigas de exploração:
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A vulnerabilidade e a precariedade são características do trabalho das mulheres nas
origens do capitalismo assim como a desvalorização social do trabalho reprodutivo
e, neste âmbito, a “invisibilidade” do trabalho doméstico realizado pelas mulheres,
seja nas zonas urbanas como nas zonas rurais. Com a reestruturação produtiva, essa
precariedade se acirra e as antigas formas de trabalho das mulheres: trabalho em
domicílio, com pagamento por peça, sem relações formais de trabalho – aparecem
como “novidades”. Olhando a história do trabalho das mulheres, percebemos que o
novo e o velho se confundem para que a exploração, a acumulação e a desigualdade
permaneçam (FERREIRA, 2006, p. 2).

No mercado de trabalho cearense, as mulheres se destacam nas atividades mais

especializadas (serviços médicos, odontológicos e veterinários), nos dois pólos industriais que

caracterizam a indústria cearense no mercado nacional e mundial (indústria têxtil e calçados),

e sobretudo, no ensino, que é uma atividade desvalorizada no Brasil. Na administração

pública, com contrato estatutário, houve uma radical mudança entre 1985 a 2003. A forte

presença feminina, no início do período, cedeu lugar para a participação majoritariamente

masculina. Igual processo ocorreu na indústria de produtos alimentares, que há vinte anos

empregava na mesma proporção homens e mulheres, agora definindo-se pelo trabalho

masculino. Ao contrário, na indústria de calçados, o trabalho masculino cedeu espaço para o

feminino. Através da razão de sexo36 constata-se a feminização do trabalho dessas últimas

décadas (Figura 20).

Com tempo ou prazo determinado, ou sem vínculo definido de funcionária

pública, as mulheres vivem uma situação de insegurança em relação à permanência no

emprego. A aceitação no mercado nessa condição ocasional, parcial e flexível é

contraditória. Ao mesmo tempo em que permite a entrada de mais mulheres no mercado

de trabalho limita a sua estadia e sua remuneração. São trabalhadoras que, eventualmente,

se relacionam com o mundo formal de trabalho e, assim, transitam entre ocupações

formais e informais. No Ceará, a reforma administrativa foi pré-condição para a

reestruturação produtiva, mas penalizou a força de trabalho no setor público estadual. Esse

redesenho do mercado, no setor público, precarizou o trabalho, principalmente o feminino.

36 Razão de sexo é o indicador demográfico que expressa o número de homens a cada 100 mulheres da
população.
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Figura 20. Razão de sexo nas atividades intensivas de mão-de-obra feminina,

Municípios selecionados da RMF, 2003, 1995, 1985

.

Fonte: MTB/CAGED/RAIS

O nível de escolaridade feminino é maior, embora não seja acompanhado de igual

medida no rendimento. Observe-se que em 2003, em cada 100 mulheres com rendimento

superior a vinte salários, havia 234 homens; com mais de quinze a vinte salários eram 193

homens a cada 100 mulheres. As mulheres somente ultrapassam o número de homens nas

faixas inferiores a quinze salários. Apesar da desigualdade entre os sexos, no passado, essas

distâncias foram ainda maiores, representando uma conquista feminina (Figura 21).

Embora a precarização das relações sociais não sejam apenas aplicadas às

mulheres nem ao setor público, a principal característica do mercado de trabalho

contemporâneo é a desregulamentação no sistema de contrato entre capital e trabalho. E,

assim, a exploração do trabalho feminino no mercado formal da RMF faz parte da estratégia

dominante de desregulamentação e de contratos temporários. Chama atenção, por exemplo, os

contratos com pessoas físicas realizados com as mulheres. Em cada 100 mulheres contratadas

por pessoas físicas havia 71 homens nessa situação. Mas é na administração pública que a

divisão sexual do trabalho vai abrir oportunidades para as mulheres em relação aos homens,

justamente nas situações sem amparo da legislação pública (estatutária ou militar) ou privada
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(celetista). Em cada 100 servidoras públicas não-efetivas37, havia 76 homens nessas

condições, ao todo eram quase 45 mil servidoras (Tabela 8).

Figura 21. Razão de sexo dos trabalhadores ocupados, segundo as maiores faixas
de rendimento mensal, nos municípios selecionados da RMF, 2003,1995 e 1985.

Fonte: MTB/CAGED/RAIS

Tabela 8 - Razão de sexo dos empregados com vínculos empregatícios, Fortaleza, 2002

TOTAL 146

Trabalhador urbano, contrato de trabalho, pessoa jurídica, CLT, prazo indeterminado. 158
Trabalhador urbano, contrato de trabalho, pessoa física, CLT, prazo indeterminado. 71
Trabalhador rural, contrato de trabalho, pessoa jurídica, CLT, prazo indeterminado. 110
Trabalhador rural, contrato de trabalho, pessoa física, CLT, prazo indeterminado. 225
Servidor, Regime Jurídico Único e militar. 336
Servidor público não-efetivo, não CLT 76
Trabalhador avulso 10.458
Trabalhador temporário, Lei  6.019, 3/01/74. 140
Menor aprendiz. 308
Trabalhador urbano, contrato de trabalho, pessoa jurídica, CLT, tempo determinado. 180
Trabalhador urbano, contrato de trabalho, pessoa física, CLT, tempo determinado. 170
Diretor sem vinculo, com FGTS. 431
Contrato de Trabalho, Prazo Determinado, Lei  9.601, 21/01/98. 2.680
Contrato de Trabalho, Tempo Determinado, Lei  8.745, 9/12/93, Lei 9.849, 26/10/99. 288

Fonte: MTB/CAGED/RAIS

37 Demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT.
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Mas para não exagerar na discussão, em supervalorizar as mudanças, a

preocupação de Harvey (1993) é válida, quando se reporta ao “agudo perigo de se exagerar a

significação das tendências de aumento da flexibilidade e da mobilidade geográfica,

deixando-os cegos para a força que os sistemas fordistas de produção implantados ainda têm”.

A acumulação flexível não implicou na homogeneização dos padrões de

desenvolvimento, que continuam desiguais, afetando diferenciadamente setores e regiões

geográficas, desempregando e ao mesmo tempo criando novas profissões, ou requerendo

maior qualificação, mas tendo por contrapartida baixos salários.  Afinal, em todo mundo

haveria uma combinação de processos produtivos, articulando o fordismo com processos

flexíveis, artesanais e tradicionais. Embora o alerta maior seja para não se deixar cair na

armadilha ideológica e política de dar excessiva importância à flexibilização (enquanto

técnica de produção), desconsiderando as relações de trabalho e as mudanças que afetariam a

maioria dos trabalhadores.

4.4. Mudanças nas relações sociais e nos sistemas de contratos

A crise do trabalho é real, porém o desemprego não é produzido essencialmente

pela atualização tecnológica ou organizacional das empresas que teriam adotado a

organização flexível, como quer fazer crer algumas das pesquisas e das opiniões. Na verdade,

há um movimento de dentro dos setores capitalistas para os modos de produção subsidiários,

através de mudanças nas relações sociais e nos sistemas de contratos. Mas há também

dificuldade de sair do desemprego, para inserir-se no que se dizia ser o setor informal, que

está mais seletivo e concorrido.

Conforme o SINE/IDT, em Fortaleza, entre 1997 e 2003, o desemprego total

aumentou, sob a influência marcante do desemprego aberto, que foi mantido pelas baixas na

construção civil. Enquanto em 1997, o desemprego total era de 11,6%, o desemprego aberto

na construção civil chegava a 13,2%. No ano de 2003, a situação ainda era mais grave, o

desemprego total estava em 17,2%, quase na mesma proporção que atingira na construção

civil (17,5%). A taxa de ocupação informal nesses anos declinou, de 53,6% para 51,6% dos

ocupados, mostrando que se o desemprego aumentava o setor informal não se expandia na

mesma medida, sugerindo a situação mais demorada do desemprego (IPECE, 2004).
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Em Meneleu Neto (1996, p.76), observa-se uma crítica ao fetichismo da

acumulação flexível, ao reconsiderar a explicação sobre o desemprego. Conforme o

economista, há uma perspectiva neoliberal de colocá-lo como “um fenômeno ‘natural’ do

atual processo de reestruturação capitalista”. Uma explicação redundante e até uma

“obviedade conceitual”, que ao invés de esclarecer, esconde o contexto atual da contraditória

tendência do desemprego massivo no mundo. As idéias e políticas neoliberais explicam tudo,

partindo do suposto de que “a sociedade está submetida às forças cegas do mercado” e, no

caso do desemprego, seria resultado dos “condicionantes tecnológicos, tidos como inevitáveis

e dotados de uma objetividade pura e natural” (grifos do original). Não passa de uma

tentativa velada de recuperar o controle do capital sobre o trabalho. Seria uma espécie de

recolonização do campo da materialidade do chão de fábrica.

O capitalismo ao encontrar o obstáculo de poderosos sindicatos operários contra

suas pretensões de intensificar o trabalho e rebaixar a parte do trabalho pago, procura retirá-lo

da fábrica para admiti-lo por fora, mudando ou quebrando as relações contratuais. Portanto, os

espaços onde não há trabalho organizado, com fragilidade dos sindicatos, constituem

vantagens para reestruturação do poder do capital.

Desse modo, a luta de classes passa a depender cada vez mais das condições do

ambiente político e ideológico. Quando as correlações de forças sociais e políticas são

favoráveis aos trabalhadores (para aumentar o valor da força de trabalho e melhorar as

condições de trabalho) a estratégia capitalista é do desemprego, reconduzindo o foco da luta

para garantia do emprego, desmobilizando o poder obtido durante a acumulação fordista

(MENELEU NETO, 1996, p.95).

As políticas neoliberais criaram uma atmosfera social favorável, formada mais de

expectativas de perigo, ameaça e instabilidade, do que de possibilidades, mediante o

desemprego em massa e em diferentes lugares do mundo. Propaga-se um discurso legitimador

de que não haveria saída para a globalização, liberação, ou a privatização, enfim, para os

ditames do mercado.

Criavam-se as condições político-institucionais para que as empresas retomassem

o controle sobre trabalho (em ritmo, valor e demais relações). O instrumento utilizado foi a

desregulamentação do trabalho, que implicou na precarização crescente das relações entre

capital e trabalho. Ainda segundo Meneleu Neto (1996, p.80), criou-se um contexto onde “as

leis objetivas do capital são postas e repostas no interior de um cenário de luta, que é

constituído em função da luta de classes e não de uma lei natural” (grifos do original), como
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quer fazer crer. A alternativa política não é inocente, mas se dirige fundamentalmente para os

objetivos da acumulação.

O desemprego no Brasil é produzido para ajustar salários, que embora sejam

determinados por leis objetivas sofrem influência da luta de classe, dos conflitos entre

trabalho e capital. Os salários reais são reduzidos mediante a política econômica de controle

da inflação e de expansão do exército industrial de reserva.

Mais do que isso, o fortalecimento da organização da classe trabalhadora e o
acirramento da luta de classes no país transformou o desemprego num instrumento
poderoso nas mãos da política econômica. Com o fortalecimento dos sindicatos e a
intensificação da luta de classes, o capital não tem chance de assegurar um
acréscimo na taxa de mais-valia, comparável ao conseguido sob a ditadura militar;
em conseqüência, a expansão do exército industrial de reserva se tornou atualmente
um instrumento deliberado de política econômica em benefício da reestruturação
capitalista (MENELEU NETO, 1996, p.102).

Entre 1985 e 1995, houve uma elevação dos salários da população trabalhadora

formal da RMF38 nas faixas de rendimento acima de cinco salários mínimos, pois havia

15,29% dos trabalhadores em 1985 e passaram para 23,08%, em 1995, quando o desemprego

não era tão alto e o setor informal tinha capacidade de absorção das reservas desempregadas.

Contudo, no ano de 2003, com o desemprego aumentando, sobretudo em Fortaleza, houve

novamente uma queda salarial, pois essa mesma faixa de rendimento declinou para 15,20%,

retomando aos patamares da remuneração do início do período.

O trabalho precário sob a condição de informalidade é, portanto, um fenômeno

vinculado ao desemprego, muitas vezes produzido através dele. O trabalhador aceita (é

forçado aceitar) a informalidade das relações de trabalho, ocultando a real dimensão do

desemprego com seu problema social desastroso para as famílias e para a sociedade em geral.

Em particular, sobre o trabalho informal, Lima e Oliveira (2003, p. 19 e 21)

ressaltam o tipo de relação em tempo parcial, de caráter eventual, ou mesmo na forma

autônoma, muitas vezes sem contrato, ou seja, quando muito um contrato informal, baseado

na confiança ou no costume, desvinculado de obrigações sociais, enfraquecendo ainda mais a

sociedade de direitos abstratos (pois ainda não se concretizaram). Desse modo, a

informalidade “deixou de ser considerada como própria dos países subdesenvolvidos ou de

enclaves de imigrantes no primeiro mundo como [para se tornar] sinônimo de subemprego,

38 Dados do Ministério do Trabalho em 1985, 1995 e 2003 nos municípios selecionados da RMF para fins desta
pesquisa.
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desemprego disfarçado, precário, ilegal”. Esse tipo de informalidade diferencia-se da existente

durante o período fordista, pois as relações com o sistema capitalista, externas à produção, ao

nível do comércio e dos serviços, hoje acontecem diretamente com a indústria.

A experiência de cooperativas no Nordeste, como exemplo de subcontratação para

as grandes empresas, segundo a avaliação de Lima, revelou-se uma variante de exploração e

de informalidade. Vendida com a ideologia de cooperação para os trabalhadores, como uma

forma diferente de direitos, logo se descobriu que esses direitos ficavam sob responsabilidade

individual dos trabalhadores, de pagamento como autônomos. Contrariando suas expectativas,

que eram de trabalho assalariado regulamentado e de direitos garantidos pelo empregador,

como parte do ideário dos trabalhadores para uma situação desejável, pois

Mesmo sem assalariamento anterior, é interessante observar a interiorização, por
parte desses trabalhadores, do contrato de trabalho como possibilidade de acesso a
direitos sociais, o alcance de uma cidadania vinculada ao trabalho regular, formal.
Por mais ilusório que seja o acesso a esses direitos, se pensarmos concretamente na
situação dos trabalhadores assalariados e nos direitos que lhes são garantidos
efetivamente pelo Estado, saberemos muito bem o que significa uma ‘carteira
assinada’ para o trabalhador e sua família (LIMA; OLIVEIRA, 2003, p.26).

No Estado do Ceará, houve um incremento do número de cooperativas, apesar de

algumas sofrerem mudanças e até paralisações. Em 2000, eram 452 cooperativas em todo

território cearense, com 37% localizadas na RMF (municípios selecionados). Em 2002, o total

cresce para 479 e a proporção das sediadas na RMF permanece a mesma. Isto porque houve o

fechamento de 14 cooperativas e o surgimento de 26. As cooperativas se concentram nas

atividades de trabalho (44,6%), saúde (18,6%) e transportes (11,9%), mas ao todo, são doze

tipos de atividades, uma diversificação que vem aumentando, pois a de turismo e lazer e a de

transporte são as últimas novidades (Tabela 9).

Tal mecanismo de reestruturação “potencializa enormemente a exploração da

mais-valia”, além da forma de pagamento retomar aos primórdios do capitalismo, na

modalidade “salário por peças”, com o mesmo uso que teve no passado, quando “serviu de

alavanca para o prolongamento do tempo de trabalho e rebaixamento dos salários”

(TEIXEIRA, 1996, p. 70).

É por todos esses fatos que Martins (1994, p.30) afirma ser possível compreender

como, justamente nos setores mais avançados e modernos da sociedade brasileira, se

“recriam, ou mesmo criam, relações sociais arcaicas ou atrasadas, como a peonagem, a

escravidão por dívida, nos anos recentes”.
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Embora, com a tendência homogeneizante introduzida pela modernidade e pelo

modernismo, com seus modelos e instituições repressoras, algumas relações conflitam com o

atraso e se tornam particulares, resistindo até se transformarem numa relação diferente. Essa é

a tese de Lefebvre em seu Manifesto Diferencialista (1972). Os sujeitos, ao serem

expropriados, se colocam na passividade, mas alguns desobedecem, rejeitam os modelos,

considerando-os estranhos à sua cultura, valores e objetivos. Tal postura dividiria a população

em dois tipos, conforme Lefebvre (1972, p.102): aqueles que se acomodam por “ou bem

vegetar, asfixiar-se, apodrecer, morrer de uma morte lenta e miserável”, além dos que

resolvem “ou bem responder e protestar, abrir-se para afirmar-se, confirmando suas

diferenças”.

Quando Lefebvre (op.cit.p. 65-66) ressalta que a classe dominante tem por

objetivo menor o crescimento da produção e maior a reprodução das relações sociais, ele está

querendo revelar o que está por trás, implícita ou explicitamente, que é a vontade do poder,

que se coloca acima do desejo da renda e do lucro, embora estes persistam, conforme se pode

apreender de sua afirmação seguinte:

A noção de classe dominante adquire toda sua força: se trata de dominação e não
somente de exploração. Tudo sucede como se o lucro e a mais-valia, sem perder
sua importância (todo o contrário), deixaram de ser fim e se converteram em meios,
a serviço de uma vontade que se concentra nos centros de decisão [...].

O sistema de contrato possibilitou que a riqueza produzida pelo trabalho se

convertesse em mercadorias e a mais-valia em dinheiro, para que então se distribuísse entre as

classes. Esse sistema tinha um papel regulador fundamental, tal como a legislação trabalhista

no Brasil. Entretanto, a luta de classe permitiu ganhos não desejáveis que permanecessem por

muito tempo e como esse sistema formaliza e fixa as relações sociais, reduzindo-as à

abstração, então haveria que se modificar o sistema já que não poderiam modificar os ganhos.

Portanto, se a acumulação capitalista precisou do contrato do trabalho para a reprodução das

relações sociais, hoje ela o revoga para resgatar antigas relações, sem contrato e sem direito

formalizado.

A nova informalidade, tal como a tradicional, continua sendo geradora de

desigualdade, pois se fundamenta na dominação da classe e na propriedade privada dos meios

de produção, contratos que permanecem sem alteração. Afinal, o sistema capitalista continua

dominante e capturou o Estado para desenvolver ideologia favorável que controla a sociedade
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e a faz aceitar que os direitos de propriedade privada continuem vigentes quando os do

trabalho aos poucos vão ruindo, é o que se pode apreender da afirmação de Martins:

A sociedade respalda esta forma de organizar a produção e lhes dá, legitimados pela
propriedade privada, o poder de decidir sobre os excedentes produzidos. Os
capitalistas destinarão a mais-valia sempre à acumulação, pois esse movimento de
reinvestir o lucro implica em obtenção de maiores lucros no futuro, e
conseqüentemente, maior acumulação (MARTINS, 1988, p.106).

Nos países ou regiões de capitalismo tardio, esse sistema que corria paralelo, de

conteúdo mais concreto e real, pois se fundamenta no costume e na prática social, foi

modificado para permitir que os contratos se dissolvam. As relações de trabalho no mercado

informal, nas parcerias da agricultura familiar, no arrendamento da terra, por exemplo, foram

ampliadas com as novas cooperativas, a sub-contratação de serviços e etc. Todas tendo em

comum o interesse concreto de obtenção da renda (para o trabalhador) e do lucro (para o

capitalista), fundamentadas na propriedade, sobretudo na manutenção da dominação.

Foi uma estratégia que se desenvolveu para elevar a taxa de lucro, rebaixando

ainda mais o nível de reprodução da força de trabalho, utilizando-se não apenas da pouca

organização dos trabalhadores informais ou de relações não-capitalistas, mas da

desregulamentação do trabalho formal. Portanto, é importante se verificar até que ponto os

modos de produção não-capitalistas se associam, se articulam e até competem com o modo

capitalista dominante, permitindo a reprodução dos trabalhadores e a ampliação da

acumulação capitalista.
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Tabela 9.  Cooperativas, por classes, segundo os municípios selecionados da RMF, 2000 e 2002

4.5. Reserva capitalista do trabalho e uso não-capitalista

A reserva capitalista do trabalho esteve diretamente relacionada ao uso não-

capitalista dos trabalhadores na fase de circulação das mercadorias, que hoje se estende

também para a produção. Essa é uma estratégia de superação da crise capitalista das regiões

desenvolvidas atuando fortemente sobre as regiões não-capitalistas.

O processo mudou considerando que o valor de troca das mercadorias interessa ao

capitalista, mas, igualmente ao trabalhador, na medida em que o salário é remunerado após a

realização da mais-valia, deixando de ser considerado como um custo na produção, sendo

resultado da realização capitalista, segundo Oliveira (2003a). Assim, a acumulação ampliada

passou a requerer um espaço de realização da mais-valia bem maior do que na produção,

elevada pela produtividade. Apesar das atividades terciárias serem consideradas improdutivas

por não gerarem mais-valia, elas tornaram-se fundamentais para a acumulação:
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Para que esta mais-valia possa voltar aos bolsos do capitalista é necessário que ele
venda a mercadoria que tem a mais-valia nela plasmada. [...] Na sociedade
capitalista desenvolvida, encontramos uma série de ‘profissões’ voltadas á venda
das mercadorias. Tais atividades não produzem mais-valia, mas são fundamentais
para que o capital se reproduza. Se a mercadoria não for vendida, o burguês entra
em crise: tem a mercadoria, mas não consegue converte-la em dinheiro, ou, no dizer
de Marx, não consegue ‘realizar’ a mais-valia (LESSA, 2005, p. 25).

A venda de serviços, ainda que não produza um novo conteúdo material da riqueza,
possibilita que se explore o trabalho abstrato. Ao abrir uma escola privada, o
capitalista pode explorar a força de trabalho de um professor, ter lucro, ficar mais
rico, sem produzir sequer um grão de um novo conteúdo material de riqueza
(LESSA, 2005, p. 29).

Quanto maior o nível das forças produtivas e a abrangência do mercado tanto

maior é população trabalhadora contratada direta ou indiretamente para a realização do valor,

e menor será a proporção utilizada na produção do valor. São mudanças estruturais e setoriais,

oriundas, sobretudo das economias avançadas, para as quais a circulação assume maiores

dimensões e requer tempo hábil no retorno do capital em forma dinheiro, realizando o circuito

completo D-M-D’. Assim, haverá mais trabalhadores com relações não-capitalistas,

auxiliando a realização capitalista além de incorporar-se à produção propriamente dita.

O capitalista não tem interesse direto no valor de uso das mercadorias, ou nas

necessidades das pessoas, exceto quando os usos apresentem valores de troca e acumulação:

O capital não trata valor de uso (o qual corresponde diretamente a necessidade) e
valor de troca como estando separados, mas de um modo que subordina
radicalmente o primeiro ao último. O que significa que uma mercadoria pode variar
de um extremo a outro, isto é, desde ter seu valor de uso realizado, num extremo da
escala, até jamais ser usada, no outro extremo, sem por isso deixar de ter, para o
capital, a sua utilidade expansionista e reprodutiva. [...] essa tendência decrescente
do valor de uso das mercadorias, ao reduzir a sua vida útil e desse modo agilizar o
ciclo reprodutivo, tem se constituído num dos principais mecanismos pelo qual o
capital vem atingindo seu incomensurável crescimento ao longo da história
(ANTUNES, 2002, p. 17).

O fato de o mercado assumir centralidade na produção capitalista e não-capitalista

não implica, contudo, em se aceitar o mito ou o fetiche da mercadoria, onde tudo passa a ser

mercadoria e a ser consumido. Algumas pessoas podem se satisfazer com menor consumo e

outras podem produzir para sua subsistência, embora se admita que “ninguém sobrevive

unicamente de seu próprio trabalho”. A partir de Martins (1988, p.60-61), constata-se

diferenças e semelhanças entre o que produz para o próprio uso pessoal e que produz uma

mercadoria. Em ambos os casos há uma necessidade social de valor de uso, mesmo na

mercadoria que participa da divisão do trabalho, social e territorial.  Aquele produzido para

consumo próprio possui valor de uso por proporcionar subsistência ao trabalhador e sua

família, mas não deixa de ter valor de troca, quando o excedente é comercializado para
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garantir o consumo de outras mercadorias. No mercado capitalista é a mais-valia, e o valor de

troca o mais importante, entretanto é preciso que também exista um valor de uso dessas

mercadorias para que se efetive a troca.

Desde Luxemburg se discute sobre a dependência do capitalismo em relação aos

outros modos e atividades não-capitalistas, como meio para a acumulação ampliada e a

dominação. Concluía-se que, “em meio exclusivamente capitalista a acumulação torna-se

completamente impraticável”. Portanto, a tendência de expansão sócio-espacial e de

dominação econômica e política se dão concretamente sobre os grupos da população, regiões,

territórios e países não-capitalistas, ao ponto de extinguir o artesanato, de eliminar a classe

agrícola, de proletarizar as classes médias, dentre outras formas especificas de expropriação.

Tudo como política imperialista de expansão de mercado e de mobilidade do capital e do

trabalho. Há uma contradição intrínseca e, ao mesmo tempo, uma autodestruição nesse

processo:

A existência e o desenvolvimento do capitalismo só foram possíveis, desde o início,
graças a uma expansão constante em novos domínios de produção, ou em novos
paises. Essa expansão conduz, no entanto, a uma colisão de interesses entre o
capital e as formas pré-capitalistas de sociedade, por força da referida tendência
universal do capital. Daí resultam a violência, a guerra, as revoluções. Em resumo:
o capitalismo alimenta-se, do princípio ao fim, apenas de catástrofes
(LUXEMBURG, 1988, p. 177).

Apesar de tudo, o modo de produção capitalista é dominante e, atingiu os mais

diferentes lugares do mundo, sobretudo após a crise histórica do socialismo de Estado.  “Não

há mais hoje qualquer canto da Terra que não esteja sob o domínio do capital, que se encontra

mundializado na sua reprodução ampliada e na sua gestão por parte de poucos grupos

monopolistas que interagem nas finanças, nas comunicações e na produção e apropriação

privada de ciência e tecnologia, de informação e símbolos (DEL ROIO, 2005, p.5)”.

Singer (2004) não tem dúvida que nos vários continentes inclusive na Europa, o

desenvolvimento capitalista tornou-se majoritário e dominante, mas ressalta que outros tipos

de desenvolvimento correm paralelo, tal como o solidário. A economia capitalista não

eliminou totalmente os modos de produção não-capitalistas (a pequena produção de

mercadorias, a economia social e solidária e a economia estatal), ao contrário, surgiram outras

relações de produção no seio da formação socioeconômica dominada pelo capitalismo.

Essa totalidade histórica pode ser vista como o modo de produção capitalista

enquanto relação dominante entre indivíduos e grupos, durante a produção e demais

condições materiais de existência, tais como na circulação, na troca e consumo dos bens
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materiais. Assim como permanecerem atividades e relações não-capitalistas, remanescentes

de modos de produção em decadência, pode-se constatar o surgimento de novas relações não-

capitalistas, tais como as verificadas por Singer, na economia solidária. Contudo, ainda não se

pode dizer, pelo menos ao nível desta pesquisa, que um novo modo de produção está

emergindo. Afinal, cada modo de produção requer uma estrutura para prover suas

necessidades materiais, segundo o estágio de desenvolvimento das forças produtivas, das

infra-estruturas e da política e ideologia dominante. Em termos práticos, refere-se ao

mecanismo social com o qual o excedente social é gerado, controlado e apropriado. É um

sistema tal que possui “uma lógica e traços próprios, imanentes à sua reprodução e ao padrão

dinâmico de sua evolução histórica (GAIGER, 2005, p. 2)”.

Cada país possui uma formação social que consiste na “articulação dos modos de

produção sob a dominância de um deles, dominância cimentada pelo poder político de uma

aliança de classes que dispõe de um aparelho de Estado e que assegura sua hegemonia

(ideológica) sobre o conjunto da formação social (LIPIETZ, 1987, p. 39)”.

Essas combinações representam relações ao nível de três instâncias (econômica,

político-jurídica e ideológica), determinadas pelas relações de produção. São essas

combinações que caracterizam os modos de produção (capitalista, pequena produção

mercantil, produção doméstica, feudalismo, etc.). Cada modo possui uma forma de existência

assegurada pela contribuição que dá na reprodução do modo dominante. Mesmo a produção

capitalista requer essas condições de existência concreta, considerando a presença de outras

relações de produção, enquanto reserva não-capitalista de mão-de-obra, de mercado, ou de

espaço. As dinâmicas e lógicas de relações de produção não-capitalistas atendem aos

interesses capitalistas, submetidas ao modo de produção dominante, formando um conjunto

coerente. Em termos concretos, o que parecia antagônico em termos de lógicas independentes

entre a economia industrial e a fundiária, por exemplo, será parte de um todo, de uma

unidade. O arcaico articulando-se ao moderno. Mas isto não implica que, na medida em que

seja necessária, a acumulação capitalista dominante possa dissolver ou integrar parcial ou

totalmente relações não-capitalistas na totalidade social (LIPIETZ, 1987, p. 22-23).

Martins (1988, p.86-87), examinando a consolidação do modo de produção

capitalista, no Brasil, constata que o contexto é formado por parâmetros capitalistas de

organização da produção, relacionada ao movimento global do capital. O sistema funciona

como uma unidade produtiva de finalidade única que é a reprodução e a ampliação do capital.
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Cada um dos vários modos de produção possui suas especificidades concretas,

porém diferentes do modo capitalista. Portanto, antes de explicitar os remanescentes de tais

particularidades é preciso ter uma maior precisão sobre o modo de produção capitalista. A

primeira característica é da separação dos produtores de seus meios de produção, que passa

para as mãos da classe capitalista. O trabalhador dispõe apenas de sua força de trabalho e a

vende mediante salário. Por sua vez, o trabalho não é produto individual, mas social, pois

representa a soma de todos os trabalhos privados, realizados independentemente. O trabalho é

colocado em cada unidade produtiva e o produto é realizado somente mediante relações

mercantis (LIPIETZ, 1987, p. 27).

O modo de produção é aquele no qual a sociedade organiza a produção, a

distribuição e o consumo dos bens materiais necessários à sua subsistência. O que vai remeter

para a forma adotada como relações sociais de produção, segundo as forças produtivas

disponíveis (GAIGER, 2005).

Nesse caso, difere do modo de produção simples, que consiste em cada

trabalhador ser proprietário dos meios de produção, e colocá-los em movimento,

individualmente, produzindo em pequenas unidades de produção, em geral, familiares, e

negociar seu excedente no mercado capitalista, apesar de não atender totalmente a sua lógica e

domínio. Para Marx (1988), o modo material de produção resulta da relação sociedade e

natureza para atender as necessidades humanas, através das condições materiais de existência

social. As matérias-primas, as capacidades físicas e intelectuais requeridas e os procedimentos

operacionais dependem das diversas combinações desses elementos, ou da forma com que a

sociedade se apropria da natureza. Para produzir bens relativamente iguais, pode-se utilizar

uma mesma base técnica, a exemplo do que se faz de forma artesanal e na indústria de

confecções.

Apontando quatro características econômicas básicas, Gaiger (2005) define o

modo de produção capitalista como: uma produção que visa essencialmente o mercado; é

fundamental a separação entre os proprietários dos meios de produção e os da força de

trabalho; bem como, essa força de trabalho deve ser vendida sob a forma de mercadoria e

paga mediante salário; a mais-valia é o motor da produção, entretanto, ela somente se realiza

pela circulação e consumo das mercadorias, o que permite a formação do lucro e a ampliação

do capital.

O capitalismo, portanto, é, antes de tudo, uma “relação social entre indivíduos

desigualmente posicionados”. Mas essa relação de classe não é apenas biunívoca. De certo
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modo, há uma ilusão de que os assalariados, os capitalistas e os proprietários fundiários estão

livremente reunidos enquanto donos dos fatores de produção para obter o produto e o

excedente social (GAIGER, 2005).

A proliferação de empreendimentos populares sob a forma de livre associação, no

trabalho cooperativo ou na autogestão, é uma realidade de mais de uma década e observada

em muitos países. São iniciativas econômicas que surgem como uma opção para a população

de baixa renda, fortemente atingida pelo desemprego e pelos novos tipos de pobreza. À

principio como uma reação ao desemprego, essas atividades emergem como mecanismo

permanente de trabalho e renda, cujo desempenho surpreende e abre novas perspectivas de

sobrevivência.

No Brasil, além de Martins, Oliveira (2003b) analisou a inserção capitalista

industrial na sociedade brasileira no período entre 1930-1964, atualizando-a para o contexto

recente, confirmando o que havia verificado na relação entre o que se convencionou chamar

setor atrasado e moderno. Ele ressalta as leis trabalhistas e a formação do exército industrial

de reserva, no conjunto de medidas, como economia política para instaurar o modo de

produção capitalista. Como principal vantagem destaca a capacidade que essa legislação tem

de padronizar salários, independente das diferenças de qualificação ou de especialização,

rebaixando os salários ao nível de subsistência alimentar, desconsiderando as demais

necessidades e os aumentos de produtividade do trabalho. Quanto à formação de um exército

de reserva, a partir da população que se destinava às cidades, ele observa como uma

estratégia não apenas “adequada”, mas “pertinente” e “necessária” ao modo de acumulação

que se iniciava.  Além dos aspectos relativos à exploração, ressalta a eliminação da influência

da concorrência sobre o custo do trabalho:

Em outras palavras, se o salário fosse determinado por qualquer espécie de
"mercado livre", na acepção da teoria da concorrência perfeita, é provável que ele
subisse para algumas categorias operárias especializadas; a regulamentação das leis
do trabalho operou a reconversão a um denominador comum de todas as
categorias, com o que, antes de prejudicar a acumulação, beneficiou-a
(OLIVEIRA, 2003b, p.38-39).

Aos poucos essa regulamentação trabalhista é dissolvida, como se teve

oportunidade de analisar anteriormente, mas ainda permanece forte no ideário dos

trabalhadores e, tal como no passado, sendo funcional ao capitalismo e a política clientelística

de dominação.

Mas a política regulou outros fatores não menos substanciais para a acumulação,

tais como a concessão de subsídios à produção, a fixação de preços e a alocação diferenciada
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de recursos públicos entre os capitalistas, sempre presente nas diversas fases de

reestruturação capitalista. Em particular, a agricultura foi manipulada para obter dois papéis

qualitativamente superiores: exportar para atender as necessidades de bens de capital e bens

intermediários no mercado mundial; e, produzir a um preço apenas de custo e atender o

consumo básico das massas urbanas e da indústria (alimentação e matérias-primas),

garantindo a acumulação urbano-industrial. “Em torno desse ponto girará a estabilidade

social do sistema e de sua realização dependerá a viabilidade do processo de acumulação pela

empresa capitalista industrial, fundada numa ampla expansão do exército industrial de reserva

(OLIVEIRA, 2003b, p.42)”.

A expropriação da pequena produção agrícola para fins de acumulação primitiva

teve suas especificidades na formação social brasileira.  Conforme Oliveira, não houve uma

expropriação da propriedade, afinal os pequenos produtores não eram proprietários da terra,

produziam pagando sua renda. Portanto, o que teria sido expropriado era justamente o

excedente que se retirava dessa posse transitória da terra. Na mesma linha de raciocínio de

Luxemburg e Harvey, o economista verifica que a acumulação primitiva não teria ocorrido

apenas na formação do capitalismo, mas durante sua expansão geográfica para a periferia, de

onde conclui que “a acumulação primitiva é estrutural e não apenas genética”. A

expropriação do excedente é um processo que se inicia desde a ocupação e o preparo da terra

para a agricultura de “subsistência”; pois, ao mesmo tempo, está preparando as lavouras

permanentes e as pastagens, produção do dono da terra. Isto significa que, parte do capital

fixo ou do 'trabalho morto’ é transferida para a acumulação, que se realiza com preços baixos

por conta desse mecanismo de expropriação (OLIVEIRA, 2003b, p.43).

Relativamente, os preços agrícolas ficam abaixo dos industriais, pois a relação de

produção possibilita esse mecanismo interno de rebaixamento de preços agrícolas, que por

sua vez reproduz a força de trabalho urbano com salários ao nível apenas da subsistência e

amplia a acumulação urbano-industrial. É um mecanismo que simultaneamente cria o

proletariado industrial e prepara “a formação de um proletariado rural que serve às culturas

comerciais de mercado interno e externo (OLIVEIRA, 2003b, p. 46)”.

Essa relação de produção na agricultura sendo considerada atrasada é bastante

funcional à acumulação. O atrasado contribuindo para formar um EIR e ao mesmo tempo

reproduzir a força de trabalho. Em termos de produtividade, a agricultura e a indústria

estavam bem distantes, mas isto não representava uma dualidade e sim uma integração

dialética. Na medida em que “a agricultura, nesse modelo, cumpre um papel vital para as
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virtualidades de expansão do sistema: seja fornecendo os contingentes de força de trabalho,

seja fornecendo os alimentos no esquema já descrito, ela tem uma contribuição importante na

compatibilização do processo de acumulação global da economia”.

Demonstrado esse primeiro nível da relação setor atrasado e moderno, o

economista vai recolocar a questão no espaço urbano, ao explicitar a formação de uma

economia de subsistência urbana (OLIVEIRA, 2003b, p.55). Nesse momento, as

necessidades de expansão industrial, sem acumulação capitalista prévia para financiar os

serviços, impõem o uso extensivo de mão-de-obra, repetindo nas cidades aquele tipo de

crescimento com baixíssimos níveis de capitalização, e elevados níveis de mão-de-obra,

aproveitando a abundância deste fator, definindo como crescimento horizontal. Antigas

formas de produção artesanal são retomadas, para amparar um dos ramos mais modernos da

indústria (bens de consumo duráveis), que foram as oficinas de manutenção de equipamentos

elétrico-eletrônicos e de veículos.

Assim nasce um terciário já com aparência de ‘inchado’.  Uma visão amplamente

questionada pelo pesquisador, que explica ser apenas uma aparência. Na verdade, tratava-se

de mais um mecanismo da acumulação no território brasileiro. Os serviços estavam sendo

explorados à base quase que exclusiva da força de trabalho remunerada a baixíssimos

salários, dentro do que se convencionou chamar de economia informal, transferindo parte do

valor para as atividades capitalistas. Como exemplo ressalta a “estranha simbiose” do

comércio ambulante com a moderna agricultura de frutas, dentre vários produtos

agroindustriais ou industriais vendidos nos cruzamentos, ruas, avenidas e centros das grandes

cidades brasileiras.  Questiona ainda a relação entre o incremento do número de veículos

particulares e os serviços manuais de lavagem de automóveis, de pequenas oficinas de

manutenção de veículos e etc. Interroga sobre a explicação desse mecanismo, se estaria

somente nas necessidades de reprodução do EIR:

Esses tipos de serviços, longe de serem excrescência e apenas depósito do ‘exército
industrial de reserva’ são adequados para o processo da acumulação global e da
expansão capitalista e, por seu lado, reforçam a tendência à concentração da renda
(OLIVEIRA, 2003b, p.57).

Há exploração do EIR mesmo quando os trabalhadores criam alternativas de

ocupação para retirar o próprio sustento ou da família, seja nas atividades de produção

doméstica, nos serviços pessoais, nos trabalhos autônomos prestados diretamente ao

consumidor ou as empresas. Seria “uma forma disfarçada de exploração que reforça a
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acumulação”. Tais serviços necessitariam de uma infra-estrutura de um capital fixo, mas por

serem feitos dentro dos domicílios essa redução nos custos é repassada para os preços que

permanecem reproduzindo a força de trabalho a salários extremamente baixos. Um

mecanismo que barateia os serviços prestados a indústria. Essa força produtiva e esse capital

primitivo não estão disponíveis na maioria das cidades brasileiras, ou seja, o capitalismo

aproveita-se de uma base da acumulação não-capitalista.

Vários são os exemplos que podem ser dados, em termos de serviços que

continuam sendo feito como modo de produção familiar ou doméstico, pois não apresentam

preços com margens de lucros, tais como: a lavagem de roupas em casa, em contraponto a

lavagem industrial; o motorista particular substituindo o sistema de transportes coletivos de

qualidade. Assim, vive-se um paradoxo, a classe média brasileira tem um padrão de qualidade

de vida invejável mesmo aos países desenvolvidos:

Comparado com um americano médio, um brasileiro da classe média, com
rendimentos monetários equivalentes, desfruta de um padrão de vida real mais alto,
incluindo-se neste todo tipo de serviços pessoais no nível da família, basicamente
sustentado na exploração da mão-de-obra, sobretudo feminina (OLIVEIRA, 2003b,
p.58).

A especificidade brasileira está em introduzir “relações novas no arcaico e

reproduzindo relações arcaicas no novo”. Contudo, isso não é interesse da acumulação apenas

a nível nacional, favorece também a acumulação global (OLIVEIRA, 2003b, p.60). O

capitalismo aproveita-se dessas estratégias aparentemente de reprodução do trabalho para

reproduzir-se não apenas circunstancialmente, mas garantindo as bases futuras mediante o

mecanismo de dominação:

A implantação das novas relações de produção no setor estratégico da economia
tende [...] a perpetuar as relações não-capitalistas na agricultura e a criar um padrão
não-capitalístico de relações de produção, como forma e meio de sustentação e
alimentação do crescimento dos setores estratégicos nitidamente capitalistas, que
são a longo prazo a garantia das estruturas de dominação e reprodução do sistema
(OLIVEIRA, 2003b, 69).

A relação dessas atividades não-capitalistas com a produção dominante é de

auxiliar, representa uma reserva capitalista em termos da mão-de-obra e de mercado potencial

para novas produções capitalistas, sobretudo a produção doméstica, que Lipietz (1987, p. 36)

nem chega a definir como modo de produção, chama de quase-modo. Esse tipo de produção
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servindo de reserva, inclusive, para a pequena produção mercantil, ao liberar mão-de-obra

familiar.

A produção doméstica depende essencialmente da produção capitalista que lhe

fornece os meios de produção, que são os alimentos, os tecidos, os materiais de construção

para a casa própria. Mas nem por isso deixa de auxiliar o capitalismo, na medida em que se

responsabiliza pela reprodução da força de trabalho. De certo modo, dispõe de autonomia para

decidir e controlar sua produção. O capitalismo segue a tendência de avançar sobre essa

produção doméstica na medida em que passa a existir mercado. Portanto, a unidade doméstica

se transformará de produtora-consumidora em apenas consumidora da produção capitalista,

exceto na produção da moradia. Como auxiliar do modo de produção capitalista, a produção

de moradias depende do lugar econômico que ocupa no mercado, para permanecer como

produção doméstica ou desaparecer via acumulação por espoliação. Nesta segunda condição,

“as conseqüências, econômica, política e ideológica, são desastrosas, de onde um retrocesso e

a busca constante de um equilíbrio político-econômico (LIPIETZ, 1987, p. 38)”.

Com a saída da força de trabalho do modo de produção doméstica, mesmo

parcialmente, e pelo trabalho assalariado temporário, ou totalmente, com a imigração das

famílias para a cidade, verifica-se proletarização. Embora isto não aconteça de modo

homogêneo nos espaços. No caso sergipano, por exemplo, Antonello (2001, p. 253) identifica

uma metamorfose incompleta do trabalho que se proletariza e gera desemprego permanente

ou temporário, com a mobilidade permanente entre áreas produtoras e os lugares de origem

dos trabalhadores.

Mas a tendência a desarticular totalmente o modo de produção doméstica já está

mudando. Alguns ramos da indústria organizam sua produção para parte dela ser realizada em

domicílio, diferenciando-se do modo de produção doméstico anterior, que era auxiliar do

capitalismo via reprodução, agora atuando indiretamente na produção.

Espacialmente, o domicílio que era unidade produtiva da reprodução do trabalho

e consumidora de produtos capitalistas assume também, a função de unidade produtiva do

capitalismo. O excedente da produção doméstica é transferido para o capitalista, ao

oportunizar a residência como investimentos fixos e se evadir das obrigações trabalhistas. O

pagamento da força de trabalho não é considerado, pois a unidade doméstica funcionando

como produtora receberá por peças e não por horas de trabalho. Os trabalhadores deixam de

vender sua força de trabalho e tornam-se “proprietários” dos meios de produção, da unidade
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de produção-o domicílio- que não será considerada na distribuição dos resultados em favor

deste proprietário, mas para efeito de ampliar a acumulação.

As mudanças transcendem a habitação e se estendem para todo o habitar. Por

exemplo, considerando a estrutura espacial de uma comunidade, a configuração clássica perde

a estrutura formada por “habitações exíguas em torno de um centro comercial, de um grupo

escolar e de uma estação de transportes coletivos” (LIPIETZ, 1987, p. 38).  Algumas

residências se tornarão pequenos galpões, aproveitando toda área coberta disponível inclusive

as áreas avarandadas de circulação. A rede de relações com a indústria contratante vai ampliar

a ligação com espaços habitacionais com funções de reprodução da força de trabalho. No

apoio à pequena produção mercantil, o domicílio rural isolado ou em pequena vila, ou ainda

no entorno das grandes cidades assume as funções de reprodução da força de trabalho, de

unidade produtiva e de armazenagem para posterior distribuição.

Especificamente quanto ao trabalhador camponês, Martins (2003b, p.60) ressalta

algumas características que vão perpassar para os trabalhadores urbanos autônomos, por

conta-própria ou até domiciliares. Não há um vínculo contratual com o capital ou com o

capitalista, sua força de trabalho não é vendida, trata-se de um trabalho independente. Mas de

certo modo, há um vínculo de dominação, quando, na produção ou no serviço decidido e

controlado pelo capitalista, surge um tipo de vínculo baseado na coação física e moral ou na

ameaça da dignidade. Mesmo os resultados de seu trabalho são parcialmente aproveitados

pelo produtor, pois este ainda não dispõe de todos os instrumentos de produção, sobretudo a

terra sobre a qual paga renda. Além disso, depende da base técnica capitalista, que hoje é paga

até para copiar. Influenciado pelo mercado, suas determinações não estão imediatamente

presentes no processo de trabalho.

Assim, a liberdade que era fundamental para o camponês, de ser dono de sua

vontade, de suas decisões sobre o que produzir, como e para quem vender, também aparece

nesses outros trabalhadores urbanos não-capitalistas. Embora ainda se situe a um “meio do

caminho entre a dependência pessoal e a igualdade” (MARTINS, 2003b, p.64).

O camponês e o produtor doméstico não trabalham sozinhos, mas com a família.

Não é patrão ainda quando, eventualmente, pague um trabalho assalariado, pois não compra

diretamente força de trabalho nem paga salário sistematicamente. Conta com o trabalho da

vizinhança para certas etapas da produção, sob a forma do mutirão, ou mesmo pelo trabalho

assalariado temporário, modificando as relações de trabalho. Ao mesmo tempo é dependente

do trabalho familiar (socialmente) e independente (economicamente).
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Esse meio termo de relações de igualdade e de subordinação que, de certo modo,

caracterizavam as relações não-capitalistas, hoje se confundem com o mesmo processo no

modo capitalista. Daí, Oliveira (2003b, p.136) observar que “os conceitos formal e informal já

não têm a mesma força explicativa”. Em termos absolutos, o trabalho não-capitalista faz uma

reposição de produto ou de serviço, correspondente ao valor do salário, assim, o capital usa o

trabalhador somente quando lhe aprouver, pois ele está sendo reproduzido e reservado pela

economia não-capitalista.

A enorme reserva criada pela própria industrialização, como ‘informal’, vai ser

remodelada nessa fase da acumulação flexível, embora bem poucos espaços fordistas sejam

desfeitos drasticamente. Nessa transição, sobretudo na periferia, perduram formas múltiplas e

combinadas, nem todas as tendências se completam, onde a mais-valia é obtida com pouca ou

“nenhuma resistência, sem nenhuma das porosidades que entravavam a completa exploração”

(OLIVEIRA, 2003b, p. 142).

O espaço será estruturado pelo modo de produção dominante, mas ao mesmo

tempo será remodelado pelas necessidades de articulação com outras relações de produção e

demais atividades não-capitalistas. Essa reestruturação combinada entre usos e reservas da

força de trabalho introduzirá diferenciações regionais e explicará as desigualdades sócio-

geográficas.

Tal como HARVEY (2004b, p. 40) havia concluído, “a acumulação do capital

sempre foi uma questão profundamente geográfica”. Uma espacialidade construída não

apenas de expansão capitalista geográfica, mas de reorganização espacial entre não-

capitalistas e capitalistas, a partir do sistema econômico-político dominante. Essas

diferenciações estão sendo revalorizadas tanto pelos capitalistas quanto pelos militantes que

orientam uma economia do trabalho, às vezes considerada como um processo novo ainda que

no interior do capitalismo. Seria uma “nova forma social de produção, cuja tendência é

abrigar-se, contraditoriamente, sob o modo de produção capitalista” (GAIGER, 2005, p.1).

A mobilidade do trabalho, portanto, não apenas entre os diferentes modos de

produção, entre as diferentes relações de produção, sobretudo uma mobilidade geográfica que,

mais do que um deslocamento espacial, compreende todas essas determinações sociais,

econômicas e políticas. Os trabalhadores colocados à disposição do capital estão à frente de

atividades não-capitalistas para reproduzir sua força de trabalho e a da população ativa.

Participam da exploração e da acumulação capitalista tanto quanto o trabalho diretamente
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ativo, nem que para isso signifique constante e até freqüente mobilidade geográfica, entre

regiões e países e no interior das grandes metrópoles, com seu espaço metropolitano regional.

O exército de reserva de trabalhadores está sendo constituído, na atualidade,

mediante a mobilidade de capital e do trabalho, através de mudanças contratuais e

institucionais, que implicam em desemprego, proletarização e precarização do trabalho.

Entretanto, torna-se necessária uma discussão aprofundada para conhecer os detalhes da

mobilidade entre regiões e no espaço metropolitano, para que se saiba melhor sobre como a

população trabalhadora imigrante ou descendente dela se insere e se movimenta nos espaços

periféricos metropolitanos, participando ativamente de sua produção.



5. Mobilidade Populacional

“A mobilidade da força de trabalho é uma característica do trabalhador submetido

ao capital e por essa razão ao modo de produção capitalista”. Essa é a tese principal de

Gaudemar (1977, p.192), que examina a mobilidade dessa mercadoria, força de trabalho,

desde o momento em que é produzida ao decorrer de sua reprodução, ou seja, no uso

produtivo e na circulação dessa mercadoria, além das demais. A mobilidade da força de

trabalho é colocada como uma condição necessária à gênese do capitalismo e durante todo seu

desenvolvimento. Assim, Gaudemar conclui que a mobilidade aumenta na razão direta do

desenvolvimento de um país, que pode ser extensiva a região e ao lugar.

Quando a força de trabalho39 começou a ser utilizada para os objetivos

capitalistas, foi necessária mobilidade para deslocar trabalhadores de outros modos de

produção para o capitalismo e para deslocar-se dos espaços rurais em direção aos urbanos. A

utilização da força de trabalho pelo capitalismo continuou sendo instrumento da ampliação

capitalista, aumentando a mobilidade a cada período de reestruturação ou de revolução

tecnológica de acordo com determinadas condições específicas de trabalho (de organização e

controle). Tal processo requer que o trabalhador se submeta a diferentes jornadas, turnos,

diversos ramos industriais ou setores da economia (agricultura, indústria e serviços) e em

múltiplas atividades, conforme o interesse capitalista. A mobilidade exigida na circulação da

força de trabalho também é diversificada, pois atinge diferentes lugares, países e regiões

(GAUDEMAR, 1977, p. 192-194).

A partir de Luxemburg (1988), observou-se que a mobilidade do trabalho está

relacionada ao processo de expropriação de terras, que, por sua vez, não se coloca apenas

como uma estratégia da acumulação primitiva. Ela continua presente na acumulação

ampliada, sobretudo, nos momentos de crise de rebaixamento da taxa de lucro. Constatou que

o modo de produção capitalista nas sociedades mais desenvolvidas depende dos demais

modos de produção com suas relações não-capitalistas. Enfim, dos espaços não-capitalistas,

39 A força de trabalho é uma categoria marxista definida como “o conjunto de faculdades psíquicas, físicas e
intelectuais que existem no corpo de um homem, na sua personalidade viva, e que ele tem de por em movimento
para produzir coisas úteis. Mercadoria que tem a virtude específica de transformar o dinheiro em capital”
(GAUDEMAR, 1977, p.188).
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que estariam como reserva para ampliar essa acumulação, reestruturando a produção e o

mercado.

Há, portanto, o fato de os trabalhadores em atividades não-capitalistas

contribuirem diretamente com a acumulação capitalista ou ao possibilitar a reprodução da

força de trabalho ativa e em reserva. Nesses casos, o modo de produção capitalista exige

mobilidade do trabalho para articular-se com as demais relações de produção e para combinar

população ativa e exército industrial de reserva.

Constata-se hoje o avanço do capitalismo sobre os espaços não-capitalistas pelo

surgimento de três espécies de mobilidade do trabalho: entre os modos de produção; no

espaço (êxodo rural, migração urbana e urbano-metropolitana, migração entre países e

continentes); e, na permanente mobilidade entre a situação ativa ou em reserva, com as

situações de desemprego e de retorno ao trabalho assalariado.

Gaudemar (1977, p.400) criticou a perspectiva determinística de que o modo de

produção capitalista possui uma tendência à mobilidade perfeita. Mesmo quando o objetivo

capitalista é eliminar a tendência de queda na taxa de lucro, há sempre uma contra-

mobilidade. Essa leitura da mobilidade perfeita estaria sendo feita apenas pela perspectiva do

capital, desconsiderando a liberdade política e de ação dos trabalhadores. Há, portanto, a

resistência do trabalho em vários níveis (institucional, cultural, natural), contrapondo-se à

mobilidade perfeita esperada pelo capital, que afinal reduzia os homens a condição de objetos

econômicos. Embora em determinadas situações, os trabalhadores possam ser imobilizados,

quer dizer não reagir à exploração capitalista.

Na mobilidade perfeita, admite-se que as pessoas sempre se movimentem no

espaço para atingir a mobilidade social. Tal simplificação positiva é própria da versão

neoclássica, onde o trabalho está para atender todas as exigências de movimento do capital,

satisfazendo ao capital e ao trabalhador. Isto significaria que, onde houvesse uma necessidade

de trabalhadores, estes prontamente se deslocariam para atender as necessidades do capital. E

mais, todos os trabalhadores deslocados seriam empregados.

Considerando que a mobilidade é imperfeita, Gaudemar observa uma relação

inversa entre mobilidade e luta dos trabalhadores: a mobilidade aumentaria quanto maior a

submissão do trabalho ao capital, e o inverso, decresceria pela resistência dos trabalhadores.

Concluia ainda, que “a emancipação dos trabalhadores passa pela reivindicação coletiva do

direito à imobilidade ou ainda do direito à automobilidade” (op.cit., p.401).
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Essa mesma resistência ou nível de conscientização do trabalhador vai também se

contrapor à mobilidade do capital, pois “quanto mais o operário é indiferente ao conteúdo

particular de seu trabalho, mais é fluida e intensa a migração do capital de um ramo para outro

(GAUDEMAR, 1977, p.191)”.

Se o deslocamento e a mobilidade se complementavam, atingindo o equilíbrio de

mercado, tal como na visão clássica, igualando a oferta e demanda de trabalho, então nada

mais sensato do que encontrar uma equivalência entre os termos: mobilidade e movimento

(op. cit., p. 394).

É bem verdade que a mobilidade do trabalho, segundo Gaudemar (1977), se dá

por fatores temporais ou espaciais, ou seja, ela pode implicar, embora nem sempre, em

movimento ou deslocamento espacial. Entretanto, ele considera uma análise ingênua a que vê

em toda mobilidade um movimento espacial, pois seria uma acepção apenas intuitiva, que

“por uma extensão da noção de espaço, ela parece poder englobar, além dos deslocamentos

geográficos (migrações), os seus homólogos setoriais ou profissionais (op.cit. p.16)”.

Nem todo movimento produz acumulação capitalista, logo não é mobilidade do

trabalho. A valorização capitalista40 é obtida pela intensificação da produção e do comércio,

nos constantes acréscimos da produtividade do trabalho, ou ainda, quando a força de trabalho

se dirige para os espaços de polarização capitalista. Há que se considerar a estratégia de

expansão capitalista e de avanço das relações capitalistas sobre os territórios não-capitalistas.

Por exemplo, os trabalhadores temporários ao retornarem à sua cidade de origem

nem sempre encontram trabalho, portanto, há um movimento espacial, mas não uma

mobilidade do trabalho, pois não houve valorização capitalista. No sentido contrário, quando

novas necessidades do capital requerem o deslocamento de migrantes temporários, aí, sim,

ocorre uma mobilidade do trabalho com deslocamento espacial. Afinal, esse tipo de relação

40 Para explicitar o assunto da valorização, introduz-se outras categorias marxistas além das anteriormente
colocadas. Isto porque a valorização está associada ao que se concebe como trabalho moderno com suas “duas
propriedades: é criador de valor de uso e de valor. Este último é o que interessa ao capitalista porque só o
trabalho, na sua abstração, isto é, qualquer uso de força humana de trabalho na produção industrial capitalista, o
trabalho abstrato, cria valor, e especialmente um valor excedente, mais-valia. É desse valor excedente que se
apropria o capitalista e é esse valor que possibilita a acumulação do capital. O objetivo das relações sociais de
produção no capitalismo é justamente reproduzir essa valorização, e é isso que domina as relações sociais: um
mecanismo de reprodução e acumulação de capital. Possivelmente poder-se-ia criar valor sem que esse fosse
valor de troca, senão simplesmente valor no sentido da medição do trabalho social. A questão, contudo, é que, no
capitalismo, o valor que se cria é valor de troca e interessa ao capitalista, com certeza, porque daí obtém o lucro
que acumula, assim como interessa ao trabalhador porque daí consegue o salário que paga a sua FT
(COSTILLA, 2003, p. 53)”.
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(temporária e de alta jornada de trabalho) permite uma dupla exploração da força de trabalho

(sem direitos trabalhistas garantidos e salários bem aquém do mercado), valorizando ainda

mais o capital.

A migração permanente, por sua vez, significa que outros membros da família

possam reunir-se aos primeiros, através da rede de relações, entre amigos, parentes e

conterrâneos. Até determinado ponto, esse mecanismo atende às expectativas dos capitalistas

de manter uma reserva flutuante e estagnada, para rebaixar salários e controlar trabalhadores.

Nesse caso, existe apoio institucional e político.  Entretanto, quando os trabalhadores locais

estão sendo dispensados do seu trabalho, ou seja, sendo desempregados e saindo da ativa para

a reserva, a imigração de trabalhadores vai provocar conflitos. Haverá uma forte intervenção

política em sentido contrário ao da situação anterior, controlando a migração.

Nesses territórios de recepção dos imigrantes a mobilidade vai continuar, entre

espaços de moradia, ou de condições de trabalho, e de infra-estrutura urbana e social. Seria

uma mobilidade mais cotidiana, ligada ao dia-dia do trabalho, ou das constantes mudanças de

residência entre bairros e municípios. Mas é possível também que a população fique limitada

a determinadas áreas [os guetos] e atividades, com pouca mobilidade e até imobilizando os

trabalhadores.

As metrópoles brasileiras estão repletas de casos sobre essa territorialidade dos

imigrantes pobres. Por exemplo, os imigrantes nordestinos, segundo Martins (2003), habitam

as periferias das periferias metropolitanas. São lugares sem infra-estrutura, sem condições de

habitação, mas viáveis à sobrevivência, como uma alternativa ao aluguel, uma solução

popular para o déficit habitacional. Na Região Metropolitana de Fortaleza, Silva (2005b,

p.103) também identifica na “expansão das fronteiras urbanas” um conflito e um confronto

pela habitação, uma carência ampliada e insatisfeita pelos constantes fluxos migratórios. Os

lugares mais inapropriados para habitar estão sendo ocupados: as encostas de morros, de

dunas e margens de rios e lagoas, dentre outros.

Contudo, essas não são estratégias isoladas desses trabalhadores desempregados,

nem de ocupados em atividades temporárias ou de imigrantes. Interessa aos produtores

capitalistas e fundiários do espaço urbano que essa população trabalhadora, mas que não pode

pagar pela renda da terra (majorada pela valorização e especulação imobiliária), produza essa

espacialidade. Tal território constitui-se uma reserva capitalista, articulada ao processo de

valorização do espaço geral, onde aos poucos são colocados investimentos públicos e

privados até que se torne uma boa oportunidade ao lucro capitalista e/ou a renda da terra.
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Além disso, a controvertida ação estatal sobre a periferia metropolitana, vista no

estudo de caso de Pecém, sugere, tal como outros pesquisadores observaram nas demais

metrópoles brasileiras, que a periferia não é reduto imediato dos imigrantes, afinal esse espaço

também passa por novos usos e valorização, ocupado por habitantes de classes médias e altas.

A precariedade e o déficit habitacional modelam as formas de habitar em

domicílios improvisados, pulverizados em quase toda a metrópole, sendo mais visíveis nas

áreas de ocupação incipiente e nos locais ditos de riscos. Concentração e fragmentação

caracterizam essas áreas ocupadas por populações pobres que chegam por primeiro, gerando

uma acumulação primitiva para capitalistas e rentistas. Apropriam-se de áreas públicas

insalubres que vão sendo transformadas pela habitação, mediante sucessivas trocas entre

famílias deficitárias de habitação, transformando usos e paisagem, hierarquizando e

diferenciando o espaço.

Alguns desses territórios sendo considerados precários são reestruturados para

permitirem maior mobilidade, recebendo investimentos em transportes, tornando as vias

largas e rápidas, os meios de comunicação ágeis, sendo dotados de infra-estruturas

econômicas, urbanas e sociais, satisfazendo as necessidades do capital e, indiretamente,

beneficiando o trabalhador. São espaços que dão origem aos territórios do turismo, ou do

espetáculo, como na reflexão de Debord (2003). A urbanização desses espaços turísticos é

homogeneizada, modificando a paisagem para atrair visitante. Os habitantes e os imigrantes

estrangeiros com maior poder aquisitivo residem nesses lugares, pois a valorização urbana é

muito alta e especulativa. Um padrão que não condiz com a maior parte da realidade

metropolitana, mas que corresponde à imagem criada pelo marketing promocional do lugar.

Há, portanto, uma complexidade de situações positivas e negativas que envolvem

a mobilidade ou criam barreiras para ela, dentro da perspectiva de valorização capitalista. A

superpopulação relativa adota mobilidade específica para atender a condição de uso

capitalista, não apenas em quantidade, mas também em qualidade, estabelecendo uma relação

entre mobilidade e reserva do trabalho.

5.1. Mobilidade e reserva do trabalho

A relação entre mobilidade do trabalho e exército de reserva industrial está às

vezes clara e outras implícitas. A face mais visível identificada por Marx (1988) revelava-se

sob duas situações específicas: quando se criava a reserva latente, proveniente da acumulação
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primitiva; e, durante a formação da reserva flutuante, constituída pelo desemprego

tecnológico e mediante ajustes de intensificação e produtivização do trabalho. Assim, a

porção flutuante estaria associada à mobilidade do trabalho na dimensão temporal e a latente

vinculada à migração rural-urbana, ou seja, a uma parte da dimensão espacial da mobilidade

do trabalho. A população estagnada, como maior componente do EIR, aparentemente, teria

menor mobilidade, pois estando à disposição do capital, poucas vezes viria a ser utilizada por

ele, salvo indiretamente, através de outros modos de produção ou de relações não-capitalistas.

A respeito da formação de reserva latente, como observado anteriormente, Rosa

Luxemburg (1988) e, posteriormente, seus seguidores Gaudemar (1977) e Harvey (2004),

dentre outros, concluiriam que a proletarização do trabalho é uma constante no

desenvolvimento capitalista, crescendo de importância social, econômica e política devido às

necessidades do contexto de crise. Os espaços e as classes não-capitalistas forneceriam,

regularmente, uma reserva da força de trabalho que conteria a qualidade de mobilidade para

atender a produção capitalista. Hoje, tal excedente seria formado pela proletarização contínua

nas cidades e nos campos, em conseqüência da destruição da economia camponesa e do

pequeno artesanato, pela desarticulação de serviços autônomos ou por conta-própria, além do

desaparecimento das atividades domésticas, dentre outras atividades não-capitalistas,

explicando as formas de migração mais atuais, entre os espaços urbanos e entre os

metropolitanos.

Contraditoriamente, é essencial que essas atividades não-capitalistas permaneçam

em reserva para o avanço do capitalismo sobre territórios, mercados e relações. O capitalismo

as controla para obter sua reprodução e dominação. Parte da reprodução do trabalho é retirada

dessas atividades não-capitalistas, tornando-se funcional a reprodução capitalista. Na medida

em que os camponeses e os trabalhadores urbanos são proletarizados e mantidos em

atividades e relações não-capitalistas precárias, então, proletarização e precarização41 são

faces da mesma moeda, bem como, observa-se uma relação intrínseca entre reserva latente e

estagnada.

41 Aquilo que Silva e outros (2006, p. 88) constatam sobre os trabalhadores volantes no campo, serve para situar
o trabalho precário como o que “resulta da emergência de processos econômicos e políticos envolvidos em
contradições de classe, expressando parte das relações estabelecidas entre trabalho social e a propriedade
fundiária na sociedade brasileira [...]. O trabalho volante é circunstancialmente eficiente, em termos de produção
de valores excedentes, para a preservação das relações de dominação sócio-política da agricultura modernizada e
de sua expressão maior, qual seja o chamado agronegócio”.
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O que deu início à formação da sociedade capitalista, sob a forma de acumulação

primitiva, atualmente permite seu desenvolvimento contínuo (mediante espoliação ou

reajustes temporais e espaciais, econômicos, políticos e sociais) com todas as conseqüências

daí derivadas. A liberdade que possui a força de trabalho, de como mercadoria, procurar o

capital para seu uso, é a mesma condição de sua sujeição ao capital (proprietário dos meios de

produção). Portanto, haveria também uma contradição nessa suposta liberdade do trabalho:

O trabalhador dispõe livremente de sua força de trabalho, mas tem absoluta
necessidade de a vender [...]. A mobilidade da força de trabalho é assim
introduzida, em primeiro lugar, como a condição de exercício de sua ‘liberdade’ de
se deixar sujeitar ao capital, de se tornar a mercadoria cujo consumo criará o valor e
assim produzirá o capital. [...] No seu aspecto positivo, a ‘liberdade’ conduz a
possibilidade do trabalhador escolher o seu trabalho e o local onde exercê-lo; no
seu aspecto negativo, ela conduz às exigências do capital e ao seu poder de despedir
em qualquer altura um trabalhador, ou de transformar o seu trabalho como as
condições em que ele o exerce. Em ambos os casos, a força de trabalho deve ser
móvel, isto é, capaz de manter os locais preparados pelo capital, quer sido
escolhidos quer tenham sido impostos; móvel quer dizer apta para as deslocações e
modificações do seu emprego como o capital o é de onde investe, desde que lucro
extraído seja satisfatório (GAUDEMAR, 1977, p. 190).

Na passagem do trabalho individual ao coletivo, a força de trabalho é vendida ao

capitalista, mas o trabalhador perde autonomia e fica a serviço do capital. Assim, a força de

trabalho conquista liberdade apenas para imediatamente entregá-la para o uso do capital.

Contudo, nem todos se submetem, há um processo histórico de resistência e de luta. No

sentido de desenvolvimento da atividade e da relação capitalista, a exploração se modifica,

inova ou retoma formas pretéritas de relações sociais e espaciais, mas sempre dominando o

espaço.

Há um processo constante de destruição e desagregação dos modos de produção

não-capitalistas, gerando um excedente de força de trabalho correspondente a essa forma da

mobilidade do trabalho (espacial) que favorece a valorização capitalista:

Se a expansão geográfica possibilita o acesso às reservas latentes de mão-de-obra,
isso pode, de fato, ser útil para mitigar as crises de desvalorização. Isso significa
alguma forma de acumulação primitiva no exterior (por meio da penetração das
relações capitalistas de propriedade, das formas monetárias, da imposição de
controles estatais e legais etc.). Os excedentes da mão-de-obra assim criados
formam um campo de ação para o capital superacumulado. A forma exata
alcançada do processo laboral e das relações sociais pode variar muito, de acordo
com as condições iniciais e os tipos de luta de classes postos em movimento
(HARVEY, 2005, p.120).

A porção flutuante supostamente tem maior mobilidade hoje, pois as mudanças na

produção industrial, para o padrão flexível implicariam em mobilidade enquanto adaptação do

trabalhador às reestruturações capitalistas, diante do enfrentamento das crises. Isto significa

que os trabalhadores seriam forçados à migração, na aceitação de uma jornada de trabalho
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maior, ao trabalho por turnos, por tarefas múltiplas, dentre outras, incluindo a desqualificação

e o desaparecimento de tarefas ou de tipo de ocupações, tais como as de datilógrafo,

atendimento em caixa bancário para saques e retirada de saldos, etc.

Em Del Roio (2005, p.5), constata-se a dimensão desse EIR, que é alimentado pela

mobilidade do trabalho no movimento de ampliação capitalista, e que leva a uma situação

insustentável, que Marx definira como sendo o lumpém-proletariado e a quebra da ordem

capitalista, pois haveria uma:

crescente dissociação do trabalho vivo42, produzindo uma crescente massa de
marginalizados do processo produtivo e a servilização daqueles que permanecem
ligados à produção, em relação à empresa capitalista, que estabelece novas
hierarquias nas relações de trabalho. A grande maioria da força de trabalho deverá
reduzir-se ao trabalho temporário pouco qualificado ou a desocupação pura e
simples, num processo de proletarização e marginalização de uma magnitude nunca
antes vista. O salário passa a ser sempre mais uma questão individual e os direitos
sociais dos trabalhadores pouco a pouco se esvanecem, perdendo significado. Com
isso, ocorre um estímulo à criminalidade generalizada e um tendencial colapso da
ordem jurídica do próprio capital.

Portanto, a formação da reserva flutuante também está associada ao desemprego

tecnológico e ao desemprego institucional. O primeiro, caracterizando-se pelo uso de

tecnologia mais avançada e flexível, combinando os padrões fordista e flexível. O

desemprego institucional sendo aquele oriundo da desregulamentação dos contratos, que

permitiria a sub-contratação ou o retorno de relações precárias, parciais ou temporárias entre

trabalhadores e capitalistas, que adotam formas de organização flexível43. Daí porque o tempo

de desemprego aumentou e a porção do mercado de trabalho tida como informal se avolumou

e se diversificou qualitativamente.

O desemprego tornou-se insuportável para os trabalhadores que demoram mais

tempo em obter outra ocupação e, portanto, permanecem mais tempo fora do mercado.

Reproduz-se a sistemática empresarial conhecida na construção civil, qual seja de realizar

42 Aqui cabe uma explicação de Oliveira (2003, p. 89) que é bastante pertinente para se compreender o que se
chama de trabalho vivo e trabalho morto, além de luta de classes. Oliveira coloca o capital enquanto “uma
relação social, um metabolismo social de dominação abstrata”, entre o “trabalho acumulado (trabalho ‘morto’);
e o trabalho, por sua vez, constitutivo da acumulação de capital (trabalho ‘vivo’)”. Aquilo que Marx definira
como o ser (trabalho morto) e o vir-a-ser (trabalho vivo) que “se completam coercitivamente” nessa relação.
Pode-se também perceber uma relação dialética “entre trabalho existente no espaço e trabalho que toma
existência no tempo, ambos compondo um todo orgânico necessário à produção do valor (e da mais-valia)”. A
luta de classes consiste no conflito e na contradição dessa relação entre os que desejam “transformar o vir-a-ser
no ser” (capitalistas) e o interesse dos trabalhadores de “produzir o vir-a-ser como garantia de recompra da sua
mercadoria”, a força de trabalho.
43Ressalta-se a organização flexível como alternativa à organização rígida do padrão fordista, nos termos de
Silva e outros (2006, p.82-83), onde observam que “a intensificação da exploração e a flexibilização das relações
de trabalho-mediante o emprego de contratações temporárias, terceirizações e sub-contratações-, como
alternativa para a rigidez organizacional do padrão de produção anterior, vem confrontando os trabalhadores com
novas situações de trabalho, produzindo novas formas de sofrimento, até então insuspeitos”.
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rotatividade, dispensando pessoal de níveis salariais mais altos para ocupar outros de

remuneração mais baixa. As desregulamentações e o nível organizacional e reivindicativo

baixo dos trabalhadores permitem essa prática abusiva. Há casos onde o trabalhador sente

dificuldade de (re) inserção e o desemprego torna-se de longa duração; em geral acontece

quando a atividade que o trabalhador sabia fazer, por experiência ou qualificação, desaparece,

surgindo outra de maior qualificação, cujo emprego está sendo oferecido com salários

relativamente mais baixos.

5.1.1. Precarização das ocupações metropolitanas

Observando o assunto em termos da Região Metropolitana de Fortaleza não se

dispõe de indicadores oficiais que permitam examinar tais dimensões do mercado de trabalho,

para além do que já foi criticado nos capítulos anteriores. Assim, foi necessário desenvolver

um estudo de caso, envolvendo 801 famílias, entre residentes em Fortaleza (317) e em seis

municípios metropolitanos periféricos (484), para se chegar a um conhecimento mais próximo

dessa realidade tão complexa e contraditória.

Havia dois supostos empíricos que sinalizavam para as áreas ditas de risco, as

análises que apontavam a presença massiva de imigrantes, seguidas das áreas de invasão,

como, por exemplo, Martins (2003) e Silva (2005b). Além disso, tinha-se informação44 dos

constantes movimentos de famílias retiradas dessas áreas de risco e atendidas por programas

governamentais. Parte das famílias beneficiadas não permanecia ali, se desfazia dessa

propriedade com todas as condições de uso, dentro da sua condição de classe, de

trabalhadores em ocupações precárias, para retornarem a situações igualmente insalubres tal

como anterior à política governamental. Tal contraditório é motivo de controvérsia entre

políticos, pesquisadores e no seio da própria população, conforme se terá ocasião para discutir

a seguir, neste capítulo.

Assim, tomando essas áreas como suposto de maior mobilidade e de dificuldade

de inserção na metrópole, partiu-se da informação de atividade do chefe de família45 para

44 Como economista da Fundação Instituto de Planejamento do Estado do Ceará (IPLANCE) teve-se
oportunidade de acompanhar as ações de governo referente a programas estaduais financiados com recursos do
Banco Mundial, entre os anos de 1992 a 1996, cujo propósito era retirar as populações dessas áreas de risco, ou
insalubres, em geral invadidas pela população e atendê-las com ação de moradia feita na forma de mutirão.
45 Considerou-se chefe da família o principal mantenedor das despesas domésticas, classificado pelo parente
maior de idade que foi entrevistado na pesquisa, que não necessariamente é o homem do casal, nem o pai da
família.
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examinar essas questões do trabalho e da renda familiar.  Constatou-se que a ocupação ainda é

a base de sustentação da família, abrangendo 71,8% do total dos casos metropolitanos. São

famílias com residência em lugares os mais inóspitos (áreas tidas como de risco) ou em

espaços de invasão em áreas públicas, e, raramente, em áreas privadas, mas que proporcionam

uma inserção no mundo do trabalho, por mais precária que seja a ocupação (Tabela 10).

O índice de aposentadorias e de pensionistas é, relativamente, maior na periferia

metropolitana do que na metrópole 14,3% e 4,7% dos chefes de família são aposentados,

respectivamente. Isto, porque as dificuldades de (re) inserção dessa população inativa e idosa

mostram-se diferenciada entre a periferia e a metrópole, dado que a grande cidade oferece

mais oportunidades.

Tabela 10. Situação de Atividade dos chefes de famílias das Favelas de Fortaleza e de Municípios selecionados
da RMF, 2006.

Quanto aos desempregados, constatou-se um alto índice dos que se encontram

absolutamente sem esperança de encontrar emprego, portanto, sem qualquer fonte de renda

individual. Mas há também quem submeta-se ao subemprego, considerando a elevada

presença de biscateiros. Em Fortaleza a proporção é maior (18,0%) do que nos municípios

periféricos (14,3%). Aqui, sobressaindo uma das contradições metropolitanas que

caracterizam a realidade brasileira, ou seja, a metrópole como o lugar das oportunidades e de

escassez.

Outras informações sobre as atividades dos chefes de família vão revelar mais

detalhes de uma realidade considerada crítica. O desemprego é maior do que expressa sua

taxa, sendo mascarado pela sub-ocupação, que permite o nível ainda menor de sobrevivência

das famílias.

O trabalho por conta-própria é mais freqüente na metrópole (54,8%) e diversifica

oportunidades para a iniciativa do trabalhador, já na periferia destaca-se a situação de

empregado (58,4%). Quanto à renda, as diferenças se invertem, encontram-se uma situação

ligeiramente melhor, se é que se pode dizer assim, na periferia, indicando diferenças entre

Situação de atividade RMF Fortaleza Municípios
Abs. % Abs. % Abs. %

Ocupação 575 71,8 241 76,0 334 69,0
Aposentadoria 84 10,5 15 4,7 69 14,3
Pensionista 16 2,0 4 1,3 12 2,5
Desempregado 126 15,7 57 18,0 69 14,3
Total 801 100,0 317 100,0 484 100,0
Fonte: Pesquisa direta, 2006
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esses grupos da população residentes em áreas supostamente homogêneas.  Mais de meio a

um salário mínimo é a situação mais freqüente (36,3% em Fortaleza e 44,0% nos municípios).

Os que recebiam entre um a dois salários chegavam a quase um quarto das famílias dos

municípios e pouco mais de 10% de Fortaleza, na faixa seguinte novamente há um ligeiro

favorecimento à periferia (Tabelas 11 e 12).

Tabela 11. Posição na ocupação dos chefes de famílias das Favelas de Fortaleza e de Municípios
selecionados da RMF, 2006.

Posição na ocupação RMF Fortaleza Municípios
Abs. % Abs. % Abs. %

Empregado 276 48,0 81 33,6 195 58,4
Trabalhador doméstico 43 7,5 18 7,5 25 7,5
Conta-própria 246 42,8 132 54,8 114 34,1
Empregador 4 0,7 4 1,7 0 0,0
Não remunerado 2 0,3 2 0,8 0 0,0
Produz para consumo - - - - - -
Produz para uso - - - - - -
Sem informação 4 0,7 4 1,7 0 0,0
Total 575 100,0 241 100,0 334 100,0
Fonte: Pesquisa direta, 2006

Tabela 12. Renda familiar mensal, segundo faixas de salários mínimos das Favelas de Fortaleza e de
Municípios selecionados da RMF, 2006.

Renda familiar mensal RMF Fortaleza Municípios
Abs. % Abs. % Abs. %

Até 1/2 salário mínimo 155 19,4 50 15,8 105 21,7
Mais de 1/2 a 1 SM 328 40,9 115 36,3 213 44,0
Mais de 1 a 2 SM 162 20,2 38 12,0 124 25,6
Mais de 2 SM 44 5,5 8 2,5 36 7,4
Sem informação 112 14,0 106 33,4 6 1,2

Total 801 100,0 317 100,0 484 100,0
Fonte: Pesquisa direta, 2006

Nesses casos, não apareceu ninguém se declarando como trabalhador para o

próprio consumo ou para o próprio uso. Contudo, na ocasião da pesquisa, verificou-se alguns

trabalhadores pescando e, ao serem indagados sobre os destinos de seu produto, informavam

que era para consumo da família. Igualmente, uma ou outra casa estava sendo construída ou

reformada em mutirão de amigos e parentes. Em ambas as situações, indicando o trabalho

para consumo e para uso da família. Inclusive, é questionável que um nível de desemprego

alto e uso expressivo de trabalho temporário não impliquem nesses tipos de atividade. A falta

de informação talvez seja decorrente da concepção de trabalho dessa população, como aquela

que produz renda, portanto, não contabilizam, não mencionam as demais atividades. Algumas

donas de casa afirmavam, inclusive, que não faziam nada, apenas cuidavam da casa, bem no
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sentido capitalista de que trabalho doméstico não é produtivo, ocultando sua importância para

reprodução da força de trabalho assalariada e demais.

Mas, retomando a questão do desemprego nos municípios periféricos, teve-se

oportunidade46 de constatar detalhes esclarecedores. Subdividiam-se entre os que ainda

estavam procurando emprego e os que desistiram dele, além dos que faziam biscates

eventuais. O desemprego em relação ao total dos ocupados revelou-se com maiores

proporções em Eusébio (33,3%) e em Caucaia (26,4%), sendo bem menor em São Gonçalo do

Amarante e em Pacajus, que se posicionaram em torno de 12%. Mesmo entre Eusébio e

Caucaia há diferenças marcantes. No Eusébio, se constata uma alta tendência dos

trabalhadores desempregados sem tomar nenhuma atitude de buscar alternativa inversa ao

desemprego (27,8%). Em Caucaia, prevalece a expectativa de encontrar emprego (18,9%)

(Tabela 13).

Tabela 13. Chefes de família segundo tempo de desemprego por períodos de tempo e desempregados ou nos
biscate das Favelas e bairros de Municípios selecionados da RMF, 2006.

Quando se volta para a realidade municipal, as razões dessa situação adversa são

mais bem compreendidas, observando, por exemplo, seus desenvolvimentos tão desiguais que

parecem opostos. Eusébio é uma cidade bastante diminuta, de pouquíssimas atividades

comerciais e de serviços, apesar de localizar algumas indústrias, elas estão dispersas em seu

território ou ao longo da Br- 116, afastadas das áreas urbanas. Caucaia, ao contrário, é um

município grande com muitas atividades urbanas e rurais, que situa várias indústrias e pólos

turísticos, além de ser uma importante área de veraneio da população cearense.

46 A pesquisa realizada em Fortaleza foi anterior a dos municípios e como seus resultados indicavam alto
desemprego, então, modificou-se o questionário para permitir mais informação sobre o assunto.
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A condição de biscateiro é outra dimensão da realidade que certamente minimiza

essa situação dolorosa do desemprego. Vê-se que o desemprego em Caucaia poderia ser bem

maior se não fossem os biscates (30,2%). Na maioria das vezes, o trabalho temporário

disfarça o desemprego e revela a precariedade da ocupação.  Somando os trabalhadores

desempregados com os biscateiros as proporções tornam-se alarmantes: Aquiraz, Eusébio e

Caucaia chegam quase aos 60%; em Horizonte e Pacajus em torno de 45%; e em São Gonçalo

do Amarante a 40% (Tabela 14).

O desemprego (ou subemprego) torna-se mais grave à medida em que aumenta o

tempo em que o trabalhador permanece fazendo biscate ou esperando uma oportunidade.

Alguns chefes de família entrevistados sentiram dificuldades em revelar o tempo de

desemprego, não lembravam, alguns chegaram a depor que nunca haviam tido emprego, com

essa relação patrão e empregado. Em outros casos, não se obteve a informação porque o

entrevistado, mesmo sendo maior de idade e da família, não sabia informar. Entre as respostas

dadas, tanto há os que saíram recentemente do emprego, quanto os que já estão com mais de

cinco anos. Essas situações mais prolongadas agravam-se em Caucaia e Aquiraz, além de

Pacajus, o que corrobora com a maior influência do biscate ou do próprio desemprego.

Alguns chefes de família sentiram-se constrangidos e chegaram a se emocionar ao

falar dessa situação de desemprego, que, no seu modo de ver, emergia quase de forma

permanente, difícil até de encontrar um “bico”, fazendo-o depender de outras pessoas da

família ou deixando de atender as necessidades mais urgentes de seus filhos menores. Via-se

nas respostas evasivas e nas lacunas um sentimento de tristeza e ao mesmo tempo de falta de

esperança. Por outro lado, a grande maioria sabe do problema que enfrenta, mas sem

desespero se conforma e procura alternativas de obter renda e sustento, nem que algumas

vezes não sejam tão lícitas, tal como na exploração do trabalho de seus filhos menores, ou na

venda de objetos sem informação de sua procedência, podendo até ter origem em furto ou

roubo.

As formas variadas com que estes trabalhadores combinam o trabalho do chefe de

família com outras rendas são também reveladoras da precariedade dessas ocupações. Alguns

detalhes dessa questão são interessantes e merecem observação.  O programa federal bolsa

família tem sido a segunda mais importante renda das famílias. Naquelas localidades onde o

desemprego ou o trabalho temporário se agravam, essa assistência cresce de expressão como

sãos os casos verificados em Eusébio (34,6%), Aquiraz (29,1%) e Pacajus (21,8%). Quase a

mesma importância é dada ao trabalho de outro membro da família, apesar de em menor



174

proporção, ele vai se pronunciar praticamente nos mesmos municípios: Eusébio (19,2%);

Aquiraz (15,1%) e Caucaia (16,3%). A aposentadoria dos chefes é a terceira maior

contribuição na renda familiar, seguida da renda proveniente da atividade de pedinte, que

neste caso está concentrada em Horizonte. Há pouquíssimos casos de seguro desemprego

(1,8%), que correspondem apenas à metade dos que estão desempregados até seis meses,

indicando falta de regularização do emprego anterior que certamente se reproduz na situação

atual (Tabela 14).

Tabela 14. Fonte de renda mensal dos chefes de família das Favelas e bairros de Municípios selecionados da
RMF, 2006.

Mesmo com todas essas estratégias, as famílias desses municípios apenas

conseguem obter uma renda mínima em torno do salário oficial, sendo diminutas aquelas com

um a dois salários (25,6%). Uma fatia ainda menor obtém de dois a cinco salários (6,8%),

sendo uma minoria com cinco salários (0,6%). Nesse caso da renda, a situação é mais

generalizada, praticamente não há diferenciação geográfica, afora o caso de Horizonte que se

destaca nessas últimas faixas de renda, respectivamente: 33,7%, 15,5% e 1,6%. Em Horizonte

há uma maior proporção de empregados (81%), muitos com carteira, embora trabalhando por

turnos (Tabelas 15 e 16).

Em Fortaleza, o nível de renda familiar dessas áreas consideradas de risco é bem

mais baixo. As famílias não fazem tantas combinações ou estratégias para obter renda. O

desemprego e o trabalho temporário são de tal ordem que se tem inclusive dificuldade de

contabilizar o ganho mensal, ou a jornada de trabalho realizada. De 317 famílias pesquisadas

em Fortaleza 33,4% não conseguiram prestar essa informação. Havia uma parcela razoável

com um salário (36,3%), mas os casos com um a dois salários se reduziam a 12,0% e com
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mais de dois declinavam a menor degrau (2,5%). A falta de informação (sugerindo

precarização da ocupação) combinava-se, em algumas favelas, com os baixos rendimentos, tal

como se verificou em Morro do Santiago e na Favela do Capim (Tabela 17).

Tabela 15. Níveis de renda mensal dos chefes de família das Favelas e bairros de Municípios selecionados da
RMF, 2006.

Tabela 16. Posição na ocupação  dos chefes de família das Favelas e bairros de  Municípios selecionados da
RMF, 2006.

Posição na
ocupação

Municípios % Aquiraz % Eusébio % Horizonte % Pacajus % Caucaia % SGA %

Empregado 195 58,4 16 44,4 12 66,7 106 80,9 26 42,6 27 50,9 8 22,9
Trabalho
doméstico 25 7,5 4 11,1 0 0,0 3 2,3 4 6,6 6 11,3 8 22,9
Conta-
propria 114 34,1 16 44,4 6 33,3 22 16,8 31 50,8 20 37,7 19 54,3
Empregador 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Não
remunerado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Trabalha
para o
consumo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Trabalha
para o uso 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 334 100,0 36 100,0 18 100,0 131 100,0 61 100,0 53 100,0 35 100,0

Fonte: Pesquisa direta, 2006

No sentido contrário, com uma situação pouco melhor, entre as nove comunidades

pesquisadas em Fortaleza, sobressai apenas a comunidade47 do Riacho Maceió, um típico

enclave de território não-capitalista em meio ao capitalismo agressivo realizado pelo turismo

associado à valorização imobiliária, conforme se terá oportunidade ver mais diante neste

capitulo. Nessa comunidade, há dois aspectos importantes: o índice relativamente expressivo

de famílias com um a dois salários (35,0%) e reduzido na faixa de renda menor, de apenas

47 A idéia de comunidade aqui é vista como um ponto de identidade de uma população inserida na metrópole de
modo precário que, entretanto se articula em termos de uma luta (ou de uma resistência) através de associações
comunitárias para obter direitos de cidadania, nem que seja temporal e setorialmente fragmentada a luta. Essa
compreensão de comunidade foi baseada em Soczek (2004).

Renda
familiar
mensal

Municípios % Aquiraz % Eusebio % Horizonte % Pacajus % Caucaia % SGA %

Menos  de 1/2
salário mínimo 105 21,7 19 37,3 6 20,0 17 8,8 27 33,3 23 30,3 13 24,5
Mais  de 1/2 a
1 salário 213 44,0 23 45,1 16 53,3 77 39,9 39 48,1 34 44,7 24 45,3
Mais  de 1 a 2
salários 124 25,6 7 13,7 8 26,7 65 33,7 14 17,3 16 21,1 14 26,4
Mais  de 2 a 5
salários 33 6,8 0 0,0 0 0,0 30 15,5 1 1,2 2 2,6 0 0,0
Mais  de 5
salários 3 0,6 0 0,0 0 0,0 3 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sem
Informação 6 1,2 2 3,9 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 1,3 2 3,8
Total 484 100,0 51 100,0 30 100,0 193 100,0 81 100,0 76 100,0 53 100,0

Fonte: Pesquisa direta, 2006
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meio salário (5,0%). É bem verdade que o número de famílias estudadas foi pequeno e que

não se pode extrapolar para todas, mas aí existe um diferencial que a torna particular em

relação aos demais casos considerados.

Tabela 17. Níveis de renda mensal, segundo faixas de salários mínimos, dos chefes de família das Favelas de
Fortaleza 2006.

Valor da renda Fortaleza Capim Maravilha Santiago Maceió Jerusalém Arpoador Unidos Waldemar Canil

Até 1/2 salário mínimo 15,8 20,0 11,4 31,3 5,0 11,0 12,2 9,1 12,5 32,0

Mais de 1/2 a 1 SM 36,3 10,0 28,6 12,5 45,0 42,5 71,4 22,7 12,5 34,0

Mais de 1 a 2 SM 12,0 5,0 14,3 6,3 35,0 16,4 4,1 4,5 3,1 16,0

Mais de 2 SM 2,5 5,0 2,9 0,0 5,0 4,1 0,0 4,5 0,0 2,0

Sem informação de renda 33,4 60,0 42,9 50,0 10,0 26,0 12,2 59,1 71,9 16,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Pesquisa direta, 2006

Essa diferenciação entre os níveis de renda revela desigualdades internas nas áreas

de ocupação de famílias trabalhadoras, sugerindo um processo especulativo e de mercado

imobiliário, com diferenças significativas no habitar. Nota-se que nas ruas principais há um

padrão médio sugestivo de homogeneização, contudo, quando se adentra nas favelas e se

observa as ruas secundárias começa-se a verificar as desigualdades já impressas na paisagem

de decadência e pobreza. As ruas principais dessas favelas são homogêneas em relação ao

restante do bairro, ocultando problemas sócio-territoriais gravíssimos existentes no seu

interior, tal como revelado nas ruas secundárias (Figuras 22 e 23).

Figura 22. Ruas Principais e secundárias da Favela Arpoador Areia, Fortaleza-Ce.

Fonte: SANTOS, 2006. Pesquisa direta.

Constata-se, portanto, que a espacialidade das relações de trabalho que esses

chefes de famílias assumem no mercado de trabalho está configurando o espaço

metropolitano geograficamente desigual. Isto porque, de maneira geral, em Fortaleza, as

atividades mais absorvedoras dessa população trabalhadora situam-se na construção civil e no

setor do comércio e de manutenção. Os dois tipos sempre caracterizando os trabalhos dos
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imigrantes desqualificados ou que trabalham por conta-própria. Entretanto, não se pode deixar

de mencionar o elevado índice de outras pequenas atividades não-capitalistas fora do padrão

convencional de ocupações por setores. Há um elenco variado de outras atividades, algumas

relativamente recentes, como a presença marcante de atividades relacionadas à coleta e

reciclagem de lixo, no serviço de entrega a domicílios, na segurança de rua prestada às

famílias, no aluguel de roupas e etc. Mas há também atividades tradicionais que tendem ao

desaparecimento ou ao desuso, tal como o artesanato, a produção de carvão e a de sapateiro

para consertos. Essa fragmentação de outras atividades aparece com maior proporção entre os

residentes das Favelas de Canil Cuiabá (34,1%), de Morro do Santiago (33,3%), mas são

elevadas também na Unidos para Lutarmos pela Paz (29,5%) e na Favela Maravilha (25,0%)

(Tabela 18).

Figura 23. Ruas Principais e secundárias da Favela do Capim, Fortaleza-Ce.

Fonte: ARAUJO; GONÇALVES, 2006. Pesquisa direta.

Tabela 18. Chefes de famílias ocupados, segundo ramo de atividade das Favelas de Fortaleza 2006.

Ramos de atividade Fortaleza Capim Maravilha Santiago Maceió Jerusalém Arpoador Unidos Waldemar Canil

Agrícola 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 25,5 0,0 0,0 0,0

Indústria 8,3 10,0 0,0 16,7 30,8 7,1 8,5 0,0 14,8 4,9

Construção civil 21,6 20,0 16,7 0,0 7,7 28,6 25,5 17,6 29,6 14,6

Comercio e reparação 20,7 50,0 20,8 0,0 15,4 25,0 10,6 23,5 22,2 22,0

Alojamento e Alimentação 7,5 20,0 8,3 0,0 30,8 7,1 2,1 5,9 3,7 7,3
Transporte, armazenagem e
comunicação 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 4,3 0,0 11,1 0,0

Administração Pública 2,5 0,0 0,0 16,7 0,0 7,1 0,0 5,9 0,0 0,0
Educação, saúde e serviço
social 0,8 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4

Serviços domésticos 10,0 0,0 16,7 16,7 0,0 8,9 12,8 11,8 3,7 12,2
Outros serviços coletivos,
pessoais e sociais 2,5 0,0 8,3 16,7 0,0 0,0 0,0 5,9 3,7 2,4

Outras atividades 18,3 0,0 25,0 33,3 15,4 12,5 10,6 29,4 11,1 34,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Pesquisa direta, 2006
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Na Favela Riacho Maceió há uma particularidade que a faz sobressair das demais:

verifica-se um alto índice de trabalhadores em Alojamento e Alimentação (30,0%) e na

Indústria (30,0%), contrariando a tendência central que se dizia anteriormente, de

oportunidades na construção civil e no comércio e manutenção.

Em termos de posição na ocupação, o Riacho Maceió não se diferencia muito do

Canil Cuiabá que combinam a condição de empregados com a de trabalhadores por conta-

própria.  Além disso, o que têm em comum é a diminuição ou ausência dos casos de

trabalhadores domésticos. A Favela Maravilha tornou-se um caso específico entre todos os

analisados, pelo elevado índice de empregados (58,3%), embora boa parte sem regularização

(Tabela 19).

Tabela 19. Posição na ocupação dos chefes de família das Favelas de Fortaleza, 2006.

Posição na ocupação Fortaleza Capim Maravilha Santiago Maceió Jerusalém Arpoador Unidos Waldemar Canil

Empregado 33,6 20,0 58,3 50,0 30,8 39,3 21,3 35,3 37,0 24,4

Trabalhador doméstico 7,5 0,0 16,7 0,0 0,0 7,1 10,6 11,8 3,7 4,9

Conta-própria 54,8 70,0 25,0 50,0 69,2 44,6 68,1 41,2 51,9 70,7

Empregador 1,7 10,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 5,9 0,0 0,0

Não remunerado 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 5,9 0,0 0,0

Produz para consumo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Produz para uso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SI 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 7,4 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Pesquisa direta, 2006

Portanto, a situação descrita da periferia e da metrópole de Fortaleza, vista pelas

populações residentes em área,s as mais pobres, insalubres e periféricas, cabe bem dentro do

que Meneleu Neto (1996) observou sobre a configuração atual do exército industrial de

reserva. Ele constatou que permanece tal qual na clássica concepção de Marx, a função de

manter uma população trabalhadora excedente (relativamente) como mecanismo de controle

salarial e, portanto, da acumulação. Mas nem tanto quanto ao fato de explicar tal mecanismo

como “uma conseqüência da crise do padrão de acumulação vigente até os anos setenta. Neste

sentido, sua reposição representa uma ruptura com os efeitos diretos sobre as estratégias do

capital e do trabalho (MENELEU NETO, 1996, p.84)”.

Os trabalhadores, de forma variada, mas no mundo inteiro, durante longos anos de

lutas e conquistas, acumularam direitos e vantagens trabalhistas, regulados em contratos

coletivos que os beneficiavam e limitaram a autonomia capitalista. Portanto, o atual EIR

precisava retirar este poder da classe trabalhista. Apesar de, igualmente variado e sob diversos

conflitos, muitas das conquistas trabalhistas aos poucos estarem sendo retiradas, como por
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exemplo, o contrato com tempo indeterminado, cuja maior conseqüência é o desemprego,

muitas vezes atribuído à substituição pela máquina, pelo robô, mas, na verdade, decorrente

deste mecanismo institucional e escamoteado pelo discurso da revolução industrial.

Sobre o assunto, o economista ponderou que a acumulação ampliada se processa

sempre sobre uma nova base técnica, mas que requer ajustes institucionais para eliminar as

contradições do período de acumulação anterior. Afinal, “não só a composição orgânica do

capital e a base técnica da sociedade que são alteradas; são as próprias condições sociais de

subordinação do trabalho ao capital que se modificam pelo ‘sentido’ do ajuste” (MENELEU

NETO, 1996, p.84).

No caso da RMF, não se pode afirmar que a situação de precariedade do trabalho

com reflexos sobre o habitar seja resultado somente da crise ou de sua reestruturação. Alguns

casos podem ser explicados pela crise nos termos do desemprego com rebaixamento de

salários. Contudo, em outros, a reestruturação trouxe emprego, pela mobilidade das indústrias

atraídas pelo governo estadual. No caso da metrópole de Fortaleza ressalta-se uma situação

estrutural com a qual foi possível avançar na acumulação capitalista da região.

Há duas realidades superpostas na RMF e não necessariamente representam

momentos distintos, entre o período fordista, de regulamentação do trabalho, e o da

acumulação flexível de hoje, que torna imperativo desfazer tais regulamentações, contratos e

formas jurídicas. Os dados estão a sugerir que no período fordista, a acumulação nessa região

requeria ocupações fora do amparo legal, enquanto na reestruturação produtiva aumentou os

empregos com carteira, embora também sejam expressivas as sub-contratações como já se viu

em termos de cooperativas ou de novas relações no setor público.

Nos lugares desenvolvidos, a grande indústria necessitava dos mecanismos de

mobilidade do trabalho, de onde o capitalista extraia a mais-valia absoluta48, majorando a

jornada de trabalho através da regulamentação. A jornada era definida pelas “relações de

forças entre capitalistas e operários. Ambos estão amparados por direitos. Há uma antonomia,

que consiste no direito contra direito, logo quem decide é a força, ou a regulamentação”

(GAUDEMAR, 1977, p. 216-217).

48 Em Harvey (2004b, p. 149), há uma forma resumida e simples de definir a categoria marxista de mais-valia
que corresponde à “diferença entre aquilo que o trabalho obtém (o valor da força de trabalho) e aquilo que o
trabalho cria (o valor de mercadoria produzida)”. Em Martins (1988, p.108), do mesmo modo, é fácil de entender
a especificidade da mais-valia absoluta (que se caracteriza pelo aumento da jornada de trabalho) e da mais-valia
relativa (que se destaca por diminuir o tempo de trabalho necessário para a produção das mercadorias).
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Mas isso não se fazia necessário na RMF, afinal os salários sempre foram

mantidos baixos pela excessiva quantidade de trabalho em reserva, de certo modo,

influenciando negativamente a capacidade de organização e de luta desses trabalhadores, que

ficavam a mercê de ocupações não-capitalistas para reproduzir a força de trabalho já que os

salários da população ativa mantinham-se tão baixos. Há também os trabalhadores

domiciliares colocados à disposição para a indústria. No estudo de caso em Fortaleza foi

possível identificar que metade dos chefes de famílias ocupados na indústria encontrava-se

nessa condição, verificada na indústria de confecções e nas fábricas de castanha de caju.

Assim, ao contrário da perspectiva capitalista dominante, o trabalhador permanece

interessado em relações contratuais duradouras, de tal modo que “o contrato de trabalho entre

capitalista e o trabalhador parece se tornar, ainda que aberto, sujeito a um rompimento

unilateral, de longo prazo (PRADO, 2004, p.53)”. As formas combinadas de trabalho fordista

e flexível, de intensificação do trabalho e de desregulamentação foram observadas por vários

pesquisadores de diferentes partes do mundo como aqui já se discutiu alguns, ressaltando suas

conseqüências sobre a mobilidade do trabalho temporal e espacial. Na RMF, também foram

encontradas essas combinações, pois Pereira Junior (2005), por exemplo, constatou em

Horizonte e Pacajus que a reestruturação capitalista atraiu empresas que não necessariamente

apresentavam padrão flexível de produção, ao contrário, combinavam o flexível com o

fordista, para competir no mercado exterior.

Oliveira (2003a), em duas passagens resumidas, apresenta a dimensão desse misto

do antes e do hoje das relações trabalhistas para a valorização capitalista, inclusive, com seus

desdobramentos sobre a submissão e a reprodução da força de trabalho, que justificam a

mobilidade do trabalho nas formas perfeita e imperfeita:

Antes de tudo, as mudanças correspondem a uma maior sofisticação na aplicação
de antigas normas de funcionamento da economia capitalista em sua incessante
busca de maximização da exploração econômica do trabalho. Para tanto, podem ser
combinadas formas de intensificação e de relaxamento de direitos dos
trabalhadores, mais ainda num contexto de pressões por desregulamentações
generalizadas no âmbito da circulação de mercadorias e do capital, este em suas
diversas modalidades. São mudanças que se concretizam através da disseminação e
utilização de ‘novos conceitos de produção’, tais como, ‘qualidade total’,
reengenharia’, ‘produção enxuta’ [...] (OLIVEIRA, 2003a, p.80-81).

Se a ‘vontade’ de vender a força de trabalho for a condição necessária para a
satisfação de necessidades individuais, a efetivação dessa venda, a condição
suficiente e cada vez mais distante do controle de seu possuidor, não depende do
vendedor. Ao mesmo tempo, a satisfação de necessidades humanas não sendo a
finalidade da produção, seu atendimento afirma-se como uma coerção social
determinada pela lógica da autovalorização do capital. Ou seja, a satisfação das
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necessidades individuais de várias ordens tem por pressuposto a produção do valor-
mercadoria [...] (OLIVEIRA, 2003a, p. 89-90).

Observando a reestruturação de Los Angeles no início da década de noventa, Soja

(1993) constata muitas características de um sistema de relações de trabalho bem-sucedidas

no passado, como se fosse uma restauração, ou uma tentativa de restabelecimento e reforma

delas para viabilizar a superação da crise atual. Em particular, o exército de reserva industrial

seria formado pela mobilidade do trabalho e constituído de relações precárias de produção que

se estende por todo o mundo:

Nesta rodada de reestruturação, entretanto, o exército de reserva de trabalhadores
minoritários e migrantes (aumentado pelo ingresso maciço das mulheres na força de
trabalho) subiu para níveis sem precedentes, criando um bolsão transbordante de
trabalho barato e relativamente dócil, que não é apenas localmente competitivo,
mas também capaz de competir com as novas concentrações industriais do terceiro
mundo (SOJA, 1993, p.261).

Contudo, há outros elementos em jogo nesse processo de acumulação ampliada.

Lima e Oliveira (2003, p.97), por exemplo, explicam que, se em outras circunstâncias, os

membros do exército de reserva industrial poderiam suprir o mercado de trabalho, hoje, com a

elevação da composição técnico-orgânica49 do capital, os desempregados já nem mesmo

servem de reserva ao seu próprio âmbito de ação. Isto porque, o EIR “nas atuais condições,

encarrega-se muito mais de disciplinar e de conter demandas salariais do que propriamente se

constituir num fornecedor de força de trabalho”. Assim, mobilidade e imobilidade interessam

ao capitalista a depender de como valoriza o capital, ambas se colocando ao subjugo ou

“como o poder capitalista sujeita as forças do trabalho, isto é, os corpos dos homens, que ele

pretende permanente dóceis (GAUDEMAR, 1977, p.48-49)”.

O que parece como uma face renovada de exploração capitalista em geral, na

RMF tem a especificidade de uma dialética entre o tradicional e moderno, tal como visto

anteriormente na perspectiva de Oliveira (2003a) para o Brasil.

Na observação mais detalhada do tipo de ocupação, inúmeras formas de

atividades não-capitalistas são registradas, com a função de complementar a produção e a

distribuição capitalista. As atividades da pesca artesanal continuam com um reduto forte na

49 A composição técnico-orgânica se dá “entre as condições materiais e a força social do trabalho. De um lado,
os meios de produção, cujo valor se conserva com sua transferência para o produto (um novo valor); de outro,
cada vez menos determinante, o fato subjetivo do processo de produção, a fonte do valor novo. Os fatores
objetivos não são reproduzidos, mas sim, têm seus valores conservados, pois nunca poderão agregar ao produto
um valor maior do que aquele que representam. O contrário ocorre com o fator subjetivo, cuja qualidade crucial
é produzir um novo valor de uso que contenha um valor superior aquele correspondente ao da força de trabalho.
Assim, essa qualidade da mercadoria força de trabalho, seu valor-de-uso como propriedade do capital desvenda
e explicita a verdadeira fonte do lucro capitalista. Fica desvendada, definitivamente, a categoria-chave da
produção capitalista, a mais-valia (OLIVEIRA, 2003a, p. 86)”.
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Favela do Arpoador, no litoral oeste de Fortaleza, que vem sendo pressionada para

desocupação e valorização capitalista para substituir essa atividade pela do turismo. Na

construção civil, ressalta-se os serventes e os pedreiros por conta-própria, mantendo as

habitações populares, pois ainda não é uma produção capitalista popularizada. No comércio e

na reparação, os pequenos comerciantes fazem de um compartimento de suas casas um lugar

para revenda de mercadorias para atender as necessidades básicas ou para divertir e entreter.

Há uma variedade de ocupações no setor de alimentos, por exemplo, existem os donos de

bares, de cantina e de lanchonete, além dos que vendem merenda nas portas das casas e

estabelecimentos. Mesmo na Administração pública, corre paralelo ao sistema de servidor

público o trabalho terceirizado de limpeza e poda de árvores (por cooperativas ou por

empresas). Mas, nesse caso, a atividade é capitalista, com sua característica principal de visar

essencialmente o lucro (Tabela 20).

Quanto à mobilidade nessas áreas, há informações valiosas que mostram um

quadro de permanente movimento, submetendo essas populações à condição permanente de

instabilidade. Além disso, nem sempre o movimento valoriza diretamente a acumulação

capitalista, mas está associado ao esquema de dominação que a sustenta, e assim, de certo

modo, valorizando a acumulação capitalista.

Tabela 20. Ocupação atual dos chefes de família das Favelas  de Fortaleza, segundo ramos de
atividades, 2006

Indicadores Fortaleza Unidos Arpoador Waldemar Canil Capim Maravilha Maceió Jerusalém Santiago

Agrícola 13 0 12 0 0 0 0 0 1 0
Agricultor 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pescador 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Indústria 20 0 4 4 2 1 0 4 4 1

Auxiliar de
costura

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Operário da
indústria de
ração

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Operário de
indústria de
castanha

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Operador de
máquina

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Metalúrgico 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Costureira
avulso de
indústria

9 0 0 0 2 0 0 4 2 1

Confecção 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Marceneiro 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Vigilante de
fabrica

2 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Construção civil 52 3 12 8 6 2 4 1 16 0
Carpinteiro 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Eletricista 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Encarregado de
obras

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Mestre de
calçamento

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Obras 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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Operador de
máquinas

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Pedreiro 20 0 1 5 2 2 4 0 6 0
Pintor 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Soldador 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Servente 21 1 9 3 3 0 0 0 5 0
Comercio e
reparação 50 4 5 6 9 5 5 2 14 0

Ajudante de
galego

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Balconista no
frigorífico

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Borracheiro 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Comerciário 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Conferente de
farmácia

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Conserta
geladeiras

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Conserta
máquinas

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Corretor 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Entrega material
de construção

2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Feirante 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Galego 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mecânico 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Pequeno
comerciante

14 4 1 0 1 1 1 0 6 0

Revendedor de
cosmético

5 0 0 0 2 2 0 1 0 0

Vendedor
ambulante

9 0 1 0 1 0 2 1 4 0

Vendedor da
loteria dos
sonhos

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Vendedor de
jornal

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Vendedor de
confecção

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Vendedor de
desinfetante

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Vendedor de
peixe

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Vendedor de
mamona

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Alojamento e
alimentação 18 1 1 1 3 2 2 4 4 0

Açougueiro 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Auxiliar de
cozinha

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Depósito de
bebida

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Dono de bar 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Cantina,
lanchonete e
merenda

3 0 0 0 0 1 0 2 0 0

Cozinheiro 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Faz salgados 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Garçon 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Mestre de
padaria

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Self-service 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Salgadeira 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Transporte,
armazenagem e
comunicação

6 0 2 3 0 0 0 0 1 0

Armazena
mercadorias

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Arrenda táxi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Caminhoneiro 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Carroceiro 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Moto táxi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Administração
pública 6 1 0 0 0 0 0 0 4 1

Gari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Auxiliar de 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
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administração
Poda arvore-
cooperativa

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Poda arvore-
presta serviço a
prefeitura

2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Educação,
saúde e serviço
social

2 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Creche 1 0 0 0 1
Professora 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Serviços
domésticos

24 2 6 1 5 0 4 0 5 1

Baba 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Diarista 6 1 2 1 0 0 1 0 0 1
Jardineiro 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Lavadeira 9 0 1 0 3 0 1 0 4 0
Trabalhador
doméstico

7 1 3 0 2 0 0 0 1 0

Outros serviços
coletivos,
pessoais e
sociais

6 1 0 1 1 0 2 0 0 1

Cuida de pessoas
idosas

2 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Cabeleireira 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Manicura 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Secretária de
associação

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Outras
atividades

44 5 5 3 14 0 6 2 7 2

Aluguel de
roupas

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Artesã 5 0 1 0 2 0 0 0 2 0
Atendente 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bico 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Caixa 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Coleta resíduos e
reciclagem

16 2 2 1 7 0 1 0 3 0

Empregado em
lava jato

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Entregador 5 2 0 0 2 0 1 0 0 0
Faz carvão 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Porteiro 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Sapateiro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Segurança de rua 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Serviços gerais 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Zelador 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Total de chefes
de família
ocupados

241 17 47 27 41 10 24 13 56 6

Total de
famílias
visitadas

317 22 49 32 50 20 35 20 73 16

Fonte: pesquisa direta, 2006

5.1.2. Mobilidade do trabalho nas favelas e áreas de invasão

Ao menos três aspectos da ocupação são indicativos de mobilidade do trabalho

entre os chefes de família pesquisados: primeiro, o município onde eles trabalham; os

transportes utilizados para ir ao trabalho; e, a mudança de ocupação entre a situação atual e a

anterior, considerando a última situação independente da contagem de tempo.

As informações sobre o município de trabalho das populações residentes em

Fortaleza estão comprometidas pela qualidade, pois há um número considerável de famílias
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sem informação (26,2%), sendo que em algumas favelas o índice é bem maior. Contudo, os

73,8% são suficientes para indicar a predominância das ocupações na metrópole (Tabela 21).

Já nos municípios periféricos, tanto a informação foi mais bem trabalhada na pesquisa

(observados os problemas de Fortaleza), quanto permanece uma maioria de ocupações obtidas

nos mesmos municípios. Raros são os casos de trabalho no interior do Ceará, sendo comum

os residentes da periferia metropolitana saírem para buscar trabalho em Fortaleza. A relação

com a metrópole é mais intensa em Caucaia, onde 34,0% dos chefes ocupados se deslocam

sistematicamente para Fortaleza, além de Eusébio manter uma tendência de crescimento

(22,2%).

Tabela 21. Distribuição percentual dos municípios de trabalho dos chefes de família das Favelas de
Fortaleza, 2006.

O transporte utilizado para o trabalho condiz com a informação anterior de local

de trabalho. Há pouca mobilidade para a maioria dos trabalhadores dos municípios periféricos

e de Fortaleza, considerando as alternativas dos que fazem o percurso a pé ou mesmo sem se

deslocar para o trabalho, pois a ocupação é desempenhada na residência, que somam 42,1% e

36,1%, respectivamente. Essa característica sobressai naqueles com menor relação com

Fortaleza, tais como Aquiraz, Pacajus e São Gonçalo do Amarante. Nos casos de Fortaleza, as

áreas com menor mobilidade de ocupação acontecem em pelo menos duas principais

condições: a área oferece localmente oportunidades de ocupações, como sugere no caso do

Riacho Maceió com melhores chances de emprego e de renda; ou predominam trabalhos para

serem realizados por conta-própria como biscates, a exemplo da Favela do Capim (Tabelas 22

e 23).

Município de
trabalho

Fortaleza Unidos Arpoador Waldemar Canil Capim Maravilha Santiago Riacho Jerusalém

Fortaleza 66,6 77,3 93,9 25,0 82,0 50,0 40,0 50,0 65,0 74,0

Outros da RMF 1,3 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7

Outros do Ceará 6,0 0,0 2,0 53,1 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0

Outros Estados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sem informação 26,2 22,7 4,1 15,6 18,0 50,0 57,1 50,0 35,0 23,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Pesquisa direta, 2006
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Tabela 22. Distribuição percentual dos chefes de família ocupados, segundo transporte utilizado, das
Favelas de Fortaleza, 2006.

Tabela 23. Distribuição percentual dos chefes de família ocupados, segundo transporte utilizado, das
Favelas e bairros de Municípios selecionados da RMF, 2006.

Já aqueles que se deslocam de bicicleta ou de ônibus possuem maior mobilidade e

vão estar mais presentes entre os ocupados em Eusébio (41,2%), Caucaia (26,7%) e Horizonte

(22,0%), que possuem maior relação com Fortaleza, nesse sentido do trabalho. Os outros

transportes são predominantemente oferecidos pelo dono da empresa e aconteceram com

maior incidência em Horizonte (20,8%) e Pacajus (12,1%).

Nos municípios maiores, com uma estrutura mais diversificada de emprego, tanto

há uma permanência em algumas atividades quanto se verifica mobilidade. Em Caucaia, na

comunidade de Picuí, próxima ao conjunto habitacional Metropolitano, há uma forte

manutenção da ocupação anterior.  Entre as ocupações capitalistas ressalta-se a de estoquista,

operador de máquina, e serviços gerais em hotel. Acontece também das empregadas

domésticas, dos serventes de pedreiro, vigilantes e zeladores manterem uma relativa

estabilidade. Alguns que se deslocaram de uma ocupação para outra sugerem mobilidade do

trabalho, pois estão no sentido da valorização capitalista, como foram os casos observados

entre a ocupação anterior e atual dos seguintes trabalhadores: deixou de ser operário na

indústria de castanha para assumir vaga de porteiro de condomínio; passou de cobrador para

Transporte para o
trabalho

Fortaleza Capim Maravilha Santiago Maceió Jerusalém Arpoador Unidos Waldemar Canil

A pé 24,9 40,0 29,2 33,3 15,4 3,6 51,1 11,8 3,7 39,0

Não necessita 11,2 20,0 8,3 0,0 46,2 14,3 0,0 29,4 3,7 7,3

Sub-total 36,1 60,0 37,5 33,3 61,5 17,9 51,1 41,2 7,4 46,3

Bicicleta 18,3 0,0 20,8 16,7 0,0 25,0 23,4 11,8 3,7 24,4

Ônibus 24,1 30,0 20,8 50,0 30,8 35,7 17,0 23,5 7,4 22,0

Sub-total 42,3 30,0 41,7 66,7 30,8 60,7 40,4 35,3 11,1 46,3

Outros 5,8 10,0 4,2 0,0 7,7 8,9 6,4 5,9 0,0 4,9

Sem informação 15,8 0,0 16,7 0,0 0,0 12,5 2,1 17,6 81,5 2,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Pesquisa direta, 2006
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vendedor autônomo; fazia biscate de servente de pedreiro para tornar-se vigia; saiu do

exército brasileiro para ser cozinheiro; deixou de ser costureira para tornar-se auxiliar de

merenda em escola pública; de vigilante armado está fazendo bico de segurança em festas; e

etc. (Quadro 1).

Poucos fazem movimento entre ocupações não capitalistas, embora seja mais

comum nas áreas e municípios com menores possibilidades de ocupação. Na Taibinha, uma

das áreas de risco do distrito de Taiba, em São Gonçalo do Amarante, por exemplo,

constatou-se um intenso rodízio entre ocupações precárias, tais como sugerem os pares

seguintes de ocupação anterior e atual: de pedreiro passou ao biscate de vigia de domicilio; de

servente faz biscate também de servente; de caseiro tem ocupação atual com biscate de

servente; de gari tornou-se reciclador; de pescador para reciclador; de pequeno comerciante

para vendedor ambulante. Poucos casos indicam mobilidade do trabalho, acompanhada de

mobilidade social, a mudança de dona de casa para auxiliar de cozinha e de servente para gari

é um exemplo (Quadro 2). Essas são as situações inusitadas, mas em geral o tipo de ocupação

nessas comunidades se repete e não esclarece muito o assunto.

Quadro 1. Atividades atuais e anteriores dos chefes da família. Município de Caucaia, Bairro de Picui, 2006

Ocupação Atual Ocupação Anterior

Q1 Desempregado Sem informação

Q2 Bico- produz tapete Produzia linha na Vicunha

Q3 Guarda municipal, inspetor de primeira classe Faz 35 anos

Q4 Prestação de  serviço a CAGECE, servente terceirizado Sem informação

Q5 Pequeno comerciante-carne e legumes Sem informação

Q6 Aposentado Serviços gerais

Q7 Pequeno comerciante Empregada doméstica

Q8 Pequeno comerciante- mercearia Pequeno comerciante-mercearia

Q9 Vigilante Vigilante

Q10 Pedreiro  no HGF Pedreiro

Q11 Bico- Faz mudança e entrega em carroça Sem informação

Q12 Desempregado Pedreiro

Q13 Desempregado Industria de chilito na Barra do CE

Q14 Auxiliar de almoxarifado Capataz

Q15 Cozinheira Cozinheira

Q16 Serviços gerais Serviços gerais

Q17 Costureira Costureira

Q18 Conferente no pão de açúcar Estoquista

Q19 Desempregado Nunca trabalhou

Q20 Servente de obra Sem informação
Q21 Aposentado Ajudante de vendedor na Brahma
Q22 Vende frutas na bicicleta cargueiro Agricultor, nunca trabalhou de carteira
Q23 Bico- Segurança de festa Vigilante armado
Q24 Porteiro de condomínio Indústria de castanha, construção civil, zelador.

Q25
Bico-serviço de servente oferecido em deposito de
construção.

Servente, fabrica de cerâmica
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Q26 CAGECE, faz o buraco na rua para saneamento Bico-servente
Q27 Aposentado Caixa em indústria de carnaúba
Q28 Bico-faz frete Sempre fez isso
Q29 Eletricista Segurança
Q30 Aposentado Operador de maquinas
Q31 Serviços gerais Recepcionista
Q32 Estoquista Montador de moveis na produção
Q33 Desempregado Vigia de apartamento
Q34 Bico Nunca foi empregado
Q35 Bico- avulso Serviços gerais no Hotel Iracema
Q36 Operador de maquina Sempre teve esta profissão
Q37 Serviços gerais em hotel Sempre trabalhou nisso
Q38 Vendedor autônomo Cobrador
Q39 Bico-pedreiro Zelador
Q40 Desempregada Empregada doméstica
Q41 Operador de maquina Operador de maquina
Q42 Vigia Bico-servente
Q43 Empregada doméstica Empregada doméstica
Q44 Servente Servente e zelador
Q45 Faz frete Vendia vara nos animais
Q46 Toma conta de idoso Sem informação
Q47 Aposentado Militar
Q48 Cozinheiro Exercito
Q49 Empregada domestica Empregada doméstica

Q50 Auxiliar de serviços de merendeira Costureira
Q51 Professora Professora

Fonte: Pesquisa direta, 2006

Quadro 2. Atividades atuais e anteriores dos chefes da família. Município de São Gonçalo do Amarante, Bairro
de Taibinha, 2006

Sobre a ótica do tempo de residência nas favelas periféricas, constata-se que boa

parte dessas favelas é de formação recente ou está recebendo um fluxo recente de pessoas. Há
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dois grupos distintos: um consolidado, que recebe poucas pessoas e concentra famílias ali

residentes há mais de cinco anos, formado por Aquiraz, Eusébio e Caucaia. E o outro grupo,

de formação recente, que continua recebendo novas famílias, com até dois anos de residência,

além de alto o índice dos que chegaram até cinco anos na área. Isto ocorre notadamente em

Pacajus (69,1% das famílias com somente cinco anos de residência na área e 39,5% com até

dois anos), em Horizonte (56,0% e 34,7%, respectivamente) e em São Gonçalo do Amarante

(52,7 e 20,8%) (Tabela 24).

Nas favelas de Fortaleza, a situação é mais diversificada, aparece uma terceira

estrutura. Há casos antigos e consolidados, em termos de tempo de residência, que passam por

expansão (Favela Parque Jerusalém, Arpoador e Morro do Santiago); também ocorrem

antigas e consolidadas ocupações com pequenas alterações (Favela do Capim e do Riacho

Maceió); bem como existem aquelas de formações recentes e em expansão, onde predominam

habitantes com menos de cinco anos de residência (Unidos para lutarmos pela Paz e

Waldemar de Alcântara) (Tabela 25).

Tabela 24. Tempo de residência dos chefes de família nas Favelas e bairros de Municípios selecionados
da RMF, 2006.

Tabela 25. Tempo de residência dos chefes de famílias nas Favelas  de Fortaleza, 2006.

O deslocamento em número de residências vai ser relativamente alto considerando

o tempo de residência. Nos municípios periféricos três casos particulares chamam atenção:
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Aquiraz e Eusébio que apresentam um alto percentual de residentes em apenas um domicílio

(66,7% e 70,0%, respectivamente); Horizonte e Pacajus, subdivididos em metade das famílias

que possuiu até duas casas e outra com mais de duas a cinco casas, sendo alta a incidência do

aluguel pago por imigrantes trabalhando nas indústrias recém instaladas; e Caucaia que tem as

quatro faixas de tempo, com um percentual relativamente expressivo de residentes que

circularam em mais de cinco casas (6,6%) (Tabela 26).

Nas favelas de Fortaleza, novamente aparecem quatro situações quanto ao número de

residências: as favelas recentes apresentam alta mobilidade de residências (a exemplo de

Unidos para Lutar pela Paz, cuja incidência de famílias com duas até cinco residências na área

foi de 40,9%); as favelas antigas com baixa mobilidade (Riacho Maceió e Favela Maravilha,

cujas famílias com apenas uma habitação chegaram a 70,0% e 74,3%, respectivamente); e um

misto de favelas antigas com muitas mudanças de residência (Favela do Capim) e as recentes

com poucas mudanças de residências (Waldemar Alcântara). Haveria apenas um caso mais

incomum, entre os aqui examinados, embora já tenha sido observado em outras pesquisas, que

é o relativo ao de Arpoador, que passa por processo de remoção. Arpoador tem uma história

de conflitos e de resistências, que cabe uma verificação mais detalhada (Tabela 27).

Tabela 26. Número de residência nas Favelas e bairros dos Municípios selecionados da RMF, 2006.

Tabela 27. Número de residência nas Favelas  de Fortaleza, 2006.

Número de
residências na área

Fortaleza Unidos Arpoador Waldemar Canil Capim Maravilha Santiago Riacho Jerusalém

Total 317 22 49 32 50 20 35 16 20 73

Uma 189 13 18 28 29 7 26 8 14 46

De 2 a 5 118 9 27 4 21 13 6 8 5 25

Mais de 5 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2

Sem informação 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0

%
Uma 59,6 59,1 36,7 87,5 58,0 35,0 74,3 50,0 70,0 63,0

De 2 a 5 37,2 40,9 55,1 12,5 42,0 65,0 17,1 50,0 25,0 34,2

Mais de 5 1,9 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7

Sem informação 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 5,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Pesquisa direta, 2006

5.1.3. Mobilidade e permanência nas favelas: um processo contraditório e conflituoso
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A Favela do Arpoador Areia está localizada no bairro do Pirambú, na porção

litorânea a oeste de Fortaleza. Este bairro constituiu-se um território de permanente luta e

resistência frente à valorização imobiliária e aos constantes processos de desapropriação

realizados pelo Estado (incluindo ações municipais e estaduais), conforme se apreende de

vários estudos locais, que constatam a expansão urbana que parte do centro em direção ao

litoral leste, mas que de certo modo é controlada no oeste litorâneo, pela resistência popular

de expropriação de suas terras:

Pirambu era considerado ‘um prolongamento do Arraial Moura Brasil, tanto
territorial quanto no sofrimento do povo’, embora a luta de seus moradores fosse
mais intensa pela posse da terra. Desde 1948, possuía uma sociedade feminina para
lutar contra  ameaça de expulsão dos moradores do bairro e a favor das melhorias
urbanas. A maioria de seus habitantes não pagava aluguel, pois suas palhoças
situavam-se em terrenos pertencentes à marinha [...](JUCÁ, 2003, p.49).

Apesar da resistência comunitária, aos poucos, o bairro do Pirambu vem sendo

valorizado, mantendo pequeno reduto de resistência e de permanência na área de antigos

pescadores. Este é o caso particular de Arpoador, um espaço favelado que resiste a mudanças

de relações e de atividades. Ali ainda é predominante a pesca artesanal, mesmo que a praia

esteja quase desaparecendo pelos constantes avanços do mar e os trabalhadores sejam

forçados a outras opções de vida.

O recente Projeto Costa-Oeste, de iniciativa governamental, poderá fazer capitular

essa resistência, pois o mesmo visa expandir a infra-estrutura urbana para aproveitamento do

turismo. Constitui-se, portanto, um espaço de expansão capitalista, embora tenha como

barreira espacial o movimento social urbano dos moradores, com antigos membros da

comunidade pesqueira. O empreendimento do Governo do Estado do Ceará está projetando

uma avenida com 5,36 km de extensão, com abertura de 18 ruas transversais de acesso à praia

e posterior instalação de equipamentos públicos de utilização privada voltados para o

turismo50. Possui uma extensão superior a área da Favela em questão, pois partindo dessa

Favela vai até a ponte sobre o Rio Ceará, contornando toda a faixa de praia. Para tanto precisa

deslocar compulsoriamente parte da população ali residente, caracterizando-se como uma

mobilidade do trabalho, na medida em que representará maior acumulação, contribuindo para

elevar a renda da terra e, sobretudo, para a valorização turística.

O deslocamento compulsório além de uma forma violenta de poder representa

uma acumulação primitiva para os capitalistas, sobretudo considerando a importância da

50 SANTOS, Maria Francineila Pinheiro dos; DANTAS, Eustógio Wanderley Correia. TENTATIVA DE
HOMOGENEIZAÇÃO DA PAISAGEM LITORÂNEA DE FORTALEZA In http://www.igeo.uerj.br/VICBG-
2004/Eixo1/e1%20%20237.htm [Acessado em 26/07/06].



192

paisagem litorânea para o turismo, bastante valorizada, subjetiva e objetivamente, em termos

da acumulação.  O valor dos terrenos na costa leste de Fortaleza chega a representar cerca de

60% dos investimentos51. Esta é a fatia a conquistar com esses espaços desapropriados e

colocados à disposição da iniciativa privada sem custos, uma acumulação por espoliação, nos

termos de Harvey (2004a). Isto porque a expropriação dessas famílias de seu habitar tem

conseqüências sociais e territoriais desastrosas, mas sendo do interesse capitalista passa-se por

cima de tudo.

Constata-se um processo de homogeneização da paisagem litorânea de Fortaleza,

em beneficio do turismo, que promete benefícios sociais de emprego, mas que faz inclusão

perversa desvalorizando as formas tradicionais de trabalho. A pesca artesanal sobrevive com

muitas dificuldades e adversidades, mas contraditoriamente atende aos interesses capitalistas,

na medida em que oferece meios para a reprodução dos trabalhadores na metrópole.  Embora

reduzido o número de famílias sobrevivendo da pesca artesanal, a ocupação em Arpoador

ainda permanece tão importante quanto a construção civil. Ambas as atividades são adequadas

aos que não conseguem se empregar de forma assalariada e procuram formas de trabalho

temporário e precário. São formas complementares da renda familiar, apesar de a maioria não

passar de um salário mínimo.

Arpoador tem muita relação com o centro da cidade de Fortaleza, pela sua

proximidade, ao ponto de permitir o deslocamento a pé, ou de bicicleta para ir ao trabalho. É

uma periferia geográfica, porque é periférica socialmente, embora em termos físicos esteja

muito próxima ao centro da cidade. Assim, uma população incluída perversamente, mas que

na iminência de ser deslocada para uma periferia mais distante será provavelmente

desarticulada dos processos e relações que lhes dão relativa sustentação. Afinal, o espaço do

habitar, além da moradia, envolve acesso ao trabalho e, principalmente, a organização do

movimento de resistências dos trabalhadores. Isto é, a sociedade civil se apropria e luta pelo

espaço como instrumento de cidadania e de inserção sócio-territorial.

Mas essa não é a única controvérsia envolvendo a comunidade do Arpoador. A

localidade é formada em parte por terrenos de marinha, cuja invasão se deu em sucessivos

momentos. Recentemente, com o projeto governamental e com seu embargo por ação da

Prefeitura Municipal surgiram novos processos de invasão. Parte dos moradores antigos já

51 “Conforme o arquiteto Augusto César a expansão do litoral leste está inviável economicamente, para
implantação de investimentos turísticos, pois 60% desses investimentos são gastos somente com a aquisição dos
terrenos. Daí a tendência de ocupação do litoral oeste [...] (SAULE JUNIOR, CARDOSO, 2005, p.66)”.
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havia sido deslocada, transferida para um mutirão habitacional, mas outra ficou ali

aguardando indenizações. Tal deslocamento sem uma conclusão e fechamento das áreas

provocou novas vagas de ocupação. As famílias procuravam se inserir ali para, quando o

projeto voltar a desenrolar, serem beneficiadas. Essa realidade pode ser visualizada através do

tempo de permanência na área. Segundo a pesquisa direta, verificou-se que a Favela se

subdivide em três grupos: pouco menos da metade dos moradores reside ali a menos de 5 anos

(46%); outra parcela igualmente importante (46%) é constituída pelos residentes há mais de

10 anos na área; e apenas uma minoria (8%) com situação intermediária entre 5 a 10 anos.

O déficit habitacional, provocado pela falta de uma política pública e pela

constituição de novas famílias, é apontado como as principais razões para que essas famílias

tenham passado por dificuldades para se instalarem ainda mais precariamente na área,

realizando uma segunda ocupação sobre território com intervenção governamental.

De algum modo, essa população já fazia outros movimentos pelo território do

bairro, ficando evidenciado pelas várias mudanças de residências (55,1% com 2 até 5

domicílios). Mas o caráter provisório do material construtivo sugere que eles sairão mais uma

vez, sendo beneficiados ou não por política governamental.

Nesse reduto de luta pelo espaço urbano, encontram-se famílias que vieram de

fora e até de municípios vizinhos, sobretudo, permanecendo em apenas uma moradia. Mas os

recém-chegados são essencialmente da vizinhança. Quase toda população ali residente têm

mais de 10 anos em Fortaleza, e somente 20% nasceram em outro município.

5.1.4. A inserção dos imigrantes na periferia

De certo modo, a inserção dos imigrantes vai se apresentar como desdobrada em

duas até três realidades superpostas, dentro de um processo de deslocamento espaço-temporal.

Nota-se casos que predominam famílias naturais de Fortaleza e com pouco ingresso de outras

famílias, são exemplos a Favela do Arpoador (79,6% dos chefes são naturais), a Favela

Riacho Maceió (65,0%), e a do Canil Cuiabá (56,4%) (Tabelas 28 e 29).
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Tabela 28. Tempo de residência em Fortaleza dos chefes de famílias das Favelas de Fortaleza, 2006.

Tempo de residência
em Fortaleza

Fortaleza Unidos Arpoador Waldemar Canil Capim Maravilha Santiago Riacho Jerusalém

Total 317 22 49 32 50 20 35 16 20 73

Até 5 anos 23 1 2 6 3 1 4 0 0 6

Mais de 5 a 10 anos 23 5 0 3 1 0 3 2 1 8

Mais de 10 anos 271 16 47 23 46 19 28 14 19 59

%

Ate 5 anos 7,26 4,55 4,08 18,75 6,00 5,00 11,43 0,00 0,00 8,22

Mais de 5 a 10 anos 7,26 22,73 0,00 9,38 2,00 0,00 8,57 12,50 5,00 10,96

Mais de 10 anos 85,49 72,73 95,92 71,88 92,00 95,00 80,00 87,50 95,00 80,82

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: Pesquisa direta, 2006

Tabela 29. Tempo de residência dos chefes de famílias das Favelas e bairros de Municípios
selecionados da RMF, 2006

Algumas comunidades reduziram-se a um pequeno núcleo, quase um enclave,

sugestivo de um processo de formação mais antiga, cujo espaço físico encontra-se no seu

limite de ocupação (Figura 25). Para o caso de Arpoador e do Riacho Maceió é perfeitamente

possível essa hipótese, pois nelas registra-se um passado de resistência e lutas em relação à

expansão capitalista sobre o espaço ou aos seus deslocamentos compulsórios. Veja-se nesses

dois casos, os últimos ocupantes fizeram casas na forma de palafitas (Riacho Maceió) no leito

do rio ou no barranco da praia (Arpoador Areia) (Figura 24).

Figura 24. Palafitas na Favela do Riacho Maceió e casa no barranco de praia da Favela Arpoador Areia,
Fortaleza-Ce, 2006

Fonte: ARAUJO; GONÇALVES, 2006. Pesquisa direta.
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Destaque-se ainda o elevado índice de chefes de família que nascendo em outros

municípios, sobretudo do Ceará, vieram para metrópole e estão residindo nela há mais de 10

anos. Isto significa que os problemas de inserção dessas famílias imigrantes não desaparecem

com o passar do tempo, tendo em vista que com dez anos e mais continuam inserindo-se de

modo tão precário. Constata-se, ainda, que estas comunidades estão em crescimento, pois

permanece um acesso mais recente ao lugar (com até cinco anos) junto a outro nem tão

recente (com mais de cinco a dez anos). Por exemplo, na favela Waldemar Alcântara, os

imigrantes somaram 75,0%, sendo 18,8% os que moram ali a menos de cinco anos. A Favela

Unidos para Lutar pela Paz é outra em formação, tem 81,8% de seus chefes de família

nascidos no interior do estado, sendo elevada a proporção de novos moradores com tempo

entre cinco e dez anos (22,7%) (Tabela 30).

Tabela 30. Município de nascimento dos chefes de famílias das Favelas de Fortaleza, 2006.

Município de
nascimento

Fortaleza Unidos Arpoador Waldemar Canil Capim Maravilha Santiago Riacho Jerusalém

Total 317 22 49 32 50 20 35 16 20 73

Sem informação 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0

Fortaleza 140 3 39 8 28 7 14 5 13 23

Outros da RMF 18 1 5 2 2 0 1 0 0 7

Outros do Ceará 139 18 4 17 17 12 17 9 4 41

Outros Estados 17 0 1 3 3 1 3 2 2 2

%

Sem informação 0,9 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0

Fortaleza 44,2 13,6 79,6 25,0 56,0 35,0 40,0 31,3 65,0 31,5

Outros da RMF 5,7 4,5 10,2 6,3 4,0 0,0 2,9 0,0 0,0 9,6

Outros do Ceará 43,8 81,8 8,2 53,1 34,0 60,0 48,6 56,3 20,0 56,2

Outros Estados 5,4 0,0 2,0 9,4 6,0 5,0 8,6 12,5 10,0 2,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Pesquisa direta, 2006

As Favelas Maravilha, Parque Jerusalém e Morro do Santiago estão a meio termo.

Na Maravilha, a proporção de famílias imigrantes (60,0%) supera a de naturais de Fortaleza

(40,0%), mostrando-se um lugar ainda em expansão, pois se fixaram ali a menos de cinco anos

11,4% das famílias e com mais de cinco e dez anos 8,6%, cujo espaço cresce horizontal e

verticalmente, mesmo sem condições (Figura 26). Já a favela do Capim, embora se assemelhe

a esse grupo por se subdividir entre imigrantes (65,0%) e nativos (35%), diferencia-se por não

registrar novos ingressos de famílias, 95% das famílias residem no lugar há mais de 10 anos

(Tabela 31).

O ingresso e a saída de famílias imigrantes e descendentes tornaram-se uma

constante entre as favelas de Fortaleza. Mas isso não implica que algumas famílias se
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beneficiem dessa mobilidade ou que outras não resistam a ela. A organização comunitária e a

valorização do lugar são os principais componentes do processo de resistência comunitária às

desapropriações e pressões imobiliárias para venda e deslocamento dos lugares de valorização

capitalista, tal como nos casos de Arpoador e Riacho Maceió.

Figura 26. Duplex de taipe e barracos na Favela Maravilha, Fortaleza-Ce, 2006

Fonte: ARAUJO; GONÇALVES, 2006. Pesquisa direta.

Tabela 31. Município de nascimento dos chefes de famílias das Favelas e bairros de Municípios
selecionados da RMF, 2006.

5.1.5. A resistência da periferia no centro do território capitalista

Em particular, no Riacho Maceió a resistência à permanência no lugar é resultado

da organização comunitária, que conta não apenas com liderança, mas com participação dos

moradores, tal foi o nível de entrosamento observado entre o líder e as famílias. Os moradores

estão satisfeitos com o lugar e desejam permanecer ali, apesar de enumerarem problemas de

infra-estrutura e de inundação do riacho. É comum a afirmação positiva, tal como o

posicionamento seguinte: “Sim, estou satisfeito. O lugar é bom, calmo e perto de tudo. Se

fosse por nossa vontade não sairíamos daqui”. O fundamental nesta declaração é o fato dela
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indicar uma centralidade do lugar, ao mesmo tempo uma periferia e um centro, ou seja, aquilo

que outros pesquisadores viram em grandes metrópoles que a periferia está no centro. Mas há

também um elemento compulsório impondo uma saída do lugar, ao afirmar que sua vontade

seria diferente de outra talvez mais poderosa que a sua (Pesquisa Direta, 2006).

Apesar de praticamente estabelecidas, pelo tempo de residência, muitas famílias

do Riacho Maceió viveram constantes deslocamentos, revelando um processo de mobilidade

habitual entre áreas não-capitalistas. 40% dos entrevistados tiveram outras experiências de

invasão de áreas e temem uma nova saída, retomando esse ciclo.

Com características de “território-reserva”, a favela do Riacho Maceió está em

transição e a um passo de tornar-se espaço capitalista, por força da pressão imobiliária e da

valorização do espaço. A omissão dos governos, em urbanizar, sanear, colocar infra-estrutura

na Favela para os moradores ali residentes, de certo modo ajuda nessa violência simbólica. As

imobiliárias aos poucos adquirem e demolem residências, “limpando” a área para novas

construções de espigões. Os moradores sentem-se coagidos a sair. Os depoimentos apreendem

essa realidade:

“Futuramente vou ter que vender para a construção de edifícios. As
casas ao lado estão sendo destruídas, pois a Pinheiro Landim está
comprando”. “Os vizinhos passaram a ocupar o terreno, invadir e
hoje as casas estão sendo destruídas, a Pinheiro Landim comprou o
terreno” (Pesquisa Direta, 2006).

As pressões multilaterais para o deslocamento compulsório dessas famílias do

Riacho Maceió geram, contraditoriamente, maior coesão grupal, identidade com o lugar e

unidade comunitária, reforçando a resistência de manutenção do território.

A paisagem expressa o conflito e a contradição, entre o espaço capitalista e o

espaço das populações que lutam por permanecer ali. A comunidade de Riacho Maceió está

literalmente “cercada” pela estrutura capitalista, ou seja, tornou-se um enclave não-capitalista

em meio ao território ampliado do capital (Figura 27). Assim, a face territorial de inserção

perversa insiste por se mostrar ao lado da sociedade do espetáculo, criada para fins de

acumulação capitalista via turismo, mas que distingue o estrangeiro, o outro das classes média

e alta, em detrimento da população trabalhadora local.

Portanto, o clássico conflito entre trabalhadores imigrantes do interior e da

população local que disputavam palmo a palmo um lugar para morar na metrópole, desloca-se

para outro nível, o do colonizador que deseja recuperar seu território deixado em reserva para

esses fins de acumulação com base na propriedade da terra.
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Muitos dos turistas estrangeiros que vieram para o Ceará para o lazer, o descanso,

a troca de experiência, além dos que vieram declaradamente para negócios, aos poucos vão

tomando assento e recolonizando as praias de Fortaleza, dos municípios periféricos da RMF,

além de pontos longínquos da costa cearense. O turismo e a aquisição de imóveis são

favorecidos pela ação incentivadora dos governos neoliberais que vêm nessa política uma

forma de contribuir para o desenvolvimento. Mas está associado também com a mobilidade

de capitais e do trabalho em nível mundial. A expansão capitalista no território litorâneo

cearense, via turismo, como já foi visto nos exemplos de Fortaleza e do Pecém, na RMF,

expropria trabalhadores de sua terra e de suas atividades não-capitalistas, reforçando a

mobilidade e ampliando o exército de reserva com todas suas conseqüências positivas e

negativas em termos sócio-territoriais.

Embora nesta pesquisa não se tenha pretensão de alcançar o grupo que sai do país

ou o que entra, considera-se importante uma breve discussão sobre a inserção de imigrantes

estrangeiros no Ceará via turismo, bem como a questão da mobilidade do trabalho vista em

termos mundiais. Acredita-se que essas discussões permitam uma compreensão da totalidade

da questão e das especificidades regionais.

Figura 27. Enclave não-capitalista, Favela Riacho Maceió, Fortaleza-Ce, 2006

Fonte: ARAUJO;GONÇALVES, 2006. Pesquisa direta.
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5.2. Mobilidade espacial do trabalho em escala mundial

Toda essa discussão a respeito da mobilidade do trabalho pode ser resumida na

Lei geral de população definida por Marx (1988). Nela se apreende que a maior produtividade

do trabalho e a dimensão absoluta do proletariado estão associadas ao crescimento da riqueza

social e do capital investido, enquanto energia desse crescimento econômico.

Contraditoriamente, quanto maior a riqueza, maior será a força de trabalho disponível para o

capital, mas não necessariamente utilizada, ou seja, fazendo parte do EIR. Isto porque, a

acumulação capitalista aumenta a demanda de trabalho e simultaneamente sua oferta ao

liberar trabalhadores: o movimento de emprego e desemprego é uma constante no

capitalismo.

Luxemburg (1988, p.26) vai lembrar da dimensão espacial da mobilidade, ao se

referir que essa oferta excedente nem sempre vai ser feita a partir do reservatório interno da

força de trabalho. É preciso ultrapassar fronteiras para encontrar essas reservas com relações

não-capitalistas. O capital desenvolve dupla estratégia: tanto poderá deslocar-se para ali

(mobilidade do capital), quanto poderá fazer a força de trabalho deslocar-se até ele

(mobilidade do trabalho). Assim, a acumulação ampliada requer que se mantenham esses

espaços de reserva de força de trabalho, para destruição e uso futuro. Em determinado

momento o capitalista individual poderá ser a favor da mobilidade e, noutro, requerer

imobilidade da força de trabalho, contrariando a tendência geral do capitalismo como um

todo.

Na atualidade, o que agrava a questão é o volume do desemprego e das ocupações

precárias, os “viveiros de mão-de-obra” que se difundem por todo o mundo52. Os países

desenvolvidos além de fazer imigrar os trabalhadores trouxeram com eles as relações de

trabalho com exploração mais aviltante. Para maximizar a exploração, o capitalismo faz

divisão do trabalho (com discriminação) por sexo, raça e etnia, e essa é a principal face da

mobilidade espacial entre os países desse momento da acumulação capitalista, tal qual

resumidamente observa Silva:

52 O reservatório de mão-de-obra hoje disponível é de uma amplitude bem mais considerável e sua colocação em
concorrência claramente mais fácil em razão da margem das quais dispõem as direções dos grupos para deslocar
seus capitais de acordo com as oportunidades. Não parece haver mais barreiras dissuasivas à deslocalização de
uma atividade de um país do sul em direção a outro que seja julgado mais atrativo graças aos baixos custos
salariais e aos incentivos fiscais dos governos (SERFATI, 2005, p. 4).
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A mundialização e seu corolário- a reestruturação produtiva- trouxeram várias
conseqüências, dentre elas a precarização, a segmentação por sexo e raça/etnia, a
desqualificação, a temporalidade do trabalho, além do desemprego e da exclusão
social. Diante deste quadro, migrar vem se tornando uma necessidade para milhões
de pessoas em muitas partes do mundo [...] (SILVA et. all., 2006, p. 90).

Apesar do capitalismo estar difundido em todo o mundo, o uso capitalista da força

de trabalho é diferenciado geograficamente conforme os lugares e as combinações com

demais modos de produção, que implicam em condições de produção e realização da

acumulação. Essas condições variam em relação à intensidade e à exploração do trabalho,

notadamente quando a relação é informal53, quanto à formação de seu excedente e, sobretudo,

quanto à mobilidade do trabalho. Os trabalhadores passam a se movimentar por diferentes

espaços geográficos para valorização capitalista e reprodução de sua força de trabalho.

Com esses deslocamentos dos trabalhadores, novas relações vão se abrir entre o

espaço de origem e de destino. Além das relações econômicas e sociais, ampliam-se as

relações políticas e ideológicas, ultrapassando a lógica estrutural do movimento do capital,

enquanto sujeitos de sua própria história, que criam estruturas de classe, mas também de

gênero, de raça e etnia (SILVA e outros, 2006, p. 90).

Ainda na interpretação marxista de população, vê-se que a relação capital e

trabalho, não apenas acontece no momento da produção se estendendo para o de realização da

mais-valia. É uma especificidade da acumulação capitalista contemporânea, associar trabalho

produtivo com improdutivo, mas realizador de mais-valia. Na atualidade, o trabalho

improdutivo é mais intensivo de força de trabalho, do que foi historicamente, exacerbando o

excedente populacional. Um excesso de trabalhadores, na forma de exército de reserva

industrial que reduz os salários, controla os movimentos da classe trabalhadora, tornando-se

“alavanca fundamental” na acumulação ampliada. Uma reserva também de relação capitalista,

pois o trabalho improdutivo realizado por outros modos de produção pode, a qualquer

momento, ser subsumido por atividades capitalistas, sendo mais uma válvula de escape da

crise capitalista, uma reserva espacial e setorial de valorização.

O desenvolvimento dos serviços improdutivos, ligados ao consumo das classes

dirigentes e aos da classe doméstica, por exemplo, iniciado com a acumulação primitiva, teve

53 As condições de exploração da força de trabalho informal são, por definição, muito heterogêneas. Elas diferem
por grau de inserção da atividade dos produtores nos processos de mundialização e pelo nível de direitos que lhe
é atribuído. Uma grande parte desta população vive em condições dramáticas. Seria mais exato dizer que ela
sobrevive. Segundo os dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 550 milhões são classificados
como trabalhadores pobres, ou seja, ganham menos de um dólar por dia e não dispõem de emprego fixo. As
categorias mais vulneráveis são claramente as mulheres assim como as crianças (SERFATI, 2005, p. 4).
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crescimento surpreendente com a reprodução ampliada das relações capitalistas. De acordo

com Harvey (2005), contraditoriamente, a expansão capitalista faz sumir algumas relações

não-capitalistas enquanto outras são mantidas pelo seu interesse de valorização futura e atual.

Portanto, pelo prisma de Harvey (2005, p.149), o processo de desenvolvimento

capitalista tanto pode requerer a livre mobilidade geográfica da força de trabalho e sua fácil

adaptação à circulação inconstante do capital no espaço, quanto pode interessar a sua

imobilidade territorial. Isto porque “os capitalistas individuais, evidentemente, preferem uma

força de trabalho estável e confiável, além da oferta cativa de mão-de-obra (com excedentes

adequados de força de trabalho, para assegurar o controle capitalista em relação tanto ao

processo laboral quanto aos índices salariais)”. Igualmente, os trabalhadores, por não poder

escapar do sistema salarial regulamentado, poderiam lutar no seu próprio lugar, resistindo à

mobilidade, para conquistar melhoria salarial ou nas condições de trabalho. Conforme Harvey

essa seria uma ironia, tendo em vista que o processo de desenvolvimento capitalista “se baseia

exatamente nesse comportamento para coordenar a oferta e procura da força de trabalho no

espaço”.

Em quaisquer dos casos seriam necessárias infra-estruturas sociais e físicas,

facilitadoras dos deslocamentos espaciais, de modo que os trabalhadores ou se associariam às

iniciativas fomentadas pelo Estado para atender a burguesia ou lutariam pelo controle do

aparelho de Estado, aumentando seu poder político e institucional para melhorar suas

condições de trabalho e de existência, evitando a mobilidade. Assim, talvez, os trabalhadores

podem vir apoiar medidas de restrições à livre mobilidade geográfica (imigração)

considerando a supressão dessas barreiras sócio-espaciais. Mas Harvey (2005, p.149) adverte

sobre a importância da luta de classe nesse sentido:

A tensão entre a livre mobilidade geográfica e os processos organizados de
reprodução dentro de um território limitado existe tanto para os capitalistas quanto
para os trabalhadores. Como essa tensão se resolve para um e outro depende,
decisivamente, da condição da luta de classes entre eles.

Conforme a conjuntura, pode haver medidas de incitamento institucional à

mobilidade ou políticas de controle da livre mobilidade. A ação institucional no interesse da

mobilidade inicia-se em direção às polarizações espaciais (com movimentos centrípetos), para

depois despender esforços contrários (com movimentos centrífugos) no sentido das regiões,

de cidades médias ou até, mais recentemente, de pequenas cidades.

Enfim, todos os motivos giram em torno do interesse capitalista de valorização e

acumulação: para reduzir os obstáculos, as políticas reduzem custos de transferência dos
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trabalhadores; tornam mais fácil a adaptação dos migrantes ao novo lugar (acolhimento,

alojamento, formação profissional) e etc., tal qual foi no início do século XX, no Brasil, nas

principais capitais de destino dos imigrantes estrangeiros e internos. Mas há também o

interesse de criar barreiras espaciais e políticas, ou de fechamento de fronteiras. Afinal, o

“papel desenvolvimentista do Estado começou há muito tempo, e vem mantendo as lógicas

territorial e capitalista do poder sempre interligadas, ainda que não necessariamente

convergentes (HARVEY, 2004, p. 121)”.

Desde a crise capitalista dos anos 70, que se observa dois momentos específicos

na mobilidade espacial do trabalho em escala mundial. Até os anos 80, foi importante a

emigração e a entrada de estrangeiros nos países desenvolvidos, ou o asilo a refugiados da

guerra fria, com política de estímulo à mobilidade. Já nos anos 90 e até hoje, essa política é de

controle à livre mobilidade. Há uma seleção do tipo de trabalhador e de atividades, na

perspectiva de enfrentamento da crise capitalista com seus mecanismos de reestruturação.

Além disso, a instigação ao medo e a campanha antiterrorismo dissimulam as intenções

políticas e ideológicas do controle populacional e da geopolítica do imperialismo.

5.2.1. O Comando da economia política

A mobilidade espacial do trabalho estaria no centro dos dispositivos da economia

política, pois possibilitaria a repartição dos indivíduos no espaço. Com uma dimensão

produtiva mais geral, a mobilidade conduziria o trabalho a se submeter ao capital, produzindo

força de trabalho para suas necessidades; utilizando-a conforme as melhores modalidades de

exploração; e fazendo-a circular para frente e para trás, para o centro ou fora dele. Tudo isso

mediado por uma política e ideologia de controle, disciplina e regulamentação das lutas de

classes, de seus conflitos e resistências. “A mobilidade do trabalho surge assim como trave

mestra de toda a estratégia de desenvolvimento capitalista (GAUDEMAR, 1977, p.51)”.

O controle dos trabalhadores imigrantes estrangeiros é muito maior que para os

demais trabalhadores, através de duplo mecanismo ligado ao habitar: condição de trabalho e

residência no país. Por trás desse controle espacial estão claros os objetivos políticos, que, em

geral, facilitam a exploração e a dominação capitalista, embora beneficiando apenas a facção

capitalista que dá sustentação ao grupo político no poder. Conforme Gaudemar, as condições

políticas dos imigrantes permitem ao poder político e ao patronato “controlar muito mais

estreitamente a mão-de-obra imigrada, sobretudo num período de crise e num período em que
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os imigrados se organizam para defenderem e combaterem”. A disciplina do trabalho

imigrante dificulta a organização ampla dos trabalhadores, faz surgir o conflito entre eles, ao

“evitar em particular a junção das reivindicações de toda mão-de-obra não qualificada

(francesa e imigrada), por um lado, e de mão-de-obra qualificada e não qualificada, por

outro”. Portanto, é fundamental que os imigrantes sejam mantidos não apenas no ghetto, que é

ao mesmo tempo uma segregação espacial, econômica, social e política (GAUDEMAR, 1977,

p. 29-30).

O discurso econômico sendo portador dessa disciplina, às vezes calando ou até

ocultando os conceitos reveladores de seus traços, utilizando-se de outros conceitos

pretensamente neutros, onde os processos de poder estão reduzidos a uma mecânica abstrata.

Por sua vez, “o discurso recalcado, acerca da mobilidade do trabalho, não é mais do que o

essencial do não-dito do crescimento econômico, a docilidade dos corpos dos trabalhadores

no espaço e no tempo (op. cit., p. 52)”.

Aparentemente alheios a essa dominação, os trabalhadores procuram condições de

reprodução de sua força de trabalho, além de tentar concretizar o fetiche54 do consumo de

mercadorias, tão divulgado em mídia. Mas não é apenas no plano individual que a imigração

estrangeira tem conseqüências positivas, pois socialmente favorece as suas famílias que

permaneceram na origem, com as remessas de valores em espécies para as economias de

destino, contribuindo para elevar a acumulação, o consumo e a assistência social, tal qual

lembra George:

No processo de emigração, o trabalho se transforma em mercadoria que se vende a
outra economia para constituir um suplemento de lucro a célula familiar ou para a
economia nacional do país de origem. Há uma nítida dissociação entre sua
finalidade econômica que interessa essencialmente à economia utilizadora,
subsidiariamente apenas à economia de origem pelo repatriamento de uma parte
dos salários recebidos, e sua finalidade social que interessa integralmente à
sociedade que fornece o trabalhador. Por outro lado, não se dever esquecer que,
para o ‘empreendedor’ de uma economia desenvolvida, há duas maneiras de
mobilizar em seu beneficio a força de trabalho dos países desenvolvidos, ora
importando essa força ou exportando seus estabelecimentos de produção
(GEORGE, 1979, p. 41-42).

As expectativas dos que migram estão fundamentadas no mito que as grandes

cidades e as metrópoles se transformaram, ao mesmo tempo, um símbolo de liberdade e

oportunidades, de enriquecimento e de mobilidade social. Um espaço para todos e de direito

54 Na perspectiva marxista utilizada por Paulani (2000, p.16), pode-se compreender fetiche como um desvio do
que se deveria entender a mercadoria e o consumo como uma relação social entre os homens, mas que assumiu
uma relação como se fosse entre duas coisas, inclusive o individuo isolado sendo considerado coisa. Assim, as
coisas passam a ter um valor por suas características e não por ter sido produzida pelo trabalho humano em
sociedade organizada materialmente pela troca. Até o capital aparece como uma coisa e não como relação social
que é.
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iguais, através da cidadania. O urbano opondo-se ao que representavam as pequenas

localidades e as áreas rurais com suas várias espécies de dominação e de escassez, espaços

com predomínio de relações não-capitalistas ou com forte relação de parentesco e baseado no

sistema patriarcal, como observa Capel (1997) sobre a urbanização na África:

Así ha sucedido en todas las épocas. Y así sigue sucediendo hoy. Los estudios
existentes sobre el proceso de urbanización de Africa durante nuestro siglo han
puesto de manifiesto la importancia que para desencadenar el exodo rural tienen el
deseo de los jóvenes de escapar del poder y de las presiones de los jefes y de los
viejos de las tribus, el huir de los penosos y desagradables trabajos del campo, de
las enemistades locales y de los chismes de la aldea(17). Por ello no extraña que
muchos prefieran la suciedad de los suburbios de la gran ciudad a la vida de la
aldeã (CAPEL, 1997, p. 4).

Las ciudades se convierten en lugar de relaciones, de contactos, de creatividad y de
innovación. Son también el lugar privilegiado donde se forjan preferentemente
ciertos valores favorables al crecimiento econômico (CAPEL, 1997, p.5).

Moreira já dizia que “a forma espacial por excelência da mobilidade do trabalho e

do capital é a urbanização, fenômeno que se expressa no crescente peso da transferência da

população dos campos para as cidades e, hoje, sobretudo entre as cidades (MOREIRA, 2006,

p.99)”.

Mas não demora muito para que a grande cidade torne-se ela própria uma

contradição: um misto de oportunidade, de inclusão perversa e de conflito. Mesmo Paris55, a

cidade francesa, símbolo do mito ocidental de liberdade, igualdade e fraternidade, criado pela

Revolução Francesa e difundido na modernidade, experimenta esse contraditório. Às vezes, o

conflito é visto como resultado da ação direta do migrante, associada à falta de atendimento

de suas necessidades básicas e, em contrapartida, as inúmeras contribuições que oferece,

tornando-se uma contraditória realidade de conflitos, problemas e, ao mesmo tempo, de

possibilidades:

55 A França passou por uma mudança muito profunda, em prazo relativamente curto. Por um longo período, era
possível falar da integração dos filhos ou netos dos imigrantes à sociedade francesa. A fase registrou revezes,
além dos sucessos, mas criou esperanças duradouras. No entanto, há pelo menos uma década experimenta um
período de desintegração, marcado pela rejeição aos grupos minoritários, pela insistência cada vez maior, da
parte destes, em defender seus valores comunais, e pelo recurso crescente a uma violência que traduz a
incapacidade da sociedade francesa em mudar de modelo cultural. Essa reversão da situação aconteceu com
grande rapidez e não recebeu a atenção merecida. No domínio da habitação, o abandono da experiência
integradora com as HLM (residências de aluguel moderado) provocou uma crescente segregação. No plano do
trabalho, o desemprego afeta mais pesadamente os mais jovens, e existe uma discriminação notória contra os
jovens descendentes de imigrantes. A escola não foi capaz de reduzir os obstáculos à integração, porque sua
concepção do ensino como um processo separado da educação – entendida como levar em conta as
características sociais, psicológicas e culturais de cada indivíduo – implica, quer deliberadamente, quer não, em
não auxiliar aqueles que mais necessitam de ajuda. Essa degradação foi mais pronunciada na França do que em
outros países. De um lado, porque a rede de relações de proximidade se rompeu de maneira mais completa na
sociedade francesa do que na Itália ou na Alemanha, e por outro lado, porque a integração aqui foi sempre
pensada em termos mais fortes, o que acarreta muitos aspectos positivos, mas torna a desintegração ainda mais
grave (TOURAINE, 2005).
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Esa inmigración y la heterogeneidad social generan conflictos y problemas, pero
también suponen ventajas considerables para la ciudad. La llegada de esos
inmigrantes posee efectos económicos indudables y múltiples sobre la ciudad, ya
que aumenta la cifra de productores y de consumidores. La demanda aglomerada
local tiene consecuencias sobre el desarrollo económico local y regional. Al mismo
tiempo, con el tamaño crece y se diversifica el mercado de trabajo, lo que también
favorece la actividad (CAPEL, 1997).

Capel (1997) afirmava que inserção dos imigrantes nas sociedades urbanas não se

dá sem o conflito, que, aliás, não é específico das cidades, mas das sociedades em geral,

sobretudo quando há forte dominação e tantas desigualdades. Então, o conflito é da relação

capital e trabalho, que se reproduzindo nos espaços vão se diferenciar tanto quanto desigual

for essa relação.

Nas grandes metrópoles brasileiras, os imigrantes se inserem de modo excludente,

pois somente encontram lugar nas grandes favelas, tais como a Rocinha no Rio de Janeiro ou

a Favela do Arpoador em Fortaleza, que, apesar da insegurança cotidiana, oferecem

possibilidades de mobilidade social, pois estas favelas estão localizadas em área de ampla

expansão capitalista, colocando-se como um enclave não capitalista de resistência à

homogeneização do espaço e ao deslocamento compulsório das famílias. A relação com os

demais lugares da metrópole nem sempre é perfeita. Quando encontra trabalho fora da Favela

não pode informar onde mora, pois há discriminação no mercado de trabalho. De modo geral,

considera-se todo trabalhador favelado como membro de gangue ou de tráfico de droga.

Mas o drama maior do imigrante é sair de um lugar em que já se encontrava

desenraizado56, para inserir-se em outro sobre circunstâncias também perversas que o instiga,

invariavelmente, à mobilidade. O gueto é o espaço do trabalhador comum que também é

imigrante estrangeiro no mundo desenvolvido, semelhante ao lugar dos cidadãos nas

metrópoles dos países ditos subdesenvolvidos - as favelas no Brasil, as barriadas no Peru,

vila-miséria em Buenos Aires, e os bidonvilles de Dacar (ANDRADE, 1989, p.47). “En

general, la población inmigrada se ve forzada a localizarse en los barrios y zonas más

degradadas, produciéndose una guetización del espacio (MARTORI; HOBERG, 2004)”.

A exclusão e a fragmentação espacial dessa classe da população não são

novidades nas sociedades humanas. Contudo, os estudiosos defendem que alguns fenômenos

tomaram novas dimensões: a polarização, a marginalização e a exclusão, segundo Capel

56 Conforme Guillen (2001) as migrações provocam uma “perda das relações sociais constitutivas dos
referenciais que informam a identidade”, considerada portanto como motivo para o desenraizamento. No
entanto, isso acontece mesmo antes da saída de seu lugar de origem, considerando aquelas expropriações da
acumulação por espoliação, ou alguma outra mobilidade dolorosa provocada no sentido da valorização
capitalista.
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(1997), “aumentaran, en relación con la evolución de la economía europea, eso conduiciría a

la ghetización de una parte importante de las ciudades”. Assim, justificando um maior

controle sobre as populações imigrantes. Um controle não apenas de informação, mas de

movimentos, de ação e de intenções. Para tanto, o Estado desses países desenvolvidos

organizou um arsenal humano, institucional, jurídico e ideológico. Os espaços de fronteira

passaram a ter maior valor de capital fixo e de controle institucional.

Desde os anos 90, com a reestruturação capitalista no primeiro mundo,

começaram a emergir conflitos na inserção de novos imigrantes, envolvendo naturais e

imigrantes, sobretudo os residentes mais antigos, os estabelecidos que sofrem mais

diretamente a concorrência desses recém chegados. A atual conjuntura57 não é favorável ao

trabalhador desqualificado, embora abra oportunidade para o trabalho qualificado58, diferindo

do que fora nos anos 70 até os anos 80, quando nessas sociedades havia o pleno emprego e o

Estado de Bem-Estar social funcionava a contento. Portanto, necessitavam de uma reserva de

trabalho para fazer atividades penosas ou não benquistas pela população local. Parte dos

capitalistas utilizava (utiliza) essa mão-de-obra barata para concorrer com os preços de

mercado, rebaixando custos.

Conforme Vainer (2005, p.269), a política restritiva de imigração estrangeira nos

Estados Unidos, por exemplo, é altamente seletiva quanto ao trabalho qualificado: em escala

decrescente de vagas, desejam capturar primeiro os trabalhadores com extraordinária

competência em artes, ciências, educação, negócios e esportes; os com graus avançados e

excepcional de competência nas mesmas áreas; trabalhadores com dois anos de treinamento

ou experiência; aposentados de organizações internacionais; investidores com capacidade de

gerar emprego.

Há um controle do trabalho, mas o capital está liberado, conforme Capel (1997),

estabelecendo cotas de entrada:

Las medidas de control respecto a la entrada de esa población se han ido
multiplicando, incrementando el control de las fronteras, incluso en relación con los
refugiados políticos, a los que los países europeos han dado tradicionalemente

57 Ao final dos anos 90, os pesquisadores americanos já observavam mudança no emprego relativo dos
imigrantes, comparando-os aos naturais e ao observado nos anos 80. Mais recentemente, a imigração passou a
reduzir os espaços dos nativos no mercado de trabalho, primeiramente entre aqueles com poucos anos de
educação. Diferentemente do que concluíram outros estudos sobre a imigração não ter impacto negativo
significativo sobre o trabalho dos nativos (CAMAROTA, 1998).
58 A fuga de intelectos do Terceiro Mundo e do noroeste da Europa não é um fenômeno novo, desde  o início dos
anos 70, que os países mais ricos, em particular os Estados Unidos, atraiam médicos, engenheiros, técnicos e
eruditos (DUPÂQUIER, 1999, p.89). O que parece novo é porque o fenômeno tomou dimensões avolumadas,
seja pela generalização ou pela intensificação, ao ponto de sair da invisibilidade ou do ponto cego dos
pesquisadores, tal como defende Vainer (2005, p. 254).
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acogida. Ha aumentado la lucha contra la inmigración ilegal, y se han establecido
cuotas de entrada (CAPEL, 1997).

Assim, a migração não está associada somente à abundância de mão-de-obra

barata nas metrópoles do Terceiro Mundo, tal como nas brasileiras, há também imigração de

trabalhadores altamente qualificados e, em ambos os casos, os países desenvolvidos recorrem

ao trabalho precário e mal remunerado típico da origem da migração. Foi o modo que a

produção capitalista encontrou para ampliar a acumulação. Essa relação trabalho precário e

atividade capitalista deixou de ser característica do mundo não desenvolvido. A mão-de-obra

barata (qualificada ou não) alimenta o exército industrial de reserva dos países e regiões de

capitalismo avançado, através da imigração, pela inserção no trabalho temporário, no setor

informal, mas também em trabalhos especializados de alta qualificação.

Conforme Harvey (1993), o setor informal não se restringe ao Terceiro Mundo,

mas cresce pelos espaços do capitalismo avançado, desfazendo a ilusão de um progresso

capitalista contínuo no tempo e no espaço. Mudanças institucionais estariam sendo

providenciadas para viabilizar a reestruturação e, assim, cresceria uma nova vertente de

trabalho informal com origem nas relações formais des-regulamentadas. Mészáros observa a

questão na perspectiva da geopolítica imperialista dos países capitalistas desenvolvidos:

O remédio para dar seguimento às deficiências e ‘disfunções’ devidas ao
desemprego crônico em todos os países sob domínio do capital, em rigorosa
conformidade aos parâmetros causais do sistema do capital, é visto em termos de
‘maior disciplina do trabalho’ e ‘maior eficiência’, resultando de fato na redução
dos níveis salariais, na crescente precarização da força de trabalho até nos países
capitalistas avançados e no aumento generalizado do desemprego. A estratégia
fortemente idealizada de ‘globalização’- que não passa de mais um nome para o
reforço reiterado das relações iníquas de poder socioeconômico entre os países
avançados e os subdesenvolvidos, ou ‘Terceiro Mundo’ do sistema global do
capital- agrava o problema do desemprego também nos países ‘metropolitanos’ ou
‘centrais’, acelerando a mencionada tendência à uniformização do índice diferencial
da exploração (MÉSZÁROS, 2002, p. 225).

Essa informalização afeta os trabalhadores existentes (imigrantes antigos e

naturais), seja com o desemprego ou pelo achatamento salarial. Ainda assim, parte do

empresariado59 se interessa por trabalhadores com menor poder de barganha, com maior

59 Os empresários mais interessados na mão-de-obra estrangeira e temporária estão sendo levados a procurar
outra solução, embora nem sempre viável em termos de custos. Por exemplo, as produções de frutas e de
vegetais nos Estados Unidos possuem importante impacto econômico e social nos mercados domésticos e
estrangeiros, seja em termos de área colhida ou quanto ao valor produzido. A principal fonte de trabalhadores
disponíveis para colheita manual está diminuindo (imigrantes temporários) pois já se registram faltas
substanciais de mão-de-obra para colheita manual, que caracteriza essas produções. Sem os trabalhadores de que
necessitam por apenas algumas semanas do ano, os proprietários alertam que a maioria de colheitas manuais será
perdida. Isto significa que vai exigir um esforço maciço para desenvolver tecnologias de colheita (SARIG;
THOMPSON; BROWN, 2000).
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instabilidade e insegurança, portanto, fácil de controle e aceitação das condições de

exploração.

Os controles sobre os trabalhadores temporários (de contratos temporários ou

eventuais) e os trabalhadores imigrados são maiores e mais freqüentes nos países de

capitalismo avançado. Afinal, esses tipos de trabalhadores tornaram-se móveis, e,

aparentemente, são levados, ou melhor, “forçados” à mobilidade, embora também possa

passar pela imobilidade. Ainda conforme o interesse da acumulação capitalista, essa classe

passa despercebida ou vira problema nacional, sendo nas metrópoles mundiais o lugar do

conflito e de necessidade de controle maior, tal qual aconteceu em 2005 com os imigrantes na

França60.

“A imigração é uma das formas mais importantes política, social e

economicamente, da mobilidade capitalista do trabalho”, afirmara Gaudemar (1977, p.40).

Além de ingressarem como trabalhadores temporários, sua permanência após o prazo inicial

os colocam numa segunda condição duplamente desvantajosa, qual seja: de imigrantes sem

documentos, uma fatia de trabalhador ainda mais explorada (salários baixos, horários

freqüentemente prolongados, ritmo de trabalho muito intenso). A temporalidade do contrato

leva à situação de irregularidade. Assim, formam um exército de milhões de clandestinos na

Europa, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, que permanecem com a cumplicidade

dos patrões para permitir a acumulação capitalista, sobretudo de numerosas pequenas e

médias empresas industriais ou agrícolas.

Hoje, quando o desemprego dos trabalhadores naturais (europeus) cresce e com

eles o exército de reserva industrial, então os trabalhadores imigrantes passam a ser

desnecessários, ou seja, requerendo nova mobilidade para outras regiões deprimidas pela

crise, ou requer sua imobilidade na origem.

Mesmo diante de condições tão adversas, os trabalhadores imigrantes e

clandestinos desejam permanecer no lugar de destino. Afinal, a imigração tornou-se um

caminho rápido de acumulação individual para realizar seu próprio negócio (de pequeno

investidor, pequeno comerciante, ou como artesão) quando a retornar ao seu país de origem e

para sustentar a família que ali permaneceu.

60 Governo reforça segurança em subúrbios de Paris, Paris, 03 de novembro, 2005  In
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/story/2005/11/051105_pariscg.shtml
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Nesses casos, a imigração torna-se uma mobilidade perfeita e a um custo mínimo.

A estratégia de rentabilidade capitalista pela mobilidade do trabalho nem será pela forma

espacial ou temporal, mas por suas principais dimensões políticas. A seguinte passagem de

Gaudemar (op.cit.p. 28) resume bem a situação dessa força de trabalho que interessa aos

capitalistas mais do que ao trabalhador natural ou imigrantes antigos, pois:

Estas vantagens específicas conseguidas pelos patrões devido aos imigrados
provêm em grande parte do estatuto político e social destes. Os trabalhadores
imigrados estão longe de dispor dos direitos elementares adquiridos há muito tempo
pelos trabalhadores franceses. [...] Nem sequer são donos de sua força de trabalho,
pois todas as suas deslocações geográficas, profissionais ou setoriais, são
submetidas a dupla exigência da lei e das necessidades do capital. É um processo
típico de mobilidade forçada. Os trabalhadores imigrados também não dispõem dos
mesmos direitos sindicais, nem de modo geral do direito de associação e de
expressão cultural própria. Esta discriminação social e política que se encontra em
todos os aspectos da vida dos imigrados (trabalho, alojamento, saúde, tempos
livres...) implica grandes dificuldades para a organização e luta dos trabalhadores
imigrados, mesmo para seus direitos elementares, para escaparem a sua condição de
novos escravos [...].

Vários são os indicativos, ao final dos anos 90, que apontam para o fato de a

imigração estrangeira nos países desenvolvidos ter se tornado insustentável, ao menos, em

termos de um segmento populacional, direcionando que a política se tornasse seletiva. Sentia-

se necessidade de um discurso antimigração para mobilizar a opinião pública contra

determinado grupo, mas não sobre todos.

Primeiro, surge a preocupação com a quantificação da imigração ilegal61 e com a

indústria que forja a legalização de estrangeiros62. Não se discutia sobre a ilegalidade

favorecer determinado país receptor, ou parte de sua classe capitalista, apenas

responsabilizava-se, até moralmente, os imigrantes pelo ato ilícito e por problemas sociais

atuais, embora não relacionados diretamente com os imigrantes. Sobretudo, a questão era (é)

da retirada do Estado de Bem-Estar social, da falta de garantias sociais e, assim, foi sendo

61 O Immigration and Naturalization Service (INS) realizou estimativa sobre os imigrantes ilegais nos EUA e
constatou, em outubro de 1996, a existência de cinco milhões de imigrantes ilegais, sendo 54% oriundos do
México e 40% residentes na Califórnia (CAMAROTA, 1997).
62 Em 2002, o Departamento de Censo estimou que 8,7 milhões de pessoas residiram nos Estados Unidos de
forma ilegal. O Serviço do Immigration e do Naturalization (INS) estimou que aproximadamente 40 por cento
estão sem o documento de visto e 60 por cento cruzaram as fronteiras sem permissão. Embora a maioria de
imigrantes ilegais não deseje nenhum dano e queira simplesmente uma vida melhor para si e suas famílias, a
realidade mostra que sua presença é uma fraude em relação a seu registro de identidade durante a permanência
nos Estados Unidos, que ameaça nossa habilidade de distinguir estrangeiros ilegais dos cidadãos dos ESTADOS
UNIDOS e dos residentes estrangeiros legais. Uma vez que aqui, os imigrantes ilegais devem trabalhar para se
sustentar. A demanda imensa de originais "que provam" o direito de trabalhar nos Estados Unidos conduziu à
exploração dos documentos nas leis e nos regulamentos a todos os níveis do governo. Os escritórios que
fornecem cópias originais ou duplicadas destes originais sofrem de uma fiscalização e controle severos nos
sistemas. A produção e a distribuição de originais falsos transformaram-se uma indústria grande e sofisticada
(DINERSTEIN, 2002).
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construído um discurso que adaptava a situação ao grupo da população que seria descartável,

substituído pela população local, o EIR. Nesse sentido houve até quem sugerisse colocar nos

trabalhos temporários os nativos desempregados, só que os imigrantes aceitavam as condições

que os nativos se negavam a concordar.

Depois, a cidadania dupla começou a ser questionada até que o assunto caísse no

esquecimento. A discussão acirrada dos anos 90, questionando como se poderia ser cidadão

duplo- brasileiro e americano, por exemplo, saiu totalmente de pauta da mídia e da opinião

pública (RENSHON, 2000).

Ao mesmo tempo, descobre-se63 que o fato gerador de conflitos não teria origem

em toda classe trabalhadora migrante, mas especificamente sobre os não qualificados. Não

havia problema, portanto, em receber, até certo ponto, os trabalhadores qualificados e os

autônomos.

Assim, em 2005, a Revista Exame on line publica a controvertida situação do

Presidente dos Estados Unidos em conciliar a opinião colidente sobre os imigrantes no país:

entre os que defendiam a necessidade de mão-de-obra e a regularização deles; e os que

desejavam combatê-la alegando segurança nacional64 (EXAME, 2005).

Afinal, depois do dia 11 de setembro de 2001, nova retórica antimigração foi

construída, aproveitando-se do potencial que o desastre provocou em termos de medo do

desconhecido e da suposta falta de controle dos governantes do país, dominando a opinião

pública65.

63 Borjas (2004) comprova que a presença de trabalhadores adicionais no EIR é responsável pela redução nos
salários e não seu status (legal ou ilegal, permanente ou provisório). Como a oferta de trabalhadores imigrantes é
bimodal, ou seja, é composta de trabalhadores de muito baixa habilidade, ou no outro extremo de altíssima
habilidade, observou-se a diferenciação. Os trabalhadores não qualificados sofriam influência negativa sobre os
salários que rebaixavam, pois a proporção de imigrantes é maior. Os de alta habilidade podem até beneficiar-se
pelos serviços pessoais de baixa remuneração que os imigrantes executam. É como se houvesse uma mudança de
tendência, pois o autor conclui que seu estudo contraria os estudos tradicionais que constatam que as áreas
metropolitanas possuem o mercado de trabalho mais penetrado por imigrantes, e que os mesmos têm pouco
impacto no mercado de trabalho, porque fazem os trabalhos que os nativos não querem fazer. Indicando que os
imigrantes competem em oportunidades de trabalho com os nativos de menor qualificação.
64 Além disso, nos últimos anos, em certas sociedades, os imigrantes têm sido difamados, enquanto outros viram
os seus direitos ser-lhes negados, em nome da segurança nacional. Não obstante todos estes obstáculos, a imensa
maioria dos imigrantes contribui de uma forma muito positiva para a nova sociedade e as remessas de muitos
deles apóiam a economia dos seus países de origem (ANNAN, 2004).
65 Ao final dos anos 90, foi realizada pesquisa pública nos Estados Unidos sobre os imigrantes no país, com
2.800 entrevistas por telefone, para conhecer a opinião do cidadão comum e dos lideres formadores de opinião
(quase 400 pessoas, incluindo membros do congresso, da administração, líderes de grupos da igreja, de
executivos de negócio, de líderes da união, de jornalistas, de acadêmicos e de líderes de grupos de interesse
principal). Os resultados indicam que a diferença de opinião entre os americanos e aquelas de seus líderes é
enorme. 60 por cento do público consideram o nível atual da imigração como "uma ameaça crítica aos interesses
vitais dos Estados Unidos," comparado a somente 14 por cento da liderança da nação, uma diferença de 46
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Alguns formadores de opinião naturalizaram e racionalizaram essa suposta mescla

de terrorismo e imigração (DINERSTEIN, 2002)66, outros criticaram a manipulação de um

discurso com objetivo de dominação geopolítica (PÓVOA NETO, 2002)67.

5.2.2. O discurso do medo mediando a dominação política

É bem verdade que o desastre americano denunciou que os mecanismos colocados

à disposição da dominação política e econômica (o anonimato nas relações sociais, as

facilidades de deslocamento e de acesso aos meios de transporte, a difusão de tecnologias

avançadas) poderiam ser utilizados com o objetivo de contrapor-se ao sistema. Embora tenha

sido divulgado apenas como forças oponentes que mereciam o contra ataque de maior

controle do Estado68, fazendo crer a “necessidade de que o Estado cubra lacunas da vida

social não controladas pelas forças do mercado (PÓVOA NETO, 2002)”.

Na opinião de um Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR),

Antonio Guterres (2005), a violência na França é um ato de intolerância, que se propaga por

todo mundo, através do recurso político do discurso do medo. A problemática mais geral é a

intolerância, ampliada por fatores objetivos, econômicos, sociais, de desemprego, situações de

pobreza e exclusão. Cria-se um clima psicológico de ameaça à instituição da proteção a

refugiados, que pode repercutir como "uma ameaça à coesão das sociedades e à paz mundial".

O medo é manipulado para se obter dominação política, portanto, corre-se o risco de contagiar

porcentagens. A diferença atual é bem maior do que aquela encontrada em 1998, quando 55 por cento do público
consideravam a imigração como "uma ameaça crítica," comparada a 18 por cento dos líderes de opinião, com
uma diferença de 37 porcentagens (BECK; CAMAROTA, 2002).
66 É razoável supor que, baseado no desastre de 11 de setembro, após ousar em matar mais de 3.000 pessoas, o
horror deste atentado tenha chocado o público e levantado a suspeita de que o governo perdeu o controle sobre
quem é admitido aos Estados Unidos, pois é freqüentemente incapaz de encontrar aqueles que residem ali
ilegalmente (DINERSTEIN, 2002).
67 A violência legal e extralegal contra "suspeitos" de terrorismo ou de simpatia pelo mesmo alcançou um
patamar assustador para estrangeiros na Europa e Estados Unidos. Enquanto isso, no Oriente Médio, o
recrudescimento do debate e da atuação com relação ao retorno dos refugiados palestinos levava a uma escalada
de violência e culminava com atitudes do governo israelense no sentido de restringir ainda mais os direitos à
livre mobilidade da população árabe. Durante os dias da realização do Fórum Social Mundial, os moradores de
diversos campos de refugiados na Austrália, neles detidos - a palavra descreve bem sua situação - revoltam-se
contra sua condição de prisioneiros, como que condenados pelo crime de tentar migrar para mudar de vida, e
frustrados por uma detenção que dura, em alguns casos, já mais de dois anos. Muitos são, uma vez mais, afegãos,
cuja situação frente às autoridades de imigração australianas paradoxalmente se agravou com o iminente fim do
conflito em seu país, já que agora se restringiram as justificativas para concessão de asilo político (PÓVOA
NETO, 2002).
68 Os dirigentes governamentais também constroem estes discursos porque não lhes dão solução ou explicação
para seus problemas. Logo, nada melhor que acusá-los de ser um problema para a sociedade local. Apesar da
sociedade não está contente com os imigrantes, isto não significa que a maioria queira atacá-los. Há uma
diferença entre a opinião e a ação. Destaca os meios de comunicação sensacionalista e que fomenta a xenofobia.
(MÁRMORA, 2000, p.26)
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a opinião pública com essa irracionalidade, levando ao desespero e a todas as conseqüências

relativas à discriminação e ao preconceito.

Guterres adverte sobre a generalização dessa instrumentação do medo em direção

ao racismo. Acrescentou ainda sobre a versão "populista que tende a mesclar na opinião

pública conceitos como imigrante, refugiado, terrorista e problemas de segurança, como se

tudo fosse a mesma coisa" (noticias.uol.com.br, 2005).

Esse discurso, essa idéia de terrorismo associado à ilegalidade dos imigrantes

colocado como uma questão de segurança nacional tem por explicação o fato de as migrações

terem cumprido seu papel de atender às demandas dos mercados de trabalho capitalistas

globalmente interligados, de força de trabalho e de suas reservas, bem como, porque o

acolhimento dos refugiados políticos69perdeu significado político. Muda-se totalmente a

política migratória. Até a década anterior, retirava-se as barreiras à emigração, hoje os

Estados70 de destino as recolocam com mais tecnologia, mais capital investido, mais

informação controlada e contam com os Estados71 de origem para imobilizar a população,

embora no discurso neo-liberal o Estado tivesse sido retirado do mercado. Torna-se oportuno

fazer esquecer que “o poder público não foi instituído para encerrar os súditos dentro de

fronteiras nacionais, mas para tutelar, antes de tudo, o bem-estar nacional” (BICUDO, 2001,

p.61).

69 “O acolhimento de certos fluxos migratórios deixou de ter o significado político que tinha à época da Guerra
Fria. Este fato tem a ver com a crise dos regimes socialistas do Leste Europeu, a partir do fim da década anterior,
com conseqüências para outras áreas do mundo também pertencentes ao campo não-capitalista. A intenção
frustrada de emigração de parte da população desses países foi sempre manipulada pelos políticos e pelos
ideólogos do liberalismo como denunciadora da negação ao direito do livre deslocamento. Daí as tinturas
heróicas que sempre coloriram as imagens dos boat-people vietnamitas, dos exilados cubanos que se dirigiam à
Flórida, dos alemães orientais que logravam atravessar o Muro de Berlim. Toda uma retórica pró-emigração foi
assim elaborada, levando-se inclusive à elaboração de políticas de recepção desses imigrantes que os
privilegiavam em relação àqueles de outras nacionalidades. A discriminação entre imigrantes cubanos e
haitianos (esses também foragidos), por parte do governo norte-americano, demonstra perfeitamente tal
discriminação, quando se sabe que os cubanos tinham automaticamente concedido o status de refugiados
políticos” (PÓVOA NETO, 2002).
70 La mayoría de países de la U.E. creyeron que una forma de reducir el tráfico clandestino de seres humanos, era
incrementando las penas, tanto económicas como de cárcel, a los traficantes. En los últimos meses, muchos
países de la U.E., entre ellos, España, Francia, Italia, Alemania o Austria, han endurecido su política migratoria,
incrementando los controles en sus fronteras para impedir la entrada clandestina de inmigrantes. Como
consecuencia de este fuerte control, las mafias que trafican ilegalmente con seres humanos, o los inmigrantes por
cuenta propia, se ven en la necesidad de buscar nuevas formas para introducirse en el país de destino para no ser
descubiertos (GONZÁLEZ, 2004).
71 “[...] iniciando-se com o caso dos afegãos (mas poderíamos estar falando de muitos, muitos outros grupos), os
exemplos citados mostram, em seu encadeamento, que é impossível entender hoje migrantes e refugiados fora de
seu contexto global, que atravessa fronteiras, mas que apresenta, como protagonistas inegáveis, os estados
nacionais em seu papel, agora reforçado, de controle de permanências e deslocamentos da população. Como que
a desmentir a retórica da "retirada do Estado" e do mercado como regulador social (PÓVOA NETO, 2002)”.
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Quem estuda migração sabe que as grandes ondas migratórias entre continentes

são prenúncios de mudança no mundo. Póvoa Neto é um dos críticos e estudiosos do assunto

que remete para a centralidade da questão e alerta que para conhecer a conjuntura mundial

atual, em termos econômicos, sociais e políticos, passa necessariamente pela discussão das

migrações, pois há uma:

dimensão migratória como componente fundamental dos conflitos políticos e
guerras na escala internacional. Os deslocamentos não podem mais ser entendidos
como meros reflexos dos rearranjos políticos e conflitos; mais que isso, eles
impõem-se como uma das condições básicas em que se dão tais rearranjos no mundo
atual (PÓVOA NETO, 2002).

Qualquer que seja a definição de globalização, na atualidade é indiscutível a

interdependência das relações e dos espaços, associada à crescente mobilidade das

mercadorias, das informações e da população. “Algumas dessas relações de interdependência

e algumas dessas formas de mobilidade são tratadas pelos ideólogos da globalização como

integrantes do processo mais geral, benéficas ao mesmo, ou pelo menos controláveis e

apropriáveis para fins que não contrariam a lógica global mais geral (PÓVOA NETO, 2002)”.

Então, por que a controvérsia a respeito das imigrações? Por que o cerceamento à livre

mobilidade dos trabalhadores? Qual o sentido do fechamento das fronteiras para migrantes,

quando para tudo mais estão abertas?

Para Annan (2004), no fundo da questão dos imigrantes, dos abusos de que são

objetos, estão o racismo e a xenofobia. Somente esses sentimentos justificariam a

discriminação implícita (pela falta de proteção aos imigrantes) ou explícita (instituída

legalmente).

Não que seja impossível criar um estatuto que reconheça o direito à emigração,

que favoreça a integração e facilite a promoção profissional e o acesso a uma habitação

decente, que lhes permitam juntarem-se às suas famílias. Falta vontade política e interesse

coletivo para tanto (BICUDO, 2001, p.62).

A imagem negativa sobre as migrações cumpre o seu papel, de fazer a sociedade

pressionar pelo controle. Afinal, a população está passando por problemas sociais concretos,

em conseqüência dos ajustes econômicos e do declínio do Estado de Bem-Estar. “Assim se

vai criando um imaginário coletivo de rechaço aos migrantes. Se trata de um elemento

objetivo baseado em falsa informação, com fluxos migratórios que são mais rápidos que os

fluxos mentais. Há uma brecha entre a imagem e a realidade concreta”. Responsabiliza-se o

estrangeiro por que há um sentimento oculto de xenofobia. E a sociedade apenas encontra

uma justificativa para repelir o que pensa estar prejudicando a maioria. Conforme Koltai, nos



215

momentos de crise a tolerância cai a zero e recrudesce o racismo, os imigrantes são acusados

de inúmeros problemas sócio-territoriais:

Não por acaso é sempre nos momentos de crise econômica e social, quando os
indivíduos se sentem inseguros e sem projetos, que assistimos ao recrudescimento
dos fenômenos racistas. Nesses momentos não há espaço para a tolerância. Muito
pelo contrário, o que todos reclamam é a tolerância zero contra a imigração
clandestina, e não por acaso os países da Europa Ocidental vêm elegendo, um após
outro, governantes populistas e racistas, sob falsas promessas de garantia de dias
melhores ao designar um bode expiatório; o imigrante clandestino (KOLTAI, 2005,
p.180).

Na verdade, o problema está no imaginário coletivo antimigrante, que se

transforma em discursos estruturados, sem condições objetivas, direcionados politicamente

contra aqueles oponentes que se deseja eliminar, tal como o ocorrido e exemplificado por

Mármora (2000, p.25) em relação a “algumas seitas integralistas, como o caso dos atentados

em Califórnia dos Estados Unidos”.

Vários são os demonstrativos desse racismo na Europa. Na Alemanha, por

exemplo, os imigrantes são tolerados72; e, na França, o ministro do Interior, Nicolas Sarkozy,

não deu atenção devida ao problema social dos imigrantes, mas chamou os moradores dos

banlieues (bairros de periferia) de "ralé, gentalha"73. Em outro momento, ao descobrir que o

movimento de represália dos imigrantes em Paris tinha como agente as crianças menores de

13 a 16 anos, o Ministro classificou o movimento como atos de vandalismo realizados pelos

"hooligans" e "criminosos" (FERNANDES, 2005).

Ao contrário, a rebelião instalada em Paris em 2005, tem outras opiniões74.

Midouni, responsável pelo centro educativo Trampolim para a Inserção, em Val de Marne, na

periferia de Paris, explica que a violência foi motivada pelo sentimento de injustiça associado

a pouca perspectiva de futuro. O cotidiano desses jovens é marcado pelo desemprego e pela

72 Esse é o termo utilizado na legislação que “os secretários do Interior dos 16 Estados alemães aprovaram, nesta
sexta-feira (17/11) em Nurembergue, uma regra permitindo que os estrangeiros cuja presença na Alemanha é
tolerada pelas autoridades há pelo menos oito anos permaneçam no país caso comprovem que possuem renda
própria. Se possuírem família, o limite cai para seis anos.( www.dw-world.de, 17.11.2006)”.
73 Na mídia Alemã há uma critica sobre a discriminação francesa “a realidade é que a sociedade francesa tem
enormes dificuldades em aceitar cidadãos de origem árabe ou africana – exceto na seleção nacional de futebol",
ressalta o semanário alemão Die Zeit. (www.dw-world.de, 05.11.2005).
74 O desemprego e a marginalização espalham desesperança pela periferia da França, segundo o Observatório
Nacional de Zonas Urbanas Sensíveis (ZUS). O índice médio de desemprego em 2004 foi de 20,7% nos
subúrbios, ou seja, o dobro do índice nacional. Entre os jovens de 15 a 25 anos, ele afeta 36% da população
masculina e 40% da feminina. Mesmo nos períodos mais flutuantes para o setor trabalhista, como o ano de 2005,
o índice de desemprego entre os mais desamparados continuou aumentando. A falta de empresas localizadas
nessas áreas, a preparação insuficiente dos candidatos a um emprego e a discriminação envolvendo os jovens
descendentes de imigrantes quando eles optam por um emprego explicam o marasmo, e em parte a explosão de
violência que atinge a França há 12 dias. "Mesmo os que têm nível universitário acabam em empregos muito
abaixo de sua qualificação", diz Samuel Thomas, vice-presidente da entidade SOS-Racismo (LERIDON, 2005)
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discriminação, além de inúmeras dificuldades concretas. Os jovens de 18-20 anos juntaram-se

aos adolescentes no movimento de destruição de prédios e carros, mas não o fizeram para

divertir-se, senão para tornarem-se visíveis, para atrair atenção e solução de seus problemas

(FERNANDES, 2005). Tal fato pode ser entendido como um desespero após momentos de

tensão social. Era de se esperar que o conflito social evoluísse baseado no que Becker (1986,

p.48) afirmara sobre “a disparidade entre o econômico e o social acumula problemas

estruturais gerando crise econômica e tensão social que é espacialmente manifesta na escala

local, do espaço vivido”.

Os grandes contingentes de imigrantes responsáveis pelo aumento da oferta da

força de trabalho na Europa vivem concretamente pelo mecanismo de precarização das

relações de trabalho, das condições de moradia e de vida, sem contar com o recrudescimento

do xenofobismo e do racismo. A sociedade que já era portadora de conflitos torna-se violenta,

por força da ação desses trabalhadores, dessa reserva do trabalho, que por estar apartada das

demais, deseja reafirmar sua identidade e o seu direito à cidade. A negação de sua condição

cidadã passa despercebida em meio à violência cotidiana que se tornou banalizada, tal qual

faz questão de frisar Bezerra Junior ao verificar as mudanças no cotidiano das metrópoles

brasileiras:

Penso não apenas nas questões que envolvem dificuldades de inscrição no campo
da cidadania de imensos grupos que estão postos à margem dos mecanismos de
inclusão material e simbólica, o que inclui as questões migratórias- e os efeitos que
isto vem tendo sobre as mudanças na vida cotidiana das metrópoles, em especial
em relação ao fenômeno da violência generalizada e tornada banal (BEZERRA
JUNIOR, 2005, p. 209).

Somente o trabalho, ou o tipo de trabalho disponível, não efetiva os projetos

entrevistos pela migração. A reprodução e a constituição familiar é um deles. Portanto, a

migração, para alguns grupos da população, não dá para realizar a sobrevivência, sequer cobre

as despesas com moradia e alimentação condignas. Assim, os jovens ficam desesperados e

desenvolvem outras estratégias para ampliar a capacidade de reprodução física e social no

próprio espaço ou fora dele.

O espaço dos imigrantes, o gueto, é o reduto de dominação desses trabalhadores,

que possuem ascendência sobre as informações, os movimentos e a circulação geral- de

homens, mercadorias e idéias. Entretanto, ele é deficitário de capital fixo ou de infra-estrutura

urbana e social. As empresas não encontram vantagens no lugar. Portanto, o território não

oferece condições de permanência e a mobilidade espacial é controlada, derivando daí o

impasse entre a imobilidade e a mobilidade.
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A produção e a dominação do espaço tanto é uma estratégia capitalista quanto dos

trabalhadores, às vezes convergentes, outras conflitantes, e assim, tudo é possível, tanto como

sua produção é aberta. Ao lado da tendência a homogeneização e fixação no espaço, o seu

contraponto de diferenciação pela mobilidade também emerge. Não somente aspectos

intrínsecos à reprodução capitalista, mas também relativos à reprodução da força de trabalho e

a manutenção do poder dominante permeiam a relação capital e trabalho e as necessidades de

mobilidade de ambos.

É preciso reconhecer, portanto, que a migração tem um ato de violência

subjacente ou anterior, não necessariamente restrita a violência de Estado, mas que perpassa

ao imaginário coletivo da sociedade. Às vezes, a violência é no sentido de expulsar e forçar os

deslocamentos (mobilidade), noutras cerceia os movimentos, as vontades e os desejos

(imobiliza). É importante, portanto, reconhecer o momento histórico de cada lugar, conforme

a opinião de Vainer (2005, p.272).

Para os que sofrem mobilidade pela migração, há uma urgência de encontrar

trabalho e residência. Apesar do trabalho estar no centro da motivação do ato de migrar, a

residência não é menos importante. Trabalho e residência possuem uma relação de

interdependência, principalmente para os migrantes. As chances de aquisição da residência

própria ou de aluguel, ao primeiro momento, são reduzidas para esses trabalhadores. Assim,

em geral eles dispõem da rede de solidariedade entre parentes e amigos, cujas trocas

recíprocas garantem acolhimento provisório, embora muitas vezes torne-se duradouro, mesmo

sendo premente a necessidade de uma residência particular.

O espaço que permite casa e trabalho oferece ganhos indiretos, reduz gastos com

alimentação e transportes. O percurso entre a residência e o trabalho fica menor, reduzindo o

tempo gasto com o trabalho e ajudando a repor a força de trabalho gasta diariamente. A

proximidade casa e trabalho, no mesmo município, nem sempre é possível para os migrantes

recém chegados, que assim se esgotam quando a mobilidade espacial se associa a mobilidade

exigida na jornada de trabalho. Os transportes coletivos são precários ou superlotados,

desgastando ainda mais a extensa jornada de trabalho do imigrante. Os horários estabelecidos

para os imigrantes nem sempre são cumpridos, em geral são chamados para extraordinários,

para substituições e outros contratempos. A disponibilidade permanente do trabalhador

imigrante para o capital é maior do que a do trabalhador comum, afinal espera-se que retribua,

por ter sido engajado irregularmente ou pela troca de favor. Como é o parente ou amigo que
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arranjou o primeiro emprego no destino, então o migrante tem compromisso de honra de

atender as expectativas com que é solicitado.

Contudo essas questões não são específicas dos imigrantes internacionais, elas

podem ser observadas no cotidiano da mobilidade habitual entre o centro e a periferia

metropolitana, que na atualidade está exacerbada pela questão do tempo e do maior número

de deslocamentos.

5.3. Migração e mobilidade habitual na região metropolitana

A imigração para a Região Metropolitana de Fortaleza continua sendo dirigida

essencialmente para a metrópole. Considerando a migração recente e a antiga75 em direção

aos municípios selecionados para esta pesquisa, entre 1995 e 2000, chegaram quase 448 mil

imigrantes, sendo que 71% fixaram residência em Fortaleza, depois o município de Caucaia

foi o segundo mais preferido (16%) (Tabela 32).

Mas a proporção dos imigrantes recentes na população total de Fortaleza não

chega a 9%, ao contrário dos municípios periféricos, cujo contingente populacional ainda é

diminuto e ressalta o tamanho relativo da população migrante. Em Horizonte, por exemplo, a

proporção de imigrantes recentes (10 mil) sobre o total dos residentes (34 mil) torna-se bem

mais expressiva (30,6%), formando um fenômeno visível, sobretudo quando estes imigrantes

concentram-se em determinados bairros.

Tabela 32. População segundo a condição de migração nos municípios selecionados da RMF , 2000

Municípios
Migrante
recente

%
Migrante

antigo
% Não-migrante % Total %

Aquiraz 9.270 15,33 3.375 5,58 47.825 79,09 60.470 100,00

Caucaia 44.691 17,84 28.273 11,29 177.515 70,87 250.479 100,00

Eusébio 6.002 19,05 3.387 10,75 22.113 70,20 31.502 100,00

Fortaleza 187.266 8,75 133.063 6,21 1.821.075 85,04 2.141.404 100,00

Horizonte 10.323 30,55 3.580 10,60 19.885 58,85 33.788 100,00

Pacajus 7.503 17,02 4.244 9,63 32.324 73,35 44.071 100,00

São Gonçalo do Amarante 3.828 10,75 1.836 5,16 29.944 84,09 35.608 100,00

RMF 268.883 10,35 177.758 6,84 2.150.681 82,80 2.597.322 100,00

FONTE: IBGE: Censo Demográfico 2000.
Tabelas  próprias- uso de micro-dados Imigração entre 1995 e 2000. Migrantes recentes (dos últimos cinco
anos). Migrantes antigos (com mais de cinco a dez anos de migração) Não migrantes (naturais e migrantes
com mais de dez anos).

75 O conceito de antigo e de recente está relacionado ao tempo de residência: antigo com mais de seis a dez anos,
e recente com cinco anos e menos. É um critério demográfico, mas que atende a expectativa desta pesquisa na
medida em que objetiva verificar as desigualdades e diferenças de inserção na metrópole, ou a relação entre fixar
residência no lugar de destino e/ou submeter-se ao fenômeno da mobilidade espacial do trabalho.
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Conforme se dizia antes, os estudiosos da imigração sabem que o aumento do

fenômeno da migração é prenúncio de mudanças e de transformação em determinado lugar e

território. Realmente, nos casos em apreço, alguns municípios passam por processo de

expansão, ou de reestruturação capitalista que motiva a mobilidade de trabalhadores, seja para

compor o exército ativo ou para formar sua reserva. Com destaque no processo de

acumulação capitalista encontram-se Horizonte, Eusébio e Caucaia, que também sobressaem

em termos de mobilidade da população migrante recente e antiga.

Praticamente não houve uma mudança de origem dos Estados brasileiros ou de

países dos imigrantes recentes e dos antigos que se deslocaram para RMF, manteve-se uma

tradição atrelada a movimentos de emigração do estado. Ao final do último século,

permaneceram como principais fluxos de imigrantes os oriundos do Pará, Maranhão, Piauí,

Rio de Janeiro e de São Paulo (uma parte, provavelmente de retorno), mas havia uma

novidade, uma diferença que sinalizava mudanças na mobilidade, que seria a entrada de

estrangeiros procedentes da China, Moçambique, Peru, Paraguai, Guiana Francesa, Canadá e

Cuba, e, em particular, os imigrantes vindos de Paraná e de Rio Grande do Sul, que

apresentaram crescimento rápido, comparando-se os migrantes recentes aos antigos (Tabela

33).

Tabela 33.  Migrantes recentes, antigos e não migrantes, segundo os que estudam e trabalham, nos
municípios selecionados da RMF, 2000

Municípios
Migrante recente Migrante antigo Não migrantes Migrante

antigo/
100 migrante
recente

Total
Trabalha
e estuda

% Total
Trabalha
e estuda

% Total
Trabalha e
estuda

%

Aquiraz 9.270 5.720 61,7 3.375 2.263 67,05 47.825 32.882 68,8 36

Caucaia 44.691 29.375 65,73 28.273 19.929 70,49 177.515 111.514 62,8 63

Eusébio 6.002 3.669 61,13 3.387 2.249 66,4 22.113 13.754 62,2 56

Fortaleza 187.266 135.379 72,29 133.063 98.337 73,9 1.821.075 1.222.664 67,1 71

Horizonte 10.323 6.859 66,44 3.580 2.344 65,47 19.885 11.914 59,9 35

Pacajus 7.503 4.912 65,47 4.244 2.789 65,72 32.324 21.340 66 57

São Gonçalo do
Amarante

3.828 2.277 59,48 1.836 1.227 66,83 29.944 18.474 61,7 48

RMF 268.883 188.191 69,99 177.758 129.138 72,65 2.150.681 1.432.542 66,6 66

FONTE: IBGE: Censo Demográfico 2000, Tabelas próprias- uso de micro-dados
Imigração entre 1995 e 2000. (1) Em cada 100 migrantes recentes havia x antigos

Na população que se mudou para a RMF, os que se movimentaram no próprio

território cearense destacam-se, chegando a 54% entre os imigrantes recentes e a 48% entre os

antigos. Portanto, enquadra-se numa mesma tendência nacional observada por Regina Araújo

(2005) no padrão migratório da atualidade brasileira, com menor intensidade dos



220

deslocamentos entre grandes cidades e metrópoles, ou para áreas de fronteira agrícola, em

contrapartida, aumentando internamente às Unidades da Federação.

O esgotamento da oferta de empregos nos centros industriais e a concentração

fundiária nas antigas fronteiras agrícolas estão produzindo um assentamento demográfico

inédito na história do país: cada vez mais, a busca de oportunidades de terra e trabalho se

realiza dentro dos limites dos estados de origem da população. Ainda que o fluxo de

migrantes entre os estados brasileiros tenha diminuído sensivelmente nas últimas décadas,

suas marcas ainda estão presentes na estrutura populacional de muitos estados brasileiros

(ARAÚJO, 2005).

Essas considerações sobre a emigração e imigração nordestina entre 1995 e 2000,

podem ser verificadas na realidade cearense. Primeiro, há um forte fluxo de retorno de

pessoas adultas acompanhadas de crianças, bem como permanece a saída de jovens, sobretudo

para São Paulo, em busca de oportunidades.

As novidades na realidade cearense remetem para o contexto de reestruturação

produtiva, quando as empresas buscaram novos territórios visando ampliar sua acumulação.

Neste caso em particular, observou-se que várias empresas do setor de calçados migraram do

Rio Grande do Sul para o território cearense (metropolitano e interiorano), com uma

mobilidade de trabalhadores que acompanharam esses investimentos. Com certeza não é um

fluxo tão expressivo estatisticamente, mas gera conseqüências sócio-territoriais nos dois

espaços, na origem e no destino.

O retorno de nordestinos, explicado pelo IBGE, teria sido motivado pelo alto

índice de desemprego da região metropolitana de São Paulo; sendo importante o crescimento

do setor de turismo no Nordeste, além de um maior número de empresas instaladas naquela

área (FOLHA DE SÃO PAULO, 2003).

Embora discordando dessa concepção que vê o movimento migratório sobre

fatores de expulsão e de atração, há algo de verdadeiro nessa conclusão que pode ser

complementada. A mobilidade capitalista gera expectativa para os nordestinos que retornam

para acompanhar esses investimentos e beneficiar-se deles, contraditoriamente, esses capitais

migrantes expropriam e desempregam trabalhadores locais.

Como se teve oportunidade de discutir mais de uma vez no decorrer desta

pesquisa, o turismo no território cearense serve de amostra da expansão capitalista que se dá

no território nordestino, muitas vezes por espoliação dos trabalhadores agrícolas e de
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pescadores artesanais, de produção não-capitalista, que se proletarizam ao perder seus meios

de produção. É bem verdade que estes não irão de imediato para São Paulo, ou qualquer outro

destino mais distante. É possível que os trabalhadores proletarizados venham compor a

reserva latente na metrópole cearense como afirmava Regina Araújo (2005), ficando

internamente ao estado.

Portanto, mesmo que o retorno dos cearenses seja motivado e respaldado pela

mobilidade de capital que lhe antecedeu, nem todo ele vai se inserir no mercado de trabalho

da metrópole. Por outro lado, aqueles que conseguem uma oportunidade terão problema de

moradia, às vezes, sendo resolvido fora do centro metropolitano, ou seja, em sua periferia (ou

ao contrário, embora bem mais raro, morando na metrópole e trabalhando na periferia), o que

implica em alguns membros da família se deslocar diariamente para realizar as funções

básicas de trabalho e estudo.

Há outra questão não tão nova, mas vista de outro ângulo, que é sobre o

desenraizamento. Algumas pesquisas ressaltam que as migrações provocam prejuízo nas

relações sociais que são essenciais na formação da identidade, portanto, uma perda de suas

referências originais ou de suas raízes- um desenraizamento. No entanto, isso acontece

mesmo antes da saída de seu lugar de origem, considerando aquelas expropriações da

acumulação por espoliação, ou alguma outra mobilidade dolorosa provocada no sentido da

valorização capitalista. Um pouco na linha do que observava Guillen (2001), ao falar sobre a

violência da retirada dos habitantes rurais de suas produções de subsistência, onde “o

desenraizamento já existiria antes mesmo da partida”, visto que há “certa precariedade dos

modos sociais de existência que compelem à migração”, colocando-se como pressuposto para

a migração e não como conseqüência.

O drama da viagem, do desenraizamento, da perda de valores que tantos

pesquisadores, a exemplo de Torres (2005), constatam entre os imigrantes pode ser anterior à

mobilidade espacial. Como membro de um exército de reserva, colocado à disposição do

capital, esta pretensa liberdade teria tornado móvel o trabalhador desenraizado. Assim, a

opção de trabalho e moradia, que aparece em localidades próximas, é considerada

interessante, comparando-se à situação anterior tão instável e indefinida.

Apesar disso, somente com o tempo é que o trabalhador reflete sobre aquele

momento de intensa pressão econômica para encontrar trabalho e moradia, dentro de suas

condições de trabalhador assalariado. Pode concluir que foi forçado a decisões nem sempre
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completas e com sacrifícios da família e do trabalhador, levando-o, bem mais próximo do que

esperava, a realizar novo deslocamento, nova migração.

Barbosa (2005) alerta que essa mesma urgência econômica vai forçá-lo a uma

mobilidade do trabalho para exercer atividades fora de suas qualificações e experiências, pois

através da rede de amigos encontra opção de ocupação por características subjetivas do

trabalhador, tais como lealdade e honestidade:

Por estarem premidos pela necessidade e por terem suas condições de existência
dominadas pela emergência econômica, não podem distanciar-se em face do
presente, ficando impedidos de possuírem habilidade para a execução de tarefas que
não fazem parte de seu espaço social de referência. Universo social esse de
característica tradicional que proporcionou, de certa forma, experiências como
padrões de lealdade e honestidade, subordinação e relações de trabalho
personalizadas, requisitos que são essenciais para o exercício de ocupações nas
quais estes trabalhadores se inserem, especialmente a de empregada doméstica e de
porteiro de edifício (BARBOSA, 2005, p.369).

Os recém chegados têm premências nem sempre satisfeitas. Somente com o

tempo e com a articulação na rede de relações, parte de suas expectativas se concretizaram ou

então fará necessário novo movimento. As proporções dos que estudam e trabalham no total

de cada grupo da população (migrante recente, antigo e não migrante) serve de indicativo

desta questão. Assim como, ao se verificar para onde esses migrantes se deslocam e como

vivem ressaltam-se as particularidades dos lugares metropolitanos com melhores condições de

inserção ou de mobilidade seletiva para os trabalhadores.

5.3.1. Inserção gradativa e mobilidade seletiva na periferia

Fortaleza, enquanto metrópole, é o lugar de melhor opção para os imigrantes.

Afinal, eles conseguem obter maior vantagem em relação aos não migrantes quanto à inserção

no trabalho e nos estudos, fazendo uma pequena diferença a favor dos migrantes antigos. É

isto o que se pode inferir do percentual dos que estudam e trabalham em cada grupo da

população segundo a condição de migração. Faz-se uma diferença relativa entre migrantes e

não migrantes de quase 7%. Em seguida, ressalta-se Caucaia, Eusébio, São Gonçalo do

Amarante e Horizonte, com uma especificidade deste último que oferece melhores chances

para os recém chegados. Apenas em Aquiraz e Pacajus os migrantes não conseguem uma

inserção tão marcante (Tabela 34).

De certo modo, a relação entre migrantes antigos e migrantes recentes mostra a

hierarquia desses lugares quanto às condições de permanência dos migrantes. Em Fortaleza,

encontra-se em cada 100 imigrantes recentes a presença de 71 antigos; um pouco mais do que
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a relação verificada em Caucaia (63 por 100); estando Eusébio e Pacajus um degrau abaixo

(57 por 100); São Gonçalo do Amarante no quarto nível (48 por 100); e, em quinta posição,

Aquiraz e Horizonte (36 por 100). No caso especifico de Horizonte, a imigração tornou-se

mais intensa recentemente, e ao mesmo tempo, deu mais condições de permanência depois da

reestruturação produtiva com instalação de diversas indústrias extensivas de mão-de-obra.

Em Fortaleza e Horizonte há um percentual maior de imigrantes que trabalham e

estudam, eles chegam a 72,3% e 66,4%, respectivamente. Contudo, boa parte deles não

precisa se deslocar para atingir esses objetivos, permanecendo no próprio município (70,9% e

62,4%), isto sugere que eles encontram oportunidades no próprio lugar, ou que não compensa

se deslocar.

O movimento feito pelos imigrantes residentes em Fortaleza é um caso a parte.

Aqueles que saem da metrópole ese destinam a quase todos aos municípios da RMF,

sobressaindo a relação com Caucaia e Maracanaú, em função dos distritos industriais ali

localizados. Fortaleza também mantém um movimento em direção às cidades médias,

destacando-se Itapipoca e Canindé. Mais uma vez, as razões podem ser explicadas pelas

relações econômicas da metrópole com esses municípios, sobressaindo a prestação de

serviços ao setor industrial, além dos serviços bancários e comerciais. Por outro lado, a

metrópole é o principal destino dos imigrantes com residência na periferia metropolitana,

notadamente daqueles mais próximos, com melhor infra-estrutura de acesso (vias e

transportes), cuja malha urbana está tão entrelaçada e com alta incidência de conurbação que

praticamente não se distingue onde começa ou termina Fortaleza e os municípios de Caucaia

(a oeste) e Eusébio (a leste) (Figura 28).

A conurbação faz parte dos critérios técnicos da lei estadual de definição da região

metropolitana no Ceará, que é considerada apenas em função de sua malha urbana, da intensa

aglomeração que praticamente desfaz as fronteiras dos municípios.

Andrade (1989, p.270) diferencia conurbação de aglomeração de modo bem

explicativo. Quando há expansão de uma cidade sobre a outra de igual importância na

hierarquia urbana então é um caso de conurbação. Portanto, seria mais próprio se referir à

aglomeração da metrópole que invade os municípios periféricos, tendo em vista que “se trata

de uma cidade maior, mais importante que se expande pelos municípios das cidades vizinhas,

absorvendo-as”.
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Tabela 34. Mobilidade habitual para o trabalho e estudo dos migrantes recentes, segundo municípios de
residência e destino, Municípios selecionados da RMF, 2000

Destino
Aquiraz Caucaia Eusébio Fortaleza Horizonte Pacajus

São Gonçalo
do Amarante

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Não trabalha
nem estuda 3.550 38,3 15.316 34,3 2.333 39,0 51.887 27,7 3.464 33,6 2.591 34,5 1.551 40,5
Trabalha e
estuda 5.720 61,7 29.375 65,7 3.669 61,0 135.379 72,3 6.859 66,4 4.912 65,5 2.277 59,5
Dentro do
mesmo
município 4.969 53,6 19.804 44,3 2.868 48,0 132.699 70,9 6.441 62,4 4.483 59,7 2.071 54,1
Fora do
município 751 8,1 9.571 19,4 801 13,0 2.680 1,4 418 4,0 429 15,8 206 5,4

Aquiraz 4.969 53,6 - - 53 0,9 40 0 51 0,5 0 0 - -

Caucaia - - 19.804 44,3 - - 137 0,1 - - - - 45 1,2

Chorozinho - - - - - - 0 0 0 0 28 0,4 - -

Eusébio 139 1,5 41 0,1 2.868 48,0 54 0 0 0 0 0 - -

Fortaleza 592 6,4 9.119 20,4 680 11,0 132.699 70,9 196 1,9 138 1,8 132 3,4

Guaiuba - - - - - - 8 0 - - - - - -

Horizonte 0 0,0 - - 11 0,2 79 0 6.441 62,4 127 1,7 - -

Itaitinga 9 0,1 0 0 0 0 0 0 8 0,1 - - - -

Maracanaú 11 0,1 116 0,3 10 0,2 412 0,2 - - 0 0 0 0

Maranguape - - 9 0 - - 29 0 - - - - - -

Pacatuba - - - - 10 0,2 44 0 0 0 - - - -

Pacajus - - 0 0 - - 50 0 70 0,7 4.483 59,7 - -
São Gonçalo
do Amarante - - 39 0,1 - - 47 0 - - 2.071 54,1
Cidades
médias 0 0 57 0,6 0 0 327 0,2 32 0,3 23 0,3 0 0

Aracati - - - - - - 39 0 12 0,1 - - - -

Canindé 0 0 10 0 0 0 78 0 - - - - - -

Crateús - - - - - - 13 0 - - - - - -

Crato - - - - - - 0 0 - - 0 0 - -

Icó - - - - - - 0 0 - - - - - -

Iguatu - - - - - - 12 0 - - - - - -

Itapipoca 0 0 20 0 - - 72 0 - - - - 0 0
Juazeiro do
Norte 0 0 0 0 - - 0 0 - - - - - -

Morada Nova - - - - - - 34 0 11 0,1 9 0,1 - -

Quixadá 0 0 17 0 - - 45 0 9 0,1 0 0 - -

Sobral 0 0 10 0 - - 34 0 - - 14 0,2 - -
Demais
municípios Ce 0 0 115 0,3 8 0,1 839 0,4 61 0,6 93 1,2 16 0,4

Outras UF 0 0 75 0,2 29 0,5 563 0,3 0 0 20 0,3 13 0,3

Outros países 0 0 0 0 - - 51 0 - - - - - -

Total 9.270 100,0 44.691 100,0 6.002 100 187.266 100,0 10.323 100,0 7.503 100,0 3.828 100,0

FONTE: IBGE: Censo Demográfico 2000, Tabelas próprias- uso de micro-dados e Imigração entre 1995 e 2000.
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A questão da aglomeração parece estar no cerne da metropolização, pois a

aglomeração da cidade-metrópole perpassando para as sedes municipais fazem-nas perder a

condição de município, tal como aconteceu na relação entre Fortaleza e os antigos municípios

de Parangaba e de Messejana, que se resumiram a distritos. A explicação para isto está na

problemática administrativa em relação aos territórios e às populações, tal como analisa

Andrade (1989, p. 271):

essas aglomerações criaram sérios problemas de ordem administrativa, em face do
crescimento da cidade absorvente e das cidades absorvidas, que muitas vezes os
governos tiram a categoria de sede do município às segundas ou, como está
acontecendo recentemente, criam as chamadas áreas metropolitanas visando
unificar o planejamento e a ação governamental para municípios cujas sedes
estavam sendo ou tendiam a ser absorvidas pelas cidades dominantes.

Mas se no inicio das regiões metropolitanas brasileiras havia instituições

planejando um território comum formado por diferentes municípios, que seriam as regiões

metropolitanas, hoje isto está praticamente restrito a alguns casos, permanecendo problemas

administrativos que prejudicam inclusive a população.

Um outro problema da mobilidade entre a periferia e o centro metropolitano é

relativo ao fato de os trabalhadores possuírem uma representação de fronteira geopolítica dos

municípios da região diferente da oficial ou institucional. Por exemplo, buscam serviços tanto

na metrópole quanto nos municípios periféricos, conforme seja mais fácil o acesso e o pronto

atendimento. A municipalização das ações de saúde e de educação, contudo, dificulta essa

prática cotidiana, restringindo-a em função de uma gestão dos recursos públicos,

desconhecendo as necessidades da população com sua mobilidade intra-metropolitana.

Retomando a discussão sobre os motivos relacionados ao trabalho, os que

procuram a metrópole encontram diversas chances de ocupações em outros modos de

produção contribuintes da produção capitalista ou na prestação de diversos tipos de serviços

pessoais e domésticos para as famílias de rendas médias e altas. Enquanto a economia

capitalista se alarga para a periferia metropolitana, as atividades não-capitalistas se expandem

internamente, tal como verificara Santos (2003b) na relação dos circuitos econômicos, o

superior e o inferior, nas regiões metropolitanas:

Na metrópole, o circuito inferior não tem condições de manter relações com outras
cidades do sistema, apesar de seu volume- que necessariamente se liga a existência
de uma grande população pobre- desproporcional em comparação com o circuito
superior, enquanto o inferior mantém-se confinado à sua própria cidade (SANTOS,
2003b, p. 133).
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As metrópoles brasileiras caracterizando-se como lugar de oportunidade não

apenas para ricos e trabalhadores especializados, mas que se abrem, também, para os

trabalhadores pobres, pelo rebaixamento dos níveis salariais:

ao mesmo tempo que os salários dos trabalhadores industriais tendem a baixar,
verifica-se, ainda que com menor ímpeto, uma imigração de gente pobre
proveniente de áreas rurais modernas, de áreas rurais tradicionais e de outras áreas
urbanas. As grandes cidades são propícias a receber e acolher gente pobre e lhes
oferecer alguma espécie de ocupação (não propriamente empregos). Mas as grandes
cidades também criam gente pobre: a extrema variedade de capitais nelas presentes,
tanto fixos como variáveis, assegura a possibilidade de uma extrema variedade de
trabalho (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p.286).

Portanto, nessa relação centro-periferia, dois fatos merecem maior consideração: o

mercado de trabalho que se abre em direção à periferia metropolitana e ao interior do

território cearense, pois a força de trabalho pode ser substituída senão diariamente, ao menos

com uma freqüência curta de tempo, através de movimentos habituais ou pendulares. E,

apesar da periferia metropolitana receber migrantes, parte deles somente encontra subsistência

deslocando-se habitualmente para a metrópole e fazendo da periferia seu dormitório. Portanto,

nesse aspecto não há novidade na mobilidade habitual, exceto porque os movimentos de

Fortaleza para outras localidades metropolitanas e interioranas avolumaram-se e sofreram

mudança qualitativa. Afinal, a periferia metropolitana continua sendo caracterizada como

cidades dormitórios, fato conhecido desde os primórdios da região, que a reestruturação

produtiva e espacial expandiu e diversificou geograficamente, agora com a novidade de

inserir trabalhadores de outras classes.

Observa-se que os municípios com mais curta distância ou de mais fácil acesso à

metrópole aumentam seus deslocamentos por necessidades de trabalho e de educação, como

acontece em Caucaia, onde cerca de 20% dos imigrantes saem do Município para buscar

oportunidades fora, e em Eusébio (13,0%). É como se a imigração tivesse sido motivada pela

precisão de moradia, o que implicou em permanecer com a relação espacial com os antigos

lugares pela necessidade de trabalho e de estudo (Tabela 34).

Ajenjo e Sabater (2004), analisando o impacto dos movimentos migratórios sobre

a mobilidade atual pelo trabalho na Espanha, em Cataluña, concluem que esses municípios,

com movimento habitual de trabalhos dos imigrantes, caracterizam-se pelo maior grau de

abertura de suas fronteiras e de seus serviços.

A respeito da interdependência dos municípios da RMF, percebe-se que a

contigüidade territorial é uma face da expansão do mercado capitalista tendo em vista a íntima

relação que se verifica entre Aquiraz e Eusébio, Horizonte e Pacajus e São Gonçalo e
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Caucaia, sugerindo que os municípios mais próximos a Fortaleza façam a mediação com os

mais distantes76. De forma tímida, essa inter-relação é sinalizada pelos movimentos

pendulares de imigrantes na periferia metropolitana. Por exemplo, saem de Aquiraz 1,5% dos

imigrantes para realizar estudo e trabalho em Eusébio, em contrapartida somente 0,9% fazem

o movimento contrário; igualmente, 1,2% dos imigrantes de São Gonçalo do Amarante se

destinam a Caucaia, e 0,1% fazem o sentido inverso; e 1,7% saem de Pacajus para Horizonte,

contra somente 0,7% que invertem o fluxo e saem de Horizonte para Pacajus.

Tal quadro, entretanto, poderá se modificar com brevidade. Distância não tem

apenas uma determinante física, é muito mais uma questão de oportunidade capitalista e de

lucro. Assim, o que parece distante hoje é em função da dispersão urbana, da extensão

metropolitana ou das dificuldades de acesso, mas essencialmente é porque não tem muita

relação com a metrópole. Por exemplo, Pecém, em São Gonçalo do Amarante, deixou de ser

periférico para tornar-se central, pois é sede de importante porto para escoar a produção

nordestina in natura de frutas, pescados, mariscos e flores. E, embora ainda não tenha tanta

mobilidade do trabalho em termos espaciais, certamente será diferente quando a siderurgia,

em instalação, estiver funcionando.

É preciso considerar, portanto, que uma das dimensões da mobilidade espacial do

trabalho de concepção marxista definidas por Gaudemar (1977, p. 228), aquela referente ao

“espaço no qual se estende o trabalho” é muito dinâmica. Os trabalhadores se apropriam de

grandes espaços através do deslocamento diário casa e trabalho; ou até ao adquirirem meios

para deslocamento posterior (por exemplo, comprando terreno para futuramente construir e

morar em outro lugar); ou mesmo quando se desloca em função dos meios de sua

sobrevivência, de reprodução de sua força de trabalho. A força de trabalho circula como toda

mercadoria para a valorização capitalista, mesmo quando busca sua reprodução é para

permitir que os salários continuem sendo rebaixados e ampliem a acumulação.

76 Tal mediação poderia ser questionada ao se considerar o possível efeito de relações antigas sobre esses pares
de municípios, tendo em vista que um desmembrou do outro e que provavelmente permaneceu o vínculo entre
eles: em 1935, São Gonçalo do Amarante foi emancipado de Caucaia, e em 1997, ocorreram os
desmembramentos de Horizonte a partir de Pacajus e de Eusébio com origem em Aquiraz. Entretanto, como a
imigração foi de apenas cinco anos atrás e o fato de haver um movimento mais intenso em direção aos
municípios mais próximos a Fortaleza corroboram com a hipótese de mediação espacial. Isto não significa que
alguns dos vínculos permaneçam, embora na questão dos estudos, por exemplo, acredita-se que o movimento
tenha permanecido entre o antigo distrito e a sede do município, com supostamente melhor infra-estrutura: o que
implicaria no movimento saindo de Eusébio para Aquiraz, de Horizonte para Pacajus e de São Gonçalo do
Amarante para Caucaia, ou seja, com exceção desse último, a menor direção tomada pelos imigrantes.
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As relações espaciais entre o centro e a periferia acontecem em função de muitos

dos serviços especializados (educação, serviços bancários e de telecomunicações)

concentram-se na capital. Mesmo os serviços prestados à indústria concentram-se em

Fortaleza, apenas os de reparo ou de manutenção de veículos e de aparelhos elétricos e

eletrônicos estão mais disseminados nas cidades secundárias da região metropolitana.

Entretanto, a escassez desses serviços faz elevar seu preço, o que impulsiona muitos

consumidores a procurarem inclusive esses serviços na capital, onde tem oferta mais

diversificada e preços competitivos.

Assim, a dominação da metrópole sobre a divisão territorial do trabalho regional é

concreta. O centro avança no espaço da periferia, que é urbanizada para atender as

necessidades de expansão do centro, seja pela descentralização industrial ou pela inserção do

turismo, ou apenas pela fragmentação e venda de áreas e propriedades rurais divididas em

lotes urbanos, ou para produção de domicílios em condomínio fechado. O fenômeno de

metropolização coincide com o de regionalização na medida em que a metrópole assume

característica de cidade região, como defende Castro e Rocha (1977, p.67-68):

Uma metrópole, por sua vez, pode ser definida como uma cidade em escala
excepcionalmente grande, seja na população aglomerada seja na área
continuamente urbanizada, ou mesmo na importância das regiões e cidades que
estão sob seu comando econômico. Assim sendo, metrópole é, na realidade, uma
cidade-região que a partir de um núcleo principal e graças aos recursos da
sociedade industrial, induziu a rápida urbanização das áreas vizinhas, envolvendo
antigos núcleos, integrando-os em uma nova realidade sócio-econômica e tornando
ultrapassadas as unidades político-administrativas que lhes correspondiam.
Desse modo, região metropolitana pode ser definida como um sistema espacial
composto, de um lado, por uma metrópole de diferentes centros secundários e zona
rural e, por outro, de um conjunto de eixo de comunicação unindo os centros
secundários e as zonas rurais, tanto entre si como com a metrópole, através dos
quais se consolida, progressivamente, o processo de integração que caracteriza
funcionalmente estas áreas.

A metropolização está associada à expansão da indústria, à procura de novos

espaços para residência, associada à valorização da terra e à especulação imobiliária nas

proximidades da metrópole. O espaço metropolitano rompe as fronteiras do município da

capital, seguindo uma tendência homogeneizante dada pela valorização capitalista, mas

aproveitando desigualmente os espaços urbanizados. Portanto, a dominação do centro sobre a

periferia implica em hierarquização dos espaços e em centralidade em relação aos territórios

periféricos, o que provoca uma ampliação de áreas sujeitas à dominação capitalista mundial,

tal qual Carlos (2001) já havia observado na metrópole paulista:

O processo de metropolização diz respeito à hierarquização do espaço a partir da
dominação de centros que exercem sua função administrativa, jurídica, fiscal,
financeira, policial e de gestão. A metrópole guarda uma centralidade em relação ao
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restante do território, dominando e articulando áreas imensas. Assim ela se constitui
como espaço mundial (CARLOS, 2001, p.31).

O movimento de urbanização dado pelas necessidades habitacionais e de trabalho,

entretanto, não é único. Forma-se uma rede de cidades com relação direta com a metrópole

visando abastecimento de gêneros essenciais, de bens de consumo duráveis, de bens de luxo,

inclusive, parte dos produtos semi-beneficiados e das matérias-primas chega ao interior do

estado via Fortaleza, pelo porto de Mucuripe ou de Pecém. Vários são os serviços repassados

através de distribuidora em Fortaleza (energia, comunicação, fornecimento de água etc.). Isto

é, a metropolização não é um fenômeno apenas da relação centro e periferia metropolitana, há

uma rede maior de cidades contribuindo para a urbanização da metrópole que se amplia para

sua periferia.

Mas essa formação metropolitana associada à urbanização e a rede de cidades já

havia sido identificada por outros pesquisadores, tal qual Lagoeiro (2005) fez ao estudar a

metrópole do Rio de Janeiro:

Ao longo desse processo de urbanização acelerada, surgem extensas áreas
metropolitanas, formadas por um núcleo central mais dinâmico economicamente,
ao qual se ancora uma rede de cidades, caracteristicamente dependentes desse
centro. Essa rede urbana se expressa, de forma mais tangível, pelo intercâmbio de
fluxos de bens, serviços, pessoas e informações, entre as cidades que a compõem, e,
principalmente, com o núcleo metropolitano. A intensidade e a consistência desses
fluxos configuram o aglomerado metropolitano.  A reprodução dessa lógica, no
espaço e no tempo, determina o processo - ou fenômeno - de metropolização
(LAGOEIRO, 2005, p.3).

Sob outros aspectos, a metropolização regional apresenta particularidades. A

tendência na RMF é de expansão mediante relativa descentralização industrial, ficando o

terciário ainda concentrado na capital. Ao contrário do que ocorre nas metrópoles nacionais,

dita expansão periférica se dá pela perda relativa de comando da indústria na economia

urbana em relação ao setor serviços, cujo crescimento acelera e explode para a periferia. Não

que a periferia metropolitana regional também não tenha, relativamente, um setor serviços

ampliado, apenas não especializado nem diversificado quanto na metrópole. Assim, as

desigualdades regionais do desenvolvimento brasileiro sobressaem até nesses aspectos intra-

metropolitanos.

Tudo isso que se trata no movimento capitalista metropolitano entre centro e

periferia, de certo modo, fora percebido por outros pesquisadores, tal qual Richardson (1977),

ao discutir o planejamento regional. O crescimento regional estaria baseado na aglomeração e

na dispersão, simultaneamente na concentração industrial e na dispersão econômica. A

concentração espacial também permaneceria associada às melhorias de transportes e às
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elevações dos níveis de renda, para culminar em crescimento metropolitano e em

descentralização (RICHARDSON, 1977, p.18). Ajenjo e Sabater (2004), examinando

Cataluña, chegam a uma conclusão similar, separando a dispersão como específica dos

espaços de habitação e a concentração relativa aos espaços de trabalho.

A mobilidade habitual pode emergir da necessidade de habitar na periferia e

manter o emprego na metrópole, afinal, o problema de déficit habitacional e de qualidade de

habitação está mais acentuado no centro que na periferia. A mobilidade populacional feita

para fins de habitação do trabalhador tem por resultados últimos a pretensão de repor a força

de trabalho e assim, indiretamente, está ampliando a acumulação capitalista, logo também é

mobilidade do trabalho. Essa é uma realidade que caracteriza a maioria das metrópoles

nacionais, como identificou Andrade (1989, p.49), embora denominando-a de migração

diária:

As migrações diárias são observadas, sobretudo nas grandes cidades; os
trabalhadores em indústrias e em serviços, percebendo salários, não têm condições
econômicas para viver nas grandes cidades, morando em subúrbios distantes às
vezes a dezenas de quilômetros dos seus locais de trabalho [...] necessitando
deslocar-se de casa para o trabalho e do trabalho para casa todos os dias. Pessoas há
que viajam (ida e volta) uma média de 100 quilômetros diários. Nas cidades
menores também se observa essa migração, só que em sentido contrário.

Entretanto, a mobilidade do trabalho determinada diretamente para fins da

valorização capitalista tende a se ampliar pela própria expansão capitalista, que aumenta os

investimentos fixos e aproveita em maior escala o trabalho. Para evidenciar tal combinação

(capital fixo com variável) procura-se verificar uma identidade entre a direção do movimento

pendular dos trabalhadores e as desigualdades de acumulação capitalista em níveis

municipais, verificada pela composição setorial do PIB. Parte-se do suposto de que as

pessoas ao se deslocarem para o trabalho estão contribuindo com a ampliação capitalista tanto

quanto as que fazem pelo estudo, pois estão repondo a força de trabalho que, de certo modo,

visa a reprodução capitalista, mesmo que em outro momento.

As indústrias recém-atraídas pela reestruturação capitalista, que contou com o

apoio do Estado, também foram responsáveis pela migração de trabalhadores vindos de fora

do Ceará para desempenhar parte das atividades especializadas e de maior confiança dos

empresários. Assim, alguns desses trabalhadores se instalaram na capital cearense para

deslocar-se diariamente para periferia, sendo poucos os que passaram a residir em municípios

de localização da empresa, tal qual já havia antecipado Santos, analisando a mobilidade de

capital e de trabalho em São Paulo:
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Normalmente, por outro lado, a expansão do chamado capital técnico-científico
leva a expulsão de um grande número de residentes tradicionais e a chegada de
mão-de-obra de outras áreas. Na medida em que as exigências da produção são
outras, diferentes da produção tradicional, visto, também, que o investidor distante
necessita de um controle político mais estreito dessa mão-de-obra, ele é obrigado
ou prefere transplantar mão-de-obra de fora. Seja qual for o caso, há um
deslocamento: primeiro do mercado de trabalho, e, em seguida, muitas vezes, um
deslocamento geográfico conduzindo os trabalhadores ou proprietários ate então
presentes a migrarem para outras áreas. Essa migração se dá como conseqüência da
incapacidade financeira de continuar sendo proprietário ou investidor ou da
incapacidade técnica de exercer as novas funções (SANTOS, 1985, p. 45).

Os deslocamentos mostram-se associados a essa estrutura sócio-econômica dos

municípios de origem, embora as oportunidades no destino sejam igualmente importantes. Por

exemplo, os deslocamentos pendulares (periferia – centro), verificados entre Caucaia e

Fortaleza, assumem maior volume que no sentido contrário. Isto porque a estrutura de

serviços da Metrópole permite diversificar ocupações e relações de trabalho que na periferia

ainda estão muito restritas. O comércio varejista de Fortaleza e de Caucaia relativamente aos

dos demais municípios mostram diferenças significativas na amplitude do mercado de

trabalho, sobretudo considerando que somente se dispõe de informação sobre o mercado

estabelecido, que se costuma chamar de formal.

Por trás de cada um dos comércios estabelecidos há uma infinidade de

comerciantes ambulantes e de trabalhadores por conta-própria que ampliam a acumulação

capitalista pela circulação das mercadorias. São ocupações que não exigem alta escolaridade e

que se fazem com baixos rendimentos. Ao contrário, no comércio estabelecido exige-se maior

qualificação e escolaridade. Assim, quando se examina o perfil de educação e de rendimento

dessas pessoas migrantes com movimentos habituais constatam-se diferenças sociais em

relação aos demais residentes na origem desse deslocamento, que permitem ampliar a

compreensão desses movimentos.

Considerando os chefes de família para análise da escolaridade, constata-se que

apenas uma parte dos imigrantes tem um nível de escolaridade mais alto que os não

migrantes. No percentual dos que têm de oito anos e mais de estudo, Fortaleza possui a maior

proporção de imigrantes (52,4%), embora a dimensão de não imigrante também seja alta

(44,4%), o que faz uma pequena diferença a favor da migração. Em Eusébio, Horizonte e

Pacajus, nesse grupo de escolaridade há uma maior diferença, favorecendo os chefes de

famílias migrantes em relação aos não migrantes. Mas há pelo menos duas explicações a

considerar para essas diferenças. Nos municípios periféricos somente agora que há curso de

terceiro grau, sendo ministrado pela Universidade Estadual do Vale do Acarau (UEVA),

portanto, o nível de escolaridade médio ainda é baixo. Quanto aos imigrantes, seu



233

desempenho é da própria seletividade do mercado, que para concorrer com os demais

necessita de um perfil acima da média (Tabela 35).

É interessante ressaltar ainda que, quanto mais desenvolvido o lugar, em termos

de concentração de investimentos fixos e capitais variáveis, por exemplo, tanto maior a

escolaridade das pessoas do lugar e, conseqüentemente, dos imigrantes. Isto aparece

diferenciado em pelo menos três níveis: Fortaleza e Caucaia, em primeiro patamar, seguidos

de Eusébio e Pacajus, depois de Aquiraz e Horizonte e, finalmente, de São Gonçalo do

Amarante. De certo modo, a seletividade dos deslocamentos também acontecia em outras

regiões metropolitanas, como no Rio de Janeiro, conforme observado por Lagoeiro (2005, p.

12), “vale notar que, em termos gerais, os deslocamentos intra-municipais são os que

apresentam os melhores indicadores socioeconômicos tanto para o núcleo como para os

municípios periféricos”.

Em parte, essa migração para metrópole regional não difere muito da migração

para os centros mais dinâmicos da economia do país, que representou e continua

representando uma forma de fugir ou de reagir à exploração e à dominação dos proprietários

rurais, uma esperança de liberdade, na busca de novas relações na cidade (CAVALCANTI;

GUILLEN, 2006). Há um grupo relevante de imigrantes em Fortaleza que apresentava poucos

anos de estudo, sugerindo ser proveniente de atividades não-capitalistas com baixo requisito

de qualificação e de escolaridade. Embora não necessariamente todos os que saem do estado

sejam os menos preparados para o trabalho industrial ou para o serviço qualificado nas

regiões desenvolvidas.

O IBGE identificou que os nordestinos, que nesse período (1995-2000) foram

para o Sudeste, possuíam um padrão educacional e social diferente dos trabalhadores recém

proletarizados, pois se situavam a meio termo entre a média do trabalhador observada na

origem e no destino. A colocação no mercado de trabalho desses nordestinos no sudeste

revela que suas oportunidades de trabalho são preferencialmente em ocupações manuais e

sem qualificação ou exigência de formação, supostamente de menor remuneração, pois seu

nível social é inferior:

A Pesquisa de Padrão de Vida, feita pelo IBGE, em 96, aponta que entre os
nordestinos que chegam ao Sudeste, 48,6% exercem trabalhos manuais não
qualificados, 18,5% são trabalhadores manuais qualificados, enquanto 13,5%,
embora não sejam trabalhadores manuais, se encontram em áreas que não exigem
formação profissional. O mesmo estudo indica também que esses migrantes
possuem, em média, condição de vida e nível educacional acima de seus
conterrâneos e abaixo dos cidadãos estáveis do Sudeste.
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No caso em apreço sobre a RMF, há imigrantes com diversos níveis de

escolaridade, apenas Fortaleza se destaca por ter uma fatia maior de imigrantes com alta

escolaridade, reforçando a hipótese da seleção migratória de acordo com a complexidade e

variedade do mercado de trabalho.

Além disso, a escolaridade não faz tanta diferença na qualidade do emprego, da

ocupação ou da remuneração. Há um rebaixamento salarial em níveis de salário mínimo que

não vai fazer muita diferença entre ser imigrante ou não, ser qualificado ou não. Essa foi a

forma que o capitalismo no Nordeste encontrou para ampliar sua acumulação, rebaixando os

salários independentemente da escolaridade, por exemplo.

Fortaleza oferece melhores condições salariais, favorecendo a vinda de

trabalhadores com melhor escolaridade. Observa-se que há um número relativamente menor

de chefes de família com renda mensal de até um salário mínimo (33,5% não migrantes e

28,5% para imigrantes) e uma faixa até considerável de trabalhadores com ganhos superiores

a cinco salários (21,5% não migrantes e 29,5% para imigrantes). Ao contrário, em São

Gonçalo do Amarante e Eusébio a exploração é maior e afeta indiscriminadamente os

migrantes e não-migrantes (Tabela 36).

Alguns indicadores demográficos dessa população imigrante total, comparada a

não migrante, revelam outras diferenças que corroboram com o quadro anteriormente

descrito, relativo apenas aos chefes de família. Por exemplo, esses migrantes têm uma

proporção considerável de mulheres, sobretudo a que se desloca para Fortaleza (a cada 100

mulheres migrantes há 78 homens), e isso guarda coerência com a questão da escolaridade,

pois as mulheres estão um pouco acima da escolaridade masculina.  São exceções os

municípios de Aquiraz (100 mulheres por 123 homens) e São Gonçalo do Amarante (101 por

100), que sobressaem os imigrantes masculinos, onde se observou um quadro mais rural e de

menor grau de deslocamento, concordando com o que havia sido dito a respeito da estrutura

econômica. Nessas localidades já existe uma maioria masculina, talvez pelos mesmos

motivos, veja-se que em Aquiraz são 104 homens na população não migrante a cada 100

mulheres e em São Gonçalo do Amarante a relação é de 107 homens para cada 100 mulheres

(Tabela 37).
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Constata-se que a taxa de ocupação dos imigrantes fica acima dos não migrantes

nos municípios com maior disponibilidade de ocupação, com setor serviços diversificado, ou

mesmo pelo emprego industrial. Enquadram-se nessa descrição: Fortaleza (a taxa de ocupação

dos imigrantes foi de 50,2% e 45,5% para não migrantes), Caucaia (43,1% para imigrantes e

39,4% para não migrantes), Horizonte (45,3% para imigrantes e 41,3% para não migrantes) e

Eusébio (38,6% para imigrantes e 34,6% para não migrantes). Mas nem todo imigrante

consegue realizar seu objetivo de trabalho, a tal ponto que o desemprego aberto, aquele que

não se disfarça pela sub-ocupação, fica mais elevado entre os imigrantes justamente nesses

municípios de maior índice de ocupação, 9,1%, 11,1%, 11,1% e 11,0%, respectivamente.

Quando se examina a posição na ocupação dos trabalhadores imigrantes e não

migrantes percebe-se que essa inserção no mercado de trabalho nem sempre reverte em

vantagens para os imigrantes, tendo em vista o tipo de ocupação que faz. Há muito mais

migrantes em empregos domésticos, inclusive entre os empregados sem carteiras, que em

relação aos não migrantes. Mesmo em Fortaleza, observa-se que enquanto 20,7% dos

trabalhadores assumem emprego doméstico somente 7,8% dos não migrantes o fazem. Em

Eusébio a relação é mais ou menos equivalente a de Fortaleza, mas em Aquiraz sobressai

ainda mais a ocupação dos imigrantes (31,3%). Os empregos como caseiros nas casas de

veraneio e nas segundas residências explicam tal particularidade (Tabela 38).

O emprego por conta-própria é uma forma de disfarçar o desemprego que nem

sempre vai favorecer aos recém-chegados ou aqueles que se deslocam diariamente para o

trabalho. Há uma participação relativamente maior de não migrantes nesse tipo de posição na

ocupação, inclusive em municípios periféricos onde essa modalidade tem maior expressão

como são os casos de Aquiraz e Pacajus. Em Aquiraz, o destaque de não migrantes com essa

forma de ocupação (32,6%) é dado pelo peso de pescadores e artesãos que ainda sobrevivem

do seu próprio trabalho, em Pacajus (27,8%) é a atividade agrícola de subsistência associada

ao pequeno comércio estabelecido e ambulante.

Muitas vezes esses tipos de posição na ocupação (empregado doméstico e conta-

própria) estão associados à dificuldade ou não de habitação, que às vezes até imobiliza os

trabalhadores, seja para lutar por melhores condições de trabalho ou para mudar de lugar de

residência e trabalho. Esse tipo de posição cria formas de débitos não solúveis em curto prazo,

tal como no caso específico do caseiro, que é introduzido no trabalho por parentes ou amigos

por meio de uma relação de confiança e de reciprocidade baseada na troca de favores, que se

estende para os patrões. Essa é a conclusão de Barbosa (2005) ao examinar o assunto:
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O oferecimento da moradia implica também a subordinação dos
trabalhadores às regras de controle moral e disciplinar. Por estarem
vinculados à residência, o lazer, o tempo, o espaço, a sociabilidade e
os comportamentos desses trabalhadores sofrem interferência e
controle. Ou seja, através dessa articulação casa e trabalho, estes
trabalhadores, além de terem uma condição de vida subjugada,
tornam-se dependentes de uma dívida moral por demais cara para ser
paga, o que traduz uma imobilização do trabalhador para exigir
direitos e melhorias nas condições de trabalho e salários mais dignos
(BARBOSA, 2005, p.371-372).

A propriedade dos domicílios ou mesmo dos terrenos onde se localizam é muito

controversa dada às formas populares de improvisar uma habitação e a falta de políticas

públicas para solucionar o déficit habitacional, mesmo nas metrópoles, ou talvez mais

acentuadamente ali no centro metropolitano. Assim, não se deve considerar as respostas tidas

como domicílios e terrenos próprios com o mesmo sentido, entretanto, como não se dispõe de

estatísticas sobre o assunto, mas não somente alguns dados indicativos, trabalha-se com a

crítica sobre aqueles definidos como cedidos ou com outra condição que não essas duas.

Além dos problemas a respeito da múltipla definição do que é próprio, em

Fortaleza há uma proporção de famílias migrantes com apenas o terreno sem ainda ter feito

uma moradia ali, a se concluir pela diferença dos que tem propriedade do terreno e da casa.

Em Fortaleza, por exemplo, 83,5% dos imigrantes se diziam donos dos terrenos contra 58,6%

proprietários da casa (Tabelas 39 e 40).

O aluguel ainda é muito comum entre os imigrantes que moram em Fortaleza

(33,4%) e em Horizonte (23,4%). Nos demais municípios, o número relativo de famílias

migrantes que se vê na obrigação de alugar um domicílio declina bastante. Algumas famílias

encontram possibilidade de compra à prazo, como acontece mais freqüentemente em

Fortaleza e Caucaia, cuja oferta de domicílios em conjuntos habitacionais é dada pela alta

rotatividade de famílias que não conseguem mais pagar a casa e repassam-na para outras.  Em

alguns municípios, há um considerável peso da forma de habitação cedida pelo empregador. É

mais comum em Aquiraz (32,7%) e em Eusébio e São Gonçalo do Amarante (17,8% em cada

um), que são municípios de veraneio e segundas residências.

As demais condições do domicílio (abastecimento de água, esgoto e destino do

lixo) estão mais relacionadas às questões de serviços públicos do município do que

propriamente às condições socioeconômicas das famílias. Ainda assim, nota-se alguma

diferença entre os grupos de população separados pela situação da migração.
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A reprodução dos trabalhadores não é totalmente desconsiderada em função da

acumulação capitalista, mas não interessa diretamente à classe capitalista, que deixou como

responsabilidade do Estado, tendo em vista que a infra-estrutura social e urbana, tão

necessária para repor a força de trabalho, somente se faz com massivo investimento de capital

fixo e que, portanto, requer subsídios governamentais, tal como Harvey (1990) já discutia o

assunto:

A força de trabalho é a única mercadoria produzida fora das relações diretamente
capitalistas. Os trabalhadores criam suas famílias e, por refinadas que sejam as
instituições burguesas que os rodeia, a reprodução da força de trabalho sempre fica
fora do controle direto dos capitalistas. Não obstante requerem infra-estrutura social
e físicas de grande duração e muitas vezes impossíveis de mudar, difíceis de se
construir e igualmente difíceis de transformar para facilitar a produção da força de
trabalho de certa quantidade e qualidade. Essas infra-estruturas podem também
absorver quantidades consideráveis de capital (principalmente na forma de dívida
do governo) (HARVEY, 1990, p. 385).

Alguns serviços urbanos, tal como o abastecimento de água, são prestados

mediante o pagamento de tarifa, que são altas para o poder aquisitivo da população

trabalhadora em geral. Com algumas agravantes, em particular a água no Nordeste é um

produto escasso que está na iminência de tornar-se mercadoria capitalista propriamente dita.

O serviço prestado em rede cobre apenas parte da população urbana, a que vive nas sedes

municipais e aquela com maior capacidade de consumo e de pagamento. Quanto aos distritos,

aglomerados urbanos e áreas rurais, o abastecimento é feito praticamente por poço ou em

nascentes. Em Fortaleza e Caucaia há uma cobertura melhor de água canalizada e tratada que

favorece mais os imigrantes (87,8% e 73,0%), talvez porque os mesmos estão ocupando casa

de aluguel com tais serviços. Outras formas de abastecimento são mais próprias da periferia

metropolitana e das populações não migrantes, tais como o chafariz comunitário, embora

algumas famílias migrantes também se utilizem delas (Tabela 41).

O esgotamento sanitário é ainda mais restritivo, vai se limitar a uma parte da

Metrópole e da sede do município de Caucaia. Quase metade dos imigrantes de Fortaleza está

sendo atendida com rede geral de esgoto, uma cobertura bem menor acontece em Caucaia

(33,1%). A fossa séptica e a fossa rudimentar são alternativas mais acessíveis. Contudo, essa

última opção é mais um problema que solução, tendo em vista que compromete a qualidade

do abastecimento de água feita por poço. Esse é o caso de Eusébio e Pacajus, aonde a fossa

rudimentar chega a quase 60% e 90% dos domicílios, respectivamente aos municípios, sem

distinção entre migrantes ou não (Tabela 42).
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Quanto ao destino do lixo, novamente é um serviço circunscrito à metrópole e às

sedes municipais. Fortaleza tem uma cobertura que ainda não está universalizada (cerca de

90% das famílias) e Aquiraz, mesmo com aterro sanitário, somente cobre pequena parcela de

sua população não migrante (29,4%) e pouco mais de migrantes (39,%). Nos municípios com

urbanização fragmentada, como em São Gonçalo do Amarante e Aquiraz, que possuem várias

vilas de pescadores, há uma maior propensão à queima e ao aterro indevido dos resíduos, pois

há espaço livres, de vegetação nativa ou as propriedades possuem condições para que isto

ocorra (Tabela 43).

A precariedade com que vive uma proporção considerável de famílias faveladas

mostra o lado degradante da metrópole sofisticada e próspera que insistentemente é ocultada

pelos dirigentes municipais. Os lixos, a céu aberto e nos fundos de quintais, revelam o meio

ambiente agredido e a vulnerabilidade sócio-ambiental a que estão submetidas muitas famílias

faveladas, denunciadas na paisagem oculta das favelas de Fortaleza.

As favelas expressam diferenças domiciliares determinadas pelo processo

desigual de urbanização e do papel do Estado em cada um desses territórios. A urbanização na

região metropolitana apresenta uma estrutura radial, pois se expande no entorno e na direção

das principais avenidas e rodovias de ligação com os centros periféricos, espaços mais

valorizados em termos de renda da terra e da acumulação capitalista. São vias que funcionam

como eixos de dinamismo econômico, pois ali se localizam os principais empreendimentos

comerciais e até industriais. As residências que chegam por primeiro, cedem lugar para os

estabelecimentos econômicos, expulsando a população trabalhadora para a periferia. Contudo,

conforme já se concluía anteriormente, nem toda a periferia é reduto de pobre, pois a classe

média também está se dirigindo para alguns setores da metrópole e no sentido de alguns

municípios periféricos, são exemplos os municípios de Eusébio e de Aquiraz, com seus

condomínios fechados e casas duplex, destacando-se os conceitos de habitação altamente

valorizados pelas classes ricas no mundo, que são os Alpha Villes.
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6. Espacialidades Metropolitanas

As espacialidades produzidas durante o fixar residência no espaço metropolitano e

na mobilidade da produção e de circulação de mercadorias, tão características das sociedades

capitalistas, dependem do grau de desenvolvimento das forças produtivas e das formas de

apropriação e de transformação do espaço adotadas em cada sociedade.

Entende-se a espacialidade como uma qualidade dos processos sociais e naturais

de se materializarem sobre a superfície terrestre, tal como se dizia na discussão anterior

fundamentada em Lipietz (1987) agora complementada com a de Moraes e Costa (1999)

onde:

Como dissemos, não há processos espaciais, mas os processos sociais
manifestando-se sobre a superfície terrestre. [...] A espacialidade, então, não
pertence à esfera deste ou daquele lugar concreto, mas é uma característica
imanente de qualquer processo, seja ele social ou natural. [...] Na busca da
totalidade, a espacialidade é um elemento de concreção. Como se vê, não se trata,
aqui, nem do espaço natural, nem do espaço como depositário do trabalho morto,
mas do espaço no próprio processo de trabalho, no nível imediato da produção. É a
própria espacialidade do valor (MORAES e COSTA, 1999, p. 127-128).

Diz-se que essa materialidade sofre um processo histórico e geográfico, quando se

admite que a relação capital-espaço determina a valorização do espaço não com objetivo em

si mesmo, mas para realizar a acumulação capitalista.  Assim, tanto é necessária uma

apropriação prévia do espaço com finalidade de acumulação primitiva, aquela que dará

origem a reprodução capitalista, bem como esse movimento vai requerer sucessivas

apropriações do espaço conservado, destruído ou reestruturado (readaptado) por mais trabalho

agregado77. Essa relação da sociedade capitalista está muito bem sintetizada na passagem

seguinte:

A relação sociedade-espaço é, desde logo, uma relação valor-espaço, pois
substantivada pelo trabalho humano. Por isso, a apropriação dos recursos próprios
do espaço, a construção de formas humanizadas sobre o espaço, a perenização
(conservação) desses construtos, as modificações, quer do substrato natural, quer

77 Essa reestruturação é feita como forma de quebrar barreiras geradas pelo próprio processo capitalista de
valorização do espaço, segundo se pode compreender na passagem de Harvey (2005, p. 53) a seguir: “O
surgimento de uma estrutura espacial diferente com a ascensão do capitalismo não é um processo livre de
contradições. Para superar barreiras espaciais e ‘anular o espaço pelo tempo’, criam-se estruturas espaciais, que,
no fim, agem como barreiras contra a acumulação adicional. Essas estruturas espaciais se manifestam na forma
fixa e imóvel de recursos de transporte, instalações fabris e outros meios de produção e consumo, impossíveis de
serem destruídos. [...] O capital passa a ser representado na forma de uma paisagem física, criada a sua própria
imagem, criada como valor de usos, acentuando a acumulação progressiva do capital numa escala expansível. A
paisagem geográfica, abrangida pelo capital fixo e imobilizado, é tanto uma glória coroada de desenvolvimento
do capital passado, como uma prisão inibidora do progresso adicional da acumulação, pois a própria construção
dessa paisagem é antitética em relação à ‘derrubada das barreiras espaciais’e, no fim, até à ‘anulação do espaço
pelo tempo’”.
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das obras humanas, tudo isso representa criação de valor (MORAES e COSTA,
1999, p.123).

Mas o interessante dessa concepção marxista de espaço é que, ao tornar-se capital,

o espaço também contém capital, portanto, tanto se pode observar o valor do espaço como há

valor no espaço. Afinal, o espaço não é simples reflexo das relações sociais, mas é preciso

reconhecer que ele próprio irá determinar e modificar essas relações. Novamente é através das

idéias de Moraes e Costa (1999) que se retoma a discussão dessa questão.

Chama-se atenção, contudo, para não ser vista como dualidade, e sim uma

dialética, na medida em que uma faz parte da outra. Isto é, quando se obtém valor no espaço

forçosamente se modificará o valor do espaço. No entanto, para melhor compreensão, é

preciso separar a discussão sobre esses dois aspectos para depois reuní-los. Primeiro, o valor

no espaço, observado na abordagem marginalista e economicista, apenas se refere ao capital

que o espaço contém e que permitirá acumular ainda mais capital:

O espaço é uma condição geral de existência e produção da sociedade. Sendo
assim, sob a hegemonia das relações capitalistas, o espaço (e tudo o que ele
contém) aparece para a produção como parte do valor, expresso sob a forma de
capital constante. [...] Entra aí todo o trabalho morto incorporado ao solo ao longo
da história: as cidades, as estradas e a infra-estrutura em geral. O espaço, portanto,
sob o capitalismo, é capital como condição e como meio de produção (op. cit.,
p.159).

Enquanto na abordagem empirista e naturalista, há maior identidade com o valor

do espaço. Isto é, aquele que se expressa em termos dos recursos naturais disponíveis no

ecúmeno (valorizado em termos de qualidade, quantidade e variedade desses recursos). Para

essa concepção, são os processos naturais que fazem diferença na produtividade capitalista e

na divisão internacional do trabalho. Portanto, o valor é do próprio espaço sem se apegar tanto

ao capital morto ali acumulado, tal como sintetizado no seguinte trecho:

Para as atividades produtivas têm importância, não apenas o trabalho morto
acumulado em meios de produção, como também a disponibilidade e as
características das forças naturais em geral e de seu papel na produtividade do
trabalho. Assim, o valor do espaço também se expressa na qualidade, quantidade e
variedade dos recursos naturais disponíveis numa dada porção do espaço terrestre.
[...] A singularidade dos lugares [...] deve ser integralmente considerada nessa
argumentação. As chamadas forças naturais não atuam, entretanto, apenas ao nível
da produtividade do trabalho, e na variação quantitativa dos produtos, mas, também
junto aos processos responsáveis pela estrutura elementar da divisão territorial do
trabalho. [...] Esse valor de base natural das diferentes porções da superfície
terrestre (MORAES e COSTA, 1999, p.124).

Somente quando tais concepções são vistas em conjunto é que se pode ter maior

compreensão do assunto. Para os referidos autores, deve-se unificar as duas visões de mundo.

O homem na sua evolução social esteve submetido a uma condição histórica e geográfica,

significando uma progressiva e desigual acumulação sobre a superfície da terra e representou
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desnaturalização e complexificação do espaço, ao ponto de comprometer, pelas relações

sociais a base natural, que sob ameaça tornou-se ainda mais importante.

Se em determinado momento, pode-se concordar com os autores que “as

construções espaciais expressam os conteúdos das relações sociais que as engendraram”,

também não se pode negar que sobre a natureza primária é que “esse trabalho morto aparece

na composição orgânica do capital como uma parcela do capital constante” (MORAES e

COSTA, 1999, p.126). Logo, se pode concluir que, o valor no e do espaço são processos às

vezes simultâneos ou alternados da valorização capitalista.

Há pelo menos dois detalhes no processo de valorização do espaço que é relativo

à sua condição de mercadoria capitalista que merecem destaque para a abordagem aqui

realizada. Primeiro, o espaço é consumido produtivamente (como meio de produção) e

improdutivamente (como condição de produção e de reprodução). No produtivo, extrai-se

todos os elementos materiais e objetivos do espaço necessários à produção, transformando

recursos naturais em meios de produção e etc. Para o consumo improdutivo, considera-se as

virtualidades do espaço não necessariamente ligadas à produção (uso residencial, uso das

próprias cidades, dos seus espaços de lazer e etc.), ou seja,  todo o espaço ligado à circulação,

que faz realizar a acumulação capitalista. Portanto, o espaço “é simultaneamente um fator de

realização dos preços e dos lucros e um capital social global” (MORAES e COSTA, 1999,

p.161).

O processo de transformação do espaço em mercadoria transcende o seu uso e o

seu consumo no mercado imobiliário. Há uma espécie de estocagem, de reserva para que seja

apropriado como uma acumulação primitiva ou para reprodução capitalista futura, tal como já

havia sido revelado por Rosa Luxemburg. A produção não-capitalista da moradia com seus

valores de uso sobrepõe-se aos valores de troca, constituindo o mercado imobiliário popular.

Harvey (2005, p.57) observa que o capital mercantil gera uma tendência a produzir valores de

troca e a dissolver formas que se sobressaem pelo valor de uso, pois essa é a “tendência

histórica do capitalismo”, qual seja, a de “destruir e absorver modos não-capitalistas de

produção, ao mesmo tempo que os utiliza para criar espaço novo para a acumulação de

capital”.

É preciso reconhecer novamente que isto se dá porque o espaço não é mero palco

das relações sociais, mas sofre e reproduz uma determinada dominação da sociedade, criando

relações sociais. Neste aspecto, Carlos (2001, p.16) percebe “uma lógica associada a uma

forma de dominação do espaço que se reproduz ordenando e direcionando a ocupação,
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fragmentando e tornando os espaços trocáveis a partir de operações que se realizam no

mercado”.

Contudo, essa coerência não é outra senão a lógica capitalista de produção,

circulação e reprodução do capital. Afinal, o valor de troca da mercadoria terra ou do imóvel

está ligado ao valor do espaço e no espaço, porque essa valorização transcende o seu uso

material, como espaço físico, e prende-se, mais imediatamente, à sua condição de capital, tal

qual leva a entender a reflexão de Moraes e Costa (1999, p.131):

No mercado de trocas, a terra ou o imóvel não serão transacionados pelo valor do
espaço em si, mas pelo valor que lhe é atribuído segundo a lógica da circulação. Do
mesmo modo que a mercadoria pode circular sem se deslocar no espaço, o espaço,
em si, pode circular a nível de sua representação jurídica. É o caso da renda
capitalizada, por exemplo, ou de todas as transações em que os imóveis em geral
atuam como riqueza acumulada. Marx diferenciou bem, nesse sentido, a ‘matéria
terra’ do ‘capital terra’. No primeiro caso, trata-se da simples existência dos lugares
(o valor do espaço); no segundo, de sua existência articulada no processo capitalista
de produção. Assim, o valor no espaço diz respeito ao próprio espaço no processo
de circulação.

Ao longo das transformações capitalistas, se em determinado momento, o homem

deixou de habitar o espaço rural para se aglomerar no espaço urbano, ele o fez criando e

transformando os usos e valores das cidades e das metrópoles. A cidade mercantil deu origem

à cidade industrial, que hoje se destaca como a metrópole dos negócios, do turismo e do

espetáculo, seguindo um padrão geral. Isto porque o processo de produção das cidades e das

metrópoles é essencialmente uma produção de valor, tal qual já afirmara anteriormente

Pereira (2005, p.6).

Carlos (2005, p.33) lembra, contudo, a importância da propriedade privada no

espaço urbano para garantir a concentração e centralização capitalista. Tal processo, “realiza-

se aprofundando a contradição entre extensão do valor de troca no espaço e a possibilidade de

realização da metrópole enquanto valor de uso, isto é, a construção do espaço voltado para a

realização da vida cotidiana”. Portanto, a cidade que deveria ser um direito do cidadão tornou-

se mais uma vez inacessível, por uma situação ilegal, na medida em que “o valor da troca se

autonomiza pela potencialização da propriedade como direito e realidade e, com isso,

redefinindo os usos e as funções dos lugares da metrópole”. A cidade é vendida em porções,

como mercadoria e possui consumidores e não cidadãos de direito.

Novamente, é preciso considerar que, a atividade capitalista, embora dominante

sobre o espaço, não ocupa todos os territórios simultaneamente. Acontecerão reservas que

somente paulatinamente serão consumidas. Essas reservas não necessariamente são de

espaços vazios, mas de uso não-capitalista para circulação da produção capitalista do espaço,
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tais como de materiais de construção ou pela incorporação de terras de invasão no mercado

imobiliário capitalista.

Santos (2003a, p. 150) observou que o espaço é configurado segundo a dialética

“entre as diversas frações do capital” e, notadamente, “entre as formas complexas e as formas

elementares de uso do capital ou, dito de outra forma, entre atividades com alto coeficiente de

capital e atividades com alto coeficiente de mão-de-obra”.  Então, pode-se constatar igual

dialética no mercado imobiliário entre sua porção capitalista e não-capitalista.

Há, portanto, uma seletividade capitalista que vai evidenciar as desigualdades

geográficas. Para Santos (2003b, p.126), “esta seletividade espacial, que se manifesta tanto no

plano econômico como no social, detém a chave da elaboração de uma teoria do espaço”. O

espaço consumido pela produção capitalista será selecionado por seu mais alto nível

tecnológico e de investimentos fixos; enquanto o espaço com finalidade de uso e para a

circulação capitalista permitirá desenvolver relações de produção não-capitalista, subsidiárias

ao modo dominante. Em geral, os não-capitalistas são atraídos para a esfera de circulação,

onde a “interação dos modos capitalistas e não-capitalistas de produção gera grandes

interdependências. No sistema capitalista, a circulação de valor se torna dependente da

contínua contribuição dos produtos e dos recursos financeiros das sociedades não-capitalistas

(HARVEY, 2005, p. 57)”.

Harvey explica melhor a questão, diferenciando entre produção e circulação e

remetendo-a para a relação entre centro e periferia geográfica. Na sua perspectiva, haveria um

imperativo da acumulação capitalista para concentrar espacialmente a produção e o capital, ao

mesmo tempo para expansão geográfica do mercado, fazendo a periferia distanciar-se do

centro sócio e espacialmente (HARVEY, 2005, p. 53).

Diante dessas desigualdades, pode-se reconhecer que a renda urbana da terra

(expressa pelos preços de venda ou de aluguel) é diferenciada pelas qualidades naturais e pelo

trabalho acumulado. Os lugares metropolitanos são mais ou menos valorizados em relação à

infra-estrutura e ao centro, ou em função da sua disposição no tecido urbano periférico ou

central. Isto está muito claramente posto por vários autores, mas ressalta-se a crítica de Santos

(2003a, p.142) ao destacar na reprodução dessa valorização uma articulação entre o capital

imobiliário e o financeiro, na medida em que “a melhoria das vias de comunicação modifica o

valor das terras e aqueles que podem pagar mais caro são obrigados a um desembolso de

capital fixo elevado, que provoca uma nova valorização seletiva do espaço”. Em determinadas

regiões, o consumo do espaço é “privilégio dos detentores dos grandes capitais ou dos que

têm acesso ao crédito”, o que significa um “conluio entre capitais bancários e fundiários”.
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Nota-se que mesmo nas favelas há diferenciação e desigualdade no processo de

ocupação. A valorização capitalista não se dá apenas pela produção da moradia em si, mas

pela alteração do uso do solo. Demarcar um território e construir um casebre, para posterior

transformação em moradia, torna-se um mecanismo de apropriação primitiva desses espaços

reservas, que são selecionados conforme a sua posição com relação às demais áreas

urbanizadas e tendo em vista os investimentos fixos públicos e privados. Os lotes urbanos

mais valorizados são repassados mais rapidamente para o mercado imobiliário capitalista e os

demais levam algum tempo para serem comercializados, garantindo a função de reserva e de

especulação capitalista.

6.1. O Habitar Metropolitano: a questão básica da terra e moradia

Muitas das questões referentes à superpopulação nas metrópoles brasileiras ou à

expansão metropolitana se devem ao mercado imobiliário, que altamente seletivo e elitista78,

está atrelado à deficitária política habitacional, mais voltada para as classes médias altas, cujo

acesso a moradia se faz (ou se fez) por financiamentos bancários, embora com várias

restrições.

A problemática habitacional brasileira está entremeada de aspectos políticos sob

domínio do mercado capitalista. Uma breve retrospectiva é necessária para que se possa

compreender os conflitos e as contradições atuais.

Dentre outros problemas iniciais do Sistema Financeiro Habitacional, destaque-se

o fato de as famílias de baixa renda, para a qual se destinava a política, não poder participar

por não se adequarem às condições de financiamento79. As famílias de renda média alta foi

que usufruíram do programa, embora com alguns problemas fundamentais. Por exemplo, o

tempo de vida útil do imóvel chegava ao término, mas a dívida das famílias com o sistema

financeiro não findava, necessitando acionar o Poder Judiciário para encerrá-la. As prestações

cresciam relativamente mais rápidas e situavam-se acima da capacidade de pagamento dos

compradores. Afinal, esse mercado expandiu-se atrelado a um processo especulativo e

78 “O mercado não se abriu para a maior parte da população que buscava moradia nas cidades. Ele deu absoluta
prioridade às classes médias e altas (MARICATO, 2000, p.5)”.
79 A esse respeito veja a opinião de Veras sobre a política e o sistema financeiro habitacional: “A oferta oficial de
habitações para os grupos de baixa renda apresenta-se apenas como um conjunto singelo que dá prioridade à
aquisição segundo mecanismos seletivos e bancários pouco sensíveis às características da demanda. A crise do
Sistema Financeiro da Habitação tornou mais aguda a inadequação entre esses traços das políticas de habitação
popular e as necessidades sociais. (VERAS, 2001, p.6-7)”.



254

inflacionário, cujo mecanismo financeiro compreendia desde a aquisição privada do terreno, a

construção de imóveis, até o financiamento da moradia para os clientes.

Na medida em que o mercado imobiliário não permitia o acesso (e a permanência)

de trabalhadores de baixa renda, a política habitacional perdeu sentido para aqueles sem

emprego fixo e renda mensal comprovada. Algumas famílias que conseguiam atingir o perfil

solicitado pelo sistema, reunindo toda a renda de seus membros, ainda assim, não

permaneceram na casa, pois não conseguiram manter em dia seus compromissos bancários.

Assim, visando uma solução de continuidade, repassaram os imóveis para outras famílias com

melhores condições de renda, pelo pagamento de determinado ágio.

Foi a partir desse recurso, de repassar as casas financiadas para terceiros, que se

deu início ao mercado imobiliário popular. Essa estratégia também utilizada pela classe

média, gerou para os proletarios a controvertida situação de precisar da moradia, mas se

desfazer dela a um preço insuficiente para outra aquisição, continuando sem teto ou

realizando autoconstrução sob condições altamente precárias e instáveis.

Preocupado com o crescimento do déficit habitacional ou pressionado pela

iniciativa privada para por termo a esse mercado concorrente, o Governo Brasileiro procurou

administrar a inadimplência dos usuários dos grandes conjuntos habitacionais, mas com

resultados parciais, recorrendo ao sistema de leilão e a retirada compulsória de famílias para o

repasse a outras. Na seqüência, foram construídos pequenos conjuntos sob a forma de

mutirão, além da urbanização de favelas e a remoção/reassentamento de famílias residentes

em áreas de risco. Mas toda essa revisão da política apenas reconduziu e fortaleceu a

iniciativa popular de tomar a direção que hoje se critica como de responsabilidade somente da

população.

Com o fracasso da política habitacional popular, estavam postas as condições

históricas para consolidar o segmento de mercado não-capitalista emergente (feito pela

autoconstrução, associada às invasões e aos loteamentos clandestinos), que apesar de visar a

troca e o lucro, não é mantido por relações capital-trabalho. O que vai realçar na sua

organização é a propriedade ilegal dos terrenos, socialmente aceita como um direito a cidade,

e a um lugar na metrópole, destacando-se também a autoconstrução e o processo de mutirão

realizado entre amigos e parentes. Caracteriza-se como uma produção urbana intensiva de

mão-de-obra, mas sem um patrão, sem a figura do capitalista, comprando e controlando a

força de trabalho. O trabalhador se mantém livre (relativamente), produzindo para seu próprio

uso, com seus meios de produção, embora a moradia possa ser valorizada para troca e venda,
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beneficiando diretamente o trabalhador ou os agentes intermediários da comercialização do

imóvel. Uma espécie de híbrido da produção doméstica com a produção agrícola de

subsistência.

A autoconstrução feita por trabalhadores por conta-própria, biscateiros e

desempregados, ex-trabalhadores da indústria da construção civil, caracteriza-se como uma

produção de subsistência80, tal como se falava a respeito de outras mercadorias. Ela iniciou

procurando atender as necessidades dos “trabalhadores da sobrevivência” (menos

qualificados, mais pobres e em situação mais precária em termos da inserção no mercado de

trabalho), nos termos definidos por Taschner e Bogus (2001), mas sofreu novos

direcionamentos. Sem considerar a qualidade da moradia, as condições e relações de

produção não-capitalistas tornaram barato o produto da autoconstrução, que hoje se destina a

suprir os trabalhadores em reserva, o próprio operariado e as famílias da classe média que

tiveram sua condição social rebaixada pelo desemprego ou pela crise capitalista da atualidade.

A mobilidade dos trabalhadores entre um lugar e outro da metrópole ou de sua

região faz surgir em ‘excedente’ do produto de subsistência -moradia- que é colocada no

mercado para atender necessidades insatisfeitas. Tal produção beneficia proprietários da terra

pela venda e os capitalistas pelo lucro na venda de materiais de construção, além de beneficiar

o próprio setor imobiliário.

Ressalta-se, portanto, que a produção do espaço vivido está associada ao processo

de acumulação capitalista brasileiro. Maricato (2000) constata o fato de a industrialização ter

sido baseada em baixos salários, condicionando grande parte dos trabalhadores a atividades

precárias (informal), e, por conseqüência, mesmo o proletariado desenvolveria mecanismos de

reprodução de sua força de trabalho, tais como a autoconstrução de moradias.

A dificuldade de moradia inicia pelo problema de acesso a terra (solo urbano),

negada para a maioria dos trabalhadores. E a estratégia de invadir e se apossar dos terrenos

vazios (ou baldios) que se abriu timidamente, hoje se reproduz em toda região metropolitana.

Assim, fazendo emergir a “cidade ilegal e precária” como produto do mercado de trabalho, da

acumulação industrial. Faz parte de um processo que se alargou no final do século XX, tendo

80 O que se considera produção de subsistência assemelha-se a descrição de Maricato sobre o mercado não
formal, quando afirma tratar-se “de uma gigantesca construção de cidades, parte dela feita fora da lei, sem a
participação dos governos, sem recursos técnicos e financeiros significativos. Ou seja, é um imenso
empreendimento, bastante descapitalizado e construído com técnicas arcaicas, fora do mercado formal
(MARICATO, 2000, p.14)”.
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em vista a reestruturação capitalista, centrada na mobilidade de capitais industriais e no

massivo investimento de outras facções capitalistas, tais como a do turismo, do capital

incorporado aos imóveis residenciais e comerciais, do capital especulativo (BERNAL, 2003,

p.121).

O que começa como uma necessidade de habitar torna-se um mecanismo de

provisão da sobrevivência de uma massa de trabalhadores desempregados e subempregados.

A construção de moradias passa a constituir-se um modo de sobrevivência e de construção

das cidades. Muitos trabalhadores sobrevivem da transação ilegal de terrenos e da produção e

comércio de moradias precárias, algumas situadas em antigas áreas de preservação, que se

transformaram em favelas e são, institucionalmente, denominadas como áreas de risco por

exporem as famílias ao risco de vida social e ambiental. Um fato controverso de negação do

problema habitacional apresentado pelas políticas públicas, como se somente parte das

favelas, aquela mais próxima a ambientes frágeis, fosse merecedora de atuação política. Na

verdade, no fundo da questão, identifica-se o déficit habitacional, que culmina com a explosão

de favelas, fragmentando as cidades, pois durante o último meio século esse déficit parece não

ter sido controlado diante da superpopulação relativa, que cresce com a mobilidade do

trabalho e pelas dificuldades de re-inserção no mercado de trabalho.

Maricato (2000, p.2) compreende como um “gigantesco movimento de construção

urbana”, quando se soma a questão habitacional com as necessidades de trabalho, de

abastecimento, de transporte, de energia e de água, etc. A maior contradição sobressai no fato

de a urbanização ser deficitária para a maioria da população trabalhadora, apesar de a

aglomeração facilitar a socialização dos serviços, a formação de lutas e de organizações

comunitárias de acesso a terra e ao teto.

Ressalta-se ainda que a valorização do solo urbano aumenta com os investimentos

públicos. Entretanto, esses recursos, que poderiam ser disseminados em todo o território

metropolitano, estão concentrados em determinados pontos de interesse do mercado

imobiliário. Seria bem menor o investimento público de conjuntos habitacionais pequenos e

melhor situados na cidade, em áreas com infra-estrutura e serviços, entretanto a política

definiu gigantescos conjuntos habitacionais colocados o mais longe possível dos centros, às

vezes na fronteira com outros municípios, sem a menor infra-estrutura. A primeira alternativa,

mais racional ao pequeno empreendedor e à população, não se adequou à racionalidade do

mercado imobiliário. A política brasileira conduzida por relações de poder patrimonialista e
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oligárquico elegeu a periferia como lócus da habitação popular, mantendo os espaços vazios

como reservas capitalistas para especulação, valorização e expansão futura.

Assim, os espaços com infra-estrutura e serviços vão se tornando uma raridade e,

portanto, possibilitam uma renda fundiária significativamente mais alta, dificultando o acesso

ou expulsando os trabalhadores dessas áreas consideradas nobres. Constata-se, também, que a

ganância capitalista industrial, de produzir menos a preços elevados, para garantir altos lucros

no curto prazo, mesmo restringindo o número de consumidores, é replicada na produção

capitalista de residências e no mercado incorporador de terras. Com a diferença de que, na

produção de bens, a mais-valia é retirada do trabalho; na incorporação das terras, são

extraídas as rendas dos investimentos fixos realizados, e, sobretudo, da renda especulativa do

valor que cada lote obterá no futuro, às vezes considerando cinco anos de financiamento.

Mas essa política de construção de gigantescos conjuntos habitacionais populares

na periferia das grandes cidades parece coisa do passado. Hoje impera a fragmentação da

cidade em favelas (pequenas e grandes), algumas sendo reurbanizadas, ou controladas social e

politicamente, para fins de valorização de bairros.

Na ausência de política massiva de investimentos públicos, as favelas, que a

princípio permitiam apenas a função de moradia na reprodução da força de trabalho, tiveram

importância redobrada para a maioria dos trabalhadores. Ainda que não correspondam às

expectativas, fazem diferença e tornam-se os lugares dos trabalhadores que se deslocam para

as cidades e em particular para as metrópoles. Nela se obtém a moradia, os serviços urbanos e,

muitas vezes, o meio de vida. Igualmente, parte dos vazios urbanos também foi invadida,

somando-se às áreas ocupadas próximas a recursos naturais, tudo para satisfazer a necessidade

social de moradia e reprodução.

A distribuição das favelas no território de Fortaleza, verificada na Figura 29, faze-

se de acordo com um movimento de dispersão e ao mesmo tempo de concentração, elevando

sobremaneira a densidade demográfica das favelas (cujos setores censitários do IBGE acusam

mais de 200 a 1.500 habitantes por quilômetro quadrado). Pode-se observar ainda que as

famílias de baixa renda (cujos chefes recebem até um salário mínimo mensal) também estão

dispersas em vários bairros. O terceiro fato visível é que os espaços com declividade e

próximos aos rios e riachos (potencialmente áreas de risco) nem todo está ocupado por favela

ou por famílias de baixa renda.
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Portanto, se as favelas podem ser consideradas uma reserva de espaço capitalista,

esses territórios ambientalmente frágeis constituem reserva para a apropriação não–capitalista

dos trabalhadores. Isto porque, a alternativa popular de construção de favelas não está

descolada do mercado imobiliário. A segregação espacial, associada à criação de pequenas ou

de grandes favelas, “responde por si mesma, às condições de apropriação do espaço pelas

diferentes classes sociais e encontra uma de suas explicações na especulação fundiária, que é

uma maneira de extrair mais-valia dos terrenos urbanos, muitas vezes valorizados por

investimentos públicos (SANTOS, 2003ª, p. 154)”.

Não se pode negar, portanto, que o crescimento do número de favelas é bem

mais expressivo que o de áreas de risco. Pode-se afirmar, entretanto, que as situações

geográficas de maior gravidade estão nas favelas com risco ambiental e social. Um dado

preocupante nisso tudo está em haver considerável espaço sem ocupação, potencialmente

sujeito ao risco, visto como reserva não-capitalista.  Comprova-se como caso crítico a grande

mancha de ocupação mais a oeste de Fortaleza, desde o litoral e no sentido sudoeste, no

entorno do Rio Maranguapinho. Observa-se como situação de preocupação futura parte do

sudeste, entre o litoral e a fronteira com o Município de Aquiraz.

Entende-se como área de risco aquela porção do espaço das favelas sujeita a alta

vulnerabilidade sócio-ambiental, que segundo Alves (2006, p.3) significa a coexistência no

mesmo espaço de alta privação (vulnerabilidade social) com o risco de degradação ambiental

(vulnerabilidade ambiental), afetando, sobretudo os grupos populacionais mais pobres. Assim,

é uma categoria que permite captar e compreender os problemas conjuntos em relação aos

aspectos sociais e ambientais da pobreza, tal como sua colocação tão claramente faz entender:

Tendo em vista esta breve revisão da literatura, consideramos que a vulnerabilidade
socioambiental é uma categoria analítica que pode expressar os fenômenos de
interação e cumulatividade entre situações de risco e degradação ambiental
(vulnerabilidade ambiental) e situações de pobreza e privação social
(vulnerabilidade social), apesar das limitações empíricas para operacionalização
destas categorias analíticas, conforme destacado acima (ALVES, 2006, p.6).

A invasão de imóveis, segundo os bairros residenciais de Fortaleza (Figura 30),

mostra que não há uma exclusividade da periferia, e chama atenção para as grandes

proporções a que atinge nas áreas de recente expansão (2000-2005) (Figura 31), localizadas

ao centro-sul e a sudoeste. Contudo, toda aquela grande porção considerada de maior

gravidade pelo risco sócio-ambiental (a oeste e sudoeste) incide em pequenas áreas. Falta

decisão política da Prefeitura em resolver a questão fundiária para baixa renda.
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Tal processo de invasão, de certo modo, permite a difusão de favelas, que hoje é

um problema em todo o mundo, mas em Fortaleza assumiu grandes proporções. A

Organização das Nações Unidas (ONU)81 prevê uma duplicação da população residente em

favelas nos próximos 30 anos. Em Fortaleza, isto ainda poderá ter maior impacto,

considerando que nos últimos vinte anos (entre 1980 e 2003) mais que quadruplicou o número

de favelas, saiu de 147 para 72282. Os técnicos da ONU ressaltam a necessidade de solução

dos problemas de pobreza, do emprego e da habitação para dois bilhões de pessoas, quase um

terço da população mundial83. Para Fortaleza, estima-se a população de 882 mil pessoas

faveladas o que significa 41% de sua população total84.

Assim, na seqüência da política de habitação popular implementada pela

construção de conjuntos e de mutirões aconteceram novas invasões, revelando-se uma das

vertentes de parcelamento do solo urbano. A ação estadual de remanejamento e de

reassentamento de famílias de favelas ou de espaços sujeitos a urbanização, por onde passará

a infra-estrutura urbana, é uma constante, que se aplica a determinados espaços selecionados.

Por outro lado, o problema das invasões está associado ao de favelização, revelando-se bem

disseminado e sem controle, salvo quando é do interesse do mercado imobiliário.

6.1.1. Invasão e ocupação das áreas de risco na Metrópole

O problema habitacional de hoje é resultante de um processo histórico de negação

de terras para os trabalhadores, seja quando a população vivia predominantemente no campo85

ou quando se deslocou para as cidades e metrópoles86. A reforma agrária que nunca ocorreu

inviabilizou que uma parcela considerável de trabalhadores continuasse vivendo no campo,

constituindo-se um processo com desdobramento nas cidades, pois a questão fundiária urbana

também nunca foi enfrentada completamente, apesar das lutas populares nesses sentidos e dos

81 A previsão divulgada recentemente no relatório “O Desafio das Favelas, o Programa de Alojamento Humano
da ONU”
82 Conforme dados da Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza
(CDPDH).
83 Estimativa da população mundial para 2000 de seis bilhões e 93 milhões (DUPÂQUIER, 1999).
84 Percentual calculado considerando a média de 1.222 habitantes por favela (FERNANDES, DIÓGENES, 1991,
p.58) e a população total de 2.141 mil (IBGE, 2000).
85 “A tragédia urbana brasileira não é produto das décadas perdidas, portanto. Tem suas raízes muito firmes em
cinco séculos de formação da sociedade brasileira, em especial a partir da privatização da terra (1850) e da
emergência do trabalho livre (1888) (MARICATO, 2000, p.6)”.
86 Conforme Maricato (2000, p.5) “Infelizmente o financiamento imobiliário não impulsionou a democratização
do acesso à terra por meio da instituição da função social da propriedade. Essa era a proposta da reforma urbana
preconizada pelos arquitetos no Congresso do IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil) de 1963”.
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resultados dispersos, tornando-se um caso particular e diferente do que se deu nos países

centrais do capitalismo.

As iniciativas de regularização fundiária apenas resolvem os conflitos mais

prementes, mas não a questão fundiária central, que foi evitada pela política brasileira de

vários governos. E, assim, o projeto de habitação popular, mais do que solução de moradia

para os trabalhadores, favoreceu a formação de vazios urbanos, que se tornaram verdadeiras

reservas territoriais, recebendo aos poucos toda a infra-estrutura, enquanto a população

trabalhadora seria deslocada para as periferias, deficitárias de serviços sociais e precárias em

serviços urbanos e comerciais.

Como as demais mercadorias capitalistas, o mercado imobiliário se beneficiou do

crescimento convergente de um mercado não-capitalista de terras e de moradias. Os processos

de invasão e de ocupação de espaços periféricos, de reservas ambientais e de formação de

vazios urbanos na cidade, que podem parecer problemas, fazem parte do mercado imobiliário

que se tornou altamente especulativo, não apenas no sentido financeiro, mas de produção e de

comercialização de suas mercadorias (casa e terra).

O acesso às terras pelas invasões e a produção de habitações pela autoconstrução

estão firmados em relações não-capitalistas, de um trabalho por conta-própria que viabiliza a

mobilidade do trabalho assalariado no sentido da valorização capitalista. De uma maneira

indireta, contribui para a ampliação capitalista ao reproduzir a força de trabalho dos

trabalhadores ativos ou em reserva (no subemprego ou no desemprego aberto).

Essa produção não-capitalista da cidade tem outro sentido de propriedade, que se

dá através do acesso ilegal da terra, embora não se restrinja ao uso, pois também tem interesse

de troca. Nesse processo, outra contradição emerge. As famílias constroem suas habitações na

rede familiar e de amigos, visando suprir suas necessidades de permanecer no lugar, mas

acabam entrando em ciclo de constante mobilidade geográfica entre cidades, bairros e áreas

invadidas.

O processo de invasão é complexo: as famílias observam, marcam o terreno

(território) e invadem. Ocorre também que sejam chamadas por parentes e amigos que já

observaram a oportunidade de um lugar. O que lhes atraem é o espaço vazio. Algumas

observam o movimento de invasão e tomam coragem para acompanhá-lo, outras vão através

da informação. Mas há um processo preparatório que consiste em demarcar o território,

revelado por vários depoimentos, a exemplo de dois moradores, primeiro de Arpoador Areia e

depois da Favela Waldemar de Alcântara, respectivamente: “Chegou com o terreno limpo e



264

começou a construir tudo, botou as paredes e ajeitou o piso. Primeiro tomou conta do terreno

e depois invadiu”. “Ocupou, cercou e construiu” (Pesquisa direta, 2006).

Acontece também de invasão de barracos fechados (“Estava sem moradia e

ocupou uma casa que estava vazia”. Pesquisa direta, Unidos para lutar pela Paz, 2006). E é

justamente por isso que muitas famílias emprestam seus barracos para outros morarem ou

pagam para que pessoas façam a vigilância (“Veio só com a família para a ocupação.

Limparam o terreno (já havia uma casa antes), aproveitaram o canto. Antes pastorava uma

casa no mesmo lugar e recebeu a indenização de R$300,00, comprou a madeira com esse

dinheiro” Pesquisa direta, Arpoador Areia, 2006). Alguns escondem o interesse especulativo

de aguardar que a infra-estrutura melhore para valorizar a área e assim fazer a venda.

Não se pode negar que a invasão dessas áreas é, muitas vezes, um processo

planejado e organizado por liderança comunitária que tem interesse particular em beneficiar-

se da situação. Vários mecanismos identificados em diversas favelas revelam essa ação,

independente de a área ser recentemente instalada ou antiga, conforme depoimento de

morador: “Comprou o terreno e construiu. Morava no Montese, na casa do tio, soube da

ocupação, então falou com a líder comunitária, assistiu reuniões, veio marcar o terreno com

estaca e arame, depois fez a casa de papelão e estaca em 1994, no mesmo ano em que

aconteceu a invasão” (Pesquisa direta, Parque Jerusalém, 2006). A intervenção da liderança

também servindo de organização do processo (“A Mana-líder comunitária- organizou a

ocupação”) ou tinha finalidade de mediação imobiliária (“Comprou o terreno da associação,

pagou R$20,00 pelo cadastro e R$ 100,00 pelo terreno” Pesquisa direta, Unidos para lutar

pela Paz, 2006).

A informação boca a boca de parentes e amigos e até da liderança faz a

divulgação e atinge famílias a longas distâncias, embora os que moram próximos ao lugar

sejam mais beneficiados pela facilidade da informação, até mesmo por presenciar o fato, e

assim, a invasão ocorrer rapidamente. Por exemplo, um morador narrou que foi casualmente

que descobriu, pois “Passou no ônibus viu a população invadindo e como estava cansado de

pagar aluguel, não pôde fazer casa, fez barraco” (Pesquisa direta, Favela Waldemar

Alcântara, 2006). Outro morador contava que a proximidade do lugar favoreceu a descoberta:

“Do outro lado, avistava o matagal, quando viram sendo derrubado por outros que estavam

ocupando, então, veio também junto com os filhos” (Pesquisa direta, Canil Cuiabá, 2006)

Fala-se pouco sobre o processo de invasão. Afinal esse é um assunto delicado,

pois é tido como ato ilegal e às vezes o processo é alvo de ação policial ou de conflito com os
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supostos proprietários do terreno. Alguns poucos depoimentos registram as dificuldades

iniciais, que fazem o processo de invasão ser bem sucedido ou não: “As pessoas ocupavam e a

Base Aérea mandava tirar, pois reivindicava o direito, mas apareceu um senhor e disse que

parte do terreno era dele. A Base desistiu e o senhor não quis retirar as pessoas” (Pesquisa

direta, Favela Maravilha, 2006). “A polícia tentava expulsar a população. Botava fogo nos

barracos”(Pesquisa direta, Unidos para lutar pela Paz, 2006).

Após a invasão, há um intenso processo imobiliário de compra e venda,

envolvendo troca ou novas aquisições. Algumas pessoas utilizam aquele terreno ou moradia

como um trampolim para a melhoria de vida, para ficar próxima a parentes e às oportunidades

de emprego. Outras mudam por força de remoção compulsória, feita pelo Governo (municipal

e estadual) com suas obras, dentre outros motivos. Mas há quem ocupe, construa e venda

apenas com a finalidade da transação, de obter um ganho, um rendimento. Afinal, essa

produção deixou de ser apenas um meio de abrigo para ser também fonte de renda e de

sobrevivência. Poucas residências são transacionadas por imobiliárias, a maioria faz parte de

um mercado informal de famílias que simplesmente repassam sem nenhuma preocupação de

registro de compra e venda ou de titulação da propriedade, que se restringe a uma minoria. Os

depoimentos seguintes são ilustrativos deste complexo processo de ocupação e venda:

“Não ocupou, quando veio para o local já era tudo invadido e a maior parte dos
barracos e terrenos foi vendida e comprada. O barraco em frente, disposto à venda,
já havia sido vendido, o dono do mesmo tinha outro barraco ali bem próximo e a
Prefeitura tinha feito cadastro para retirá-lo já que era quase dentro da água. Esse
homem também era proprietário de um casebre de alvenaria que ficava ao lado do
barraco com a placa de vende-se” (Pesquisa direta, Favela Maravilha, 2006).
“Comprou de uma imobiliária. Fez um empréstimo” (Pesquisa direta, Parque
Jerusalém, 2006).
“Um corretor vendia barato para pessoas de baixa renda” (Pesquisa direta, Parque
Jerusalém, 2006) .
“Seus vizinhos também adquiriram o terreno de outros. Eles têm o comprovante da
compra da casa” (Pesquisa direta, Favela Waldemar Alcântara, 2006).

A valorização imobiliária de algumas áreas dada pelas condições urbanas do

bairro torna o lugar altamente atrativo e, portanto, bastante valorizado. Na Favela Riacho

Maceió, situada em bairro da elite- o Mucuripe- e próxima ao corredor turístico de Fortaleza

mais importante a Avenida Beira-mar, as famílias se desfazem de seus imóveis para

retornarem para outras invasões (“A maioria vendeu a casa e voltou novamente”), ou

subdividem seus domicílios para locação de outras famílias. (“Gostaria de alugar por R$

250,00. Há uma subdivisão. A casa é conjugada e uma parte está pronta para ser alugada”).

Também acontece um processo de aquisição de terrenos invadidos por imobiliária de grande

porte, tal como afirmara um de seus moradores: “Futuramente vai ter que vender para a
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construção de edifícios. As casas ao lado estão sendo destruídas, pois o Pinheiro Landim está

comprando” (Pesquisa direta, Riacho Maceió, 2006).

O processo de autoconstrução é demorado e envolve uma diversidade de

mecanismos, entre ajuda de parentes, a mobilidade no trabalho, sendo mais comum a troca ou

a venda do imóvel anterior para aquisição do novo imóvel, revelando intensa mobilidade

espacial associada ao mercado imobiliário. A baixa monetarização das famílias, em geral de

pessoas desempregadas, subempregadas ou biscateiras, implica em aceitar a troca de terrenos

ou de barracos por outros objetos e mercadorias, além de outros imóveis. Mas há também a

mediação de relação de amizade, tal como, revelada no depoimento de morador: “Adquiriu o

terreno numa troca por uma televisão, construí de taipa com alpendre de madeira. Morava

próximo e amiga morava invadida e tomou conta desse terreninho e vendeu, trocou por TV.

Pediu madeira aqui e acolá e construiu” (Pesquisa direta, Canil Cuiabá, 2006).

Algumas áreas passam por mais de um processo de ocupação até ficar totalmente

ocupadas. Os moradores mais antigos revelam o histórico dessas ocupações: “Neste local há

uma ocupação de em média 40 anos e outra bem recente de 2 ou 3 anos, segundo a

entrevistada. Há pessoas que já tem casas e ocuparam a área mais recente para vender”

(Pesquisa direta, Favela Maravilha, 2006); e, “Comprou a casa, mas acompanhou todo o

processo de ocupação. Já ocorreram três processos de ocupação as pessoas chegam e saem”

(Pesquisa direta, Riacho Maceió, 2006). A mobilidade populacional também vem se dando

pela desistência de algumas famílias que fogem do lugar frente às adversidades encontradas:

“Na inundação, os antigos ocupantes saíram do local, foi quando os atuais moradores

ocuparam o lugar” (Pesquisa direta, Parque Jerusalém, 2006).

Variadas são as formas de as famílias tomarem conhecimento antecipado sobre

futura intervenção governamental de desapropriação com indenização ou mediante construção

de mutirão. Então, algumas invadem e constroem barracos ainda mais provisórios que os

demais, apenas com o sentido de beneficiar-se da política governamental. Na Favela

Maravilha e na Favela do Arpoador Areia aconteceram casos assim, como comprovam os

respectivos depoimentos: “As pessoas invadiram porque informaram que a Prefeitura ia doar

casas, pessoas da própria favela cercavam áreas e vendiam para outras que chegavam

atrasadas. Antes havia muitas casas e barracos a venda, mas agora diminuiu. Ontem mesmo

houve uma venda, eles informam com placas ou vendendo para pessoas do próprio local que

querem uma casa melhor ou maior” (Pesquisa direta, Favela Maravilha, 2006); e “Morava

com a mãe e os irmãos em frente à costa-oeste, e mudou-se para a área quando se casou, por
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não ter onde morar com esperança de conseguir casa no mutirão” (Pesquisa direta, Arpoador

Areia, 2006).

Algumas famílias beneficiadas por política habitacional disponibilizam barraco ou

o lugar para outros parentes e amigos (“Recebeu da mãe que ganhou a casa do mutirão,

derrubou e ela construiu a casa dela” Pesquisa direta, Arpoador Areia, 2006). Essa medida é

possível dada à defasagem da atuação governamental entre retirar as famílias e providenciar a

urbanização da área. O remanejamento de famílias do Arpoador Areia para urbanização da

área deixou espaço aberto para novas ocupações, sem qualquer medida de controle

governamental, tal como se observa no seguinte depoimento: “Foi um processo individual.

Quando foi construído o conjunto do Pescador, aí esta área foi ocupada novamente. A

associação comunicou ao Estado que não fez nada” (Pesquisa direta, Arpoador Areia, 2006).

Há também quem ocupe mais de um terreno e que depois disponibilize para outras

famílias necessitadas, embora algumas pessoas somente o façam mediante algum retorno

financeiro ou troca por bens. Isso foi verificado em várias entrevistas, tal como servem de

exemplo as seguintes: “Morava nas proximidades do terreno invadido e um senhor que

ocupou vários terrenos cedeu um para sua mãe” (Pesquisa direta, Parque Jerusalém, 2006); e,

“Comprou por R$ 300,00 de uma pessoa que morava já algum tempo e havia invadido”

(Pesquisa direta, Arpoador Areia, 2006).

É mais comum que esses moradores tenham deslocado de outras áreas e bairros,

antes de vir morar nas áreas de invasão. Poucos saíram diretamente de outros Estados ou do

interior do Ceará. As constantes mobilidades inter-bairros e inter-favelas estão associadas à

precariedade da moradia e a instabilidade do trabalho dos chefes de família, mas também

estão sujeitas a deslocamentos compulsórios que as afastam cada vez mais do centro urbano.

As informações estatísticas revelaram essa realidade, mas no depoimento das famílias se

reafirmam tal constatação, conforme as falas seguintes:

“Primeiro ficou numa casa lá na Varjota, depois o irmão cedeu esta casa para ela”.
(Pesquisa direta, Riacho Maceió, 2006);
“Morava na área de risco próxima ao rio Cocó, ocorria muita enchente” (Pesquisa

direta, Favela Waldemar Alcântara, 2006);
“Comprou a casa por trezentos reais quando saiu da firma. Morava no Alto do

Bode pagava 65 reais de aluguel. Procurava casa e o amigo avisou” (Pesquisa
direta, Canil Cuiabá, 2006)

A questão do lugar também é levada em consideração, para algumas famílias

residentes nessas favelas. O transporte é uma das condições urbanas muito importante para o

trabalhador, que optam pelo lugar considerando essa variável (“Mais fácil para adquirir

transporte e trabalho” Pesquisa direta, Canil Cuiabá, 2006). Em geral, considera-se a
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existência de infra-estrutura urbana, além da proximidade e acesso ao trabalho, mas há

também quem procure escapar das dificuldades e insalubridade da favela ou bairro anterior,

como afirmavam, por exemplo, os seguintes moradores: “É perto de tudo, facilidade de posto

de saúde, ônibus e hospital” (Pesquisa direta, Favela Maravilha, 2006); “Era de outra

ocupação. Na outra havia alagamento”. “Ameaça de desmoronamento da casa anterior”

(Pesquisa direta, Unidos para lutar pela Paz, 2006).

Não se pode deixar de evidenciar as ocupações relativas às questões

demográficas, tais como por necessidade de casamento (“O casamento fez com que ela viesse

para Fortaleza, pois o esposo é natural daqui” Pesquisa direta, Riacho Maceió, 2006);

separação de casais (“Comprei esta casa. Ganhei no mutirão, mas separei do marido e deixei

a casa para ele e voltei para esta” Pesquisa direta, Arpoador Areia, 2006); proximidade da

família (“Com a perda do marido procurou ficar mais próximo dos filhos” Pesquisa direta,

Canil Cuiabá, 2006); migração de parte da família (“O marido morava no local e então foi

para lá” Pesquisa direta, Favela Maravilha, 2006); morte de parente próximo (“Seu pai

faleceu e resolveu morar sozinho e encontrou esse local” Pesquisa direta, Canil Cuiabá,

2006); herança (“O pai deixou como herança, inclusive com escritura” Pesquisa direta,

Riacho Maceió, 2006); tratamento de saúde, dentre outras.

Na base de todos os motivos da ocupação está o déficit habitacional, seja por

desemprego, dificuldade de pagar aluguel ou constituição de nova família, dentre outras

variadas formas de expressar essa necessidade. Defende-se que não haveria a constante venda

de habitações precárias se não fosse tão alto o déficit habitacional e se o mercado não

estivesse tão majorado por especulação. Afinal, não basta que uma família deseje repassar sua

moradia para reiniciar o processo de invasão e construção em outras áreas. É fundamental

haver outras famílias interessadas na compra. O aluguel tem sido uma forma de aquisição

insustentável para os trabalhadores pertencentes ao exército industrial de reserva. Por outro

lado, o mercado imobiliário inacessível e a política habitacional deficitária viabilizam essa

alternativa popular.

Nessas favelas as famílias convivem com problemas de saneamento básico, falta

de infra-estrutura urbana e problemas de segurança. Assim, há muitos que pensam em mudar,

às vezes nem estão considerando a perspectiva de venda ou de aluguel de seus imóveis, mas

há conjectura de valor a pedir, caso isso venha a acontecer. Indagados sobre estar satisfeito

com o lugar respondem com um misto de aspectos positivos e negativos (“Sim. Porém, para

ficar melhor é necessário saneamento, calçamento e policiamento, pois os roubos e assaltos
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acontecem constantemente” Pesquisa direta, Parque Jerusalém, 2006); alguns estão em

dúvida e outros com certeza de que devem partir, mas há também quem deseje permanecer.

Em algumas das favelas, as questões relativas a segurança ou falta de

policiamento estão entre os motivos para que as famílias desejem mudar, tal como na seguinte

declaração: “Não estou satisfeita, queria mudar. Não tem sossego, é perigoso. Até de dia os

assaltantes  invadem, batem....” (Pesquisa direta, Arpoador Areia, 2006). Há, contudo, numa

mesma favela opiniões divergentes (“Sim, está perto do mar, conhece os vizinhos e a

violência é mais para cima, o local é sossegado” Pesquisa direta, Arpoador Areia, 2006) o

que leva a concluir que não se pode generalizar as situações de violência ou de marginalidade.

É como se alguns trechos fossem mais sujeito a riscos que em outros. E esse não é apenas o

caso específico da favela do Arpoador, em outras favelas há também controvertidas opiniões

sobre a segurança, como sugerem os depoimentos seguintes:

“A vizinhança é boa, não faz barulho. O único problema são as ruas de trás que
estão incomodando há cinco anos” (Pesquisa direta, Favela Maravilha, 2006);
“Sim, estou conformado, pelo menos é seguro. Antes morava nas adjacências do

bairro, mas não tinha paz e tranqüilidade, muita violência” (Pesquisa direta, Favela
Waldemar Alcântara, 2006);
“Não está satisfeito, mas só muda se for para uma coisa melhor. Aqui é calmo não

tem problemas de roubo ou violência”. (Pesquisa direta, Riacho Maceió, 2006).

O interesse de melhorar de moradia está na base dos pensamentos de mudança. Os

problemas existentes no lugar justificam tais idealizações, a moradia não se restringindo

apenas as condições da casa, mas do ambiente, do espaço vivido, tal como nas seguintes

denúncias: “Está satisfeita, mas gostaria de vender e morar em outro lugar. A casa é

cimentada, murada, mas com esgoto a céu aberto”; ou “Não estou satisfeita, gostaria de

mudar para um lugar melhor por conta das enchentes e da violência” (Pesquisa direta, Canil

Cuiabá, 2006).

A questão política mediando a invasão é vista mais claramente pela atuação da

liderança comunitária, que faz de sua gestão um mecanismo de compra de votos para

candidatar-se a cargos eletivos (“Sim está satisfeita e não troca a casa por nada. Tudo

melhorou na vida depois que veio morar nessa casa. Apesar de que a última líder

comunitária a “Mana” candidata a vereadora, que fez carteirinha com a comunidade por

R$5,00 e nunca mais apareceu” Pesquisa direta, Favela Waldemar Alcântara, 2006). A

menção política partidária é uma raridade em Fortaleza, mas há quem critique a falta de apoio

político, de garantir políticas públicas para o lugar, apesar de ser reduto do clientelismo
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político: “Não, gostaria de sair, acha que é um lugar desprezado só em período de política é

que alguém ajuda” (Pesquisa direta, Favela Maravilha, 2006).

Alguns depoimentos indicam que determinados líderes atuam em mais de uma

área para organizar os movimentos de invasão e controlar o acesso das famílias, ganhando

algum retorno financeiro, ou conquistando a simpatia de eleitorado para futuras cobranças de

voto, como pagamento da dívida de favor. Pelo menos em duas favelas há uma referência à

líder “Mana”, que em contacto com as famílias assumiu ter mais de uma Associação sobre sua

responsabilidade, corroborado pelo fato de observar-se uma atuação bastante similar nessas

áreas.

Mas o que chama atenção nesse processo de invasão das áreas de risco de

Fortaleza é a alta mobilidade de algumas famílias. Considerando o total de famílias

pesquisadas, aquelas que já fizeram ocupações anteriores têm uma relativa significação. Veja

por exemplo que, nas Favelas do Capim e do Riacho Maceió, esses casos de experiência

anterior são bastante representativos (45,0 e 40,0%). É claro que também há favelas cuja

experiência anterior é diminuta, como são exemplos, o Morro do Santiago (6,3%), o Parque

Jerusalém (12,5%), o Arpoador (14,3%) e Waldemar Alcântara (14,8%) (Tabela 44).

Tabela 44. Famílias que fizeram outras ocupações, atualmente residentes em Favelas de Fortaleza, 2006

Favelas
Famílias com outras ocupações

Total de famíliasAbsolutos %
Favela Capim 9 45,0 20
Riacho Maceió 8 40,0 20
Canil Cuiabá 15 30,0 50
Unidos pela paz 6 27,3 22
Maravilha 8 22,2 36
Waldemar 4 14,8 27
Arpoador 7 14,3 49
Parque Jerusalém 9 12,5 72
Morro do Santiago 1 6,3 16
Fonte: Pesquisa direta, 2006

A mobilidade também é vista pelo intenso processo de compra e venda de

terrenos e de domicílios e que se revela no número de domicílios resididos na área e no bairro.

Apenas para citar os casos mais freqüentes, retoma-se a discussão sobre o assunto, realizada

anteriormente. Na Favela do Capim, por exemplo, 65% dos entrevistados residiram entre duas

a cinco casas na mesma área, e no Arpoador foram 55,1%, sendo que 8,5% residiram em mais

de cinco casas. Muitas dessas famílias viviam com seus pais antes de constituir família ou de

pagar aluguel.
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Verifica-se uma mobilidade mais alta na metrópole que na sua periferia,

considerando o número de residências nas favelas e bairros. É mais comum as famílias

residirem em apenas um domicílio: 70,0% em Eusébio; 66,7% em Aquiraz; 57,0% em

Horizonte; 54,7% em São Gonçalo do Amarante; 52,6% em Caucaia; 51,9% em Pacajus.

Evidentemente, que a oferta de moradia em Fortaleza é bem mais ampla, até porque sua

população é muitas vezes superior à de sua periferia.

Quando se examina os bairros onde tinham residências anteriores, observa-se que

há uma tendência para se deslocarem de áreas com superpopulação, nos termos aqui

colocados. Isto é, uma superpopulação relativa, de pessoas com dificuldades de se inserirem

em empregos ou de conseguirem habitações que lhes permitam não apenas morar, mas

sobreviver no lugar. São exemplos os bairros Genibau, Barra do Ceará, Bom Jardim, Bom

Sucesso, Castelão, Henrique Jorge, Granja Portugal, dentre outros. Nota-se também que as

famílias permanecem nas redondezas do bairro anterior, como se pode verificar nos casos de

Riacho Maceió e Unidos pela Paz. Mas há também situações de distâncias extremas, bem

como há experiências obtidas fora de Fortaleza (em Caucaia, Pecém e Maranguape) (Quadro

3).

Quadro 3. Favelas de Fortaleza, segundo outros locais de invasão anterior.

Favelas Municípios, Bairros e Ruas de residências  anteriores
Arpoador Município de Pecém,

Pirambu,
Canil Cuiabá Município de Caucaia,

Parque Genibaú, Barra do Ceará, Granja Portugal, Santa Luzia, Henrique
Jorge, Canil Cuiabá, Bom Sucesso, Castelão e João XXIII

Maravilha Município de Maranguape,
Maravilha, Cidade de Deus, Pirambu

Waldemar Alcântara Bom Jardim, Rosa Mística,  Rio Cocó
Morro do Santiago Favela Rosalima
Parque Jerusalém Mondubim, Parque Santa Rosa, Papicu, Parque Jerusalém
Riacho Maceió Rua Senador Machado, Rua São João, Bairro Verdes Mares, Bairro Luciano

Cavalcante, trilho da Santos Dumont, Genibaú
Unidos pela Paz Tancredo Neves, São Cristóvão, Itaperi, Verdes Mares, Barroso
Favela Capim Genibaú, Barro Vermelho, Rua Anastácia Braga
Fonte: Pesquisa direta, 2006

6.1.2. A Ocupação na periferia metropolitana

Nos municípios periféricos as famílias entram diretamente em contato com

políticos em período eleitoral ou no exercício do mandato para beneficiar-se com a doação de

terrenos e/ou de materiais de construção. Vários foram os depoimentos nesse sentido, tais
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como pode-se exemplificar com os seguintes: “Doação do terreno por político e construiu”

(Pesquisa direta, Pacajus, Favela Aldeia, 2006); “Doação do terreno e Vereador ajudou a

construir” (Pesquisa direta, Horizonte, Favela do Zumbi, 2006). O clientelismo executado

nessa política habitacional é um mecanismo tradicional de compra de votos, claramente

evidenciado nos municípios periféricos.

A figura do líder é apenas para executar a decisão política, embora também possa

interferir no processo, mediando a relação entre moradores e candidatos ou políticos em

exercício, conforme depoimento de morador: “Já estava começando a Associação do

Conjunto Metropolitano, há 15 anos atrás. O presidente dava terras para as pessoas.

Recebeu terreno desta época, depois como fiscal da Associação é que entregava os terrenos”

(Pesquisa direta, Caucaia, Picui, 2006). É um padrão diferente do verificado em Fortaleza,

onde a liderança comunitária tem importante papel na invasão dessas áreas, seja planejando e

organizando o processo de distribuição e de conflito judicial.

O processo de invasão na periferia metropolitana inicia com a verificação de

terreno disponível para espaço de lazer ou praças públicas (as áreas verdes dos loteamentos).

Na seqüência, as famílias procuram os políticos locais para obter terreno e, dependendo dos

resultados da negociação política, tomam a iniciativa de invadir, formando um grupo entre

familiares e amigos. Esta é uma prática muito comum em espaços litorâneos, em função da

valorização e fragmentação litorânea em loteamentos, cujas áreas verdes nem sempre são

aproveitadas coletivamente. O discurso seguinte é ilustrativo desta questão: “Foi uma área

verde prometida pela Prefeitura, por isso a família resolveu tomar posse. A família vivia de

aluguel no centro da Taíba. O esposo conhecia o terreno e foi conversar com o prefeito.

Gosta do lugar porque trabalha com o turismo. Contou com ajuda do Governo e de

familiares” (Pesquisa direta, São Gonçalo do Amarante, Conjunto Novo Horizonte, 2006).

Algumas pessoas de poder econômico ligadas aos políticos também se apropriam

de terrenos para fazer posterior distribuição, visando atender seus interesses de proprietário,

aproveitando a mediação política. Nos municípios periféricos, observou-se a atuação de

proprietários de fazendas, de farmacêutico, de dono de mercantil e de material de construção,

conforme depoimentos seguintes:

“Doação do terreno de farmacêutico e a família construiu” (Pesquisa direta,
Pacajus, Favela Aldeia, 2006);
“Doação do patrão do marido” (Pesquisa direta, Horizonte, Favela do Zumbi,
2006);
“Doação. A casa que tinha era de taipa. Veio do outro lado da ponte, do Eusébio, da
localidade Bela Fonte. Lá morava em casa de taipa e queriam passar trator por cima
para fazer uma rua, mas nem fizeram, tem é muita casa lá. Fui a Prefeitura e ela não
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deu atenção. Ai o Sr. Airton, do grupo espírita Renascer, deu este quartinho de
alvenaria” (Pesquisa direta, Aquiraz, Favela da Lama, 2006);
“O Dono do sitio onde ele trabalhava deu o material e ele construiu. O terreno
quem deu foi o dono do mercantil” (Pesquisa direta, Aquiraz, Favela da Lama,
2006);
“O Sr. Arnaldo, dono do mercantil e depósito, construiu e ela pagou todinho”
(Pesquisa direta, Aquiraz, Favela da Lama, 2006).

É também possível constatar entre as famílias, aquelas que se apropriam de

terreno maior para fazer a partilha com filhos, outros parentes próximos e amigos. Há um

interesse de permanecer no convívio familiar, mantendo a maior parte da família na

vizinhança, verificado em muitos dos depoimentos, tais como: “Os pais já moravam há muito

tempo, então quando se juntou ocupou o terreno vazio. Não tinha para onde ir e nem podia

pagar aluguel” (Pesquisa direta, Caucaia, Favela do Guaie, 2006); “A sogra ocupou um

terreno e repartiu ao meio, doando um pedaço para ele, porque ele trabalhava o dia todo e

quem cercava tinha que ocupar senão os outros ocupavam. A família não tinha onde morar.

Gosta porque a casa é própria” (Pesquisa direta, Pacajus, Favela do Bangüê 1, 2006).

Outra diferença em relação à metrópole, é que, nos municípios periféricos,

raramente se faz uma intervenção governamental planejada de urbanização de favelas, ou de

construção de mutirões. O que há são especulações e promessas eleitoreiras. Assim, algumas

famílias invadem ou adquirem terreno com uma pretensão de beneficiar-se em futuro

próximo, apenas mantendo os barracos para que não sejam novamente invadidos, foi o que se

verificou a partir de algumas entrevistas: “Comprou um barraco de taipa, não mora lá apenas

cuida. Paga aluguel no mesmo bairro. O terreno é próprio e comunitário. A casa sem

condição de residir está aguardando a Prefeitura dar casa, quando comprou já era assim e

custou R$600,00” (Pesquisa direta, Eusébio, na Favela do Jaboti no Morro do Socó, 2006);

“Há três anos soube que tinha invasão. Havia uma mulher com cinco terrenos cercados.

Falou com ela pedindo um, pois tinha três filhos e mulher sem lugar para morar. Ele ocupou

e a esposa ficou em Fortaleza, pois não tinha onde morar. Prometeram que até o final do ano

vão construir” (Pesquisa direta, Pacajus, Favela do Bangüê 1, 2006)

Durante a invasão, ou através da informação que foi repassada de boca a boca,

algumas famílias se inserem no movimento. O sistema de informação entre parentes e amigos

tem maior poder de divulgação e atinge as famílias com distâncias ainda maiores.

Contraditoriamente, às vezes, pessoas próximas do lugar não tomam sequer conhecimento,

pois o sistema é fechado, tendo em vista a relação clientelista entre famílias e políticos. A

invasão ocorre quase em segredo, salvo quando se torna visível, mas aí então não resta mais

terrenos disponíveis, quem quiser terá que adquirir do repasse dos primeiros ocupantes.



274

Raramente acontece uma segunda invasão com os terrenos demarcados ou os

barracos fechados. Por isso, quando ocorrem os empréstimos entre parentes é mais por

solidariedade ou por partilha na família do que por interesse especulativo, embora este não

desapareça totalmente, afinal, várias famílias já repassaram para outros através de venda ou de

troca. Nota-se que o sistema de distribuição dos terrenos, sendo político, mantém-se de algum

modo sobre determinado controle. Fora isso, determinadas áreas, tais como as dunas móveis,

requerem maior investimento dos usuários ou necessitam de um apoio para melhorar as

condições de moradia.

É raro encontrar famílias que se deslocaram por força de remoção compulsória de

Governo (municipal e estadual). Igualmente, é pouco comum nos municípios periféricos que

os moradores venham de outras áreas invadidas, sendo mais freqüente a migração de

Fortaleza ou do interior do Ceará. Quando uma família sai de uma condição melhor para pior

chama atenção e é alvo de crítica, mas por trás dessa decisão há motivo de força maior. Por

exemplo, uma família entrevistada em Pacajus (Favela do Bangüê 1) informou que havia sido

beneficiada pelo PROURB, mas se desfez de sua casa com todas as condições urbanas e de

saneamento para adentrar em terreno totalmente inóspito. A contradição está justamente no

fato de este programa estadual, com financiamento do Banco Mundial, ter por objetivo retirar

famílias da situação de risco para reassentá-las em moradia com toda infra-estrutura, mas o

cidadão vende a casa e retorna para outra área de risco. Na explicação do chefe de família, sua

doença prolongada (diabetes em estágio avançado, inclusive com cegueira) afastou-o do

trabalho e suas necessidades médicas não estavam sendo supridas pelo Sistema de Saúde.

Assim, para sustentar a família e para manter-se por um período maior, fez a compra em área

de invasão e construiu, guardando uma parte do valor obtido pela venda da casa anterior.

Deste modo, constata-se que a casa tem um sentido de mercadoria que dá poder

aquisitivo por algum tempo a família, justificando a ação de venda e compra. Outras famílias

não explicam tão detalhadamente, mas deixam subentendido que havia motivos de força

maior, exigindo algum nível monetário que o desemprego ou o subemprego não permite.

As novas residências por motivo de migração muitas vezes implicam em desfazer-

se do imóvel anterior, seja vendendo ou trocando por outro na localidade de destino, como são

exemplos as duas entrevistas: (“Tinha uma casa na ponte do rio Ceara, sua mulher que é

tapeba ganhou, trocou por esta casa. Lá era de tijolo e aqui de taipa, mas o terreno é grande

e dividiu com os filhos” Pesquisa direta, Caucaia, Favela do Guaie, 2006); (“Trocou por casa

em Fortaleza” Pesquisa direta, Horizonte, Favela do Zumbi, 2006). A troca, às vezes, acarreta
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perdas, mas em face da premência de se instalar e de nem sempre contar com a rede de

amigos e parentes no lugar, as famílias são forçadas a adotarem tal recurso. O nível monetário

das famílias periféricas é também baixo, situando-se, em geral, no limiar da sobrevivência,

seja porque estão desempregadas, subempregadas ou são apenas biscateiras, pois deixaram de

ser pequenos produtores de subsistência. Portanto, as trocas, mesmo sendo desiguais, são

freqüentes.

Muitos dos motivos da ocupação estão relacionados com o déficit habitacional.

São pessoas desempregadas ou subempregadas com dificuldade de pagar aluguel, outros

constituíram nova família, ou ocorreu separação de casais, dentre outras formas de expressar

essa necessidade. Tal como se dizia anteriormente, esse mercado informal de moradias

precárias está relacionado com o déficit habitacional e com o mercado capitalista que se

favorece com o processo de especulação e de urbanização. O aluguel tornou-se insustentável

para determinadas famílias de trabalhadores que raramente obtém emprego assalariado. Com

a agravante de uma política habitacional elitista, que obriga os trabalhadores a tomarem

iniciativa por conta-própria. Várias são as famílias que revelaram essas necessidades:

“Há uns três anos morava com a mãe perto da área e observou a ocupação e veio
também. O motivo da ocupação é porque não tinha casa e já tinha família. Gosto do
lugar porque é calmo, tem fácil acesso a água, é fácil emprego em casa de família”.
(Pesquisa direta, Pacajus, Favela do Bangüê 1, 2006);
“Não tinha onde morar e se apossaram da área. Muitos já haviam se fixado. Pagava
aluguel de R$50,00 no centro da Taiba. Descobriu porque morava próximo. E
construiu com esforço próprio”. (Pesquisa direta, São Gonçalo do Amarante,
Taibinha, 2006);
“Ocorreu há dez anos a invasão de toda vizinhança. Invadiu porque não tinha onde

morar e não podia mais pagar aluguel. Descobriu a ocupação através de colegas que
conheciam a invasão. Gosta do lugar considerando que é melhor do que pagar
aluguel”(Pesquisa direta, Aquiraz, Barro Preto, Área Verde, Dunas, 2006);
“Há quatro anos morava com a sogra e surgiu a oportunidade e ocupou um pedaço,

cercando e depois construindo aos poucos. Não tinha onde morar. Um amigo que já
tinha ocupado deu as informações” (Pesquisa direta, Aquiraz, Prainha, Sem Terra-
Treze, 2006).

A autoconstrução é muitas vezes demorada, pois os trabalhadores possuem um

baixo nível de monetarização, salvo quando surge uma situação especial (de renda extra) que

permita aquisição do material, quando não o conseguem com políticos.  As famílias com

alguma condição melhor compram o terreno com pequeno barraco de taipa, aonde vão

morando até que suas condições permitam reformar ou fazer nova construção. Raramente os

patrões ajudam na construção de suas casas.

Como a mobilidade das famílias metropolitanas periféricas é, relativamente,

menor do que as residentes na Metrópole, o processo de repasse das propriedades entre os

parentes dá margem ao sistema de herança, que embora raro na periferia, sequer foi
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constatado em Fortaleza, tal como declararam os seguintes moradores: “O avô era posseiro e

deixou de herança” (Pesquisa direta, Caucaia, favela de Guaie, 2006); “Foi comprada pelos

pais, mas recebeu de herança” (Pesquisa direta, São Gonçalo do Amarante, na ocupação de

Vila Nova, 2006). Poucas são as oportunidades que surgem por motivo de partilha de bens

entre os cônjuges separados, ou ainda como remuneração de causas trabalhistas, ou

indenização para construção de obras públicas.

O processo imobiliário de compra e venda, trocas e novas aquisições, na periferia

metropolitana ainda é incipiente. Mas, em geral, os terrenos invadidos são rapidamente

repassados para outras famílias, visando obter algum ganho ou renda. As famílias costumam

ajudar-se ou aquelas que estão em lugar de destino diferente de sua origem procuram

domicílios para alugar.

Assim, poucos são os casos de invasão com finalidade de especulação para

transação futura. Embora se reconheça uma valorização diferenciada dos terrenos localizados

no litoral em relação aos do sertão. Nas áreas de praia, os terrenos obtêm preços mais

elevados. Portanto, o interesse de especular através de aquisição de novos terrenos ou de

moradias não está de todo afastado na periferia, embora seja mais restrito.

A ocorrência de famílias com outros imóveis às vezes decorre da migração, que os

fazem manter as residências na origem e alugar outras no destino. É o caso em particular de

Horizonte, onde em pelo menos três bairros são freqüentes os domicílios alugados (Centro,

Mangueiral e Parque Diadema). Nas demais favelas, a posse de mais de um domicílio é

também baixa, situando-se entre mais de 10 a 20% dos casos entrevistados, tais como os

verificados em Pacajus (Bangüê I), São Gonçalo do Amarante (Conjunto Novo Horizonte),

Aquiraz (Barro Preto-Area Verde-Dunas), Caucaia (Picui e Guaie) (Tabela 45).

Tabela 45. Famílias que possuem outros imóveis nas Favelas e bairros de Municípios Selecionados da RMF,
segundo municípios de localização- 2006.

Municípios e Favelas e bairros Famílias que
possuem

outro imóvel

Total de
famílias
entrevistadas

Municípios dos outros imóveis

Absolutos %
Aquiraz-Barro Preto_Area
Verde_Dunas

3 14,3 21 Aquiraz e Chorozinho

Aquiraz-Lama - - 15 -
Aquiraz-Prainha-Sem Terra-
Treze

1 6,7 15 Mesma área

Eusébio-Vila Nova - - 15 -
Eusébio-Jaboti-Morro do Socó 1 6,7 15 Morada Nova
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Caucaia – Picui 7 13,7 51 Pacajus, Camocim, Fortaleza,
Maranguape, Mesma área

Caucaia – Guaie 3 12,5 24 Chorozinho, Caucaia

Horizonte-Centro 12 25,5 47
Itaitinga, Russas, Horizonte, Pacajus,

Maracanaú, Fortaleza, Redenção

Horizonte-Zumbi 9 10,8 83 Horizonte, Pacajus, Chorozinho

Horizonte-Parque Diadema 1 3,6 28 Mesma área

Horizonte-Mangueiral 6 17,1 35 Horizonte, Russas, Beberibe, Aracati,
Redenção

Pacajús-Bangüê 1 10
19,2

52
Barreira, Mesma área, Fortaleza,

Pacajus, Eusébio, Chorozinho

Pacajus-Favela Aldeia 3 10,3 29 Ocara, Mesma área, Fortaleza

São Gonçalo do Amarante-
Taibinha

2 10,0 20 São Gonçalo do Amarante, Itaitinga

São Gonçalo do Amarante-Vila
Nova

- - 16 -

São Gonçalo do Amarante-
Conjunto Novo Horizonte 3 17,6 17

Fortaleza, Mesma área, São Paulo

Fonte: Pesquisa direta, 2006

Ressalte-se que muitas dessas famílias mantêm os dois domicílios por força da

necessidade familiar ou pela condição de migração. Essas casas são deixadas em geral para

usos da família (filhos casados, pais sozinhos, avós); ou são casas de herança, que não se

deseja desfazer em curto prazo; além de casas em construção ou em reforma; ou apenas o

terreno com pequena casa de taipe; e, há casos dos que possuem outra casa por motivo de

separação do casal.

Há que se considerar ainda que os domicílios construídos nessas favelas nem

sempre oferecem condições mínimas de moradia, alguns não passam de um barraco, de um

abrigo tosco e improvisado, cujo valor é dado apenas pelo espaço que ocupa na região

metropolitana. Portanto, a necessidade de moradia permanece e gera uma economia popular

que, além de produzir habitações, proporciona trabalho e renda, sobretudo produz uma

mobilidade populacional entre bairros, áreas de risco e municípios metropolitanos,

demarcando novos territórios para o mercado imobiliário em expansão.
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6.1.3. Qualidade da moradia nas favelas

O habitar é determinado pela posição social de seus moradores e extrapola as

necessidades de moradia. Como problema no Brasil há o déficit habitacional e a freqüente

mobilidade de residências, mesmo entre as poucas famílias beneficiadas por políticas

públicas, que se desfazem de sua moradia melhor estruturada para retornarem aos lugares e as

habitações mais insalubres e arriscadas. Entretanto, e, contraditoriamente, o acesso à casa

própria permanece como questão central para a maioria das famílias de trabalhadores.

As residências dos trabalhadores proprietários apenas de sua força de trabalho são

tão precárias quanto a ocupação que possuem, pois nem sempre encontram mercado para

utilizar essa força, mantendo-se na qualidade de reserva como desempregado ou como mero

executor de trabalhos temporários ou biscates. A vizinhança permite relações que, de algum

modo, lhes facilita a reprodução, o acesso aos biscates, aos serviços básicos públicos. Assim,

o habitar consiste neste complexo que se inicia com a necessidade de residir e se

complementa com a de trabalhar e de lutar pela sobrevivência ou por qualidade de vida. O

espaço cotidiano torna-se mais do que o lócus de repouso e de segurança familiar, coloca-se

como uma condição de inserção na sociedade metropolitana.

O tamanho da residência, o lugar onde ela está situada e suas condições de

habitabilidade passam por tríplice determinação: geográfica, social e demográfica.

Decompondo cada uma dessas vertentes, verifica-se nuanças esclarecedoras da questão. Por

exemplo, permeando a realidade urbana, a relação social irá afetar a estrutura demográfica, tal

qual alerta Moreira (2006, p.95). Nas metrópoles brasileiras, a situação de classe (trabalhador

e capitalista) faz diferença no comportamento demográfico das famílias, embora os aspectos

biológicos de determinados grupos (por exemplo, velhos e crianças) devam ser considerados,

é o que se conclui da análise de Moreira:

A separação da propriedade das forças produtivas no capitalismo, opondo
proprietários dos meios de produção e proprietários de sua força de trabalho,
introduz uma brutal diferenciação social entre os homens, afetando fortemente seu
comportamento demográfico ao determinar as respectivas condições da existência.
Esta estrutura social é a real estrutura da população. Negro, branco, mulher,
homem, criança, jovem, velho são características que se definem a partir dos
referenciais cultural-antropológicos, isto é, do universo de práticas e valores
traduzidos como comportamentos sociais historicamente concretos. Evidentemente,
uma criança difere de um velho. Mas uma criança, no mundo real das sociedades de
classes, não tem sua evolução e características demográficas determinadas apenas
biologicamente. Antes, sua evolução biológico-natural sofre fortemente a carga de
sua condição social: esta é que determinará o que será quando tornar-se velha,
porque é quem dirá como e quando ficará velha. Todavia, não se deve dispensar o
aspecto natural daquelas características (MOREIRA, 2006, p.95).
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Durante esse último meio século de urbanização e de metropolização, as famílias

brasileiras reduziram seu tamanho e sua estrutura, embora de modo desigual social e

regionalmente. Somente neste início do século XXI, a família cearense passou a ter em média

quatro pessoas, um atraso de quase trinta anos considerando a realidade do sul do país, mas

finalmente se distanciando do padrão cearense dos anos setenta, com tamanho médio de seis

pessoas.

Apesar do declínio geral do tamanho das famílias, pela redução do número de

filhos tidos por mulher em idade fértil (redução da taxa de fecundidade), ainda permanecem

diferenças entre as famílias urbanas e rurais, entre os grupos da população segundo a condição

de renda e de escolaridade. A situação feminina de emancipação também altera essa estrutura

demográfica. Contudo, são as condições de trabalho e de moradia os motivos mais alegados

pela população para reduzir o número de filhos ou deixar de abrigar outros membros da

família em seus domicílios, restringindo-se ao núcleo: casal com filhos ou mulheres com

filhos.  Contudo, aparece uma novidade mais recente, a dos idosos com aposentadoria, cuja

renda passa a ter importância para o sustento das famílias com chefes desempregados, que, de

certo modo, retoma tendências anteriores de famílias mais extensas, abrigando pais, filhos e

avôs.

Nesse aspecto, as diferenciações na RMF não são tão marcantes quando se

compara o grupo estudado de onze áreas nos seis municípios periféricos e nove áreas de

Fortaleza. A maioria das famílias (em torno de 60%) possui em média de duas a cinco

pessoas. Em alguns municípios essa freqüência aumenta (Eusébio chega a 73,3%) ou reduz

(em São Gonçalo do Amarante são 45,3%). Tal como também se verifica particularidades

entre as comunidades pesquisadas em Fortaleza (em Arpoador chegam a 69,4% e em

Waldemar de Alcântara declinam para 43,8%) (Tabelas 46 e 47).

Procurando explicações para essas especificidades do tamanho familiar entre os

casos examinados, constata-se que nas áreas mais recentemente invadidas, como é o caso da

Favela Waldemar de Alcântara, no bairro de Cajazeiras, em Fortaleza, há uma tendência de

possuir um tamanho de família menor. Uma situação condizente com o processo de ocupação

inicial, que visa no primeiro momento demarcar território para em seguida vir a ser construído

e habitado, não necessariamente pela família dos primeiros que ali chegaram. O fato de a

maioria das residências ainda não estar completamente construída, ou muitas manterem-se

fechadas, denota que boa parte das famílias ainda não se mudou para o lugar, cujos barracos

são ocupados por uma ou duas pessoas, como estratégia para evitar novas ocupações.
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Mas há casos de áreas consolidadas, com pequenos e poucos espaços vazios, que

são ocupados por novos moradores, sobretudo por casais sem filhos, seja porque são recém

unidos ou de antigos moradores cujos filhos migraram ou fizeram mobilidade residencial,

deixando para trás apenas o casal de progenitores. São situações que parecem explicar a

presença significativa de famílias com até duas pessoas na comunidade do Riacho Maceió

(25,0%) e em São Gonçalo do Amarante (24,5%).

Percebe-se que o tamanho da família torna-se um elemento importante nessa

condição de mobilidade dos trabalhadores entre áreas invadidas, em diferentes bairros e

municípios. Também guarda relação com o tamanho da residência, embora as famílias mais

pobres superlotem unidades residenciais de pequenas dimensões e com poucas acomodações.

Quase 60% dos domicílios periféricos estão dentro do padrão médio da residência popular,

qual seja, com dois a cinco cômodos, compreendendo a unidade maior de uma sala de estar e

jantar, em única peça, uma cozinha, um banheiro e dois quartos de dormir. Pequenas

residências de apenas dois cômodos são mais comuns quando se inicia a invasão ou se

mantém o território invadido para fins de troca e não de uso. Foi o que se verificou em

algumas comunidades de Pacajus (16% das famílias pesquisadas no município estão nessa

condição) e em Caucaia (com 22,4%).
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Tabela 46. Qualidade do habitar nas Favelas de Fortaleza, 2006

Fonte: Pesquisa direta, 2006
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Tabela 47. Qualidade do habitar nas Favelas e bairros dos Municípios selecionados da RMF,
2006.

Indicadores RMF Aquiraz Eusébio Horizonte Pacajus Caucaia SGA
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

1. Entrevistado 484 100,0 51 100,0 30 100,0 193 100,0 81 100,0 76 100,0 53 100,0
Responsável 257 53,1 30 58,8 10 33,3 103 53,4 40 49,4 44 57,9 30 56,6
Cônjuge 165 34,1 14 27,5 19 63,3 60 31,1 32 39,5 27 35,5 13 24,5
Filho (a) 38 7,9 6 11,8 0 0,0 15 7,8 7 8,6 3 3,9 7 13,2
Outro parente 24 5,0 1 2,0 1 3,3 15 7,8 2 2,5 2 2,6 3 5,7
2. Idade do chefe 484 100,0 51 100,0 30 100,0 193 100,0 81 100,0 76 100,0 53 100,0
Até 30 anos 126 26,0 12 23,5 8 26,7 66 34,2 15 18,5 17 22,4 8 15,1
Mais de 30 a 45 anos 178 36,8 19 37,3 9 30,0 63 32,6 37 45,7 30 39,5 20 37,7
Mais 45 a 60 anos 102 21,1 11 21,6 9 30,0 39 20,2 18 22,2 14 18,4 11 20,8
Mais de 60 a 75 anos 43 8,9 5 9,8 2 6,7 19 9,8 6 7,4 5 6,6 6 11,3
Mais de 75 anos 22 4,5 3 5,9 2 6,7 5 2,6 4 4,9 1 1,3 7 13,2
Sem informação 13 2,7 1 2,0 0 0,0 1 0,5 1 1,2 9 11,8 1 1,9
3. Numero de
residentes 484 100,0 51 100,0 30 100,0 193 100,0 81 100,0 76 100,0 53 100,0
Até 2 75 15,5 8 15,7 2 6,7 33 17,1 12 14,8 7 9,2 13 24,5
Mais de 2 a 5 284 58,7 24 47,1 22 73,3 120 62,2 49 60,5 45 59,2 24 45,3
Mais de 5 125 25,8 19 37,3 6 20,0 40 20,7 20 24,7 24 31,6 16 30,2
4. Residência 484 100,0 51 100,0 30 100,0 193 100,0 81 100,0 76 100,0 53 100,0
Própria 353 72,9 46 90,2 28 93,3 88 45,6 74 91,4 69 90,8 48 90,6
Alugada 108 22,3 0 0,0 1 3,3 100 51,8 3 3,7 3 3,9 1 1,9
Cedida 23 4,8 5 9,8 1 3,3 5 2,6 4 4,9 4 5,3 4 7,5
5. Número de
compartimentos 484 100,0 51 100,0 30 100,0 193 100,0 81 100,0 76 100,0 53 100,0
Até 2 48 9,9 7 13,7 1 3,3 3 1,6 13 16,0 17 22,4 7 13,2
Mais de 2 a 5 288 59,5 31 60,8 20 66,7 120 62,2 48 59,3 39 51,3 30 56,6
Mais de 5 147 30,4 13 25,5 9 30,0 70 36,3 20 24,7 19 25,0 16 30,2
Sem informação 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,3 0 0,0
6. Banheiro com
sanitário 484 100,0 51 100,0 30 100,0 193 100,0 81 100,0 76 100,0 53 100,0
sim 375 77,5 46 90,2 29 96,7 145 75,1 66 81,5 51 67,1 38 71,7
não 108 22,3 5 9,8 1 3,3 48 24,9 15 18,5 24 31,6 15 28,3
sem informação 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,3 0 0,0
7. Fossa 484 100,0 51 100,0 30 100,0 193 100,0 81 100,0 76 100,0 53 100,0
Sim 372 76,9 44 86,3 29 96,7 145 75,1 66 81,5 51 67,1 37 69,8
Não 111 22,9 7 13,7 1 3,3 48 24,9 15 18,5 24 31,6 16 30,2
Sem informação 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,3 0 0,0
8. Destino dos
resíduos 484 100,0 51 100,0 30 100,0 193 100,0 81 100,0 76 100,0 53 100,0
Coleta 295 61,0 29 56,9 30 100,0 145 75,1 53 65,4 19 25,0 19 35,8
Céu aberto 67 13,8 6 11,8 0 0,0 1 0,5 10 12,3 41 53,9 9 17,0
Enterrado 20 4,1 1 2,0 0 0,0 0 0,0 3 3,7 2 2,6 14 26,4
Queimado 47 9,7 15 29,4 0 0,0 0 0,0 15 18,5 6 7,9 11 20,8
Outros 55 11,4 0 0,0 0 0,0 47 24,4 0 0,0 8 10,5 0 0,0
9. Material de
construção 484 100,0 51 100,0 30 100,0 193 100,0 81 100,0 76 100,0 53 100,0
Alvenaria 369 76,2 42 82,4 29 96,7 146 75,6 56 69,1 56 73,7 40 75,5
Madeira 8 1,7 4 7,8 0 0,0 0 0,0 2 2,5 0 0,0 2 3,8
Papelão 2 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,5 0 0,0 0 0,0
Taipa 54 11,2 4 7,8 1 3,3 0 0,0 21 25,9 19 25,0 9 17,0
Sem informação 51 10,5 1 2,0 0 0,0 47 24,4 0 0,0 1 1,3 2 3,8
10.Uso de lenha e
carvão 484 100,0 51 100,0 30 100,0 193 100,0 81 100,0 76 100,0 53 100,0
Sim 213 44,0 34 66,7 19 63,3 40 20,7 50 61,7 39 51,3 31 58,5
Não 265 54,8 15 29,4 11 36,7 153 79,3 31 38,3 35 46,1 20 37,7
Sem informação 6 1,2 2 3,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,6 2 3,8
11. Abastecimento
de água 484 100,0 51 100,0 30 100,0 193 100,0 81 100,0 76 100,0 53 100,0
Poço com bomba 233 48,1 36 70,6 29 96,7 84 43,5 27 33,3 8 10,5 49 92,5
Rio ou nascente 2 0,4 0 0,0 0 0,0 1 0,5 1 1,2 0 0,0 0 0,0
CAGECE rede 181 37,4 0 0,0 0 0,0 105 54,4 29 35,8 47 61,8 0 0,0
CAGECE gambiarra 3 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 2 2,6 0 0,0
Outra 63 13,0 15 29,4 1 3,3 3 1,6 23 28,4 18 23,7 3 5,7
Sem informação 2 0,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,3 1 1,9
12. Água filtrada 484 100,0 51 100,0 30 100,0 193 100,0 81 100,0 76 100,0 53 100,0
Sim 231 47,7 26 51,0 11 36,7 114 59,1 20 24,7 36 47,4 24 45,3
Não 235 48,6 21 41,2 18 60,0 77 39,9 61 75,3 36 47,4 22 41,5
Sem informação 18 3,7 4 7,8 1 3,3 2 1,0 0 0,0 4 5,3 7 13,2

Fonte: Pesquisa direta, 2006
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Vendo pela perspectiva da condição geográfica dessas áreas, observa-se não

apenas seus atributos físicos, mas seu componente de valorização do espaço87, da porção da

renda nela embutida, ou da parcela de investimentos (públicos e privados) ali contida.

No estudo de caso realizado em Fortaleza e nos municípios periféricos

selecionados, verifica-se um padrão familiar e habitacional metropolitano, embora algumas

situações sejam específicas, caracterizando o habitar desses lugares tão inóspitos (social e

ambientalmente), e, ao mesmo tempo, desmistificando-os como áreas de exclusão ou reduto

de marginalidade e criminalidade.

Predominam moradias com material construtivo de alvenaria, salvo algumas

exceções, naqueles momentos iniciais da ocupação. Nos municípios periféricos as casas de

alvenaria chegaram a 76,2% dos casos e em Fortaleza a 74,4%. A taipa é mais freqüente na

periferia, nas áreas de menor urbanização, tal como se verifica em Pacajus, aonde chega a

perfazer quase 26% das habitações. Em Fortaleza, a madeira é outro material mais usual

dessas áreas, notadamente na comunidade de Arpoador, no bairro de Pirambu, onde parte

considerável das famílias ocupou, recentemente, alguns pontos vazios deixados pela remoção

de famílias, na perspectiva de serem beneficiados por projeto governamental de deslocamento

compulsório para fins de urbanização.

A paisagem desses lugares (chamados de áreas de risco ou de áreas de invasão) é

marcada pela distância social entre burguesia e proletariado, ou entre trabalhadores e

capitalistas. As moradias sem acabamento, com aspecto de inacabadas ou até mesmo de

abandono, destoam daquelas que seguem um padrão médio urbano. Entretanto, não se pode

dizer que o espaço metropolitano seja dual ou polarizado, pois mesmo na paisagem da

pobreza urbana há diferenciação de renda ou de desigualdades sociais. O que a princípio,

visto apenas na superfície, mostrava-se como homogêneo, quando se aprofunda o

conhecimento dos lugares, das famílias, dos trabalhadores ali residentes, dos pequenos

empreendedores ali estabelecidos surgem as distinções e o espaço mostra-se heterogêneo.

Viu-se que a maior parte das famílias tinha um nível de rendimento que os

colocava na situação de pobreza, com pouca diferenciação, mas que repercute no plano da

paisagem com desigualdades acentuadas. As ruas mais próximas às avenidas, com melhor

87 Aqui cabe a reflexão de Milton Santos observando o lugar enquanto espaço de troca e lugar enquanto
referência da identidade humana, tendo em vista que “cada lugar, pelos modos de produção que abriga, torna-se
assim capaz de, num dado momento, atribuir taxas especificas de lucro a cada fração de capital e de remunerar
diferentemente também os diversos segmentos da mão-de-obra empregada (SANTOS, 2003a, p. 155)”.
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infra-estrutura urbana e social, são mais valorizadas e, portanto, podem receber famílias com

nível de renda melhor que possam pagar por essa diferenciação de preço. Ao contrário, quanto

mais distante da urbanização ou mais próxima do recurso natural gerador da situação de risco

(encostas de dunas e de morros, margem de rios, riachos, canais, lagoas e mangues e etc.)

tanto menor o valor e pior o aspecto das moradias, caracterizando a periferia como o lugar da

pobreza com sua paisagem de degradação ambiental.

Há uma pluralidade de situações na RMF em relação à infra-estrutura urbana e aos

serviços sociais básicos. Embora, muitos pesquisadores insistam em afirmar que a estrutura

do espaço metropolitano é dual, configurada por um grupo reduzido de trabalhadores com

níveis altíssimos de salários contra uma imensa parcela de desempregados abertos ou

disfarçados pelo trabalho precário, produzindo prédios luxuosos ao lado de favelas, tal qual

foi a conclusão de Taschner e Bógus (2001) ao analisar São Paulo. O pesquisador vê na

intervenção pública sobre o espaço urbano uma seletividade que interessa à acumulação

mundial, aumentando as diferenças em níveis locais entre o centro e a periferia

metropolitanos:

Como um dos principais impactos físicos na estrutura urbana, registra-se um
aumento no "fosso" existente entre áreas onde as atividades denominadas "globais"
têm se instalado e as áreas periféricas. Outra característica de São Paulo é o
deslocamento do "centro" de atividades modernas para novas áreas, associado a um
processo de gentrification, que vem ocorrendo nos últimos trinta anos. Esses
processos que ocorrem nas áreas modernizadas são resultado da intervenção do
capital privado associado aos investimentos públicos em infra-estrutura
(TASCHNER; BOGUS 2001, p.5).

As moradias dispõem em geral de serviços públicos relativos à água potável e à

energia elétrica. Mas há um problema que se arrasta no tempo e cresce com a urbanização,

que se trata do destino dado aos dejetos, cujas dificuldades aumentam quando se referem à

periferia. São problemas que costumeiramente responsabiliza-se a comunidade, mas que tem

por origem a falta de intervenção pública.

A Companhia Cearense de Água e Esgoto (CAGECE), por exemplo, somente se

presta atender em termos de abastecimento de água a 37,4% dos domicílios periféricos, sendo

quase universalizado o atendimento em Fortaleza. A proporção de famílias dos municípios

periféricos com fonte provedora de água de poço ou nascente é alta (48,1%), em alguns casos

aumenta ainda mais, sobretudo em áreas de menor aglomeração e urbanização, tal como

acontece em  Aquiraz (70,6%), São Gonçalo do Amarante (92,5%) e Eusébio(96,7%).

É um quadro que se agrava quando se observa que parte dos domicílios não possui

banheiro (22,9% dos municípios e 30,0% em Fortaleza) ou fossa para destinar os seus dejetos
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(22,3% nos municípios e 52,7% em Fortaleza).  É completamente inadmissível que tantas

famílias residentes em metrópole de relativa importância no cenário nacional, como Fortaleza,

sobrevivam bem abaixo dos padrões de higiene e sem condições mínimas para atender suas

necessidades fisiológicas ou destinar seus dejetos, que são dispostos a céu aberto, colocados

em saco plástico e jogados ao rio, em suas margens, ou na praia e na areia dos morros. Em

alguns casos, nas comunidades localizadas nas praias e nos morros de Fortaleza (Favela de

Canil Cuiabá, Maravilha, Arpoador e Morro do Santiago) ultrapassam mais da metade dos

domicílios (mais de 60%), mesmo possuindo banheiro não dispõe de fossa. As figuras 32 e 33

são ilustrativas da questão.

Figura 32. Destino dos dejetos e dos resíduos sólidos das Favelas de Arpoador Areia, e de Canil Cuiabá em
Fortaleza. 2006

Fonte: (SANTOS, 2006) e (ARAÚJO; GONÇALVES, 2006). Pesquisa direta.

Figura 33. Destino dos dejetos e dos resíduos sólidos das Favelas Riacho Maceió e Maravilha, em Fortaleza. 2006

Fonte: ARAUJO e GONÇALVES, 2006. Pesquisa direta.

Tal como os dejetos, nem todos os resíduos sólidos domiciliares têm destino

adequado. A coleta pública em Fortaleza, por não ser freqüente em vários percursos de bairros

abre margem para que as famílias deixem seus resíduos a céu aberto e somente depois de

certo tempo, quando se avoluma e torna-se um problema mais sério, a Prefeitura venha

coletar. Os resíduos dispostos a céu aberto chegam a comprometer 26,2% das famílias
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Fortalezenses pesquisadas nessas favelas, e 13,8% daquelas residentes nos municípios

periféricos, além de outras soluções inadequadas tais como enterrar ou queimar o lixo.

Nessas favelas as famílias amontoam-se, inviabilizando o espaço público de

circulação, os serviços de coleta e outros atendimentos emergenciais por veículo, como os de

policiamento, ambulância e de bombeiros. As ruelas e becos tortuosos, de certo modo,

favorecem a criminalidade e a marginalidade, pois dificultam a visibilidade e o controle

policial. Contudo, nem toda área de invasão é reduto de gangues e de criminosos, bem como

nem todo jovem nelas residentes estão envolvidos nas atividades do submundo das drogas e

da violência.

Em geral, os técnicos da Defesa Civil (dos Governos Estadual e Municipal), bem

como os líderes comunitários alertam sobre a possibilidade de violência com as pessoas de

fora que adentram essas áreas sem uma relativa segurança, que consiste em entrar

acompanhado por eles que são conhecidos e servem de referências para as famílias. Mas,

salvo o depoimento de algumas famílias, em determinadas favelas (no Canil Cuiabá, por

exemplo) o clima que se desenrolou na pesquisa foi de calma e boa receptividade. Ao final,

pareceu a equipe de pesquisa que havia um temor muito maior do que correspondia à

realidade, pois durante sete dias de pesquisa foram percorridos vários pontos dessas

localidades sem qualquer contratempo, sobretudo ao se fazer o percurso nos municípios

periféricos, durante outros seis dias. Assim, um aspecto importante que qualifica o habitar

está nessas condições ambientais que complementam as características dos domicílios em

termos de saneamento, transporte e segurança pública.

Nesse componente social do habitar há também elementos culturais e econômicos.

O habitante da metrópole, mesmo sendo migrante, ou descendente deles, acaba adquirindo

novos hábitos e comportamentos, diferenciando-se do habitante da periferia metropolitana que

se mantém ambíguo entre os usos e costumes tradicionais e modernos.

Por exemplo, o uso do carvão e da lenha como fonte energética de preparo dos

alimentos ainda permanece na Metrópole, embora a família apele para estes recursos somente

na falta do gás butano, como uma alternativa popular de baixo custo, perfazendo 25,9% de

consumidores em relação ao total. Até metade das famílias com mais baixo nível de renda faz

uso destes recursos, tal como foi comprovado na Favela do Canil Cuiabá (52,0%). Nos

municípios periféricos esta prática tradicional é ainda mais freqüente (44,0%), notadamente

nas áreas de menor urbanização com material natural em abundância, tal como se observou

em Pacajus (61,7%), Eusébio (63,3%) e Aquiraz (66,7%).
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O uso de água filtrada também é um componente social comprometido por antigos

hábitos de higiene. Ainda há um número expressivo de famílias sem esse cuidado, sobretudo

nos municípios periféricos onde a água tratada é mais escassa, perfazendo quase metade das

famílias, agravando-se em Eusébio (60,0%) e em Pacajus (75,3%).

Os aspectos demográficos relativos às necessidades do habitar emergem juntos

com os demais, quase sem uma distinção nítida, não fora a constituição de novos casais e

famílias. A princípio, não houve uma preocupação de captar este assunto. Entretanto, como a

realidade se impõe ao pesquisador, através da observação destes fatos em algumas

comunidades de Fortaleza (em Arpoador, por exemplo), pôde-se modificar o questionário a

ser aplicado nos municípios periféricos. Perguntou-se, então, sobre a idade dos chefes de

famílias que, de certo modo, indica a formação de novos casais, tendo em vista que a maioria

se constitui na juventude.

O que se constatou foi uma predominância de responsáveis pela família (entre

homens e mulheres) com idade superior a 30 anos e menos de 45 anos (36,8%), sendo,

também elevada a participação dos jovens casais ou grupos de parentes e amigos liderados

por jovens de até 30 anos de idade (26,0%), com destaque no Município de Horizonte

(34,2%) que teve um elevado percentual de imigrantes (quase 80%) em relação às demais

localidades pesquisadas.

As novas famílias vão agravar as necessidades de moradia e ampliar o déficit

habitacional, implicando em reforçar as alternativas populares, posto que a iniciativa pública

limita-se a administrar os conflitos e as calamidades. O aluguel é a opção menos procurada

pelas famílias de trabalhadores pobres, exceto em situações extremas, e, sobretudo na Capital,

onde se praticam preços mais elevados por qualquer unidade de apenas um ou dois

compartimentos. Em geral, procura-se obter a casa própria, por mais precária que seja,

adquirindo lotes clandestinos ou invadindo áreas, mas sempre através da autoconstrução ou do

mutirão. Instalada em terreno de posse, a propriedade da casa é questionável no sentido legal,

mas, na versão popular, é um direito e uma necessidade.

Assim, dos 317 domicílios pesquisados em Fortaleza, 82,3% são próprios, 9,1%

são cedidos e apenas 5,7% são alugados. Nos municípios periféricos, a distribuição é

semelhante, embora aumente a proporção de aluguel majorada pela realidade de Horizonte,

que por receber um volume expressivo de imigrantes jovens tem no aluguel uma saída

temporária. De 484 domicílios entrevistados, 72,9% são próprios, 22,3% são alugados (51,8%

dos 193 domicílios de Horizonte) e 4,8% cedidos.
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O que se chama de casa nem sempre inicia com esta característica. Começa-se

com um barraco feito de entulhos de material de construção, para aos poucos ir moldando um

cômodo e, ao longo dos anos, os demais. Às vezes, o projeto da casa própria leva toda uma

geração que coincide com o nascimento e o crescimento dos filhos. As acomodações do

processo de ocupação são por demais precárias, embora não necessariamente possam ser

consideradas temporárias, pois algumas famílias demoram muito tempo para ir remodelando-

as enquanto habitam nelas (Figura 34).

Figura 34. Casas construídas durante a ocupação das Favelas Arpoador Areia e Waldemar de Alcântara, em
Fortaleza. 2006

Fonte: (SANTOS, 2006) e (CORIOLANO, 2006). Pesquisa direta.

O primeiro passo se dá com o processo de invasão dos terrenos, que agora não se

restringe aos loteamentos clandestinos na periferia, mas avança sobre as áreas de preservação

permanente, muitas vezes localizadas nas proximidades de pontos de grande circulação ou nas

redondezas dos sub-centros metropolitanos. Áreas que se tornaram alvo de um mecanismo

articulado de invasão e ocupação, que transformam reservas ambientais em territórios de

reserva capitalista.

De certo modo, tal iniciativa popular não é isolada das políticas urbanas, na

medida em que as instituições têm conhecimento, se omitem ou são coniventes, estimulando a

organização das famílias ao receber e atender suas reivindicações de obras e serviços públicos

nesses lugares, através da intervenção clientelista de políticos inescrupulosos, como será

detalhado no item seguinte. Essa realidade, que poderia ser considerada como uma situação de

atraso, não é especifica do Nordeste, pois, tal como se observa na RMF, também acontece nas

grandes metrópoles nacionais, como denunciam Damiani (2005, p.39), Vainer (2002, p.29),

ou Maricato (2000, p.18), dentre outros pesquisadores.

No habitar constata-se uma espacialidade dupla. Primeiro, é vista pela articulação

de lugares, enquanto espaço vivido, espaço das relações e articulações cotidianas (CARLOS,



289

2001). Mas também não deixa de ter uma conotação de território, quando o solo urbano é

conquistado e os trabalhadores reagem à concentração da propriedade da terra, ou à legislação

urbana e ambiental burguesa, da qual não participaram de sua definição ou não têm

conhecimento e, portanto, as ignoram. As necessidades de abrigo e de sustento ou mesmo de

concretização da cidadania, tornam-se soberanas e justificam as lutas, disputas e o domínio do

espaço, resgatado mediante a influência e o controle de pessoas, instituições e políticos

(HAESBAERT, 2005).

Uma espacialidade que vai sendo produzida no cotidiano, quando muitas das

comodidades urbanas e benfeitorias nas casas vão sendo arduamente conquistadas durante os

momentos em que as famílias estão fixas ao território e entre freqüentes movimentos de

ingressos e saídas, compras e vendas de residências. A dialética entre o fixar-se e o deslocar-

se entre os diferentes lugares, também se deve à mobilidade do trabalho, sobretudo

proveniente de demissões, cujos direitos trabalhistas permitem uma monetarização que

possibilita construir, acabar ou reformar as moradias. Portanto, permanecer. O desemprego e

o biscate também têm sua contribuição, embora no sentido contrário, estimulando a

mobilidade espacial. E, assim, emerge uma das principais contradições desse processo.

Algumas famílias, mesmo tendo a moradia como um dos lugares e territórios de

sobrevivência, se desfazem da casa própria, repassando-a para outras famílias em situações

iguais ou similares, retomando a condição inicial de sem terra e sem teto.

E, assim, define-se uma territorialidade urbana temporária, entre períodos de

mobilidade espacial de trabalhadores e, ao mesmo tempo, uma territorialidade em rede, pois

replicam a mesma estratégia em outras áreas e até nos municípios periféricos, fazendo desses

trabalhadores verdadeiros produtores de cidades.

É preciso que se esclareça que tal fato somente acontece, na medida em que é

complementar ao mercado imobiliário capitalista, que se revela deficitário e elitista. Contudo,

esse assunto do mercado imobiliário requer uma discussão em separado sobre o processo de

invasão/ocupação de áreas, de favelização ou de valorização das periferias metropolitanas

com ou sem anuência do poder público instituído. Um tema que será abordado a seguir,

quando a discussão recai sobre a intrincada espacialidade urbana emergente no mercado

imobiliário, a partir da apropriação e da desregulamentação do solo urbano iniciada pelas

famílias, mas associada ao mercado e tendo a cumplicidade do Estado.
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6.2. Favelas nas metrópoles: uma solução-problema da população

Os organismos internacionais88 reconhecem a favela como um problema mundial

em expansão. Apesar disso, cada vez mais o Estado, em particular na América Latina, vem

deixando o problema de lado, encarando-o apenas parcialmente ou na medida em que é do

interesse da valorização capitalista. Não há uma preocupação em controlar o fenômeno, que

de certo modo, torna-se funcional à acumulação ampliada. Trabalha-se apenas com suas

conseqüências e num plano bem imediato e restrito. Igualmente, as populações afetadas, com

soluções circunscritas apenas ao nível de suas possibilidades, contraditoriamente, visam

solucionar o déficit habitacional, mas que acaba ainda mais grave, face a precariedade da

oferta.

As grandes cidades e metrópoles apresentam, portanto, uma extensa paisagem

degradada social e ambientalmente, pelo tipo de território que as favelas ocupam, pela

precariedade do habitar (com sua baixíssima qualidade de moradia) e pela violência urbana

crescente. Esse é o aspecto empírico da favela, sua expressão material, bem mais fácil de

compreensão do que o processo de empobrecimento dos trabalhadores que lhe dá conteúdo.

A descrição empírica de Andrade (1989), embora não expresse a essência e o

movimento de expansão da atualidade, ajuda na caracterização física do lugar:

Os bairros residenciais de classe média distribuem-se do centro em direção a
periferia e a partir daí se encontram as habitações da população de menores
recursos, e são geralmente classificadas como subnormais. São as famosas favelas
que se constroem em morros, em encostas ou alagados, de difícil acesso,
desprovidas dos mais rudimentares serviços públicos e ameaçadas todos os anos,
por ocasião das chuvas, por desmoronamentos provocados pelas enxurradas
(ANDRADE, 1989, p.280).

Em geral, as favelas aparecem como conjuntos de habitações populares

toscamente construídas, sem saneamento básico, com dificuldades de acesso e de trânsito,

desprovidas de limpeza pública, muitas vezes situada em morros, na margem de rios, lagoas,

em dunas. As favelas mais antigas possuem uma densidade populacional muito alta, com

tendência às construções verticais, sobretudo quando situada em locais de maior valorização.

No Rio de Janeiro são conhecidas como “Morro”; em São Paulo chama-se de “caixa de

88 “O relatório O Desafio das Favelas, elaborado pelo Centro para os Assentamentos Humanos da ONU, revelou
que a população moradora dos bairros pobres e periféricos das grandes cidades do mundo dobrou em sete anos.
Hoje, 1 bilhão de pessoas - 32% da população mundial - vivem em condições miseráveis e de risco e, segundo o
estudo, esse número poderá subir para 2 bilhões nos próximos 30 anos (O Estado de São Paulo, 10/10/2003)”.
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fósforos”; em Fortaleza, tanto podem ser consideradas como “assentamentos sub-normais” ou

informais 89, ou apenas áreas de risco90.

Essa multiplicidade de terminologias, de qualquer modo, revela especificidades

territoriais do fenômeno, embora em termos de sua gestão se verifique uma unanimidade de

negação do problema. Afinal, o viés político mais recente privilegiou as áreas de risco como

alvo de uma política pontual e emergencial, ignorando a problemática das favelas ou do

fenômeno que as produz.

Nas últimas décadas, pode-se apontar algumas mudanças na tendência desse

fenômeno, sobretudo no caso brasileiro. Ao se propagar por todas as metrópoles, as favelas

atualmente, não estão presentes apenas na periferia, elas surgem em diferentes bairros e não

necessariamente em grandes áreas. Há uma sistemática invasão de pequenos espaços para

autoconstrução, que remodela a paisagem de bairros, avenidas e de equipamentos urbanos,

seus valores de uso e, consequentemente, de troca.

O que acontece nas grandes metrópoles nacionais91, de certo modo, já se inicia em

nível regional. O centro não é mais o reduto da valorização capitalista do espaço, bem como a

periferia não é o lugar da pobreza. Os espaços tornam-se ainda mais diferenciados em termos

de habitabilidade e de infra-estrutura urbana e social, quebrando um pouco as dicotomias de

áreas residenciais exclusivamente nobres ou de guetos e favelas, ou seja, a periferia urbana

não é necessariamente externa ao centro. Essa é a opinião de vários pesquisadores92 que, tais

89 “Fortaleza é uma das cidades com maior número de assentamentos informais no Brasil (mais de 40% do total
de todos os domicílios)”(SAULE JUNIOR, CARDOSO, 2005, p. 78).
90 Na Conferência Os incomodados não se retiram: caos urbano na periferia, proferida em 19 de julho de 2005,
durante a 57ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Fortaleza, o
geógrafo José Borzacchiello da Silva teceu a seguinte crítica: “o conceito de área ambientalmente frágil, por
exemplo, faz com que o governo desvie o foco da habitação para discutir o problema das áreas de risco.
Enquanto isso, a população favelada cresce em proporções incontroláveis”.
91 Na Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2001, do IBGE, realizada com 5.560 prefeituras brasileiras
constatou-se que as favelas são essencialmente um problema urbano. “Se a urbanização e a concentração de
riqueza trazem aos grandes centros equipamentos ligados à qualidade de vida, atraem também a população pobre
em busca da sobrevivência, mesmo à custa do salário mínimo. Resultado: todos os 32 grandes municípios
brasileiros declaram que têm favelas. Eles concentram 70% dos domicílios favelados. Nas regiões
metropolitanas, 79% das prefeituras informaram que possuem áreas faveladas (JORNAL DO BRASIL,
13/11/2003)”.
92 A esse respeito, em nível nacional, destaca-se o artigo sobre a "Pobreza e Espaço: Padrões de Segregação em
São Paulo", elaborado com dados do Censo Demográfico de 2000, por Haroldo da Gama Torres, Eduardo
Marques, Maria Paula Ferreira e Sandra Bitá, onde concluíram que “o modelo centro-periferia é uma
simplificação genérica da forma urbana, como demonstra a heterogeneidade da periferia de São Paulo, situação
que acarreta importantes conseqüências para as políticas públicas”. Haveria algumas mudanças no
desenvolvimento urbano da Região Metropolitana de São Paulo que colocariam em cheque o antigo modelo
centro-periferia: “o surgimento de vários novos empreendimentos urbanos fechados na Zona Oeste,
tradicionalmente ocupada pelos pobres; um processo de disseminação da pobreza por toda a cidade, levando a
uma nova onda de favelas, marcada por múltiplas invasões em pequenos espaços entre pontes, margens de rios
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como Silva (op.cit.), apontam uma modificação da forma urbana e do perfil da cidade, ao

constatar que o centro e a periferia, hoje, podem estar mais próximos fisicamente, embora

permaneçam bem distantes em termos socioculturais.

Através da análise de Godinho de Oliveira (2005), percebe-se que mesmo com

essas mudanças, a relação centro x periferia continua associada à expansão e à dominação do

centro para com o seu entorno. Um pouco para inibir a ocupação e apropriação dos lugares de

mais fácil acesso e com infra-estrutura pelas classes trabalhadoras. Por exemplo, os centros

das principais metrópoles estão passando por reestruturações visando valorização, sendo

renovadas algumas condições de infra-estruturas para atender ao interesse capitalista e das

classes de renda alta. Também a periferia vem sendo contemplada com investimentos

públicos para tornar o espaço competitivo em termos de infra-estrutura produtiva e atrair

novas indústrias, que igualmente atrai parte das famílias de renda alta e média.

Assim, a relação torna-se diferente do passado, quando antes tudo se voltava para

o centro, hoje, há uma especialização. O centro retomando atividades de serviços qualificados

e especializados, além de servir ao interesse da visitação do espetáculo, enquanto a periferia

metropolitana amplia o espaço capitalista pela industrialização e pela urbanização residencial

e turística. Mas não se pode deixar de considerar nesse movimento do centro com a periferia a

manutenção de alguns enclaves não-capitalistas, determinadas ‘ilhas’ carentes de infra-

estrutura, que se colocam como reservas para valorização futura, tal como permanecem as

atividades com relações de produção não-capitalistas.

Até os anos 90, havia um espaço específico para se construírem favelas. Hoje,

verifica-se uma multiplicação de lugares. Por exemplo, no Rio de Janeiro, os bairros de classe

média têm a sua paisagem transformada pelo surgimento de barracos ou de favelas (O

GLOBO, 10/11/2003). Em Fortaleza, constatou-se, em pesquisa direta, que há igualmente

uma proliferação de favelas em bairros populares (Parque Jerusalém, Genibau) e em áreas

nobres (bairro do Mucuripe) e centrais (Bairro de Fátima), revelando que as construções

irregulares se expandem por todos os lugares.

O crescimento das favelas nas metrópoles nacionais já não é mais em direção ao

morro, mas descendo para o asfalto, confundindo-se com o bairro. As comunidades cresciam

nas encostas e agora ocupam o terreno ao lado. Na expansão, aumenta-se o número de casas

(horizontalmente) e de pavimentos (verticalmente) (O GLOBO, 10/11/2003). Um processo

ou linhas férreas; a presença maior do poder público nas periferias, com um aumento significativo de vários
indicadores sociais” (O ESTADO DE SÃO PAULO, 2005).
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que já está sendo verificado em variadas favelas de Fortaleza (a Favela Maravilha é um

exemplo típico).

Às vezes, a construção de favelas se dá com um movimento rápido, outras nem

tanto. Um dos sinais de crescimento rápido e amplo são os becos estreitos, que não permitem

a passagem de veículos (Canil Cuiabá, por exemplo). A falta de moradia leva as pessoas a

morar quase dentro do rio, no meio da rua. Uma situação de degradação e calamidade vista

em muitas das favelas pesquisadas em Fortaleza, mas também nos municípios periféricos.

Contudo, as favelas não constituem um espaço homogêneo, nem são compostas

somente de barracos. Nota-se uma estrutura espacial que reflete a ocupação por diferentes

classes, indicando que a favela e a periferia já não estão restritas aos pobres, tal como os

bairros nobres não são lugares exclusivos de ricos.

Apesar de um problema visível aos olhos de qualquer um pela paisagem de

pobreza que revela, há um descaso, uma omissão generalizada do Estado. Os governos até

reconhecem que o déficit habitacional cresce com o agravamento da situação social93 e com

as questões demográficas do surgimento de novas famílias-pelo casamento ou pela separação,

por exemplo. Contudo, a solução política está longe de alcançar a verdadeira dimensão dos

problemas. Já se passou pela política de construção de imensos conjuntos habitacionais,

depois pela reurbanização de favelas e construção de pequenos conjuntos na forma de

mutirão, bem como às vezes, a ação pública deslocou compulsoriamente algumas favelas,

reassentando pessoas em lugares ainda piores, daí o retorno para lugares os mais impróprios.

Mas nada disso resolveu o problema ou atendeu a expectativa das populações que persistiram

com “soluções” próprias.

Em particular, a política urbana estatal de construção de conjuntos periféricos

favorece aos proprietários de terra, elevando a renda auferida pela valorização dos imóveis

entre o centro e a periferia. Diz-se que esse tipo de iniciativa pública interessa aos

empresários e aos Governos que pretendem extrair maior renda e tributos dessas áreas

93 Veja-se, por exemplo, que a Diretora de Urbanização de Assentamentos Precários do Ministério das Cidades,
Inês Magalhães, em depoimento aos meios de comunicação, reconhecia publicamente o fato de que: “além das
favelas, houve também uma forte expansão de loteamentos irregulares, geralmente na periferia das cidades, que
igualmente revelam alta vulnerabilidade social e carência de infra-estrutura. O brasileiro pobre principal cliente
das cooperativas populares não apresentava condições de pagar a prestação da casa própria, por mais despojada
que fosse. Hoje os subsídios para as menores faixas de renda estão incorporados à política oficial. Mas nada de
dar casa de graça. - Isto afeta a própria auto-estima do comprador e não ajuda a cidadania. Hoje muita gente é
obrigada a pagar aluguel em favelas [...]. De nada adianta jogar milhares de pessoas em casas populares nas
periferias distantes do mercado de trabalho, como era praxe há algumas décadas. Esses conjuntos acabam se
transformando em guetos urbanos” (JORNAL DO BRASIL, 20/12/2004).
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valorizadas. Pois, ao colocar o conjunto na periferia, os investimentos tornam-se

excessivamente elevados (pelas novas necessidades de vias, eletricidade, água e esgoto,

unidades de saúde e de educação e etc.), dificultam a mobilidade da população, mas

beneficiam diretamente os terrenos e os imóveis das proximidades que se tornam mais

valorizados. A política seria outra, ou atenderia aos interesses opostos, caso esses mesmos

“vazios urbanos” ou imóveis com infra-estrutura e de mais fácil acesso fossem adquiridos

(desapropriados) e destinados para finalidade social. “A terra, enfim, se valoriza pela

monopolização do acesso a algo indispensável à sobrevivência, mas tornado escasso (e caro)

pela propriedade legal (FUCK JÚNIOR, 2003, p. 12)”.

Os líderes dos movimentos sociais urbanos têm percepção crítica dessa política

urbana inoperante, ineficiente e de interesses escusos. Através dos Movimentos dos

Conjuntos Habitacionais (MCH), Saule Junior e Cardoso (2005, p.79) constataram as

péssimas condições dos empreendimentos públicos realizados para atender as necessidades de

habitação dos trabalhadores, quando esclareceu que “há cerca de 70 conjuntos no Ceará nas

seguintes condições: construídos em áreas de risco, afastados da cidade, sem pavimentação,

saneamento e estrutura de apoio, como escolas e postos de saúde”. Na opinião de outra

liderança comunitária (do Movimento em Defesa dos Moradores das Goiabeiras e

Adjacências-MDVGA), as políticas urbanas são inapropriadas, pois não atendem às

necessidades das famílias, “eles dizem que são casas, mas não são casas, são cubículos sem

saneamento básico, sem energia elétrica, longe da escola, dos hospitais. A infra-estrutura que

aqui já era precária foi tirada, passando a ser nenhuma” (op.cit., p.70).

O problema habitacional é enfrentado pela população dessa periferia, que deixou

de ser exclusivamente de distância física para ser também uma distância sócio-cultural e

política a um só tempo, ou seja, geográfica. Mas, a iniciativa popular de invasão e de

construção de favelas não representa uma solução, e sim uma medida emergencial, pois os

problemas tornaram-se mais complexos e graves e as necessidades mais urgentes e imediatas

e, contraditoriamente, são problemas com raízes estruturais que requerem medidas à altura.

Portanto, se a população adota essa produção imobiliária como um recurso

habitacional e de trabalho, não significa que o Estado deva se omitir de realizar o que

prometeu- o direito à cidadania para todos, o direito a cidades sustentáveis, que contempla

questões maiores referentes à urbanização, tal como no comentário sobre o Estatuto das

Cidades, nas diretrizes gerais da política urbana, feito por Silva:
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a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana,
à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações.
Outras diretrizes importantíssimas são a gestão democrática, a cooperação entre o
Poder Público, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de
urbanização, e a justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de
urbanização (SILVA, 2001b, p.11).

De certo modo, vários instrumentos da política urbana previstos nessa legislação

podem solucionar o problema do habitar metropolitano, tais como: instituição de zonas

especiais de interesse social; concessão de direito real de uso; concessão de uso especial para

fins de moradia; parcelamento, edificação ou utilização compulsória; usucapião especial de

imóvel urbano; direito de superfície; direito de preempção; outorga onerosa do direito de

construir e de alteração de uso; transferência do direito de construir; e as operações urbanas

consorciadas. Em particular, destaca-se a regularização fundiária como básica, e, portanto,

que deva ser generalizada, para obter resultados amplos e satisfatórios para os trabalhadores.

Constata-se uma vontade política de executar tal legislação, pelo menos em nível

federal. No depoimento do representante do Ministério das Cidades pretende-se, por

exemplo, “aproveitar vazios urbanos em áreas centrais, muitas vezes em terrenos públicos,

para a construção de casas populares”, o que fatalmente conduziria a uma reviravolta política

(JORNAL DO BRASIL, 20/12/2004).

Todavia, como tudo parte do município, era necessário reconhecer a importância de

diretrizes de planejamento urbano nesse sentido, pela efetiva participação da sociedade na

elaboração e execução dos Planos Diretores, para, então, mudar o que já se tornou cultural

neste país: de que pobre é sinônimo de crime e de violência e que, portanto, deve ser apartado

do restante da população. Faz-se necessário reconhecer que, ao contrário, “é preciso reservar

terra de qualidade para a população de baixa renda”, e os projetos de requalificação do centro

precisam reconhecer e se dobrar à pressão das populações de baixa renda por áreas mais

centrais e próximas ao mercado de trabalho (op.cit.).

Assim, o Estatuto das Cidades por si só não redefinirá a política. Afinal, é

comum que as instituições governamentais assumam uma postura de classe em favor dos

dominantes. O que transparece como uma omissão do Estado quanto à gestão da iniciativa

popular (de autoconstrução, de invasão de terrenos, de formação de favelas), na verdade,

esconde um interesse privado de especulação imobiliária. O Estado toma partido mais

claramente quando se manifesta o conflito.
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Com a vertente capitalista do mercado, o Estado mantém uma relação

aparentemente de sujeição às ações de lobistas, que justificam os atos de corrupção de alguns

funcionários e dirigentes de instituições, visando ampliar as oportunidades de acumulação

capitalista, sobre vários modos, em particular via mercado imobiliário. Entende-se que não

há uma sujeição, porque futuramente essas reestruturações podem interessar aos governantes,

na medida em que gerem tributos, em face aos novos usos e o melhor poder aquisitivo dos

moradores que ali se instalam.

Assim, a desapropriação de favelas para novos usos e projetos de requalificação

de áreas é uma ação governamental que beneficia diretamente ao empreendimento

imobiliário e a outras facções capitalistas e, indiretamente, ao Estado. Conforme Duarte

constata, é uma iniciativa comum no Rio de Janeiro:

Mas em diversos casos foi o Estado quem absorveu vários imóveis a preço de
mercado e os repassou aos incorporadores imobiliários a preços mais baixos,
absorvendo os custos dos últimos estágios de desvalorização, de forma a assegurar
altas taxas de retorno aos investidores (DUARTE, 2005, p.5).

Em Fortaleza, também se verifica inúmeras relações entre os representantes do

Estado e dos empreendimentos imobiliários, visando interesses múltiplos, que de certo modo

modifica a configuração territorial da metrópole e mesmo de sua região metropolitana, pelo

menos essa é a crítica de Fuck Junior nesse sentido:

basta verificarmos as “vantagens” que têm muitos dos proprietários fundiários e
empresários imobiliários em suas relações com os diversos níveis do Poder Público
- o que torna todos os envolvidos verdadeiros “parasitas sociais” -, histórica e
efetivamente controlando a formação social (FUCK JÚNIOR, 2003, p. 14).

Os governos procuram, contudo, situar-se em uma posição de classe não tão

declarada, afinal interessa manter uma clientela política que garanta a perpetuação no poder

de seus líderes por várias gerações de políticos da família. Portanto, “ao ter que garantir,

simultaneamente, as condições gerais de reprodução e o consenso, o Estado oscila entre a

hegemonia e o desnudamento que mostra a face real de defensor do interesses de classe

(BARREIRA, 1992a, p. 42)”.

Debord (2003) vai mais a fundo na questão, e, através de sua crítica ao urbanismo,

percebe-se que há uma dominação política por meio do espaço. Deseja-se o controle dos

trabalhadores, em termos de sua luta e de sua organização por um lugar na metrópole ou por

seus direitos de cidadania. A ação estatal visa desarticular o movimento, isolando os

indivíduos mesmo que aparentemente viva de modo coletivo ou comunitário, como é a

perspectiva dos habitantes desses grandes conjuntos periféricos:

O urbanismo é a concretização moderna da tarefa ininterrupta que salvaguarda o
poder de classe: a manutenção da pulverização dos trabalhadores que as condições
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urbanas de produção tinham perigosamente reunido. A luta constante que deve ser
levada a cabo contra todos os aspectos dessa possibilidade de encontro descobre no
urbanismo o seu campo privilegiado. O esforço de todos os poderes estabelecidos
desde a Revolução francesa, para aperfeiçoar os meios de manter a ordem na rua,
culmina finalmente na supressão da rua. [...] A integração no sistema deve
apoderar-se dos indivíduos isolados em conjunto: fábricas, casa de cultura, colônias
de férias, todas essas coisas devem funcionar como ‘grandes conjuntos
habitacionais’, especialmente organizados para os fins dessa pseudacoletividade,
que acompanha também o individuo isolado na célula familiar [...] (DEBORD,
2003, p.110, versículo 172).

A legislação urbana é detalhista e abundante, oportunizando aplicação flexível de

acordo com o poder que se tem para dobrá-la e atender aos interesses dominantes. Conforme

Maricato (2000, p.) “entre a lei e sua aplicação há um abismo mediado pelas relações de

poder na sociedade”. Ilegalidade e degradação ambiental não é mérito do mercado popular de

habitação e de terras. Adapta-se a legislação às circunstâncias e aos interesses dos grupos de

poder. Verifica-se que a lei urbanística é definida ou aplicada conforme o mercado imobiliário

capitalista, e de acordo com suas necessidades de financiamento e de obras de infra-estrutura

urbana.

Há nesse aspecto uma contradição, o Estado que seria o representante legal para

ordenar a ocupação do território visando o bem-estar de todos, mesmo nos casos de infração

da lei, não controla a urbanização, seja conduzida pelo mercado popular de habitação ou pela

produção capitalista da cidade, deixando passar várias transgressões não apenas na “cidade

ilegal”. Maricato ressalta que a fiscalização torna-se precária ou exigente para atender aos

interesses do mercado imobiliário. Assim, o uso e ocupação indébita das áreas de proteção

ambiental tanto podem sofrer o rigor que a lei permite quanto pode ser adotado o jeitinho

brasileiro mais flexível, tudo para atender ao mercado capitalista.

A relação entre mercado e gestão pública urbana extrapola a questão do controle e

objetiva canalizar os investimentos públicos urbanos para a dita “cidade legal”, visando a

valorização capitalista e a geração da renda fundiária. Para tanto, “a relação de favor reina

soberana: na gestão, na regulação, nos pequenos investimentos na periferia, que obedecem à

troca clientelista94” (MARICATO, 2000, p.18).

94 Ainda sobre esse assunto veja o que acrescenta Maricato: “Apesar de o processo de urbanização da população
brasileira ter se dado, praticamente, no século XX, ele conserva, como vimos, muitas das raízes da sociedade
patrimonialista e clientelista próprias do Brasil pré-republicano. [...] O patrimonialismo impediu o surgimento da
esfera pública, alimentando o fisiologismo, o paroquialismo, o clientelismo e o privilégio, possíveis de constatar
até mesmo na Câmara Municipal da mais poderosa cidade brasileira em pleno ano 2000. A relação de favor tem
mais prestígio do que as diretrizes de qualquer plano holístico (MARICATO, 2000, p.19)”. Novamente, a
opinião da Diretora de Urbanização de Assentamentos Precários do Ministério das Cidades, Inês Magalhães,
expressa em depoimento aos meios de comunicação, é ilustrativa da questão quando diz que: “a massa de
necessitados trouxe atrás de si uma nova classe de políticos clientelistas que fazem carreira e se reelegem à custa
da “proteção”dos que erguem barracos em encostas perigosas, na beira de rios, embaixo de redes de alta tensão e



298

Essa questão do clientelismo ainda permanece na política brasileira apesar de

algumas mudanças. Por exemplo, no Ceará, nas últimas duas décadas, os sucessivos governos

do estado produziram um discurso contrário à prática clientelística, embora, na realidade,

utilizassem de vários artifícios que, mudando na aparência, permaneciam personalizando o

poder. Isto de certo modo vai agravar o problema habitacional. Vários estudiosos constataram

esse desvio político, que segundo Barreira (1992) está no fato de:

o exercício do poder calcado em bases personalistas não necessitar abrir mão de
casuísmos nem tampouco realizar a separação necessária entre Estado e o exercício
particular da política. A ambigüidade que se coloca para o Estado não é tanto pela
junção de reprodução e consenso, mas sobretudo pela articulação entre o discurso
geral do bem coletivo e a não superação dos mecanismos de personalização do
poder. Embora o Estado assuma, em muitos casos, o ônus da reprodução devido à
incapacidade do setor privado, não consegue eximir-se da situação de empreguismo
e apadrinhamento que caracteriza a cidade (BARREIRA, 1992, p.42).

Através da análise de Lemenhe (1995), pode-se colher outros elementos de

verificação de relações de poder na política urbana. Uma das evidências ressaltadas é relativa

ao Parque Ecológico do Cocó nas imediações do Shopping Center Iguatemi. Tal Parque,

apesar de ter sido definido por legislação pública em um desses últimos governos, vem sendo

paulatinamente apropriado como território daquele empreendimento, comprovando

apropriação indébita do público pelo privado na organização territorial:

A patrimonialização do poder, orientada por interesses materiais, não é de difícil
reconhecimento. A este respeito é exemplar a principal obra executada pelo
governador Ciro Gomes, em Fortaleza. Construindo um parque ecológico, com a
finalidade de preservar o meio natural, delineia-se um sistema viário que,
referenciado pelo Shopping Center Iguatemi de propriedade do então presidente
nacional do PSDB, Tasso Jereissati, não só amplia o acesso ao centro de compras,
como o toma parte integrante do parque. As vantagens desse empreendimento
público para o proprietário são óbvias (LEMENHE, 1995, p.237).

A máquina estatal fora utilizada com finalidade eleitoreira, ainda quando no

processo de eleição do primeiro governo dessa corrente política (PSDB), reproduzindo antigas

práticas contestadas na campanha, contradizendo seu discurso moralizador e modernizador

anunciado como de mudanças:

A ascensão de Tasso Jereissati e Ciro Gomes ao poder se faz com a subordinação
da ‘máquina estatal’. A pobreza agravada no meio rural – para o que à decadência
da agricultura tradicional se soma a ausência de políticas de desenvolvimento da
economia agrícola – coloca uma população sem terra e/ou sem meios de torná-la
produtiva e os dirigentes das municipalidades como presas fáceis do clientelismo.
Por outro lado, a retórica de moralização da gestão pública e o controle sobre o
Tribunal de Contas são reservas de poder mobilizadas contra ou a favor de
prefeitos nos seus pleitos junto ao governo estadual. Portanto, preservam-se

em outros locais perigosos ou proibidos. Esse fenômeno político ajuda a travar planos de construção de
habitações populares, que exigem parcerias entre as três esferas de poder (JORNAL DO BRASIL, 20/12/2004)”.
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práticas que estão na essência do poder tradicional de base agrária (LEMENHE,
1995, p. 236-237).

Reconhece-se que algumas mudanças foram introduzidas, mas critica-se a

incapacidade de ir até a raiz dos problemas, se é que havia (ou há), realmente, esta intenção.

Como Barreira afirmava, persiste o empreguismo e o apadrinhamento, agora sob as máscaras

da sub-contratação. As informações do Ministério do Trabalho sobre o emprego no

funcionalismo público do Estado são testemunhas da amplitude da terceirização dos serviços

estatais quando se encontra uma porção significativa de trabalhadores com relações à margem

da situação estatutária. Trabalhadores supostamente selecionados pelos critérios do mercado e

fora dos trâmites clientelísticos passados, mas que são admitidos pelas empresas com

indicação dos dirigentes e governantes sem o aparato do concurso público. Parte dessa

realidade foi identificada por Lemenhe:

Além disso, têm estes, nesta larga conjuntura, diferentes meios para exercitar a
‘política de favores’ têm seu poder fortalecido com representantes diretos do poder
central e encontram na ampliação da burocracia estatal (federal e estadual) espaços
mais extensos e diversificados para contemplar demandas e assegurar fidelidades,
ou seja, de reproduzir o seu poder de forma tradicional (LEMENHE, 1995, p.36).

O recrutamento de quadros político-administrativos e de pessoal não governamental
de apoio (assessores, profissionais dos meios de comunicação, lideranças de
entidades populares), agora orientado por critérios de competência, substitui as
referências anteriores, fundadas em amizade política e relações de parentesco, pela
da titulação universitária e/ou qualificação atestada na prática. Nestes casos,
atributos não menos essenciais são os que se traduzem na capacidade
argumentativa, fluência verbal, no conteúdo progressista das falas e nas identidades
partidárias (op.cit., p.235-236).

Há outra modificação que vai fazer bastante diferença na questão territorial e

habitacional. Em particular, a mediação entre trabalhadores e dirigentes e entre empresariado

e políticos foi deslocada das famílias para as entidades de classe e para as organizações

comunitárias e de bairros. Essa modificação que se coloca como mecanismo de participação

da sociedade civil organizada tem efeito contrário de neutralizar parcialmente o movimento

urbano organizado, na medida em que conduz essa organização e encaminha suas

reivindicações conforme seus critérios, nem sempre transparentes. É novamente em Lemenhe

que se pode verificar parte dessa crítica:

Entidades de classe de trabalhadores do campo e da cidade e associações de bairro
são espaços privilegiados de legitimação dos novos dirigentes. Definidas como
instâncias viabilizadoras de uma administração participativa, no conjunto de
reciprocidades de interesses estabelecidos entre os governantes e as entidades (as
lideranças sobretudo), inaugura-se no Ceará o populismo como forma de
participação-exclusão dos segmentos populares. Assim fazendo, são minimizados
os meios de conquista de adesões e fidelidade, fundados em formas
individualizadas de atendimentos de necessidades. [...] Entidades de classes e/ou
grupos empresariais substituem a família como organização articuladora do poder.
Trata-se, no caso, respectivamente, do CIC e do “Pacto de Cooperação
Empresários Governo”. O primeiro é o espaço principal de nascimento da liderança
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de Tasso Jereissati, de alimentação dos quadros superiores do governo, de
elaboração de discursos que tornam viável o consenso em momentos-chave do
percurso político daquele. O segundo, instituído por Ciro Gomes, ao dar voz a
médios e grandes empresários, vinculados a vários setores da economia, legitima
um governador – que encontra resistências postas por concorrentes no interior do
CIC à sua candidatura – como expressão e representação dos interesses
empresariais mais amplos do que os realizados pelo antecessor, ao mesmo tempo
aliado e concorrente (LEMENHE, 1995, p.235).

Na metrópole de Fortaleza, as trocas de favor se reproduziram a partir das

relações com o interior. As formas mais antigas de compra e venda de votos emergiram do

atendimento de serviços de saúde e de educação de habitantes interioranos e avançaram para

o empreguismo e a habitação, das famílias e parentes migrantes, residentes na capital.

Conforme Barreira (1992b, p.173), entretanto, a conquista dos votos evoluiu “do principio da

lealdade para defesa dos direitos dos trabalhadores, mediante discurso político sobre os

movimentos de contestação dos camponeses” que, de certo modo, enfraqueceram os

movimentos sociais urbanos e se reproduziram no espaço.

Em algumas capitais nordestinas, em fase de expansão metropolitana, ainda se

mantém essa importante relação de dependência com o interior, mediante o vinculo político-

eleitoral, tal qual o verificado por França em Aracaju-SE:

Quanto aos serviços de saúde, sabe-se que existe mesmo uma ação política
conduzida por deputados, prefeitos, vereadores e outras lideranças que trazem
pessoas para tratamento clínico, realização de exames e internação nos hospitais da
capital. Tal prática já se tornou uma constante. As prefeituras chegam a manter
casas alugadas em Aracaju, nas proximidades dos hospitais ou das áreas centrais,
para hospedagem de seus munícipes, além da manutenção das ambulâncias, que
trafegam diariamente por várias vezes, conduzindo passageiros doentes. [...]
Infelizmente, a doença e a pobreza têm servido de estratégia para políticas que
encontram na miséria da população condições para transformá-la em massa de
manobra a fim de atingir os seus objetivos eleitorais. Nos últimos anos, é grande o
número de médicos que tem usado desse expediente e depois lançam-se candidato,
elegendo-se prefeitos, deputados, senadores, ou mesmo beneficiando-se com outros
cargos públicos (FRANÇA, 1998, p.126).

Apesar do clientelismo e de sua reprodução dentro das organizações da sociedade

civil, não se pode negar a importância dos movimentos urbanos95, mudando essas relações de

dominação e conduzindo, até certo ponto, as espacialidades e a produção de territórios. Neste

assunto é válida a conclusão de Barreira sobre a relação entre movimentos urbanos e a

expansão metropolitana, transformando políticas e produzindo novas diferenciações espaciais,

pois sob a cena principal de espetáculo que caracteriza as metrópoles turísticas está o outro

95 Para tão complexa problemática há diversas iniciativas políticas reivindicativas e de luta em Fortaleza (Fórum
de Regularização Fundiária, Organização Popular Habitacional-OPH, Movimentos dos Conjuntos habitacionais-
MCH) e de ação pública (Planos de Ação Imediata para Habitação-PAIH, Programa Habitacional Popular-
PROHAP, Programa Empresarial Popular-PEP e Companhia de Habitação do Ceará (COHAB).
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lado da realidade, que também não é único, mas complexo e fragmentado, que a autora

chamou de Reverso da Vitrine:

Os movimentos urbanos são expressão de uma metrópole em fase de expansão,
consubstanciando transformações na esfera do poder político, a partir da
visibilidade da moradia e pobreza urbana como questões sociais. Os moradores da
periferia urbana são, assim, uma categoria símbolo do fenômeno das diferenciações
que, pondo em questão a modernidade expansiva da cidade, apresenta o reverso das
vitrines (BARREIRA, 1992a, p. 13).

A carência de investimentos públicos, notadamente para habitação aliado ao

insuficiente e mal distribuído serviço de educação, saneamento e segurança pública mantêm

uma inserção social precária que justifica as iniciativas populares, bem como mantém a

política clientelística. Há, entretanto, um aspecto desse quadro social de miséria que se forma

e se consolida desde os anos 70, gerando quase que um consenso coletivo de que pobreza é

sinônimo de violência e criminalidade. Assim, o discurso de controlar a violência e a

criminalidade tornou-se altamente producente para o mercado capitalista, reforçando a

necessidade dos serviços de segurança que vem sendo suprida pela iniciativa privada, tão

crescente quanto a veiculação das drogas, das armas e dos criminosos. Essa também é a

opinião de Robira que merece apreço pela clareza com que é colocada:

A manutenção de parte da população em condições de precariedade, criminalizada
socialmente, guetizada urbanisticamente, permite alimentar facilmente aos cidadãos
‘normalizados’ com medo e insegurança; estes sentimentos, por sua vez,
constituem valiosos recursos econômicos e políticos para a produção e a gestão,
respectivamente da segurança. Em definitivo, pode-se considerar que a miséria é,
de alguma maneira, um recurso básico que alimenta os circuitos dos capitais
nacionais e internacionais relacionados com a produção da segurança, que abrange
uma amplíssima variedade de setores econômicos: da indústria da construção, da
eletrônica, o armamento, até a dos seguros (ROBIRA, 2005,  p.18).

A retirada das favelas ou das famílias das áreas de risco tem justificativa

ambiental e social, pois estão sujeitas a constantes enchentes e inundações, aos deslizamentos

de terra e aos soterramentos, dentre outras calamidades, apesar da ocupação às vezes ser

bastante antiga e nem por isso antes ter sido alvo de deslocamento compulsório. A população

se instala mediante a construção de pequenos barracos, que aos poucos vão sendo construídos

ou até repassados antes para outras famílias. Mesmo sendo um pequeno barraco, essa

população às vezes resiste à sua retirada. Na prática, a remoção dessas famílias não resolve o

problema, pois a área está sujeita a novas invasões, afinal o déficit habitacional persiste diante

de uma ação pública ineficiente. Mas há quem considere a remoção como uma boa

perspectiva, a comunidade tem esperança de ser beneficiada por política de reassentamento ou

de indenização.
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Não é de hoje que se procura remover favelas por estarem próximas ou

localizadas em áreas de expansão e valorização capitalista. Na atualidade, o que cresce junto

com a favela é o medo da vizinhança, daqueles moradores do lado. Afinal, a favela está muito

mais visível e disseminada, transbordou suas fronteiras e se fragmentou no espaço, não é mais

circunscrita a um enclave.

A população de antigos bairros residenciais de classe média está passando pelos

revezes dessa proximidade, tal como já acontecera com a classe alta. Silva (2005-SBPC)

aprofunda a questão, ao destacar quão desgastante é para ambas as partes essa relação de

vizinhança, ao afirmar que “os incomodados continuam se incomodando. Nem os pobres nem

os ricos se retiram dos grandes centros urbanos e eles continuam se incomodando, uns com a

presença dos outros”. Os meios de comunicação divulgam diariamente os conflitos urbanos,

mas o geógrafo lembra o Rio de Janeiro como exemplo de luta de classe entre o centro e a

periferia sócio-cultural por um lugar na cidade.

Ao circular pelos meios de comunicação espalham-se as práticas, difunde-se o

medo. Tal insegurança favorece o discurso político de duplo sentido, conforme Robira (2005,

p.19). Permanecem as promessas falsas de melhoria das condições de vida dessa população ou

atendimento incerto e parcial para obter votos, ao mesmo tempo que se procura contrapor essa

condição com a figura do cidadão ‘normalizado’. Emerge, portanto, a base ideológica do

discurso referente aos territórios e atores de crimes e de violência urbana, quais sejam, os

moradores dos ‘territórios-reserva’, que são controlados pela “gestão pública do medo” para

tornarem-se cidadãos normalizados.

Além disso, a política do medo é uma forma de legitimar o poder de polícia sobre

essas áreas tomadas pela população, que as construiu e as mantém.  Robira (op.cit., p. 18)

observa que a política urbana tem efeito duplo. Sua execução garante futura valorização do

capital privado e sua omissão permite ampliar a degradação urbana e social, forçando a

formação e manutenção dos ‘territórios-reserva’. Pode-se acrescentar que os trabalhadores de

reserva desenvolvem uma economia popular nesses ‘territórios-reserva’, baseada na invasão,

na autoconstrução de moradias e no seu comércio, juntando-se às demais mercadorias

capitalistas transacionadas no mercado informal. Nesses territórios, ainda conforme Robira

circulam os bens ilegais (de drogas, armas e pessoas) para atender o mercado nacional e

internacional, com o uso de “capital fraudulento”. Mas isso não significa que sejam os únicos

territórios do crime, da droga e da marginalidade. Talvez se possa afirmar que seja o lugar da
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distribuição em atacado, pois no varejo há diferentes lugares onde são repassados, por

exemplo, nos bairros de classe alta e média alta.

Para entender melhor a questão da violência urbana é preciso reconhecer que a

questão social de hoje é marcada por um “processo em massa de desenraizamento e

vulnerabilidade social e econômica”, segundo Kowarick (2003, p.15). É a população

trabalhadora que circula em torno do mercado de trabalho, mas permanece à sua disposição

como exército industrial de reserva, reproduzindo-se através da produção não-capitalista, sob

a forma de trabalhadores domésticos, artesãos, prestadores de serviço autônomos ou por

conta-própria. Uma massa de desenraizados e de vulneráveis social e ambientalmente,

composta de trabalhadores em idade ativa e de idosos, mas, sobretudo de jovens que

vagueiam em bandos sem nada fazer (no sentido produtivo capitalista), que conforme a

descrição de Kowarick (2003, p.18) os desenraizados constituem:

silhuetas incertas às margens do trabalho e nas bordas das formas de troca
socialmente consagradas desempregados de longa duração, habitantes das
periferias deserdadas, beneficiários da renda mínima de inserção, vítima das
renconversões industriais, jovens em busca de emprego e que perambulam de um
estágio a outro, pequenas tarefas em ocupação provisória [...]

Essa situação se agrava com a omissão estatal, sobretudo porque cresce na

sociedade a naturalização dos problemas ou a neutralização dos movimentos de resistências,

desresponsabilizando o Estado de garantir os efetivos direitos à cidadania dessas “minorias”

da população, que, em termos absolutos, são tão expressivas. Essa é a tese de Kowarick

(op.cit., p.24-25) onde a naturalização dos acontecimentos sociais ocorre não tanto por a

sociedade “culpabilizar os pobres”, mas justamente ao contrário, por “desresponsabilizá-los

da situação em que foram lançados por acaso, sorte ou azar que despenca aleatoriamente

sobre uns e não sobre outros”. Esse tipo de pensamento e de atitude está ligado àquele que

justifica a existência de problemas, tal como o da corrupção política e institucional, como um

fato dado e permanente na cultura brasileira, que tende a se perpetuar porque é assim, sempre

foi e será, o que o sociólogo definiu como neutralização:

A outra matriz de controle e acomodação social pode ser designada de
neutralização. Baseia-se tanto em ardilosos artifícios de persuasão, como em
escancarados métodos de constrangimento e coação que conformam mecanismos
para reforçar as dinâmicas de subalternização. Inicio esta colocação aludindo ao
tradicional ditado, não tão popular, que afirma que as pessoas devem permanecer
nos seus devidos lugares "cada macaco no seu galho". Trata-se de uma forma de
discriminação escrachadamente marginalizadora e, com certeza, de difícil
aplicação, pelo menos nos grandes centros urbanos. Mas há outras maneiras de
demarcar o espaço social dos pobres. Basta observar nos edifícios das camadas
remediadas e abastadas a existência de elevadores "sociais", para os proprietários, e
os de "serviço", que, como sabemos, não se prestam apenas para a entrega de
mercadorias.
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O cotidiano da violência urbana é marcado pelo misto de comportamentos e

atitudes: há os que se incomodam e resistem; mas também os que permanecem imobilizados e

aceitam. Assim, a favela permanece como um ambiente de “humilhação, extorsão, agressão,

espancamento ou até mesmo homicídio”, não apenas provocado pelos bandidos, mas até pela

polícia. Consiste, portanto, numa violência que se torna visível e ingovernável, porque se

tornou naturalizada e neutralizada, inclusive, negada oficialmente, pois não é captada pelos

registros administrativos e estatísticos, “as pessoas, por medo de represália, se calam” e não

registram as ocorrências (op.cit., p.25).

Variados são os casos ilustrativos dessa mesma forma enganosa de encarar os

problemas sociais, tais como em relação ao déficit habitacional, ao desemprego, a invasão e

ocupação de propriedades privadas e públicas, sendo a favela a mais controversa delas.

A “ideologia da casa própria”, por exemplo, que também faz parte da consciência

coletiva é denunciada por CORRÊA (1995) como portadora de conteúdo político-econômico

perverso, porque não necessariamente as famílias precisariam ter propriedade privada sobre

os domicílios, bastava que tivessem valores de uso. De certo modo, é o que está acontecendo

quando o cidadão comum, ou o trabalhador, pelo direito à casa própria que não foi respeitado,

sente-se no direito de invadir e ocupar os terrenos colocados em reserva. Assim, a invasão não

é vista como ‘ilegal’, tal como é na perspectiva capitalista dominante, onde o sistema legal

garante a propriedade privada.

Esse direito a invasão foi captado por vários pesquisadores, sendo ilustrativo o

pensamento apreendido por Fernandes e Lima (1991), porque registra uma tomada de decisão

mesmo diante de conflitos e resistências com a classe dominante, proprietária de terras:

Para os moradores não resta outro recurso que se apossar de terrenos disponíveis,
desocupados e sem uso por seus proprietários. Essas ocupações, geralmente,
produzem conflitos com os especuladores locais, os grileiros, como denominam os
moradores, ou então com os reais proprietários (FERNANDES, LIMA, 1991
p.183).

Ainda que a propriedade privada seja a garantia da exploração do trabalho e da

formação da riqueza capitalista, portanto, indispensável para a classe capitalista, tornou-se

irrelevante para os trabalhadores. Afinal, até a força de trabalho que é de sua propriedade não

é computada em seu beneficio, pois os trabalhadores não são tão livres quanto parecem na

sociedade capitalista, eles se sujeitam aos interesses do capital. Portanto, no contexto de vida

dos trabalhadores, não é de todo irracional aceitar outra concepção do direito fundamentada

nos costumes e nos direitos humanos, conforme observação oportuna de Barreira a respeito:
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O movimento marca também a discussão de uma série de valores na concepção
sobre a propriedade privada, posse da terra, enfim, a oposição entre direitos
constituídos e direitos que se pautam em uma outra ordem de legitimidade social.
As várias opiniões vigentes partiam da consideração de que a lei da propriedade
contrapunha-se à justiça dos princípios humanitários. A título de exemplo, o juiz,
por ocasião do adiamento da decisão judicial sobre a expulsão, afirmava a
necessidade de humanizar a lei (BARREIRA, 1992a, p.73).

É com base nesse direito, que algumas populações faveladas fundamentam seu

movimento de resistência ao deslocamento compulsório, cujo objetivo central é a

requalificação da área ou a sua recondução para outra classe da população, conforme análise a

seguir. E, como parte desse movimento, resgata-se a história da comunidade, desde o

momento em que surgiu o movimento, colocando-o em seu contexto específico e destacando

os desdobramentos em relação à luta comunitária pelo espaço vivido, ressaltando a

capacidade de organização e o desejo de integração de seus habitantes. Tal experiência foi

vivenciada na Favela do Pirambu, em Fortaleza, que sofreu vários revezes políticos na luta

pela terra e transformou-se na Grande Pirambu, uma área para além das fronteiras do bairro

que foi ampliada pelo cotidiano de luta. Barreira (1992, p.56) lembra que “o modo como o

bairro foi formado teve implicações no processo de resistência e organização dos moradores.

A mobilização pela apropriação legal da terra foi fundada inicialmente em um sentimento

coletivo permitido pela situação comum de desbravadores da terra”.

Isto sugere que a inserção de áreas não-capitalistas para o mercado imobiliário se

faz sob forte atuação política comunitária em oposição à ação do Estado. Também remete

para a conclusão de que o processo de produção de favela não possui fundamento próprio,

mas está associado à expansão metropolitana capitalista. E, assim, não haveria favelização dos

espaços, mas empobrecimento, descapitalização. O capital fixo no espaço é desvalorizado,

mantendo alta densidade de capital variável. Portanto, até os conjuntos habitacionais, quando

desvalorizados pela falta de reestruturação (pública e privada) tendem a apresentar essa

paisagem de favela, sendo este território metropolitano aquele de mais baixa composição

orgânica de capital, conforme fez referência Fuck Júnior:

A favela, o abandono, a precarização e mesmo a "favelização" de conjuntos
habitacionais estão aliados à também precarização, ou mesmo à ausência, das infra-
estruturas (e serviços). Favela é um vazio urbano. É baixa composição orgânica de
capital. É intensiva de trabalho, mas não de capital (FUCK JÚNIOR, 2003, p. 14).

A segregação espacial em favelas, ou a manutenção de territórios-reservas

“responde por si mesma, às condições de apropriação do espaço pelas diferentes classes

sociais e encontra uma de suas explicações na especulação fundiária, que é uma maneira de
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extrair mais-valia dos terrenos urbanos, muitas vezes valorizados por investimentos públicos”

(SANTOS, 2003a, p. 154).

Portanto, nesse habitar popular encontram-se relações com a espacialidade

produzida no mercado imobiliário capitalista que se dirige para os usos residenciais, do lazer e

do turismo na capital e na região metropolitana de Fortaleza. Uma espacialidade, às vezes,

produzida pelo conflito com o mercado imobiliário popular, mas em geral formando uma

unidade nesse processo de valorização do litoral e da periferia metropolitana, onde os espaços

não-capitalistas são mantidos em reservas ou são apropriados para acumulação capitalista.

Merece, portanto, que se finalize a discussão examinando a especulação e a

valorização enquanto processos únicos, também relacionados com a invasão, a ocupação e a

venda de parcela da terra não urbanizada (considerada reserva ambiental ou reserva

capitalista). A produção do espaço metropolitano segundo o movimento dialético de expansão

e reestruturação do centro e da periferia metropolitana.

6.3. Especulação e valorização urbana: a dialética da centralidade metropolitana

O processo de expansão capitalista nas metrópoles nacionais esteve inicialmente

conexo à urbanização pela industrialização, para depois ser comandado a partir dos serviços

especializados e do setor financeiro. Nas metrópoles regionais, essa industrialização é mais

tardia e o impulso capitalista inicial se dá pela circulação das mercadorias ou pela prestação

de serviços, embora, ao final, a indústria e os serviços se reúnam como expectativa de

superação da crise capitalista geral. Afinal, as metrópoles regionais constituem espaço de

expansão capitalista nacional, enquanto periférico à centralidade da região Sudeste do país e

do mundo.

Observa-se, portanto, que o movimento capitalista de valorização e de

especulação imobiliária sobrepõe-se à dinâmica urbano-industrial, associada ao mercado

imobiliário de residência das famílias (não apenas das classes altas e médias altas, mas as de

renda média baixa e dos trabalhadores de baixa renda) e à configuração espacial do turismo e

do lazer. Na base da expansão capitalista encontra-se o sistema financeiro que atua como

mecanismo de aceleração do retorno dos investimentos imobiliários, em geral muito lento96,

96 “O capital imobilizado na paisagem sob a forma de imóveis urbanos, devolve lenta e gradualmente a seu
proprietário o capital que nele foi investido (DUARTE, 2005)”.
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assumindo um papel tão importante para a acumulação imobiliária quanto o foi na

acumulação produtiva.

As possibilidades diferenciadas, no tempo e no espaço, contudo, não mudam o

fato de a cidade crescer e se fragmentar para além de suas fronteiras municipais, dominando

os demais centros periféricos, e comandando a divisão territorial do trabalho. Aqui outra

mudança, ao contrário da concentração e reunião de tudo e de todos, nas últimas décadas, o

centro se especializou seletivamente, assumindo os serviços mais qualificados e de ponta em

termos tecnológicos e para a acumulação ampliada. Em Fortaleza, por exemplo, a atividade de

aterro sanitário dos resíduos sólidos foi transferida para a periferia metropolitana (no

município de Caucaia), pois não interessa manter esses serviços “sujos” na metrópole do

“espetáculo”, com seus problemas ambientais e sociais. Apesar disso, a (s) empresa (s)

contratada (s) é prestadora de serviço da metrópole e gera renda e emprego que serão

capturados pelo centro.

Pode-se dizer que a centralidade da metrópole é equivalente à totalidade da região

metropolitana, na medida em que reúne as relações sociais que interessam à acumulação

ampliada na metrópole ou quando convêm expulsá-las. Essa qualidade da centralidade

permite a metrópole se estender até a periferia sem perder a relação de comando,

desenvolvendo o que lhe convém no seu território e nos dos demais municípios periféricos. A

atividade ou o trabalho, mesmo produzido na periferia, continua garantindo a reprodução

ampliada da metrópole. Isto é, algumas atividades localizadas na periferia possibilitam o

movimento capitalista que se faz, histórica e geograficamente, em direção ao centro regional,

nacional e mundial. Essa é a percepção que se tem da realidade examinada em Fortaleza,

tendo por referência a abstração do processo de urbanização feita por Lefebvre (1972) em:

O central e o total se identificam. O centro totaliza efetivamente aquilo que une e
influi. Não tem uma realidade senão em ativo, ao rechaçar ou atrair, ao incluir em
sua área, ou bem ao expulsar um conteúdo, o que dá assim uma forma. Em si
mesmo o centro não é nada; e contudo, faz tudo, posto que faz com que haja tudo.
A centralidade não pode ser senão momentânea, relativa e provisional. Se projeta
até a outra coisa: os conteúdos as periferias. Até outra parte: em outro centro. Não é
uma coisa porém um lugar (topos). Fixada, estancada em um lugar, a centralidade
chega a uma saturação e se decompõe. Não há existência mental ou social, prática
ou ação sem um centro; entretanto, a centralidade explode para dar lugar a
descentração [...] (LEFEBVRE, 1972, p. 83).

Mas essa colocação não é muito distante da opinião de Carlos (2001, p.15), a

respeito da reprodução da cidade enquanto uma “condição geral do processo de valorização

gerado no capitalismo”. Isto porque, o crescimento capitalista tem por base a aglomeração

espacial e a especialização. A aglomeração permite maior velocidade de circulação capitalista
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e logo atende às necessidades de reprodução ampliada do capital. A especialização, por sua

vez, emerge na competição de mercado, determinada pelas alterações na divisão social do

trabalho, com suas condições espaciais específicas de realização.

Portanto, o processo de urbanização da atualidade, além de situar a metrópole

regional com relações nacionais, se faz igualmente com destaque pelas relações mundiais.

Contudo, a ordem distante antecipa-se à ordem próxima, nos termos de Lefebvre97 (1991) e

tal como observara Santos (2003a, p.149), a dominação mundial fica no topo da hierarquia

das cidades nacionais, pois:

a apropriação do excedente em favor das metrópoles (nacionais e estrangeiras)
pelos satélites de diferentes ordens na hierarquia das cidades de um país [...] pode
dar lugar a ambigüidades se não se explicita que a exploração fundamental se situa
no nível das metrópoles mundiais.

Robira (2005, p.16) é uma das defensoras das idéias de Luxemburg a respeito da

atualidade do imperialismo capitalista. A pesquisadora observa que há um processo de

colonização associado à metropolização enquanto fenômeno mundial. Isto porque a cidade

que se tornou metrópole utiliza sua centralidade para dominar as demais. Contudo, ela ressalta

que a centralidade é relativa a um valor dado no território nacional, porque a acumulação

metropolitana inicia-se a partir dos valores de troca do centro que adquire um valor tão alto ao

ponto de desconsiderar seus valores de uso, fazendo emergir uma diferenciação territorial.

Constata-se, portanto, que Robira contraria as demais análises sem discordar na essência, pois

na sua percepção, a valorização passa antes por um processo de formação nacional, embora

que, ao final, possa ser considerada em níveis mundiais, dado que remete para todas as escalas

de relações:

O mundo está progressivamente se metropolizando, que as cidades estão colonizando o
espaço, ou que o espaço está progressivamente ‘capitalizado’. Mas nem todos os
contextos urbanos adquirem o qualificativo de metropolitanos. Este atributo depende do
valor da centralidade relativa de uma cidade com respeito a outras, e esta valoração tem
muito mais haver com a percepção ou vivência da organização territorial de um país em
concreto do que com o fenômeno global de colonização ou de capitalização urbana do
território [...]. Os espaços centrais da metrópole atuam como focos de subordinação
territorial, como os espaços a partir dos quais se inicia o processo de acumulação
metropolitana, porque sua alta acessibilidade, sua concentração de atividades altamente
produtivas, de gestão ou de decisão lhe dão um alto valor de troca que anula

97 Para Lefebvre (1991, p.46) “Ordem próxima (relações dos indivíduos em grupos mais ou menos amplos, mais
ou menos organizados e estruturados, relações desses grupos entre eles) e a ordem distante, a ordem da
sociedade, regida por grandes e poderosas instituições (Igreja, estado), por um código jurídico formalizado ou
não, por uma ‘cultura’ e por conjuntos significantes. A ordem distante se institui neste nível ‘superior’, isto é,
neste nível dotado de poderes. Ela se impõe. Abstrata, formal, supra-sensível e transcendente na aparência, não é
concebida fora das ideologias (religiosas, políticas). Comporta princípios morais e jurídicos. Esta ordem distante
se projeta na realidade prático-sensível. Torna-se visível ao se inscrever nela. Na ordem próxima, e através dessa
ordem, ela persuade, o que completa seu poder co-autor. Ela se torna evidente através e na imediatez”.
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absolutamente seu valor de uso. A partir desse valor de troca gera-se a diferenciação
territorial, em qualquer escala, tanto se se considera do ponto de vista morfofuncional
como do processo socioeconômico (ROBIRA, 2005, p.16).

Lefebvre também é adepto desta concepção e proclama o neo-imperialismo ou o

neo-colonialismo também internamente às nações e no espaço metropolitano:

O próprio espaço social é produzido ao mesmo tempo que é supervisionado e
controlado, quanto à extensão das grandes cidades e à organização do território.
Portanto, se a burguesia de tal país industrial perdeu os mercados externos, ela
transporta para o interior desse país o colonialismo. As periferias, em relação aos
centros (de produção econômica e de decisão política), dão lugar a fenômenos de
neocolonialismo, de neo-imperialismo. As camadas sociais justapostas no espaço
urbano contam com poucos camponeses, mas com muitas populações ao mesmo
tempo dispersas e dominadas pelos centros. A cidade moderna (metrópole,
megalópole) é, ao mesmo tempo, a sede, o instrumento, o centro de ação do
neocolonialismo e do neo-imperialismo (LEFEBVRE, 1999b, p 154).

A expansão imperialista clássica do capital sobre o espaço foi vista quando,

através da propriedade privada da terra, o capital expulsou os trabalhadores de atividades

tradicionais de sobrevivência, colocando-os à disposição das relações capitalistas, mantendo a

terra como um monopólio de classe e transformando-a em bem escasso. Esse mecanismo de

apropriação da terra persiste na reprodução ampliada de capital, como acumulação por

espoliação (uma espécie de acumulação primitiva, tal como afirmara Harvey). Assim como, o

mercado imobiliário atrai os excedentes capitalistas para aquisição e venda da terra

transformada em mercadoria (meio de produção, de circulação e de reprodução do trabalho),

constituindo-se outra opção de fuga das crises persistentes da baixa tendencial do lucro.

Há uma relação entre preço e renda da terra, de tal modo que, o espaço vai sendo

valorizado diferenciadamente de acordo com as possibilidades de uso e o poder aquisitivo das

classes sociais. Botelho (2006, p.231) faz uma síntese muito clara a este respeito:

Com a propriedade fundiária constituindo-se um monopólio de poucos, a terra
passa a ter um preço, ou seja, cobra-se para se ter acesso ao direito de uso da terra
(tanto para fins agrícolas como no meio urbano). Esse preço, constituído pela renda
fundiária capitalizada, é um importante elemento para a hierarquização das funções
econômicas e para a localização das distintas classes sociais no interior da cidade.

Rigol (2005, p.107), revendo as idéias de Neil Smith98, aprofunda pouco mais a

relação entre preço, valor e renda da terra. A chave está na relação entre valor da terra e do

imóvel, sendo que cada conceito pode ser visto por meio de duas categorias: o valor da

residência e o seu preço de venda; a renda capitalizada e a renda potencial da terra.

Como na teoria clássica, Rigol observa que o valor de uma mercadoria é expresso

pela quantidade de trabalho (em média) para produzi-la, mas seu preço de venda também está

98 SMITH, N. The New Urban Frontier – Gentrification and the revanchist city. New York: Routledge, 1996.
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relacionado à renda da terra. Entretanto, para o caso da residência, no preço de venda, as

condições de uso do imóvel e de sua localização na área maior são avaliadas. Observa-se que

a renda da terra varia conforme a mudança de usos da área onde está situado o imóvel, assim

como haveria uma diferença de valor entre a edificação nova e a usada. No valor e no preço

do imóvel usado calcula-se sua desvalorização (gerada pelo uso) e a revalorização (obtida

pelos investimentos de reforma e manutenção).

Pode-se acrescentar a essa discussão que, no preço do terreno urbano é computado

tanto o valor ali incorporado (em termos do capital fixo investido no beneficiamento e na

infra-estrutura), como a parte da renda potencial indicada pelo uso provável e regulado por

legislações urbanas de controle dos usos e pela valorização futura da área.

A abordagem atual da renda da terra, portanto, utiliza categorias distintas da

concepção clássica porque observa a questão por um ângulo particular, embora não inviabilize

sua aplicação. A versão marxista da renda da terra mostra duas possibilidades de realização:

uma de acordo com a propriedade da terra (renda absoluta e renda de monopólio); outra

considerando a produtividade da terra (que permite renda diferencial ou lucro suplementar)

(MORAES; COSTA, 1999, p.117-118). Na versão contemporânea, discute-se a possibilidade

de a renda da terra ser capitalizada, pois seria obtida conforme as finalidades que se espera da

terra no momento de sua venda (ou no ato do aluguel), considerando o capital imobilizado99

em relação à melhor adequação de usos (ou seja, sua produtividade) e de localização. Isto é, a

valorização nessa concepção atual tanto segue uma tendência geográfica quanto temporal de

valor de troca associado aos valores de uso do imóvel e de sua vizinhança.

A valorização urbana está, portanto, intrinsecamente relacionada com a

acumulação capitalista, tanto quanto o valor de troca dos imóveis está associado ao valor de

uso. Embora que, contraditoriamente, alguns territórios sejam mantidos em reserva, visando

uma valorização futura no mercado imobiliário (através da especulação), como se não

tivessem valor de uso, enquanto milhares ou milhões de pessoas são forçados (levados por

falta de opção) a residir em áreas legalmente instituídas sem finalidade de uso (áreas de

preservação ambiental permanente).

A expansão metropolitana segue essa lógica capitalista contraditória, sendo em

geral, ressaltada por seu aspecto econômico de mercado (valor de troca) em detrimento de seu

99 Na perspectiva de Corrêa (1995), a incorporação de terras pelo capital passa por uma transformação formal e
funcional, iniciando pelo loteamento e depois pela construção, além de ser agregada infra-estrutura (por
exemplo, eletrificação, comunicação e rodovias) à área como um todo.
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componente social (valor de uso). Porque na sociedade capitalista tudo é transformado em

mercadoria e tem valor de troca, enfatiza-se essa racionalidade econômica. Ignora-se,

contudo, que pelo mecanismo interno, somente há valor de troca se antes houver o interesse

ou uma necessidade de uso, e mesmo quando o objetivo é especulativo, ainda assim, haverá

uma finalidade de uso posterior.

Pode ser que uma família venha habitar uma segunda residência somente uma vez

ao ano, assim como os turistas que adquirem imóveis para veraneio também podem utilizá-los

apenas esporadicamente. Entretanto, houve uma aquisição porque havia um valor de uso

subjacente. E, assim, ocorre com os demais imóveis, mesmo com os terrenos que são

adquiridos com finalidade de ocupação e construção posterior, embora nunca venham a ser

efetivamente ocupados.

Portanto, é parcialmente correta a afirmação de Cariola e Lacabana (2003) sobre a

América Latina, em particular sobre Caracas, quanto à expansão metropolitana estar

diretamente atrelada à acumulação imobiliária, mas também relacionada à construção de

habitações populares. O que se poderia acrescentar é o fato de que uma dinâmica não estaria

dissociada da outra, pois faz parte do movimento geral de acumulação capitalista ampliada100.

Alguns autores destacam, na questão econômica do espaço, a sua condição de

produção e circulação das demais mercadorias, para além do mercado habitacional

propriamente dito. Enquanto capital fixo, o espaço faz parte do processo de valorização

capitalista:

[...] sob a hegemonia das relações capitalistas, o espaço (e tudo o que ele contém)
aparece para a produção como parte do valor, expresso sob a forma de capital
constante. [...] entra ai todo o trabalho morto incorporado ao solo ao longo da
história: as cidades, as estradas e a infra-estrutura em geral. O espaço, portanto, sob
o capitalismo, é capital como condição e como meio de produção (MORAES e
COSTA, 1999, p.159).

Veja-se, por exemplo, que a controvérsia do Projeto Costa Oeste em Fortaleza101,

de retirar famílias ali assentadas por gerações, para promover a requalificação102 da área em

100 A relação entre valorização do espaço e acumulação capitalista foi debatida e está acessível em vários autores.
Moraes e Correa (1999) são exemplos, como serão verificados posteriormente, mas, em particular, ressalta-se
Gottdiener (1993), pela vinculação que faz entre os preços de mercado e o uso dos espaços: “Em suma, a
conexão entre o valor de uso da localização, que é um produto social, e o preço pelo uso do espaço, que é
expropriado pelos particulares, é percebida quando entendemos o mercado imobiliário como um elo mediador no
processo de acumulação de capital” (GOTTDIENER, 1993, p.180).
101 O projeto público de “Recuperação e Complementação do Sistema Viário da Costa Oeste” compreende parte
dos bairros de Pirambu, Cristo Redentor e Barra do Ceará, afetando uma população de cerca de 300 mil pessoas,
não diretamente, mas indiretamente através das relações de vizinhança, cujo objetivo é “fazer uma fusão do
turismo de massa já existente no lado leste da cidade, na Beira-mar, com o lado oeste, criando mais uma beira-
mar mediante o despejo da comunidade de pescadores [...]”. Isto implica no reassentamento de 2400 famílias, pela
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beneficio da expansão capitalista imobiliária e turística, tem por fundamento os preços

praticados ali, que, sendo relativamente baixos, permitem uma espécie de acumulação

primitiva. A Costa Leste de Fortaleza possui áreas para expansão capitalista, entretanto, elas

se situam cada vez mais distante das centralidades turísticas e são desprovidas de infra-

estrutura, tendo uma agravante ainda maior, que sua valorização imobiliária tornou-se

impeditiva de se obter o lucro no nível esperado. Assim, a requalificação da Costa Oeste é

uma urgência da acumulação capitalista, considerando que “60% desses investimentos

[turísticos] são gastos somente com a aquisição dos terrenos. Daí a tendência de ocupação do

litoral oeste” (SAULE JUNIOR, CARDOSO, 2005, p.66).

Fuck Júnior (2003, p. 2), por sua vez, examina a expansão urbana de Fortaleza,

sobretudo por força do mercado imobiliário, vendo-o como uma resposta à demanda

habitacional e produtiva das classes dominantes onde, “os grupos sociais ‘excluídos’ passam a

ser dependentes desta dinâmica”. Através de sua argumentação conclui-se que a valorização é

dada pela concentração espacial dos objetos, cujos usos justificam sua localização e

movimentam a economia para além dos limites da cidade, tendo conseqüências nos demais

processos produtivos, sociais e espaciais, inclusive sobre a legislação e a política urbana.

O capital fixo é um dos determinantes da valorização do solo urbano, que se

diferencia de acordo com a infra-estrutura e os serviços urbanos existentes (rede de água, luz,

esgoto, transportes coletivos, escolas, hospitais, comércio, lazer) e pode ser modificada pelas

leis de zoneamento do solo. São fatores que interagem e geram uma concentração capitalista,

“seja através de sua implantação em bairros já bem dotados, seja através de legislação que

favorece a especulação imobiliária (BARREIRA, 1992a, p.101)”. Produz uma espécie de

renda diferencial embutida ao preço dos imóveis e terrenos, pela “produtividade”, que no caso

esta relacionada às técnicas e ao volume de capital imobilizado.

construção de via costeira de 5,36 Km e do pólo de lazer da Barra ao Kartodromo, utilizando R$ 38 milhões do
Programa Pró-Moradia da Caixa Econômica Federal (SAULE JUNIOR, CARDOSO, 2005, p.65).
102 Há muitos processos de urbanismo, que merecem ser diferenciados para evitar dúvidas e confusão, tais como:
“A requalificação urbana engloba processos de alteração em uma área urbana com o fim de conferir-lhe nova
função (ou novas funções), diferente(s) daquela(s) pré-existente(s)”. Portanto difere de revitalização, que
segundo Duarte “é relativamente pouco empregado no universo dos especialistas ligados aos assuntos urbanos,
uma vez que sua etimologia sugere uma visão preconceituosa e errônea da área de intervenção. Não é o caso de
voltar a dar vida a uma área que não estava morta, ainda que seja compreensível que não seja essa a perspectiva
de muitos que empregam essa palavra ao se referirem a processos de recuperação de áreas urbanas degradadas”.
Outra forma de operação urbana consiste na renovação, que trata da “substituição das formas urbanas existentes
por outras modernas. Ela pode ser pontual, geralmente fruto da iniciativa privada, ou difusa, comumente pela
ação planificada do Estado, quando abrange uma área ampla e totalmente alterada, inclusive no tocante à sua
malha urbana”. Quanto a reabilitação, ela é utilizada especificamente para recuperar e salvaguardar o que existe,
restaurando edifícios e revitalizando o tecido econômico e social, para “tornar a área atrativa e dinâmica, com
boas condições de habitabilidade” (grifos nossos) (DUARTE, 2005, p.2-3).



313

Mas é pelo princípio da propriedade privada que se garante o mecanismo de

expansão capitalista no e do espaço. Se não houvesse o direito de ocupar quando bem

aprouvesse ao proprietário, então não haveria tantos vazios urbanos nem tantas propriedades

rurais improdutivas, enquanto milhões de trabalhadores urbanos e rurais não têm onde morar,

produzir e sobreviver dignamente. Não fosse o direito da propriedade privada garantindo a

especulação e a valorização não haveria tantas desigualdades sócio-territoriais. Botelho (2006,

p.231) é um dos que defende que a concentração fundiária faz parte desse mecanismo de

valorização e, portanto, de desigualdade na apropriação dos territórios metropolitanos:

Com a propriedade fundiária constituindo-se um monopólio de poucos, a terra
passa a ter um preço, ou seja, cobra-se para se ter acesso ao direito de uso da terra
(tanto para fins agrícolas como no meio urbano). Esse preço, constituído pela renda
fundiária capitalizada, é um importante elemento para a hierarquização das funções
econômicas e para a localização das distintas classes sociais no interior da cidade.

A propriedade fundiária está na base do processo de enriquecimento da classe

capitalista e da dominação política para manter o sistema de exploração do trabalho, tal é a

intrínseca relação entre propriedade da terra e da riqueza em geral, com suas conseqüências

sobre a sociedade em geral, conforme Lefebvre:

A propriedade da terra se mantém no quadro da propriedade privada em geral.
Ainda que essa propriedade imobiliária tenha dado lugar à propriedade mobiliária, a
do dinheiro e do capital, ela persiste. E mesmo ela se consolida, desde o tempo de
Marx, a burguesia enriquece comprando terras, constituindo para si propriedades
fundiárias (e consequentemente, reconstituindo, sobre a base de um novo
monopólio, a propriedade fundiária e a renda da terra) a propriedade da terra, no
fundo intacta, reconstituída pelo capitalismo, pesa sobre o conjunto da sociedade
(LEFEBVRE, 1999b, p 160-161).

Em particular, é necessário considerar que a concentração privada do espaço gera

raridades e escassez (monopólios urbanos e rurais) que, de certo modo, e nesse período de

reestruturação econômica, implica em maior concorrência dos usos possíveis do espaço.

Portanto, relações sociais são transformadas em relações de poder para garantir não apenas

novos investimentos e uso, mas um nível maior de concentração fundiária.  A escassez figura

como uma espécie de monopólio que eleva a renda da terra e, portanto, majora seu valor e

preço.

Um pouco na via contrária dessa concentração fundiária e imobiliária, verifica-se

uma disposição de expansão metropolitana pela urbanização sobre os espaços rurais e

periféricos, mediante a fragmentação e posterior reunião em espaço isolado de apropriação

exclusiva (quase um enclave). Tal processo emerge submetendo as grandes propriedades

rurais à depreciação para rebaixar a renda paga e obter lucro quando dividida em lotes

urbanos e na formação de espaços exclusivos, portadores de melhor infra-estrutura urbana,
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tais como de comunicação e circulação. Tudo para obter maior parcela de lucro,

proporcionando o consumo de imóveis de luxo. É uma espécie de acumulação por espoliação,

considerando os termos desiguais da troca.

Essa prática privada, em geral, não está dissociada da intervenção pública, mas na

periferia nem sempre conta com o apoio das políticas e investimentos públicos, pois a

perspectiva de retirar maior receita municipal por acréscimos de taxas e impostos não é tão

imediata. São exemplos de apropriação exclusiva pelo comércio: os shoppings; e de

apropriação exclusiva residencial: os condomínios fechados de luxo. Apesar de nem todo

condomínio fechado ser provido de infra-estrutura adequada e poucos shoppings atingirem o

padrão metropolitano de luxo.

Enquanto os novos loteamentos periféricos e os condomínios fechados se

destinam às populações de classe média e alta que se deslocam das metrópoles regionais,

nacionais e até mundiais para essa periferia, as populações interioranas, que estavam

residindo e trabalhando ali, procuram outras instâncias, talvez até sejam levadas a fazer o

movimento inverso, de passarem a habitar na metrópole.  E, assim, emerge outra contradição,

qual seja: as famílias de menor poder aquisitivo, teoricamente com menor poder de

mobilidade, são forçosamente levadas a circular, a viver em constante peregrinação na

metrópole e na sua região, em busca de moradia e emprego, visando o atendimento das

demais necessidades sócio-espaciais, que continuam insatisfeitas e forçam novos

deslocamentos.

Esse é um problema comum na metrópole que se transfere para sua periferia, tal

como já havia identificado outros pesquisadores sobre a cidade de Fortaleza. Contata-se que a

valorização/especulação torna-se um complicador a mais: “além da influência migratória, a

rápida valorização do solo urbano, objeto de intensa especulação imobiliária, agrava a

situação habitacional” (BARREIRA, 1992a, p. 101).

Conforme análise anterior da RMF, constatou-se que a população trabalhadora se

desloca para e na região metropolitana por motivos variados, mas tem na residência e no

trabalho a sua principal fundamentação. Nos termos aqui estudados, essa mobilidade é

essencialmente caracterizada como mobilidade do trabalho, na medida em que é feita

objetivando a valorização capitalista, seja ela para qual vertente ou facção capitalista se

destine, visando a acumulação imobiliária, industrial ou terciária, ou atendendo a mais de uma

vertente.



315

Defende-se como um comportamento racional de consumidor, na contracorrente

dos que acham uma atitude inconseqüente, os trabalhadores consumirem áreas protegidas,

enquanto mercadorias que se enquadram nos orçamentos familiares, portanto, completamente

dentro da lógica de mercado capitalista.

Parece haver consenso de que os trabalhadores desempregados, subempregados

ou altamente explorados têm pouca opção no mercado e tendem a consumir os espaços de

menor preço localizados na periferia metropolitana. Esses espaços, apesar de fazer parte do

mercado imobiliário, são oferecidos pela produção não-capitalista. Contudo, são justamente

esses consumidores que pagam relativamente mais caro pela habitação e pelos serviços

urbanos, tal como já afirmava Kowarick (1993), tornando-se não uma exceção, mas uma regra

altamente funcional à acumulação capitalista.

Argumenta-se que há uma socialização dos custos dos investimentos públicos

realizados, enquanto os benefícios são apropriados privadamente, ou seja, os recursos

governamentais que deveriam ser para todos os habitantes são colocados à disposição de uma

minoria. Kowarick (op.cit., p.62) percebe uma espoliação urbana, na medida em que expressa

o conjunto das “extorsões que se operam através da inexistência ou precariedade de serviços

de consumo coletivo”. Esses serviços são contabilizados como sendo supridos pelo Estado, de

tal modo a baratear o piso salarial mínimo, mas sem corresponder a realidade nem contribuir

com o bem-estar desses trabalhadores. Tal situação de exploração serve para manter o nível

geral da acumulação e, inclusive, como meio de controle da luta de classe, em favor da

dominação capitalista. Assim, a população torna-se superpopulação em termos relativos ao

mercado de trabalho e ao de terras.

A superpopulação relativa, sendo considerada no mercado de trabalho, não deixa

de ser uma condição do trabalhador confinado ao exército de reserva capitalista,

conseqüentemente, criando uma necessidade de luta por um lugar na metrópole ou na sua

região (por uma fatia do mercado ao nível popular), explicitando parcialmente o fenômeno de

empobrecimento da periferia, tão característico das metrópoles latinas, até meados dos anos

90 do século passado103. Outras forças entraram em jogo nessa circulação capitalista,

modificando a relação centro-periferia e fazendo emergir centralidades e periferias,

merecendo discussões a parte.

103 Essa tendência é nacional e foi observada também em São Paulo por Taschner e Bógus (2001, p.8) que
observando o crescimento populacional do município constatou que continuava periférico, apesar da mudança de
padrão: se antes o crescimento se dava pela tríade lote irregular- casa própria- autoconstrução, nos anos 90 havia
fortes indicações de favelização na periferia.
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6.3.1. A Metropolização Regional

Considerando a RMF como um exemplo típico de metropolização regional,

constatam-se transformações históricas e geográficas importantes para compreensão do

fenômeno na atualidade. Primeiro, é preciso reconhecer que o modelo regional com domínio

do capital mercantil104 permanece como algumas modificações. Por exemplo, o assentamento

periférico dos trabalhadores não se dá mais em massa, e na atualidade associa-se tanto a

expansão urbano-industrial105 quanto à questão imobiliária e de urbanização turística. Isto é,

Fortaleza permanece uma metrópole essencialmente terciária, sendo importante por suas

relações mercantis e de prestação de serviços, apesar de a industrialização e o turismo

contribuírem para a reestruturação capitalista expandida a partir dos centros nacionais e

mundiais dominantes.

Essa relação interna à RMF foi, de certo modo, captada por Bernal, ao reconhecer

a função terciária de comando da metrópole e a ocupação territorial urbana via

industrialização, conforme dois de seus argumentos:

A dinâmica econômica da cidade estaria voltada para a terciarização, sendo que a
área industrial vai cada vez mais se descentralizando em direção aos outros
municípios da região metropolitana, principalmente Maracanaú, Caucaia e Eusébio,
cidades que crescem industrialmente, mas continuam dependentes do
abastecimento e suprimento de serviços em geral e especializados através de
Fortaleza (BERNAL, 2004, p.128).

A dinâmica de expansão da atividade industrial segue uma trajetória de afastamento
do seu principal núcleo urbano, que foi Fortaleza. Esta expansão foi e, continua
sendo, o fator mais forte e responsável pelo processo de ocupação do espaço
territorial urbano da Região Metropolitana, sendo responsável, inclusive, pela sua
maior abrangência institucional, ao incorporar recentemente os municípios de
Horizonte, Pacajus e São Gonçalo do Amarante (BERNAL, 2004, p.118).

Entretanto, a ocupação territorial urbana ainda não está consolidada o bastante

para que sua área institucional fosse ampliada, conforme observado por Bernal. Na verdade,

104 Essa característica de metropolização regional foi verificada em diversas pesquisas, dentre elas destaque-se a
de Barreira (1992a, p.43) pela objetividade da crítica: “a expansão e acumulação capitalista na RMF se dá menos
pela industrialização e mais pelo capital comercial e bancário, com base produtiva frágil e sem dinâmica”.
105 Os investimentos industriais programados (e em funcionamento) pelo Governo do Estado, desde 1995,
concentraram-se em Fortaleza, mas também se dirigiram para os municípios metropolitanos periféricos de São
Gonçalo do Amarante, Maracanaú, Caucaia, Aquiraz, Eusébio e Horizonte, apesar da política visar a
redistribuição no interior do estado. Portanto, “observa-se maior concentração na região metropolitana de
Fortaleza, espaço eleito pela maioria das indústrias, em consonância com a lógica capitalista de concentração
espacial. Estas escolhas ocorrem a despeito da ‘estratégia de interiorização das indústrias’ preconizada pelo
governo estadual. As limitações em termos de infra-estrutura nas áreas mais distantes de Fortaleza são
ponderadas no momento de escolha da localização. Essa distribuição espacial da indústria constitui fator
significativo da metropolização e reforça a preponderância da cidade de Fortaleza, que se projeta nacionalmente”
(AMORA, 2005b, p.-378-379).
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houve uma antecipação dos acontecimentos, pelo Governo do Estado, que inseriu outros

quatro municípios na RMF, na expectativa positiva do projeto de industrialização previsto

para esses municípios.

Ainda a respeito do comando da expansão metropolitana ter por base a

acumulação terciária ou industrial é preciso que se verifique uma terceira opinião, a de

Lemenhe106 (1995, p.148-149), ao argumentar que, anterior ao fenômeno da metropolização

de Fortaleza, havia predomínio no território cearense de conluio entre capital industrial e

mercantil, bem como se dava estreita aliança do interior com a Capital. Seria a fusão das

atividades de beneficiamento e exportação do algodão, que reuniria inclusive capitais

nacionais e locais ao capital estrangeiro.  Então, o modelo local desde o início da metrópole já

possuía essa configuração mista do capital secundário associado ao terciário, assim como,

enquanto cidade mercantil, já era dominada por relações mundiais, ou seja, esses dois

aspectos não seriam méritos ou expressão da atualidade.

O mercado imobiliário garante a oferta de usos dessa demanda industrial e

mercantil, bem como dos assentamentos residenciais. Para Smith107 (2001) o mercado

imobiliário, se anteciparia a demanda, e para Barreira108 (1992a), o capital imobiliário estaria

associado ao comercial, sendo importante não apenas por dar condições de satisfazer a

demanda, mas por gerar vazios urbanos com finalidade especulativa, que também provoca

expansão para a periferia. Lefebvre, ao contrário, entende o setor imobiliário como

subordinado ao capitalismo:

106 “A concentração do capital assume também a dimensão espacial. Reproduzindo a situação típica das capitais
litorâneas do país, Fortaleza, como porto quase exclusivo para comercialização agrícola e sede administrativa, ao
canalizar para seu espaço econômico mercadorias e tributos de todo estado será, a rigor, o único núcleo urbano
onde as relações mercantis tinham alguma vitalidade (Lemenhe, 199I). Disto resulta que, como atividade mais
importante para as áreas interioranas restam as usinas de beneficiamento de algodão. Considerando o número de
unidades no estado – l21 em 1950 – (Governo do Estado do Ceará, Relatório, 1950: 40) poder-se-ia argumentar
que o beneficiamento do algodão era alternativa de acumulação não insignificante, apresentada aos proprietários
e comerciantes interioranos. Contudo, analisando-se a distribuição das unidades em 69 municípios nos quais
registram-se beneficiadoras, constata-se que na maioria deles há apenas uma usina, e naqueles onde esta cifra é
superada as usinas são de propriedade de comerciantes-industriais que monopolizam as maiores empresas
exportadoras a partir da capital ou são multinacionais, como Anderson Clayton e The Ceará Cotton Company
(LEMENHE, 1995, p. 148/149)”.
107 “A extrapolação urbana da capital para além dos seus limites oficiais se apresenta como resultado das ações
do mercado imobiliário, que vem realizando loteamentos nos municípios periféricos limítrofes, dirigidos a
populações de menor poder aquisitivo que não conseguem competir com os preços dos produtos imobiliários na
capital. Fato semelhante vem ocorrendo com as faixas litorâneas dos municípios de Caucaia e Aquiraz, com
loteamentos dirigidos à demanda por segunda moradia de lazer (SMITH, 2001)”.
108 “A expansão da cidade não ocorre pela complexidade da economia capaz de absorver a mão-de-obra do
campo. A dominância do capital comercial e imobiliário dá uma dinâmica de crescimento com bastante ênfase
na especulação [...]. O crescimento do capital imobiliário, por outro lado, criou os chamados vazios urbanos à
espera de valorização, alocando periferias para locais cada vez mais distantes (BARREIRA, 1992, p.44)”.
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A terra e mais ainda o espaço inteiro se vendem por parcelas. A permutabilidade
tem uma importância crescente na transformação das cidades; mesmo a arquitetura
depende dela: a forma dos edifícios provém dos loteamentos e da compra da terra
fragmentada em retângulos de pequenas dimensões. O setor imobiliário se torna
tardiamente, mas de maneira cada vez mais nítida, um setor subordinado ao grande
capitalismo, ocupado por suas empresas (industriais, comerciais, bancárias), com
uma rentabilidade cuidadosamente organizada sob a cobertura da organização do
território. O processo que subordina as forças produtivas ao capitalismo se reproduz
aqui, visando a subordinação do espaço que entra no mercado para o investimento
dos capitais, isto é, simultaneamente o lucro e a reprodução das relações de
produção capitalistas. Os lucros são imensos e a lei (tendencial) de queda da taxa de
lucro médio é muito eficazmente bloqueada. De um lado, as rendas fundiárias (a
renda I, dada pelas melhores terras- as mais próximas dos mercados urbanos- e a
renda II, renda técnica obtida pelos investimentos de capitais na produção agrícola)
não cessam de aumentar, em benefício dos capitalistas, em função do crescimento
das cidades. Além disso, no próprio interior da expansão urbana reaparecem rendas
que correspondem a rendas fundiárias sobre a terra agrícola: uma renda de situação,
uma renda de equipamento, difíceis de calcular (LEFEBVRE, 1999b, p 163-164).

De qualquer modo, quando o capitalista se apossa do solo e da propriedade

imobiliária, aumentando a concentração capitalista, o poder da classe é “tão grande, que eles

podem até impedir os operários em luta ‘de escolher domicílio sobre a terra’(LEFEBVRE,

1999b, p 162)”. Portanto, as áreas periféricas permanecem recebendo trabalhadores, apesar

dos problemas de mobilidade, em termos de custos dos transportes e de tempo gasto.

Contudo, crescem as invasões pontuais de terrenos de terceiros ou de propriedade pública, tais

como as áreas ambientalmente protegidas, disseminando-se em quase todos os bairros da

cidade e extrapolando para os municípios periféricos. Não que os trabalhadores tenham uma

decisão livre, na realidade eles são forçados, são conduzidos a essa situação.

“A cidade se estende desmesuradamente; ela explode. Se há urbanização da

sociedade e, consequentemente, absorção do campo pela cidade, há simultaneamente

ruralização da cidade” (LEFEBVRE, 1999b, p 178). As periferias próximas ou longínquas

estão subordinadas à propriedade da terra, permitindo a extração da renda fundiária, a

especulação e a raridade espontânea ou provocada, dentre outros mecanismos de valorização

urbana e capitalista.

A ocupação desses terrenos e a urbanização dessas áreas, inicialmente justificadas

por seus valores de uso, levariam a formação de uma renda potencial para o mercado

imobiliário criar um valor de troca, a partir da especulação de um uso posterior pelas classes

de renda média baixa, a princípio e de renda média alta, muito depois. Portanto, essa iniciativa

não atenderia a outra lógica, mas se enquadraria no mercado capitalista dominante, sendo

diferente por ser executada pelos elos fracos do mercado imobiliário, que são os trabalhadores

pobres.
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No padrão atual, muda inclusive os espaços estratégicos da população migrante.

Se antes era a favela o local preferencial dos migrantes, hoje nota-se que há uma dispersão por

todo o território109. Embora nas favelas encontre-se um alto índice de migrantes recentes e

antigos, tal como se constatou na RMF (segundo os dados do IBGE por municípios), pois nas

áreas de invasão e de risco pesquisadas, a maioria é habitante metropolitano, com mais de 10

anos de residência, que se deslocou de outras áreas, bairros e municípios, apesar de ser

descendentes ou migrantes antigos.

A periferia, aos poucos, deixa de ser exclusivamente território de pobres, para se

tornar um espaço concorrido por outras classes. Afinal, cresce em todo o Brasil um

movimento de expansão para as áreas metropolitanas periféricas, agora abrigando as

populações de renda média e alta em territórios exclusivamente residenciais ou em

verdadeiros enclaves habitacionais de luxo110. A região metropolitana de Fortaleza se

enquadra nesta tendência que se observa em sua porção leste e sudeste, adentrando nos

municípios de Aquiraz e de Eusébio, mas que também tem outras direções (a oeste, por

exemplo, em direção ao município de Caucaia e de Maranguape).

Bernal (2004) já havia constatado em Fortaleza uma superpopulação

metropolitana relativa gerada pelas necessidades de moradia e que a periferia estava sendo

habitada por outro segmento populacional (de maior poder aquisitivo), embora não colocando

nesses termos e nem considerando que as favelas surgiam por todos os quadrantes da cidade.

A pesquisadora também já observara a formação de uma porção do mercado imobiliário

popular, apesar de ainda encará-lo como outro, observando-o como uma dualidade e não

como uma totalidade na sociedade capitalista:

O crescimento da população na periferia da cidade, como conseqüência da
imigração das áreas não-metropolitanas e rurais, faz ampliar a demanda por
habitação popular, ocorrendo, no vácuo desta multiplicação de favelas e de
moradias precárias, em lotes clandestinos. Assim, convivem lado a lado, em dois
submercados imobiliários de Fortaleza, um excedente de oferta de imóveis voltados

109 Taschner e Bógus (2001, p.11) constatam também que “27% dos migrantes favelados estão em São Paulo há
menos de 5 anos. O anel periférico, antes residência nítida da migração interna, já não apresenta essa
característica: a proporção da população migrante recente no anel periférico em 1996 é menor que a de São
Paulo como um todo”.
110 Vários autores brasileiros verificam essa mudança na realidade metropolitana. Dentre eles destacam-se Veras
(2001, p.6): “Se, de um lado, assiste-se a um transbordamento da ocupação da pobreza da periferia da sede
metropolitana para demais municípios da região metropolitana, de outro lado ocorre a auto-segregação das elites,
assumindo a forma de condomínios fechados, alguns de alto luxo como Granja Viana e Alphaville. A
desigualdade socioespacial presente na cidade de São Paulo reproduz-se por toda a região metropolitana”; e
Taschner e Bógus (2001, p.22) “Nas cidades brasileiras, o modelo tradicional -pobreza na periferia- acentuou-se
no século XX. Apenas depois dos anos 70 algo semelhante ao modelo americano surge em algumas cidades, com
a edificação de condomínios ricos em terrenos afastados (tipo Alphaville)”.
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para as classes média e alta e um déficit de habitações para os segmentos populares.
Entretanto, os conflitos de classe que rege a luta pela apropriação do espaço
construído, quem se apropria da cidade são os promotores imobiliários, que tem
poder de induzir os consumidores de imóveis do primeiro submercado
(op.cit.,p.192-193).

Esse segmento popular do mercado imobiliário atinge todos os trabalhadores

pobres até os estratos médios baixos da população que não é atendida por mercado capitalista,

devido ao seu baixo poder aquisitivo, nem pelas políticas públicas, incipientes e direcionadas

apenas para os casos de maior convulsão social. Bernal (2004, p.193) consegue apreender

essa realidade, mas não faz distinção entre trabalhadores migrantes ou não migrantes,

mantendo-se na condição passada, qual seja da periferia ser o lugar de migrantes e de pobres:

Observa-se que há um submercado imobiliário de populações de faixas de renda
média baixa que não dispõe de recursos próprios para aquisição de moradias e não
encontra, junto ao poder público, formas de financiamento subsidiado que venham
a permitir a sua entrada no mercado formal de imóveis. Estas faixas da população
são obrigadas a se lançar no mercado informal dos loteamentos clandestinos e
autoconstrução, ao lado das ocupações ilegais de terrenos nas periferias urbanas,
diante do grande fluxo migratório das regiões interioranas para a RMF.

Os condomínios fechados surgiram com a verticalização da habitação nos bairros

situados a leste (Aldeota, Meireles, Varjota, Praia de Iracema e Cocó), passando por uma

mudança no tamanho padrão dos imóveis (que ficou em média inferior a 100m2). Já os

condomínios horizontais, formados por casas térrea e duplex, seguiram em direção a sudeste

de Fortaleza, nos bairros Edson Queiroz, Cidade dos Funcionários, Parque Manibura. Essa foi

uma estratégia imobiliária alternativa de garantir maior lucro, pois nesses bairros ainda havia

áreas não urbanizadas, portanto espaço não-capitalista, cujo metro quadrado era bem inferior

ao das áreas de maior valorização, aquela dos condomínios verticais.

Contudo, ainda segundo Bernal (2004, p.194), em Fortaleza, “os genuínos

condomínios fechados apenas começam: no Porto das Dunas, o projeto Alpha Ville e em

início, no Eusébio”. Enquanto os condomínios verticais localizados a beira-mar estariam

sendo repassados para os imigrantes estrangeiros pelo poder de atração de sua paisagem e de

baixo valor, considerando o mercado imobiliário europeu e o poder aquisitivo do europeu de

classe média.

A burguesia procura áreas supostamente mais tranqüilas e de menor violência,

apesar de manter-se isolada por muralhas de ferro e cimento, com vigilância eletrônica e cerca

elétrica, atendendo ao apelo publicitário do mercado que amplia as áreas mais valorizadas da

cidade. Em Fortaleza, há uma tendência de expansão que dá contigüidade à Avenida

Washington Soares até o Porto das Dunas, em Aquiraz, se prolongando para o Eusébio pela

Ce-040.
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Ao mesmo tempo, com o avanço da valorização capitalista sobre o espaço

metropolitano, parte dos trabalhadores adota a coerência popular de seguir a tendência

capitalista de ocupar os terrenos tidos como vazios. Afinal, “os índices de terrenos ociosos na

malha urbana brasileira são inaceitáveis e causam distúrbios gravíssimos na instalação e

manutenção da infra-estrutura urbana, além de interferir negativamente no mercado de terras,

elevando artificialmente - e muito - o preço dos terrenos (SILVA, 2001b, p. 8)”. Tal

especulação reforçava o mecanismo de periferização dos trabalhadores pobres, desta feita não

necessariamente para a sua porção física, mas para os espaços ambientalmente periféricos ao

mercado.

Essa inserção na sociedade metropolitana de imigrantes ou de trabalhadores

pobres como um todo não se deu sem luta, conquistas e derrotas. Embora longe de uma

Revolução Urbana, nos termos de Lefebvre (1999), e após uma década de discussões e

negociações, conquistou-se, legalmente, parâmetros de gestão urbana [Estatuto da Cidade]

com princípios e objetivos, diretrizes de ação e instrumentos mais democráticos. Há nesse

instrumento legal, inclusive recursos para controlar os desmandos da especulação imobiliária,

tal como observa Silva (2001a, p. 5):

A sociedade brasileira incorporou a discussão em torno do Estatuto, no bojo da luta
pela Reforma Urbana, reacendendo o desejo coletivo do direito à cidade expresso
em práticas políticas e ações mobilizadoras na busca insistente pelo direito de
morar e aí viver dignamente, fazendo a cidade mais justa e democrática.

Não que a especulação seja um problema em si, ela apenas reforça o mecanismo

de valorização do espaço.  Há quem não perceba essa relação tão intrínseca entre especulação

e valorização, tal qual se observa na crítica de Pereira (2005, p.6), ao colocar a especulação

como um “falso referente, porque obstaculiza a percepção dos mecanismos imobiliários de

valorização, criando, assim, uma opacidade que não permite compreender o fundamento do

processo de produção da cidade, enquanto valor”.

A questão política da terra urbana não está dissociada de seu fundamento

econômico. Não apenas a população invade áreas para colocá-las no circuito mercantil, a

própria política habitacional contraria a legislação ambiental, ampliando e, de certo modo,

legitimando a ilegalidade, que hoje se tornou comum e aceita pela sociedade. Sobre este

assunto merece exame a observação crítica de Damiani (2005):

Nos limites da metrópole, nas suas periferias, em todas as áreas pobres, no Brasil,
se lê até onde pode ir o conserto entre o econômico e o político. Lê-se claramente
sua natureza. Quando há quase impossibilidade de mercantilização da terra e
produção do espaço, segundo a lógica de mercado, por exemplo, em áreas de
preservação ambiental, em áreas inundáveis ou, inversamente de declividade
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acentuada, ou/e em áreas degradadas, demarcadas pela pobreza e violências
urbanas, em áreas apartadas das estruturas do direito, áreas designadas como
ilegais, para a moradia e a produção do urbano, nessas áreas empreende-se toda e
qualquer tentativa para trazê-las para o universo do mercado. Em áreas de produção
ilegal do urbano não só existem ocupações e mercantilização clandestinas do
espaço, mas ‘Cohabs’, isto é, habitações sociais, produzidas pelo Estado. Toda
ordem de legislação ensaia corrigir a ilegalidade, produzindo regularizações. É o
irrisório do sobreproduto social que é empregado nas periferias. Sobre o mercado
de terras informal, as legislações ambientais chegam a incentivá-lo (DAMIANI,
2005, p.43).

Cria-se o problema da ilegalidade para depois tentar solucioná-lo, enquanto a

verdadeira questão de reforma urbana fundiária jamais é encarada na íntegra, seja por sua

dimensão territorial ou pela falta de interesse político e econômico. Veja-se, por exemplo,

quão disseminada está a iniciativa popular de invasão de áreas com vulnerabilidade social e

ambiental, ao ponto de quase não haver mata ciliar no Rio Maranguapinho, por exemplo, mas

por outro lado, algumas áreas invadidas ainda possuem muitas áreas verdes (Figuras 35 e 36).

De imediato, a regularização de terras invadidas por populares não interessa ao

mercado imobiliário, afinal sua inserção mercantil dá-se como se fosse similar à acumulação

primitiva. O processo de valorização tem por exponencial seu mecanismo de incorporação de

áreas rurais transformadas em áreas urbanas, ou seja, de espoliação111 das áreas não-

capitalistas, muitas vezes com caráter especulativo. Mas não se pode deixar de reconhecer que

a valorização-especulação tem seu fundamento na propriedade da terra, mas também no

capital financeiro.

111 Espoliação, aqui, diferente da abordagem de espoliação urbana de Kowarick (1993), mas nos termos de
Luxemburg (1988) e de Harvey (2005).  aquela espoliação capitalista referente ao processo imperialista de
avanço do capitalismo sobre os espaços não-capitalistas, lhes tirando a propriedade e transformando os
produtores em trabalhadores livres, contando com o apoio do estado, para um processo violento e ao mesmo
tempo um processo de extorsão. Harvey chega a definir a acumulação por espoliação como um processo atual da
acumulação primitiva nesse movimento de acumulação ampliada.
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O capital incorporador acrescenta a valorização imobiliária, adquirindo grandes e

médias propriedades por preço menor, que vai obter com a fragmentação e a agregação de

valores até o final da transação. Conforme Bernal (2004, p.183), o preço final é calculado

considerando o “reequipamento do terreno” e a “reestruturação do ambiente”, que se

complementa com “as antecipações de valor” dadas pelo sistema de crédito, de modo a tornar

mais rápida a circulação do capital. Portanto, o incorporador precisa ser convencido de que

“poderá, ao menos, recuperar o custo de oportunidade de sua aplicação financeira”, além do

que “a própria expectativa sobre o mercado imobiliário torna-se fator de valorização”.

As diferenças no valor médio do metro quadrado dos terrenos e dos imóveis,

colocados à venda mediante anúncios populares de um dos jornais de maior circulação no

território cearense, são bastante ilustrativas desse processo de valorização. Veja-se primeiro

que, quanto mais próximo estiver o imóvel da metrópole e dos meios de circulação e

comunicação, maior será seu preço e valor no mercado. Assim é que, o metro quadrado de um

sítio colocado no mercado é mais alto em Eusébio (R$33,38) do que em Horizonte (R$6,70) e

em Aquiraz (R$3,50). Mesmo os terrenos quase sem infra-estrutura obtêm maiores preços

quanto mais próximos à metrópole, conforme dados apresentados na Tabela 48.

Tabela 48. Preço médio do metro quadrado dos terrenos, sítios fazendas, casa de praia,
apartamentos a venda. Municípios periféricos da RMF- 2007.

Municípios e
localidades

Preço médio do m2(em R$1,00)
Terrenos Sítios Fazendas Casas de

praia
Apartamentos

Eusébio 50,49 33,38 - - -
Caucaia - - 6,40 - -

Cumbuco 41,67 - - 100,00 -
Icarai 48,48 - - - 566,40

Horizonte - 6,70 - - -
Aquiraz - 3,50

Porto das Dunas 124,63 - - 760,20 2.377,78
Prainha - - - 54,17 -
Iguape 11,57 - - 17,42 -

Sga
Pecém - - - 196,97 -

Valor médio total 55,37 14,53 6,40 225,75 1.472,09
Fonte: JORNAL O POVO, 13/01/2007

O Porto das Dunas, em Aquiraz, como sede de condomínios fechados e de

estabelecimentos turísticos, obtém um preço e valor bem acima da média das demais

localidades metropolitanas em exame. Neste particular, não é apenas a distância que conta,

mas o tipo de empreendimento, o acesso a Fortaleza e a infra-estrutura disponível, além do

tipo de consumidor a que se destina. Mas a distância entre o valor do terreno com os demais
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imóveis construídos deixa a imaginar o quanto se pode ganhar com essa negociação

imobiliária, tendo em vista que o metro quadrado da casa equivale a seis vezes o valor do

terreno e o do apartamento chega a representar dezenove vezes.

Quando se compara o preço venal dos terrenos, situados nos municípios

periféricos com os localizados nos bairros mais valorizados da metrópole, as diferenças

aumentam (Tabelas 49). Inclusive se tem um indicativo dos rendimentos imobiliários quando

se faz especulação ou uma acumulação por espoliação, nos termos anteriormente comentados.

Por exemplo, se o metro quadrado de um sítio em Aquiraz chega a ser cobrado no mercado

por apenas R$3,50, a mesma unidade no bairro mais valorizado de Fortaleza, onde se localiza

o corredor turístico capitalista, tal como o Meireles, chega a ser oferecida por R$2.195,24, ou

627 vezes mais.

Tabela 49. Preço médio do metro quadrado dos terrenos e lotes a venda. Fortaleza- 2007.

Bairro Preço médio do m2(em R$1,00)
Meireles 2.195,24
Aldeota 1.000,00
Coco 574,27
Praia do Futuro 437,00
Luciano Cavalcante 312,50
Cidade dos Funcionários 272,00
Dunas 240,17
Água Fria 204,69
Aeroporto 164,84
Sapiranga 149,52
Castelão 120,00
Lagoa Redonda 105,49
Messejana 100,93
Mondubim 83,38
Vila Ellery 72,73
Barroso 60,00
Sabiaguaba 35,68
Fonte: JORNAL O POVO, 13/01/2007

É claro que se reconhece que um município ou um bairro todo não seja

homogeneizado em termos de valor. Em Meireles, por exemplo, neste mesmo dia de anúncio

de jornal, havia apartamento sendo vendido à base de R$4.375,00 o metro quadrado, enquanto

o menor preço chegava a R$678,57 (Tabela 50). Ainda assim, mesmo comparando o preço e o

valor do sitio com esse apartamento de menor preço pode se ter uma idéia da valorização

imobiliária entre um imóvel quase bruto e fora do circuito mercantil em relação àquele dentro

do quadrante mais valorizado ou nas suas proximidades.



327

Tabela 50. Maior e menor preço do metro quadrado dos apartamentos e casa duplex a venda
em Fortaleza, segundo os bairros- 2007.

Entretanto, há uma relativa contigüidade em termos da valorização entre os

bairros, como se estivessem estruturados em torno de alguns equipamentos básicos, reunidos

por uma mesma vantagem locacional. Na valorização dos apartamentos é mais clara a

estruturação espacial, afinal a verticalização dos solos de Fortaleza na forma de condomínio

ainda está circunscrita a alguns bairros, sendo mais difundidas as habitações horizontais no

formato de casa. Em 23 bairros, com anúncios populares de venda de apartamento, o maior

preço por metro quadrado foi atribuído a Cidade dos Funcionários (R$ 2.857,14) e o menor

preço a Praia do Futuro (R$432,81). Os nove bairros de maior valorização estão todos

agrupados em áreas que sugerem essa contigüidade: a primeira, na Beira-Mar indo para as

imediações do centro (Costa Leste de Fortaleza), compreendendo o Joaquim Távora, Dionísio

Torres, Aldeota, Praia de Iracema, Meireles e Mucuripe; depois segue pela Avenida

Washington Soares em direção a sudeste de Fortaleza, com os bairros de Coco, Edson

Queiroz e Cidade dos Funcionários (Tabelas 51 e 52).

A valorização da área ligada ao turismo teve, por motivação, os consecutivos

investimentos públicos. Os flats disponíveis no Meireles são tão valiosos quanto os

apartamentos, isto porque a paisagem litorânea serve de atrativo e de diferencial (Tabela 53).

Nos anos 90, por exemplo, os governos municipais e estaduais investiram em várias obras

viárias de infra-estrutura e de embelezamento no leste e sudeste, como: o calçadão na Praia de

Bairros
Apartamentos

Maior preço do m2(em
R$1,00)

Menor preço do
m2(em R$1,00)

Meireles 4.375,00 678,57
Aldeota 3.512,20 576,92
Coco 2.750,00 940,30
Papicu 1.617,65 621,17
Varjota 1.603,77 474,58

Bairros Casa Duplex
Maior preço do m2(em

R$1,00)
Menor preço do
m2(em R$1,00)

Água Fria 3.142,86 612,50
Coco 1.629,63 880,20
Dunas 1.271,74 789,12
Lagoa Redonda 1.217,39 279,07
Edson Queiroz 1.185,19 597,22
Parquelandia 1.142,86 400,00
Aldeota 1.066,67 267,49
Fonte: JORNAL O POVO, 13/01/2007
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Iracema (1992), a Reforma da Ponte dos Ingleses (1994), a construção do Centro Dragão do

Mar (1998). Apesar dos benefícios estarem sendo localizados no corredor turístico, os custos

serão socializados por toda Fortaleza e em sua região metropolitana, tendo em vista o efeito

da valorização das áreas nobres sobre aquelas degradadas ou com precária infra-estrutura e

equipamentos.

Tabela 51. Preço médio dos imóveis e do metro quadrado dos apartamentos a venda.
Fortaleza- 2007.

A diferenciação de valor contribui para a segregação sócio-espacial e a formação

de novas centralidades, na medida em que a construção civil depende dos preços praticados

pelos terrenos que, sendo majorados, tendem a elevar o preço médio geral das construções.

Com um agravante, ao afetar os espaços de maior valor, estarão indiretamente inflacionando

os imóveis populares e sem infra-estrutura, pois a porção capitalizada do mercado imobiliário

serve de referência para atribuir valor nessas áreas periféricas. Afinal, a valorização passa por

movimento total, “o valor de uso corresponde à necessidade, à expectativa, à desejabilidade.

O valor de troca corresponde à relação dessa coisa com as outras coisas, com todos os objetos

e com todas as coisas, no ‘mundo da mercadoria”(LEFEBVRE, 1999b, p. 135).

Bairro
Metros
quadrados

Preço médio do
imóvel  (em
R$1,00)

Preço médio  o
m2(em R$1,00)

Cidade dos Funcionários 210,00 600.000,00 2.857,14
Joaquim Távora 134,00 330.000,00 2.462,69
Praia de Iracema 135,00 301.000,00 2.173,26
Meireles 194,44 426.217,38 2.037,65
Mucuripe 80,00 155.000,00 1.937,50
Edson Queiroz 250,00 440.000,00 1.760,00
Coco 138,86 264.136,36 1.732,01
Dionísio Torres 120,50 182.750,00 1.533,67
Aldeota 186,62 304.939,13 1.462,57
Água Fria 77,00 111.250,00 1.403,64
Messejana 49,13 55.000,00 1.119,48
Benfica 103,00 110.000,00 1.067,96
Varjota 152,75 135.000,00 1.065,04
Bairro de Fátima 113,33 119.666,67 1.033,23
Cambeba 62,87 60.500,00 934,44
Parquelandia 100,00 90.000,00 923,08
Papicu 113,55 103.466,67 870,72
Passare 60,00 43.000,00 716,67
Monte Castelo 117,00 73.250,00 621,00
Jacarecanga 79,00 46.000,00 581,17
Cajazeiras 55,00 26.000,00 472,73
Parangaba 120,00 55.000,00 458,33
Praia do Futuro 226,50 98.250,00 432,81
Fonte: JORNAL O POVO, 13/01/2007
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Tabela 52. Preço médio do imóvel e do metro quadrado das casas a venda. Fortaleza- 2007.

Tabela 53. Preço médio do metro quadrado dos flats a venda. Fortaleza e Guaramiranga- 2007.

Bairro Rua
Metros
quadrados

Valor total
do imóvel

Valor médio
do m2(em
R$1,00)

Meireles Próximo ao Ideal Club 29,00 80.000,00 2.758,62
Av. Abolição 76,06 150.000,00 1.972,13
Com vista p/mar 57,00 95.000,00 1.666,67
Sem informação 30,00 50.000,00 1.666,67
Av. Abolição 31,25 45.000,00 1.440,00

Guaramiranga Centro 40,00 49.000,00 1.225,00
Fonte: JORNAL O POVO, 13/01/2007

Bairro
Metros
quadrados

Preço médio
do imóvel (em

R$ 1,00)

Preço médio
do m2(em R$
1,00)

Lago Jacareí 310,00 360.000,00 1.161,29
Coco 249,67 256.666,67 1.139,67
Alagadiço Novo 202,00 230.000,00 1.138,61
Cidade dos Funcionários 168,00 187.500,00 1.075,40
Dunas 548,33 555.000,00 1.057,32
Messejana 116,00 120.000,00 1.034,48
Luciano Cavalcante 425,75 250.000,00 978,22
Água Fria 244,44 229.081,08 956,23
Lagoa Redonda 454,50 432.500,00 939,37
Edson Queiroz 282,29 222.857,14 899,42
Damas 207,00 180.000,00 869,57
Piedade 181,00 145.000,00 801,10
Sapiranga 141,00 110.000,00 780,14
Parquelandia 307,60 238.400,00 775,28
Aldeota 431,60 318.000,00 770,20
Jardim das Oliveiras 110,00 78.000,00 709,09
Parque Manibura 243,33 170.000,00 698,64
Bairro de Fátima 250,00 170.000,00 680,00
Montese 120,00 78.000,00 650,00
Maraponga 429,95 187.000,00 636,40
São João do Tauape 346,00 220.000,00 635,84
Passare 99,00 62.800,00 632,32
Papicu 344,67 178.333,33 520,40
Henrique Jorge 140,00 60.000,00 428,57
Mondubim 150,00 60.000,00 400,00
Varjota 467,00 180.000,00 385,44
Antonio Bezerra 393,00 150.000,00 381,68
Parque Santa Rosa 220,00 78.000,00 354,55
Carlito Pamplona 204,00 55.000,00 269,61
Barra do Ceará 258,33 57.000,00 229,59
Fonte: JORNAL O POVO, 13/01/2007
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Por outro lado, a raridade do espaço é um dos fundamentos do valor, produzida

pela diferenciação urbanística, que em parte é realizada mediante investimentos públicos,

apropriados por particulares. Isto é, a raridade contribui para a diferenciação do valor, cujas

conseqüências se reproduzem negativamente para toda a sociedade, conforme colocado

anteriormente, e em particular para os trabalhadores, como alertava Kowarick e que, de certo

modo, chama a atenção de Bernal:

Esta lógica dos incorporadores fundiários acaba produzindo o encarecimento da
terra e da moradia e, consequentemente, o aumento das dificuldades de
solvalibilidade da demanda. A busca de maximizar os ganhos comerciais-
fundiários, pela venda da diferenciação material e simbólica do produto, está
fundada na existência de uma profunda desigualdade na cidade, produzindo uma
escassez social da terra (BERNAL, 2004, p.185).

A expansão parece se dar no sentido das áreas mais ocupadas para as de menor

densidade, correspondendo também da maior valorização para a menor, ou com mais

investimentos imobilizados em termos de infra-estrutura e serviços urbanos. Contudo, em

determinado momento, essa hierarquia em relação à contigüidade das áreas não mais se

observará. Por exemplo, vários autores insistiram em afirmar que a expansão leste e sudeste

de Fortaleza tiveram como vetor a Aldeota. E, realmente, considerando a ocupação das áreas

essa parece ser uma observação válida. Na atualidade, contudo, a Aldeota perdeu essa

referência como indicador de expansão das áreas de maior valor, visto que está situada entre

aquelas de preço médio para apartamento (nona posição com pouco mais da metade do valor

do metro quadrado avaliado na Cidade dos Funcionários) e para casa (décima quinta posição,

correspondendo a 66% do valor do metro quadrado praticado no Lago Jacareí, na Cidade dos

Funcionários).

Mas há uma contradição nesse tocante, a Aldeota continua sendo valorizada em

termos de seus terrenos ainda não construídos ou dos que são requalificados para novos usos,

ocupando a segunda maior valorização, chegando a quase 46% do valor solicitado em

Meireles. Neste aspecto, dois pontos são importantes para consideração: o valor em potencial

dos terrenos melhor localizado em área nobre entre o centro e a Beira-Mar, o corredor

turístico de maior movimentação, além disso, como área das mais antigas de uso residencial

de classes altas e médias, cujos habitantes se deslocaram para outros bairros, seus imóveis

estão desvalorizados e sendo vendido para novos usos. Como segundo ponto, o valor

simbólico que o bairro manteve por várias décadas, tem ainda relativa força, conforme se

analisará a seguir. Isto porque, a valorização tem uma componente simbólica que não pode ser
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vista apenas em termos de uma explicação subjetiva do espaço, ela interfere diretamente no

seu preço, portanto na sua materialidade.

6.3.2. Valorização urbana simbólica e de marketing

Há pouco mais de quinze anos, havia uma situação totalmente diferenciada de

valor de uso e de valor de troca nos bairros de Edson Queiroz, Sapiranga, Alagadiço Novo,

Lagoa Redonda e outros que estão no topo do ranking do preço do metro quadrado vendido

para apartamento ou para casa. Em geral, apresentavam uma baixa densidade populacional,

não contavam com infra-estrutura mínima, além de ser habitado por sitiantes e trabalhadores

agrícolas, ou por trabalhadores de baixa-renda. Mesmo a Cidade dos Funcionários, o Parque

Manibura e o Engenheiro Luciano Cavalcante eram pouco habitados e por grupo da

população desse padrão de renda baixo.

Foi uma imensa estratégia de marketing imobiliário que fez acabar com essa

inércia e reverter os antigos usos, atraindo nova clientela. Alguns aspectos de ordem estrutural

foram importantes: a sede do governo do Estado e seu Centro Administrativo se deslocaram

da Aldeota e de vários pontos da cidade para se reunirem no Cambeba, área próxima ao que

hoje é um dos pontos centrais da valorização imobiliária- a Cidade dos Funcionários. Para

tanto, o Estado abriu vias de trânsito de fluxo rápido e lento, colocou infra-estrutura de

energia e de comunicação, linhas de transportes coletivos, dentre outras necessidades urbanas.

Os loteamentos e as construções foram desdobramentos esperados para que merecessem uma

estratégia de marketing forte e persuasiva. Tudo circulou em torno da mídia da Aldeota Sul,

os apelos publicitários eram variados, mas vendiam a paisagem natural, com o conforto e a

segurança de estar localizada a poucos quilômetros da Aldeota, do Iguatemi, ou do Centro de

Convenções e da Unifor, embora essa imagem publicitária nem sempre correspondesse à

realidade. E, ao final, parecia que a Aldeota não parava de crescer.

É preciso reconhecer também que alguns bairros (tais como Sapiranga, Alagadiço

Novo e Lagoa Redonda) sentiram efeitos positivos como áreas de passagem e adjacentes ao

Beach Park, área turística supervalorizada112, que a princípio manteve-se como um enclave,

tão isolado estava em relação à Fortaleza e à sede do município de Aquiraz, onde está

localizado. O equipamento turístico- Beach Park foi colocado em área praticamente natural,

112 Para se ter idéia da supervalorização do bairro, em média um apartamento no Porto das Dunas custa
R$2.377,78 o metro quadrado, estando acima do que se encontra em Meireles ou na Praia de Iracema, nas áreas
mais valorizadas pelo turismo de Fortaleza.
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senão fosse algumas residências de pescadores, logo remanejadas pela valorização da área. A

negação do próprio lugar, tal como denominou Bahia (2005), foi a característica principal

desse equipamento, pois não havia qualquer entrosamento com o ambiente e com a

comunidade local. Era como se houvesse uma incompatibilidade entre os usos e consumidores

de então com os novos usos e consumidores a partir do empreendimento turístico.  O novo

bairro que ali iria se formar (Porto das Dunas) foi vendido como área de Fortaleza, como

prolongamento de sua beira-mar e, ainda hoje, não é reconhecido em termos de município

periférico (social e culturalmente).

Constata-se, portanto, que a valorização do espaço dada pelo turismo é

diferenciada em termos do local e do território, ou da paisagem circunscrita ao equipamento.

Por exemplo, observando a diferenciação do metro quadrado dos flats no bairro do Meireles,

segundo sua localização, constata-se que a proximidade ou a vista para o mar confere maior

preço e valor do que a localização em Avenida de grande circulação e comunicação, tal qual

se pode acompanhar na Tabela 56. Daí, o apelo publicitário por colocar uma referência nesse

sentido, como se houvesse uma ligação do imóvel com a paisagem valorizada

simbolicamente.

As micros e macros localizações fazem diferenças no volume dos negócios e no

preço. De acordo com as áreas, pode-se instalar equipamentos de luxo ou não, bem como

envolve diferentes transações (venda, hipoteca, aluguel, etc.). Para Ribeiro113 (1997, p.114), o

edifício e a casa são valorizados para além de suas características arquitetônicas, o território

urbano (com seus equipamentos coletivos), a paisagem, as relações de vizinhança (com os

acessos e as circulações oferecidas nas áreas, pelas relações históricas e ambientais) fazem

diferenças qualitativas e quantitativas. Mas seria “a divisão simbólica da cidade, que classifica

socialmente as pessoas segundo sua localização no espaço da cidade” (LOUREIRO;

AMORIM, 2005, p.2).

Assim, o espaço em termos do habitar é considerado na sua gênese, na forma e

nas relações que o conectam a outros espaços. Daí, a importância dos bairros e das áreas que

formam os bairros, não sendo considerado apenas a casa, como é observada por Hanson

(1998)114, ao afirmar que “a casa, tal como outras posses é um indexador de status social e do

poder de compra do indivíduo”. Ou ainda como na concepção de Bachelard (1996) que

113 RIBEIRO, L. C. D. Q. Dos cortiços aos condomínios fechados: as formas de produção da moradia na cidade
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.
114 HANSON, J. Decoding homes and houses. Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
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enfatiza a casa como o canto de cada um no mundo115. Às vezes a casa é um enclave em

determinada rua ou bairro, ela está voltada apenas para si, não se abre para o ambiente em

torno. Mas não se pode negar que é partir da casa que se deve considerar o bairro ou o

conjunto de bairros, para se ter uma percepção maior dessa valorização simbólica.

A divisão simbólica do território urbano vista através do bairro foi inicialmente

apresentada por Velho (1975)116 ao constatar uma  relação entre a divisão social e a habitação

no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro, nos anos 1970. A divisão a que se refere é entre

ricos e pobres, que teria como referência o bairro onde habitavam as famílias. O prestígio e o

status social seriam conferidos, primeiramente, pelo bairro de residência da pessoa, pois se o

próprio padrão construtivo da casa era um símbolo, somente seria confirmado o prestígio e o

status de seus moradores caso o local de moradia tivesse a mesma importância na sociedade.

Portanto, haveria um ‘mapa social’, que dividiria a cidade em bairros conforme o prestígio ou

o estigma social.

É necessário contextualizar tal relação, pois ao considerá-la totalmente verdadeira

é como se admitisse cada bairro com uma relativa homogeneização de limites bem nítidos,

apesar de mutáveis no tempo. E, de acordo com a crítica aqui realizada sobre a aldeotização

de Fortaleza e de sua expansão turística e imobiliária, percebeu-se que as fronteiras entre os

bairros eram maleáveis, permitindo que os valores positivos das vizinhanças extrapolassem o

bairro atingindo uma área maior, embora o bairro não fosse homogêneo, pois havia

significativa variação de preços dos imóveis, por exemplo.  Além disso, uma cidade não tem

apenas duas faces: a dos pobres e a dos ricos. A cidade tem muito mais estratos que a

sociedade, afinal os fatores intervenientes na valorização do espaço são variados.

Assim como há uma imagem positiva da vizinhança que percorre bairros e

moradias, há também áreas desvalorizadas socialmente, que servem de imagem ou de símbolo

para a pobreza- os bairros favelados são exemplos. Mas há também determinados bairros cuja

violência urbana transforma em símbolo de baixa qualidade de vida, interferindo no seu valor.

Em Fortaleza, pode-se citar como exemplo de estigma social negativo, o já tão mencionado

bairro do Pirambu, que desde os anos trinta do século passado é tido como reduto de pobres,

marginais e de violência. E de acordo com o mercado, isso justifica o atual projeto de

115 “Uma das nuanças do nosso apego a um lugar predileto! Para um fenomenólogo, a nuança deve ser tomada
como um fenômeno psicológico estrutural [...] é preciso dizer como habitamos o nosso espaço vital de acordo
com todas as dialéticas da vida, como nos enraizamos, dia a dia, num “canto do mundo”. Porque a casa é o nosso
canto do mundo [...] o nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos” (BACHELARD, 1996, p.24).
116 VELHO, G. A utopia urbana: um estudo de antropologia social. 2ª ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975.
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requalificação da área e a remoção de alguns de seus habitantes para serem substituídos por

outros grupos de nível de renda maior (de maior status social). Mas há outros casos de

estigma negativo, associados à violência urbana. Cita-se, por exemplo, o bairro de Papicu, que

por sua vizinhança mista (classe alta e pobre, tais como o Vicente Pinzon e a Praia do Futuro)

é alvo de muitas ocorrências de assalto e roubo associadas a essa vizinhança pobre. Portanto,

apesar de boa infra-estrutura e de elevado padrão construtivo de várias residências, o bairro é

desvalorizado simbolicamente, o que afeta seu preço de mercado117.

Percebe-se, portanto, que nessa discussão sobre a urbanização e a metropolização,

a valorização deve ser calculada não apenas em termos positivos, mas considerando a

desvalorização relativa e absoluta dos imóveis e das áreas onde estão localizados. Os

processos urbanos de recondução desses valores acontecem, sobretudo, nos centros urbanos

antigos das metrópoles, podendo ser relativos às suas adjacências ou a outras áreas

degradadas, cujo mercado pretende revalorizar. Contudo, subjacente e relativa a essas

transformações sócio-territoriais localizadas, há um processo muito mais amplo que se trata

da reestruturação espacial (no caso a metropolitana), diante da crise capitalista de lucro.

6.3.3. A Reestruturação metropolitana

O espaço é reestruturado notadamente para permitir o capitalismo sair de suas

crises estruturais ou para permitir acumulação ampliada. A reestruturação espacial emerge

não como uma solução definitiva, mas apenas como paliativo, apesar de adotada

indiscriminadamente e, praticamente, sem controle da sociedade. Assim, a requalificação de

alguns bairros das cidades se insere nesse contexto mais amplo. Enfim, o que é essa operação

urbana senão um processo de reestruturação espacial para permitir novo valor e acumulação

capitalista no espaço e através do espaço?

No exemplo visto anteriormente, sobre a expansão capitalista do turismo em

direção à Costa Oeste de Fortaleza, constatou-se na prática da realidade como se dá essa

expansão capitalista. Os novos empreendimentos hoteleiros reduziriam em 60% os

investimentos caso viessem a instalar-se nessa porção litorânea, ao contrário de se estabelecer

no corredor turístico principal, a leste de Fortaleza. Isto significa que o espaço permitiria um

lucro adicional, com sua acumulação ampliada, sem qualquer mudança tecnológica ou

organizativa, apenas pela desvalorização da terra. Mas a questão simbólica da paisagem exige

117 O metro quadrado de apartamento no Papicu corresponde apenas a 30% do mesmo na Cidade dos
Funcionários, por exemplo.
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muito mais do que somente alguns trechos, seria preciso reverter toda a orla. A paisagem

turística de maior valor corresponde à natureza intocada e à urbanização organizada e de elite.

O Estado tem sido peça chave nesse processo. Ele intervém fazendo a

desapropriação e colocando a infra-estrutura das áreas. Ele intermedia o conflito de classe.

Faz circular ideologias para que os interesses privados sejam aceitos, mesmo com prejuízo do

bem-estar coletivo.

Antes disso ou associado a esse movimento institucional, o mercado imobiliário

e/ou os capitalistas já adquirem os terrenos de baixa cotação (pois estavam desvalorizados)

para vendê-los ou utilizá-los na alta, após a finalização do projeto governamental e a

destinação final para novos usos e clientela. Isto é, há um processo especulativo associado a

esse de requalificação de áreas, cuja reestruturação atende às necessidades capitalistas de

ganhar, via processo de acumulação por espoliação de áreas não-capitalistas.

Pelo prisma capitalista da escala local, o espaço pode tornar-se uma barreira à

expansão capitalista, por vários motivos. O capital imobilizado no espaço perde valor, seja

pelas construções que não são recuperadas ou mantidas, ou pela mudança de usos, e, ainda,

pela mudança tecnológica e nos padrões construtivos. Assim, no sentido contrário, de re-

valorização são necessárias algumas mudanças de curto prazo no valor de uso, para que

permita um novo valor de troca do espaço construído, centrado, sobretudo, na relação entre

valor da terra e do imóvel e, em particular, na possibilidade de re-investimento de capital

(RIGOL, 2005, p.106).

Duarte (2005), reinterpretando a questão colocada por Neil Smith sobre a

gentrificação, observa que a desvalorização já produz o seu contraponto de valorização. São

condições econômicas objetivas e racionais de mercado, ou o “rent gap”, avaliado entre a

renda potencial e a atualmente obtida pelo uso da terra dado. Esse hiato implica em lucrar

com a requalificação.

É preciso lembrar que, a (des) valorização do espaço urbano tanto pode ocorrer

entre seus menores fragmentos (lotes e imóveis), quanto em áreas maiores, compreendendo os

bairros e suas adjacências, descendo até os limites sobre os quais pode produzir efeito positivo

(prestígio social) quanto negativo (estigma social). O processo de desvalorização, sendo

diferenciado entre os bairros das cidades, requer condições de superação que passam por

produzir “condições econômicas objetivas para fazer da revalorização do capital uma resposta

racional do mercado de imóveis residenciais (RIGOL, 2005, p.108)”. Daí, porque os projetos
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governamentais para a cidade de Fortaleza, de requalificação do Centro e o projeto da Costa

Oeste, são tão controversos e provocam tantas resistências.

Antes de remeter a análise para uma situação real, é interessante verificar quanto

essa relação entre terra, imóvel e capital é mais bem compreendida na análise de Rigol, que

capta as transformações, não apenas espaciais como temporais dentro do processo de

urbanização, com a inflexão entre os momentos de valorização e desvalorização do espaço

urbano:

A partir do momento em que um bairro é construído, o preço das moradias refletiria
o valor dos imóveis e mais a renda da terra tenderia a crescer devido ao fato de que
o crescimento urbano continuava seu movimento de expansão, embora o valor das
moradias decrescesse ligeiramente. O preço, então, aumentaria. Mas a partir desse
momento se daria um processo de desvalorização das moradias concomitante aos
avanços na produtividade do trabalho, de modo que a mesma estrutura poderia ser
construída a um custo menor, seja pela obsolescência do estilo arquitetônico ou
pela degradação do imóvel por falta de manutenção ou de reabilitação. Essa
desvalorização levaria a diminuição dos preços, sempre em função das mudanças
da terra (RIGOL, 2005, p.107).

A desvalorização e a recuperação desses valores imobiliários são fenômenos

comuns aos antigos centros das grandes cidades que ficaram praticamente degradados e foram

re-apropriados pelos trabalhadores, que fizeram um movimento contrário ao início da

industrialização, quando os operários foram deslocados para a periferia. Entretanto,

atualmente, o mercado imobiliário, aliado à política urbana, procura uma “revitalização”

desses espaços e resgatar seu glamour de outras datas, novamente expulsando trabalhadores

para atrair população de mais alta renda.

O Centro de Fortaleza e de suas adjacências passam por esse processo de

requalificação, apesar da controvérsia entre as instituições e esferas de Governo, bem como a

polêmica entre os estudiosos e, sobretudo, o movimento de resistências que se formou no seio

da população afetada. Alguns dos conflitos e contradições atuais são resultados de um longo

processo de transformações nos valores de uso e de troca do espaço urbano. Portanto, somente

podem ser explicitados se entendidos em suas raízes históricas, no processo de lutas e

conquistas das populações periféricas pelos espaços centrais. Isto é, no resgate histórico

dessas transformações sócio-espaciais e culturais, na evolução da sociedade e de seu espaço.

O que restou da fragmentação do espaço é resultado da mudança de função do

processo ampliado de acumulação capitalista, tanto quanto o atual projeto de requalificação.

Afinal, o movimento dialético de continuidade e descontinuidade das funções básicas de uma

cidade se insere nessas transformações da forma e da estrutura do espaço. As centralidades de
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menor poder resistem à capitulação do poder econômico e político dominante, tal como já

alertara Lefebvre quando discutia sobre a urbanização no centro do capitalismo mundial:

Não está excluído que a constituição dos centros de poder não encontre obstáculos
e não fracasse. Ademais, as contradições não se situam mais entre a cidade e o
campo. A contradição principal se desloca e se situa no interior do fenômeno
urbano: entre a centralidade do poder e as outras formas de centralidade, entre o
centro de ‘riqueza-poder’ e as periferias, entre a integração e a segregação
(LEFEBVRE, 1999b, p 155).

Vários elementos podem ser ressaltados nesse processo de degradação do espaço

Central de Fortaleza (onde aqui se inclui a Costa-Oeste). Entretanto, para manter na linha do

que se vinha discutindo, destaca-se a questão imobiliária, os usos produtivos e de circulação

capitalista, além da questão habitacional.

Ainda na primeira fase de industrialização (anterior ao período de incentivos

fiscais e financeiros da SUDENE), localizada na Av. Francisco Sá, a população burguesa

passa a negar o Centro e a porção oeste da cidade. A beleza e a ostentação, o “espetáculo”

com que emerge o bairro da Aldeota, ao final dos anos 50, mostra uma face bastante

contraditória de sua periferia, de seus bairros operários, como Francisco Sá e Pirambú. A

renda gerada pelo comércio e o emprego público fez emergir a Fortaleza- leste, dos bangalôs

da Aldeota (rica, próspera e cheia de obras, além de assistida pelo urbanismo de Estado). Ao

mesmo tempo, a ocupação na construção civil e o emprego doméstico expandiram a

Fortaleza-oeste do Pirambú, das Docas e dos conjuntos habitacionais periféricos (da

população pobre, favelada e migrante).  A urbanização do segundo período industrial,

durante os anos 60 e 70, entretanto, vai acentuar a mudança da tendência histórica de

transferência da burguesia para a Aldeota e Beira-mar, valorizando o litoral e a porção leste

da cidade.

Fortaleza passou pela tendência de desconcentração do comércio do Centro em

procura das áreas de maior densidade e de aglomeração populacional, tais como o corredor da

Av. Gomes de Matos, no Montese, a Av. Santos Dumont, na Aldeota, e as praças dos distritos

de Parangaba e de Messejana. O esquema viário básico também influiu na estruturação urbana

da cidade. Consolidou-se a tendência histórica de concentração populacional, sobretudo de

baixa renda, às margens da linha férrea, com aglomerações no seu entorno, assim como os

eixos de circulação de mercadoria entre a capital e o interior e outros centros interestaduais

são igualmente importantes (BR-116, Br-222 e Br-020).

Antes que a degradação fosse total, a maioria das antigas lojas se deslocou do

centro ou fechou. Os hotéis também fecharam, sua função e sua rede foram transferidas para a
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Avenida Beira-mar e adjacências. Mesmo a diversão, que se manteve apenas em alguns

equipamentos sofreu diferenciação na classe de uso. Por exemplo, o Cinema São Luís que,

historicamente, era usufruído pela classe alta e média, nesse período de estagnação foi

popularizado.

Nesse processo, manteve-se a hegemonia de Fortaleza no espaço cearense. A

cidade se aglomera e começa a transcender o seu Centro, a partir de sua função comercial,

como centro distribuidor do produto nacional industrializado ou como centro de exportação,

subdividindo-se em várias centralidades quanto ao valor da terra e de usos.

Constatava-se, sobretudo, o desprezo, o descaso com o Centro, tão procurado e

vivido em séculos passados, foi (e é) tratado, deixado para trás pela burguesia, pela sociedade

capitalista e o Estado, a serviço desta. Sob efeito da degradação de seus imóveis e da

desvalorização de seus terrenos, sem novos investimentos, trocada pelo espaço novo,

progressista, aquele que não era valorizado quando o Centro o fora, a orla marítima.

A industrialização em sua terceira fase (da guerra fiscal por atração de

investimentos reestruturados a partir dos centros hegemônicos nacional e mundial) e o

turismo contribuíram para o processo de metropolização em curso. Tal como ocorreu nas

grandes cidades capitalistas, a intensa urbanização desencadeou o fenômeno de implosão-

explosão, de uma sociedade que perpassa pelo tecido urbano para o campo, do seu núcleo

central, que por não comportar mais a funcionalidade da aglomeração e densidade

populacional, explode na busca de novos espaços, se polinucleando (LEFEBVRE, 1999b)118.

Do resultado desse processo de transformações capitalistas no espaço, houve uma

apropriação do centro pelas classes populares, pelas minorias, pelos grupos segregados sócio-

espacialmente. Retirá-las agora, pelo projeto de requalificação, é mais uma vez negar o seu

direito à cidade, que não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de retorno

às suas origens, mas como direito à vida urbana transformada, renovada. Não importa que o

urbano encerre o campo e aquilo que sobrevive da vida camponesa, desde que o urbano seja

o lugar de encontro, prioridade de valor de uso, inscrição no espaço de um tempo promovido

à posição de supremo bem entre os bens, onde encontre sua base morfológica, sua realização

118 “O centro urbano é preenchido até a saturação; ele apodrece e explode [...]. Com mais freqüência ele supõe e
propõe a concentração de tudo o que existe no mundo, na natureza, nos cosmos [...]. Todo espaço urbano foi e é,
e será, concentrado e poli(multi)cêntrico. A forma do espaço urbano evoca e provoca essa concentração e essa
dispersão: multidões, acumulações colossais, evacuações, ejeções súbitas (LEFEBVRE, 1999b, p 46-47)”.
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prático-sensível. Este era o pensamento de Lefebvre que ainda está por se concretizar, seja

pelo Direito à Cidade ou pela Revolução Urbana, como duas de suas teses centrais.

Recentemente, alguns pontos, imóveis e equipamentos foram sendo

reestruturados. O Cine São Luís, por exemplo, seria reconduzido para outras funções, de

modo a resgatar aquela clientela mais elitista. Mas essas iniciativas pontuais, no sentido de

novos usos, não foram suficientes para se contraporem a prática que se introduziu no Centro,

que abusa e agride o meio ambiente, beneficiando-se do descaso geral reinante.

Vários são os indicativos de desvalorização e ao mesmo tempo de possibilidades

de revalorização. Há pouca possibilidade de verticalização pelos lotes tão estreitos como os

que caracterizam o Centro, por outro lado com grande extensão de fundo, o que falta na

largura sobra no comprimento, ou seja, impróprios para o padrão construtivo atual.

Contraditoriamente, parte da então periferia de outrora se tornou central, tanto pelo o turismo

que explodiu entre o leste e o oeste do estado, quanto pelo avanço que prossegue para esse

setor oeste da cidade. Assim, tudo justifica a renovação da área, implicando na destruição e

construção, na requalificação e no investimento de novos capitais.

Do ponto de vista do valor, o consumo dos objetos do espaço, dos imóveis, por

exemplo, requer novos investimentos de reparo e manutenção, de modo a permitir uma

revalorização do lugar. Contudo, isso não impede que seus proprietários os abandonem para

viver em outras áreas de expansão e de valorização, afinal essa novas áreas dão prestígio para

quem as habitam. Assim, os imóveis e o espaço das antigas áreas ocupadas tendem a se

desvalorizar, sobretudo quando esses imóveis são dispostos ao aluguel, pois, em geral, não

passam por manutenção. O abandono ou os novos usos são conseqüências irreversíveis,

persistindo a desvalorização. E, somente uma reviravolta nos usos e na população usuária

viria reverter esta tendência declinante. Todo esse processo de valorização do espaço urbano

foi parcialmente explicado por Rigol (2005, p.106-108), ao rever as idéias de Neil Smith

sobre gentrificação, conforme seguinte referência:

Depois do primeiro ciclo de uso, apesar dos possíveis reparos e manutenções
necessários realizados pelos proprietários, a tendência seria a de que vendessem sua
propriedade e buscassem novas residências que representariam um investimento
mais seguro. Pouco a pouco esses bairros tendiam a locação como regime de
propriedade. Os arrendatários, que obtinham o retorno de seu investimento na
forma de aluguel, se preocupavam ainda menos que os proprietários com a
manutenção das residências. Tal falta de manutenção liberaria uma parte do capital
para ser investido em outras localidades ou em outras áreas da cidade, mas, por
outro lado, deixava os imóveis e os bairros sob efeito do processo de degradação,
situação em que a comercialização das propriedades se tornava progressivamente
mais difícil. O valor das moradias cairia aos níveis da renda da terra capitalizada, e
a níveis inferiores que o da renda potencial. O processo de desvalorização poderia



340

continuar até chegar ao abandono das propriedades, situação comum naqueles casos
em que a renda não cobria os gastos gerados pela edificação, como, por exemplo, o
pagamento de impostos.

A transformação de prédios velhos e casas abandonadas em condomínios

modernos e escritórios permitem uma revalorização da área, feita pela iniciativa privada,

contando com subsídios governamentais. Os centros das grandes metrópoles passam por esse

processo de “enobrecimento”, visando atrair novos investimentos, comércio e uma outra

classe da população para morar e trabalhar. As famílias pobres e simples da área são afastadas

para a periferia. Isso é que se chama de "gentrification" e pode ser considerado como um

processo de reestruturação capitalista sobre os territórios estagnados no sentido de sua

revalorização, sendo necessário, em geral, o deslocamento compulsório de seus moradores de

baixa renda.

Rigol (2005) faz uma revisão conceitual e metodológica deste assunto,

observando dois enfoques separados do fenômeno da gentrificação119 segundo as abordagens

cultural e econômica, mas que propõe ser unificada. Nos termos aqui estudados, entretanto,

segue-se a linha econômica que observa na urbanização o processo de ocupação e de

valorização do solo urbano:

A gentrification aparece como um dos principais processos de transformação
urbana que intervêm na configuração social das cidades. O modelo de segregação
socioespacial que até alguns anos havia especializado boa parte das áreas centrais
urbanas como reassentamento das classes baixas, muda radicalmente, e a nova
estrutura socioespacial se fundamenta, em boa parte, na gentrification das áreas
centrais: substituição social, reinvestimento econômico e, em geral, mudança de
significado e imagem dessas áreas centrais (RIGOL, 2005, p. 98-99).

Esse processo de revalorização de áreas não está restrito ao centro das grandes

cidades, e, portanto, as operações urbanas são muito mais amplas e comuns do que são

reveladas, elas podem acontecer em áreas de entorno ou de expansão capitalista. Aquilo que

se havia discutido anteriormente como uma acumulação por espoliação dos espaços não-

capitalistas pelo capitalista. As necessidades capitalistas, de manter o nível médio de lucro,

fazem emergir uma movimentação de capitais produtivos para a esfera financeira e para o

mercado imobiliário.

119 Pela definição da Organização Wikipedia Gentrification é um termo que corresponde ao fenômeno urbano de
enobrecimento dos espaços degradados. Disponível em
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gentrifica%C3%A7%C3%A3o [Acessado em 18/01/2006]
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No Brasil, a retirada de famílias faveladas de áreas nobres é uma iniciativa

governamental que tem implícito esse interesse de revalorização, embora na discussão do

problema esse interesse esteja velado, subsumido pelo discurso de melhor qualidade de vida

para as populações faveladas. Assim, as famílias são remanejadas compulsoriamente e, longe

de obterem uma efetiva solução para seus problemas sócio-territoriais, permanecem com

necessidades insatisfeitas, que se transformam em matéria de discursos eleitorais e dos planos

de governo de cunho clientelista ou populista.

Em Fortaleza120, esse processo de revalorização de áreas foi ainda no período

agro-exportador e do início da valorização dos terrenos litorâneos quando da construção do

porto do Mucuripe e da Avenida Beira-Mar, no seu sentido leste. Aquele bairro do Pirambu,

parte integrante do Projeto Costa-Oeste de hoje, já sofreu diversas investidas públicas para

fins de colocação de infra-estrutura urbana, deslocando população para a periferia,

desarticulando relações de vizinhança e toda uma rede de solidariedade e de relações de poder

construídas na comunidade.

Não interessam quais as conseqüências sociais e os impactos na vizinhança.

Enfim, por trás de quase toda ação urbanística governamental há interesses privados e

imobiliários não declarados. Ainda no início dos anos 90, Barreira já constatava essa

intrincada relação de poder entre Governo local e nacional, com a iniciativa privada,

revelando mais uma das faces da dominação do capital sobre o trabalho:

Além do clientelismo político que incidiu no trato das questões urbanas, destacava-
se a relação estreita entre grupos econômicos de interesses especulativos
imobiliários, que influenciaram ou mesmo determinaram a criação das obras
públicas. Grupos empresariais influenciaram, cujas terras estavam à espera de
valorização, efetivando uma política de transporte. São vários os exemplos, em
Fortaleza, da criação de avenidas ou anéis viários para, principalmente, atender
interesses pessoais de proprietários fundiários urbanos. É importante, também,
situar a articulação entre órgãos vinculadores de políticas urbanas nacionais e
instituições locais. A própria forma de operacionalização de órgãos públicos de
planejamento que atuam separadamente, com propostas de programas semelhantes,
indica espaços repartidos de poder. A criação da PROAFA, órgão estadual que
executa o projeto PROMORAR, é um dos exemplos que demonstram a gestão de

120 A esse respeito Fuck Junior faz uma síntese histórica espacial da construção de favelas em contraposição às
intervenções governamentais: “com o crescimento populacional do início do século XX (principalmente a partir
dos anos 1930), os habitantes de baixa renda foram expulsos da zona central da Cidade (à época, ainda a mais
valorizada), ocupando diretamente a periferia espacial, iniciando um processo de favelização que é marcante nos
dias atuais. Este processo prosseguiu, e a partir de 1972 a Prefeitura partiu para os primeiros programas
governamentais de remoção de favelas, inseridos em projetos de urbanização da Cidade, com a construção de
inúmeros conjuntos habitacionais periféricos (formando-se novos bairros) - como a Cidade 2000 (1971), o José
Walter (1974), o Palmeiras (1974), o Ceará (1977-1982), o Esperança (1982) -, tentando "minimizar" o
favelamento ao criar habitações "normais" para a população de baixa renda (destacou-se aqui o papel da
valorização fundiária e imobiliária urbana...) (FUCK JÚNIOR, 2003, p. 10).
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projetos nacionais subordinada a peculiaridade do poder local. PROMORAR e
COHAB, ao contrário de outros estados, atuam como instâncias separadas
(BARREIRA, 1992a, p.37).

Mesmo quando a política habitacional visa reduzir o problema da moradia dos

trabalhadores, ainda assim, pode estar subjacente uma oportunidade de valorização e

especulação imobiliária. O governo alegando uma ação em favor do trabalho, amplia a

reprodução capitalista, é o que se conclui da crítica de Fuck Junior:

Essa política urbana estatal só reforçou a questão da propriedade privada da terra e
da renda auferida pelos proprietários, uma vez que implantou seus conjuntos
habitacionais nas periferias geográficas das cidades, expandindo o espaço urbano e
encarecendo a implantação de infra-estruturas (haja vista que a malha urbana, nesse
sentido, é contínua), mas valorizando os terrenos e imóveis localizados nesse
intermezzo, quer fossem "vazios urbanos", quer edificações já existentes. A terra,
enfim, se valoriza pela monopolização do acesso a algo indispensável à
sobrevivência, mas tornado escasso (e caro) pela propriedade legal (RODRIGUES,
apud BRAGA, 1995, p.128) (FUCK JÚNIOR, 2003, p. 12)

Mas nem toda favela ou área degradada será removida, re-urbanizada ou

legalizada. Isto somente acontecerá conforme as necessidades urbanísticas, sendo conveniente

politicamente manter-se essa população. A ilegalidade dos terrenos e da construção faz parte

de esquema político de favor, que se reproduz em todo país, ou seja, não está circunscrito às

regiões atrasadas, tal como se poderia supor, pois também acontece na maior metrópole

brasileira (São Paulo) (O ESTADO de SÃO PAULO, 28/01/2005).

A escassez dos bairros-favela é funcional à ampliação capitalista, na medida em

que se constitui uma reserva que “alimenta e sustenta o processo de colonização,

capitalização, ou metropolização do território”. Através de intensos processos de reforma

urbana, esses espaços serão reestruturados para superar as crises de acumulação capitalista.

São considerados espaços marginais, apesar de ocupar grande parte do território

metropolitano por situar-se fora das normas, desrespeitando, inclusive, o direito da

propriedade privada. Daí ser classificado como “espaços caóticos, desestruturados,

irregulares, ilegais”. Uma espacialidade materializada em loteamentos sem infra-estrutura

urbana mínima, em favelas instaladas em espaços públicos urbanos, ou por meio de invasões

às propriedades privadas e nas áreas naturais protegidas (ROBIRA, 2005, p.17).

O espaço vivido pode ser visto como de sujeição aos ‘territórios-reserva’, ou seja,

como único lugar possível dentro da metrópole para os trabalhadores desempregados,

subempregados, biscateiros e por conta-própria. Esse habitar de trabalhadores é considerado

pelo outro, aquele que habita uma moradia “normal” e que é “cidadão”, como um covil de

criminosos, pobres e viciados, portanto, precisa ser normalizado. Dentro das próprias favelas

há uma divisão e uma ideologia do medo e do crime associadas à sobrevivência urbana.
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Re-valorizar o espaço ou reestruturá-lo sempre implica em (re) territorializações,

pela quebra e reconstrução de novas identidades comunitárias e coletivas.  Assim, os

habitantes desses lugares tornam-se verdadeiros nômades, sujeitos que estão a constantes

mobilidades. “Trabalha, habita, existe e move-se como conseqüência de uma nova ordem

mundial; partilha inevitavelmente de seu sentido comum, mas situa-se à margem dos

benefícios de sua estrutura (MEDRANO e SPINELLI, 2006, p.8)”.

A mobilidade compulsória da população é um requisito da acumulação ampliada

do espaço metropolitano. Afinal, não se restringe aos momentos e espaços onde ocorrem uma

nova organização e usos, nem é questão especifica de valorização dos terrenos e dos imóveis

ao serem colocados no mercado a preços inacessíveis para essa população. A mobilidade do

trabalho tem origem no próprio processo de valorização capitalista, que se faz não apenas em

termos produtivos, ou de circulação capitalista e financeiro, hoje, sobretudo acontece pela

constante produção da terra em mercadoria.



7. Conclusões

A produção do espaço metropolitano, observada através do estudo de caso de

favelas com áreas invadidas e ocupadas por trabalhadores na metrópole de Fortaleza e em seis

municípios periféricos da região metropolitana, revelou-se como fenômeno intrinsecamente

relacionado à mobilidade do trabalho. Confirmando, portanto, alguns pressupostos teóricos

adotados inicialmente, de que haveria uma relação mais geral, entre mobilidade da população,

espaço metropolitano e acumulação capitalista.

Foi pela observação das estruturas sócio-espaciais, auxiliada pela análise de

indicadores sócio-demográficos e dos discursos dos habitantes, juntamente com a

interpretação dos conflitos relativos aos deslocamentos compulsórios das famílias, que se

compreendeu a mobilidade populacional como um fenômeno contemporâneo básico de

valorização capitalista do espaço associada à valorização capitalista mais global.

Como a mobilidade do trabalho é um fenômeno determinado pelas necessidades

de valorização capitalista, isto implica, muitas vezes, em constantes movimentos

populacionais pelo espaço, traçando novas espacialidades e territorialidades metropolitanas.

Para tanto, forjam-se condições de reprodução capitalista, notadamente de expansão das

forças produtivas, que se ocultam nas necessidades dos trabalhadores por moradias e contam

com a intervenção urbana estatal aparentemente neutra, ou a serviço do Bem-Estar da

sociedade, para estruturar o espaço metropolitano e permitir a acumulação ampliada o que,

consequentemente, provoca ou requer novos e freqüentes movimentos populacionais.

Em particular, as necessidades de habitação dos trabalhadores encontram lugar

para sua realização nas áreas consideradas como de proteção ambiental (porque salvaguardam

as margens de rios, de lagoas e as dunas móveis, dentre outros recursos naturais). Entretanto,

esta não é uma estratégia inocente e gerada exclusivamente no seio das famílias e nem

somente para atender suas necessidades de uso. Afinal, essas áreas permaneceriam por mais

tempo fora do circuito de mercado imobiliário se não fossem essas intervenções populares de

invasão e ocupação, para posterior venda. O valor de uso é apropriado no valor de troca, e o

espaço considerado não-capitalista é transformado em capitalista expropriado dos

trabalhadores pela dominação capitalista. De modo semelhante, ocorre na invasão de terrenos

particulares (colocados como reservas capitalistas à espera de valorização e para futuras
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ocupações) ou de áreas públicas (reservadas para projetos coletivos de recreação, arborização

e lazer).

O entendimento desse intrincado processo vai requerer a discussão sobre modos

de produção não-capitalistas, que fogem totalmente dos objetivos desta pesquisa, colocando-

se como uma necessidade de aprofundamento posterior. Apesar disso, foi possível

compreender que as desigualdades espaciais são decorrentes da articulação de diferentes

relações de produção na totalidade das sociedades capitalistas. Verificou-se que, apesar de o

modo de produção capitalista ser contingente e dominar todas as relações, ele se reproduz e se

amplia sendo complementado por relações não-capitalistas. São exemplos dessas relações

subsidiárias: aquelas existentes na produção doméstica, na agricultura familiar, no artesanato

e na produção urbana de bens e serviços necessários à reprodução da força de trabalho, tais

como, a produção de alimentos, roupas, calçados, utensílios domésticos e móveis, guarda de

crianças e cuidados com doentes, além da autoconstrução de moradias. Ressalte-se,

entretanto, que uma das principais contradições capitalistas confunde, inclusive, a

interpretação geográfica, qual seja: as atividades capitalistas requerem a participação

complementar de relações não-capitalistas no processo de acumulação ampliada, ao mesmo

tempo em que as submetem, chegando até a fazê-las desaparecer e com elas as atividades e

espaços não-capitalistas.

Essa produção alternativa possui características diferenciadas, notadamente por

não se constituir através da relação de classe fundante da exploração do trabalho e da

acumulação das riquezas (a relação capital-trabalho). Isto porque, os trabalhadores detêm os

meios de produção e são responsáveis pela organização do trabalho, pela formação e

distribuição da renda entre os produtores associados. Um papel que na produção capitalista

cabe ao empresário ou qualquer outro representante da classe capitalista, cuja riqueza é

apropriada quase que exclusivamente pela classe proprietária dos meios de produção. Na

atividade alternativa não há um salário sendo pago, assim como o preço de seus produtos não

é calculado considerando o valor do trabalho realizado. O preço tem por base o valor dos

produtos capitalistas no mercado como um todo. Quanto à renda gerada pelo trabalho, esta se

reverte, em parte, para a reprodução dos trabalhadores e outra, para a formação de capital de

propriedade do trabalhador e não da classe capitalista. A acumulação sendo apropriada pelos

trablhadores.

Assim, o espaço não-capitalista é aquele onde as relações sociais de produção

alternativas acontecem ou circulam. Além disso, o próprio espaço serve de matéria-prima para
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essa produção opcional, tal como nos casos específicos da invasão e ocupação urbana e da

autoconstrução de moradias. Apesar de realizado com relações não-capitalistas, há uma

inversão capitalista (pública e privada) nesse espaço, sendo o capital circulante predominante,

mas a composição orgânica do espaço é bastante baixa. Portanto, a baixa fixação de capital no

espaço é um dos elementos mais característicos do que se pode definir como espaço não

propriamente capitalista, diferenciando-se deste que se sobressai por uma alta combinação

entre capital fixo e variável, permitindo maior exploração, retirada de renda e de mais-valia. O

pequeno volume de investimentos urbanos e sociais é, assim, uma característica dos espaços

classificados como não-capitalistas que funcionam, portanto, como reservas territoriais, ou

como espaços de especulação para a valorização espacial e capitalista futura.

É bem verdade que o conflito de classe originado no modo de produção capitalista

dominante não desaparece nesses espaços considerados não-capitalistas. Inclusive, é uma das

características das metrópoles contemporâneas constituírem espaços privilegiados dos

movimentos sociais urbanos, que expressam a luta de classe pela posse e uso da terra,

independentemente de sua valorização. O conflito verificado entre a sociedade organizada e

as instituições governamentais no deslocamento compulsório de antigos moradores de áreas

com intervenção estatal é um exemplo claro dessa luta de classe. A mediação do Estado,

visando à reestruturação capitalista, faz deflagrar um movimento de resistência à mudança, à

perda de um território próprio para o habitar com suas condições de trabalho e de moradia,

criadas pelas próprias famílias, com suas relações de vizinhança e de proximidade. Há uma

expectativa dos trabalhadores ali residentes de se beneficiarem com a ação estatal, entretanto,

são forçosamente obrigados a se deslocarem, sendo que esta quebra de expectativas também

pesa para a formação do conflito. Há também um conflito interno na delimitação dos

territórios invadidos por ocasião dos primeiros assentamentos, embora nem todos se fixem ao

lugar, bem como, em alguns casos, o conflito somente venha emergir com a intervenção da

polícia para controlar e evitar a invasão, podendo, inclusive, fazer retroceder o movimento

urbano.

Tudo isso revela que a inserção na periferia metropolitana exige estratégias de

ocupação e apropriação do espaço. Isto é, a construção da periferia impõe conquista,

reafirmando que ela não é o reduto imediato dos trabalhadores pobres citadinos.

A mobilidade populacional tem uma forte expressão da magnitude da

concentração populacional nas metrópoles. A característica da aglomeração urbana se

exacerba, deflagrando um constante movimento populacional. Além de uma parcela
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considerável de trabalhadores ativos, há um verdadeiro exército de reserva em mobilidade

para o modo de produção dominante, ocupando-se com atividades não-capitalistas. Ainda

assim, sua quantificação nem sempre é fácil e está disponível, apenas se tem idéia da

dimensão do fenômeno por indicativos parciais (através da migração e da mobilidade

habitual) ou por indicadores de qualidade (através da mudança nas relações sociais de

produção, nos contratos de trabalho, na luta dos trabalhadores, ou ainda pela invasão de áreas

de propriedade particular ou pública). Mesmo o exército industrial de reserva é difícil de

quantificação, tendo em vista que a população trabalhadora cria suas próprias condições de

trabalho e de moradia para reproduzir sua força de trabalho, disfarçando as relações

contratuais e mascarando o desemprego, pois na maioria das vezes está sujeita ao trabalho

temporário ou por conta-própria, embora em quaisquer dos casos seja funcional à acumulação

capitalista.  Além disso, verificou-se que a superpopulação não é um problema exclusivo de

explosão demográfica, tal qual na concepção neomalthusiana, mas emerge pela ocorrência de

problemas sócio-territoriais de feições eminentemente políticas.

As várias idas e vindas entre a metrópole e a periferia, através da mobilidade

habitual, com o movimento pendular entre os lugares, atestam que se constrói uma rede de

relações solidárias entre o lugar de destino e o de origem, aumentando o traçado de relações

dado pelo fluxo migratório. A moradia é tão importante quanto o trabalho para fixar as

famílias, mas contraditoriamente esses são os mesmos motivos que levam à mobilidade

populacional, além de secundariamente atender às necessidades educacionais e de outros

serviços.

O que aparentemente era uma rotina na mobilidade espacial dos trabalhadores

desempregados ou subempregados, para aqueles com menor poder aquisitivo constatou-se

uma mudança básica. No início da metropolização os trabalhadores se deslocavam

predominantemente em direção aos espaços periféricos de menor valor de troca. Na

atualidade, fazem um movimento circular entre espaços ainda fora do circuito imobiliário. A

necessidade de reprodução dos trabalhadores fez criar valor de uso e, posteriormente,

apropriado pelo capitalismo imobiliário fez surgir o valor de troca. Assim, a mobilidade do

trabalho que se afastava dos espaços de valorização, hoje abre caminho para a valorização

espacial. Afinal, a valorização capitalista do espaço se faz como uma totalidade entre as

porções capitalistas e não-capitalistas do mercado imobiliário, capitalizando a renda obtida

em termos da produtividade espacial, do monopólio de terras concentradas e na escassez de

áreas urbanas com infra-estrutura. A autoconstrução das moradias dos trabalhadores e a
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invasão de áreas fora do circuito do mercado capitalista são faces dessa reserva não-capitalista

que, em determinado momento, capitulam à dominação capitalista do espaço.

A metrópole domina a periferia, reproduzindo o processo de colonização

capitalista, que segue pela hierarquia urbana sob a força da divisão internacional do trabalho

entre países centrais e periféricos, com seus desdobramentos relativos à divisão territorial do

trabalho interna aos Estados e às suas regiões metropolitanas (nacionais e regionais). A

metrópole como centro subordina a periferia, pois a partir dela são generalizados os

procedimentos, as normas e as formas de produção da cidade. Existe um caráter ao mesmo

tempo centralizado e descentralizado na configuração desse processo econômico-político, de

cunho primordialmente centrífugo.

O processo capitalista conflituoso de expansão e homogeneização do espaço como

força produtiva para o turismo e de produção de mercadorias, com suas relações sociais e de

poder, avança desde a Metrópole até sua periferia. A urbanização como um fenômeno

subordinado à industrialização ou ao turismo ainda está em processo, mas através do

capitalismo há uma constante incorporação de novas áreas periféricas, produzindo seu próprio

espaço de industrialização, de turistificação com ligação ao mercado mundial, uma lei que se

torna reproduzível pelo econômico fetichizado e no político levado ao absoluto. As

contradições são constantemente produzidas na expansão capitalista no e do espaço, tendo por

conseqüência mudanças na reprodução social e no desenvolvimento de representações sobre o

lugar.

As ordens estadistas e do planejamento são determinantes nas representações do

espaço produzido. Uma ordem que contém a violência e, ao mesmo tempo, dissimula-a como

proteção a grupos menos favorecidos, eventualmente, construindo-lhes moradia ou ofertando-

lhe oportunidades de emprego e renda, por exemplo. A violência, o clientelismo e o jogo de

interesse não são práticas exclusivas do Estado, são marcos da cultura política local, também

promovida pela população. A força das crenças e dos valores dominantes naturaliza os

problemas, gerando apatias e resistências às idéias combativas de líderes comunitários

conscientes e políticos, enfraquecendo, assim, a luta pela apropriação do espaço.

Apesar da acomodação geral, alguns usuários do espaço exercitam o poder e,

mesmo sem conseguirem romper o controle do Estado, submetendo-se ao deslocamento

compulsório, organizam movimento de luta pelo espaço urbano e participam direta ou

indiretamente da construção dinâmica e coletiva do lugar. A mobilidade populacional emerge,
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então, como produto da contradição das estratégias de dominação no lugar, com todos os

confrontos se explicitando e se individualizando.

A migração, a mobilidade habitual e os deslocamentos entre as áreas faveladas,

entre os bairros fazem parte de um processo conflituoso de expansão capitalista. Diz respeito

à implosão das cidades através da metropolização, fenômeno resultante e condição para

reproduzir a dominação capitalista de apropriação do valor produzido pelo e no espaço,

associado à mobilidade do trabalho.

A especificidade industrial ou turística dos municípios periféricos da RMF faz

parte da grandeza e excelência econômica do Ceará como locus privilegiado de inserção na

ordem capitalista mundial. O alto volume de investimentos provoca disputas entre empresas e

faz pressão contundente sobre as populações. As expectativas de um Complexo Industrial em

instalação no Pecém são de que se reafirmem as diferenças espaciais entre as porções leste e

oeste de Fortaleza e de sua região metropolitana, em torno da divisão territorial do trabalho. O

ocidente retomando sua condição industrial, urbana e residencial, locus de destino dos

trabalhadores e migrantes pobres, e o oriente, consolidando-se como espaço do turismo, do

lazer, do comércio e dos serviços, além de residencial, notadamente para as famílias de

melhor poder aquisitivo. Isto é, uma tendência que poderá fazer de São Gonçalo do Amarante,

e da conurbação Horizonte-Pacajus novos centros da hierarquia metropolitana, dominando

relações e disputando com a atual metrópole, constituindo-se espaços futuros de maiores e

mais intensos movimentos populacionais, a exemplo do fluxo histórico para Fortaleza.

A metropolização é conduzida por forças hegemônicas da acumulação capitalista,

que tutelam o Estado para adequar o território às necessidades de reestruturação desse sistema

de produção e de circulação, incluindo as necessidades de reprodução da força de trabalho.

Essa espacialidade emerge das condições impostas pelo Estado e do movimento de resistência

dos usuários à capitulação de seus territórios, fruto da produção e circulação cotidiana de

moradias auto-construídas e colocadas no mercado popular de habitações, enquanto segmento

do mercado imobiliário.

No conjunto dessas forças de reestruturação espacial, a mobilidade populacional

rompe as fronteiras da região metropolitana, pela fragmentação do espaço, dando novos

sentidos à espacialidade e à territorialidade periférica dos espaços definidos como da

indústria, do lazer e do veraneio. A metrópole regional, por sua vez, especializando-se como

espaço de serviços, de comércio e de transações imobiliárias e financeiras, enquanto lugar

central na ordem regional, e, periférica, nas relações nacionais e mundiais.
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9. ANEXOS

ANEXO 1.
QUESTIONÁRIO- Áreas de risco
Pesquisa: Espaço metropolitano- mobilidade do capital e da população
Local (favela/ área de risco, município):
_______________________________________________________________
Entrevistador__________________________________________________
Coordenador __________________________________________________
Data:_______________________
Entrevistado (nome e endereço)
______________________________________________________________________

1. Conte o processo de ocupação do terreno ou da casa:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________Qual foi o motivo

da família para a ocupação?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________

2. Como descobriu a oportunidade desta ocupação?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________

3. Está satisfeito com o lugar? ( ) Sim, (  ) Não. Por quê?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________

4. Na ocupação contou com ajuda de: (    ) Amigos, ( ) Governo,

(   ) Familiares, (   ) Associações, (   ) Outros _______________________.

5. O proprietário tem interesse de por o imóvel a: (   ) Venda R$__________ ou (   )

Aluguel R$__________.

6. A família já havia feito ocupação em outro terreno: (   ) Sim, (   ) Não. Em caso

afirmativo, indique a rua, bairro e município:
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ANEXO 2

QUESTIONÁRIO- Áreas de risco

Pesquisa: Espaço metropolitano- mobilidade do capital e da população

Local (favela/ área de risco, município):

Entrevistador__________________________________________________

Coordenador __________________________________________________

Data:_______________________

Entrevistado (nome e endereço)

1. O entrevistado, na família, é: (   ) Responsável, (   ) Cônjuge, ( ) Filho,

(   ) Outro parente _____________________________________________.

2. Idade do responsável: ____________ e sexo: (   ) Masculino, (   ) Feminino.

3. Município onde nasceu o responsável ____________________________ e

Estado _________________________.

4. Há quanto tempo reside em Fortaleza: _____________________________.

5. Nos últimos cinco anos morou em outro município: (   ) Sim, (   ) Não.

6. Qual? _______________________________________________________.

7. Há quanto tempo reside nesta área? ______________________________.

8. Nesta área morou em quantos domicílios?__________________________.

9. Quantas pessoas residem nesta casa habitualmente: __________ (adultos)

___________ (menores de 18 anos).

10. Sua residência é: (   ) Própria, (   ) Alugada, (   ) Cedida.

11. Como adquiriu o imóvel? (   ) Compra, (   ) Empréstimo, (   ) Doação,

12. (   ) Ocupação, (   ) Troca.

13. Possui outros imóveis: (   ) Sim, (   ) Não. Em caso afirmativo, indique o
endereço (município, bairro e rua) _________________________________

14. Número de compartimentos da casa (com banheiro e varanda): _________.

15. Há banheiro com sanitário: (   ) Sim, (   ) Não.

16. Há fossa: (   ) Sim, (   ) Não;

17. Qual destino dos dejetos (fossa)?
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18. Qual destino dos Resíduos Sólidos: (   ) Coleta da prefeitura, (   ) Ao céu aberto,
(   ) Enterrado, (   ) Queimado (   ) Outros _____________________.

19. Qual o Material de construção: (   ) Alvenaria, (   ) Madeira, (   ) Papelão (   )
Taipa.

20. A família faz uso de lenha ou carvão? (   ) Sim, (   ) Não. Comente:

21. Como é feito o abastecimento de água: (   ) Poço, (   ) Rio ou nascente, (   )
CAGECE rede, (   ) CAGECE gambiarra, (   ) Outra

22. A água é filtrada? (   ) Sim, (   ) Não.
23. Situação de atividade do responsável pelo domicilio:

(   ) Trabalhando; (   ) Fazendo bico;

(   ) desempregado, mas Procurando emprego;

(   ) Desempregado, sem Procurar emprego.

24. Tempo de desempregado?

25. Em caso de desemprego, a família esta sendo sustentada por:

26. (   ) Outra pessoa da família, (   ) Seguro-desemprego, (  ) Bolsa família ou
outro beneficio do Governo, ( ) Pensão, ( ) Aposentadoria.

27. Qual a atividade do responsável pela família:

Atual __________________________________________________________.

Anterior________________________________________________________.

28. Qual o rendimento mensal (R$) atual: ______________________________.

29. Município onde trabalha ou faz bico: _______________________________.

30. Transporte para o trabalho: (   ) Não necessita, (   ) A pé, (   ) De bicicleta, (   )
De ônibus, (   ) Outros _______________________________.

31. Qual a posição na ocupação?
(   ) Empregado, (   ) Trabalhador doméstico, (    ) Conta-própria, (   )
Empregador,

(   ) Não-remunerado, (   ) Trabalha na produção para próprio consumo; (   )
Trabalha na construção para próprio uso.


