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1. Introdução  

Dispõe o artigo 182º da Constituição Federal que a política de desenvolvimento 

urbano será executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em Lei, a qual tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Em 

seu parágrafo 2º define que a propriedade urbana cumpre sua Função Social 

quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas 

no Plano Diretor Municipal.  

A Lei, referida na Constituição, foi consolidada e promulgada em 2001, sob nº. 

10.257, denominada Estatuto da Cidade, e estabelece, como uma das 

principais diretrizes da Política Urbana Nacional, entre outros importantes 

instrumentos, o combate à especulação imobiliária. Por outro lado, determina 

que os Planos Diretores, cuja atribuição está restrita à esfera municipal, devem 

definir e caracterizar a Função Social da propriedade urbana, e prever, no seu 

descumprimento, a aplicação dos instrumentos urbanísticos preconizados no 

Estatuto da Cidade, entre eles o parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios, o IPTU progressivo, e a desapropriação com pagamento em 

títulos da dívida pública.  

O Estatuto da Cidade foi uma grande conquista para a história nacional, mas 

infelizmente ainda não está sendo utilizado de forma efetiva para transformar o 

intenso processo de urbanização desigual, injusta e predatória que assolou o 

país, que, segundo dados do IBGE (2010), cinquenta anos atrás era 

essencialmente rural e hoje tem cerca de 82% de sua população morando nas 

cidades.  



Em João Pessoa, assim como em outras capitais brasileiras, principalmente na 

segunda metade do século XX, houve um rápido crescimento da cidade, 

caracterizado por uma expansão de forma centrífuga, do que decorre a 

ocupação periférica com baixa densidade e pouca diversidade funcional e que 

culmina na migração da população do centro para novas áreas da cidade. 

Hoje, a área central de João Pessoa conta com um grande estoque de imóveis 

vazios ou subutilizados que afronta a crescente demanda por habitação. 

(CAVALCANTI, 2009)  

“A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da cidade trazem 

elementos fundamentais para reverter o processo histórico de 

desenvolvimento desigual das nossas cidades: - a função social da 

cidade e da propriedade e a participação popular no planejamento e 

gestão das cidades. [...] Tornar viáveis e efetivar esses elementos é o 

grande desafio a superar, para construir o processo de gestão 

democrática, com participação ampla dos habitantes na condução do 

destino das cidades. ” (ROLNIK, 2011) 

Nesse ponto, vem o seguinte questionamento: o direito à moradia pressupõe o 

direito à propriedade?Alguns governos tem proposto o aluguel social, em que 

casas e prédios são alugados e destinados às famílias que necessitam de 

moradia. Porém, se houver mudança de governo, essa política será mantida? 

Reivindicar a casa própria, a propriedade privada, de certa forma, é a única 

maneira de arrancar algum bem material (que se transforma em dinheiro e 

consequentemente, sobrevivência, quando não há alternativa de trabalho, 

emprego). A propriedade privada é um roubo? (JOSEPH 1855). 

A conquista por moradia é a luta pela propriedade, mas queremos descontruir 

estes fins para pensar em fins mais futuros e que possuam elementos de 

mudança radical e estrutural da sociedade; 

Diante do que foi exposto, esse trabalho vem relatar uma experiência de um 

projeto participativo realizado na ocupação Tijolinho Vermelho, em 2015 e 

trazer a discussão sobre a atuação do movimento Terra Livre e as conquistas 

para além da moradia. 

 



2. Histórico da ocupação.  

Organizadas pelo movimento popular Terra Livre, no dia 19 de abril de 2013, 

mais de 100 famílias sem teto ocuparam o prédio do Antigo Hotel Tropicana e 

deram o nome de ocupação Tijolinho Vermelho.  

O prédio está localizado na área central de João Pessoa (inserido dentro da 

poligonal de entorno do Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico da 

Paraíba – IPHAEP), e antes da ocupação encontrava-se abandonado há 9 

anos, em progressivadeterioração, descumprindo, dessa forma, a necessária e 

constitucional Função Social da propriedade.  

No mesmo dia da ocupação, em um dos quartos do antigo hotel, foram 

encontradas plantas arquitetônicas do edifício, além de vários documentos de 

cunho judicial, referentes a um processo de permuta do prédio com a União 

para devidas quitações de dívidas dos antigos proprietários. Soube-se então 

que atualmente o imóvel pertence à União e que o mesmo está sob judice por 

ter sido objeto de permuta fraudulenta, de acordo com o Ministério Público.  

Pouco tempo após o dia da ocupação, moveu-se um processo judicial de 

reintegração de posse por parte da União em parceria com os antigos 

proprietários. Nesse meio tempo, o Terra Livre já vinha se organizando para 

futuras ações de protesto, necessárias, segundo militantes do movimento, para 

pressionar as autoridades e divulgar para a sociedade a situação daquelas 

famílias.  

Segundo análise de militantes do movimento, devido à grande repercussão que 

tomou os atos feitos pela ocupação, a decisão do juiz foi de suspensão da 

reintegração de posse até que a questão jurídica que envolve a situação de 

propriedade do imóvel fosse resolvida.  

Ao longo do processo de inserção na ocupação, constatou-se que havia um 

desalinhamento entre as propostas de reivindicação sugeridas por parte de 

estudantes e militantes que acompanham a luta da ocupação e os anseios dos 

próprios moradores.  

Entende-se que, se a “Ocupação Tijolinho Vermelho” for apenas um 

instrumento de pressão para conseguir moradia através do programa de 

governo Minha Casa Minha Vida (MCMV), o movimento acabará alcançando 

apenas parcialmente seus objetivos, deixando de lado o que no fundo mais 



importa nessa luta: combater a forma predatória com a qual a especulação 

imobiliária tem barrado o direito à cidade à população de menor renda.  

Já nas entrevistas individuais, pôde-se perceber que a maioria dos moradores 

não reivindicam uma habitação nas estruturas do prédio. Muitos acreditam que 

o edifício não serve para moradia e alegam que preferem uma casa nova do 

programa de governo Minha Casa Minha Vida.  

A grande rotatividade de famílias que passaram pelo prédio se deu 

principalmente pela ação do tráfico, repressão policial, dificuldades de se 

manter na ocupação (no caso de deficientes físicos), alguns com muitos 

transtornos psicológicos, dificultando sua permanência. Estas pessoas foram 

embora da ocupação e provavelmente continuam sem moradia. 

Dificultando o trabalho de conscientização, a defesa civil colocou que o hotel 

Tropicana tinha problemas estruturais e oferecia risco às famílias. Já a 

secretaria do patrimônio nacional disse que seria viável a adaptação do prédio 

para moradia, porém a SPU da PB nada fez quanto a isso. 

Foi um trabalho lento e gradual, com os espaços de formação, organizados 

pelo movimento Terra Livre, conscientizar os moradores no sentido de fazê-los 

compreender que morar é mais que possuir uma casa, é principalmente 

identificar-se com o lugar e apropriar-se dele como parte da cidade. Além das 

melhorias que se tem feito a partir da atuação de uma comissão de moradores. 

As famílias fizeram muitas atividades no coletivo, como a impermeabilização do 

telhado, a arrecadação de dinheiro para compra e instalação de portão, feita 

por eles, alguns mutirões de limpeza, e também iam por conta própria na 

prefeitura e outras instâncias, para saber como resolver o problema de falta de 

moradia. Também ocorreram festas que os próprios moradores organizaram. 

3. Justificativa 

Além de um grande estoque de imóveis vazios, o centro de João Pessoa conta 

com uma infraestrutura consolidada e tida como subutilizada, (CLEMENTE, 

2012). Estimular habitação de interesse social nas estruturas “vazias” do centro 

pouparia recursos públicos que estão sendo investidos para se levar 

infraestrutura às áreas periféricas, onde estão se construindo habitações 

sociais. 



O edifício da ocupação apresenta excepcional localização, no centro da cidade, 

próximo ao Terminal Integrado do Varadouro, o maior da capital. Trata-se de 

um imóvel, hoje pertencente à União, inutilizado e abandonado há mais de dez 

anos pelos antigos proprietários, em progressiva deterioração.A adaptação do 

prédio em um Empreendimento Habitacional de Interesse Social (EHIS) se 

reveste de especial importância devido à necessidade de atendimento de uma 

significativa demanda, constituída e organizada por um movimento popular e 

de atuação nacional, o Movimento Terra Livre, que conta com amplo histórico 

de luta por moradia e que acompanha, por todo o país, a crescente demanda 

habitacional.  

Quanto aos aspectos legais, o novo uso que se pretende dar ao prédio também 

é perfeitamente viável, pois reúne todas as premissas necessárias ao 

atendimento de uma das atuais diretrizes das administrações públicas, a 

requalificação da área central da cidade; atende à preconizada destinação 

social da propriedade; e é passível de atendimento das legislações urbanística 

e edilícia municipal.  

4. Projeto participativo 

A elaboração de um projeto participativo de reforma do prédio surgiu com o 

intuito de este vir a exercer papel fundamental para pressionar as instituições 

públicas no sentido de destinarem o prédio à moradia de interesse social, como 

também, e principalmente, de viabilizarem a liberação de um financiamento 

público para a execução de uma autoconstrução assistida.O Estado e 

prefeitura sempre se opuseram à autoconstrução assistida, dizendo não ser 

viável pois era muito risco de perda de materiais de construção, e que não 

havia conhecimento de mutirões que tinham dado certo. Sempre a única opção 

foi o MCMV. 

Para tanto o projeto foi desenvolvido com a participação de todos os atores 

sociais que hoje interagem na ocupação – moradores, lideranças do 

movimento Terra Livre, estudantes integrantes de grupos de pesquisa e 

extensão da Universidade Federal da Paraíba e dos profissionais inseridos na 

causa. Somente desta forma será possível garantir que os reais anseios de 

seus ocupantes sejam expressos, de forma que a comunidade se aproprie do 

projeto e passe a lutar pela sua efetivação. 



Para buscar os fundamentos de projeto do processo participativo, foram 

analisados em detalhes dois estudos de caso de aplicações desse método.  

Primeiro, em “Metodologia de projeto arquitetônico participativo em 

empreendimentos habitacionais autogeridos em São Paulo” (USINA, 2010), 

encontra-se uma metodologia aplicada pelo coletivo USINA, a qual aborda o 

viés político das questões intrínsecas à problemática local, ao longo de uma 

assessoria técnica dada aos movimentos populares de sem-teto (UMM) e sem-

terra (MST).  

O segundo caso se refere ao método desenvolvido pela equipe de arquitetos, 

“Criação em Arquitetura Sócio-Ambiental para o Núcleo Amigos da Terra” 

(CaSaNAT), que trabalha a boa relação entre os participantes e aborda 

principalmente questões referentes à sustentabilidade, em “Mutirão Projetual – 

Charrette” (CASANAT, Equipe, 2007). 

Foram extraídas algumas etapas das metodologias dos dois estudos de caso, e 

realizadas algumas adaptações nas mesmas, de modo a adequá-las à 

realidade local.  

Além de reuniões abertas, de organização e avaliação com o Movimento Terra 

Livre e a comissão dos moradores, foram realizadas 3 oficinas para discutir o 

projeto de reforma, nas quais tiveram atividades organizadas para fomentar a 

integração conjunta dos estudantes, dos militantes, dos colaboradores, e 

principalmente da comissão e dos moradores da ocupação.  

Durante todo o processo buscou-se manter um diálogo acessível a todos, 

sempre abordando a problemática da realidade local, e estimulando a 

imaginação e a percepção crítica dos participantes.  

“O estímulo à imaginação (e à indignação) é um momento 

fundamental nessas atividades. Para quem está acampado num barraco, 

qualquer alternativa parece ser aceitável, mesmo os apartamentos-

padrão mais indignos construídos pelo governo. Para superar essa 

carência e conformismo, é preciso realizar ações e provocações que 

agucem a disposição para indagar, conhecer e propor alternativas. Mas 

não basta restituir a fala sem dela extrair o que é a internalização da 

própria dominação. Isso porque acreditamos que “para que um povo 

oprimido por séculos saiba expressar a transformação social, é preciso 



inventar uma pedagogia que ainda ensine que o impossível é possível” 

(ARANTES, 2010).  

Nesse sentido, o processo participativo consiste nas seguintes etapas:  

 Etapa 01 - Reunião aberta de organização com os militantes do Movimento 

Terra Livre e a Comissão de moradores para definição dos princípios para a 

gestão do trabalho, construção do cronograma e plano de trabalho;  

 Etapa 02 – Assembleia dos moradores para informar a intenção de se fazer 

o projeto participativo, explanar o objetivo desse trabalho e aprovar datas para 

as oficinas.  

 Etapa 03 - Oficina 1: Atividade aberta, na ocupação, com dinâmicas 

participativas, com o objetivo de captar a opinião dos moradores a respeito dos 

pontos positivos e negativos da ocupação como um todo; amostragem de 

imagens representativas das ideias, conceitos e princípios norteadores para o 

início do projeto arquitetônico, com o objetivo de aguçar a imaginação dos 

moradores para a construção do programa de necessidades para a área 

comum e área pública do condomínio;  

 Etapa 04 - Reunião aberta de avaliação, ao término da 1ª Oficina, com os 

militantes do TL e a Comissão dos moradores para avaliar como cada um 

interagiu no processo, momento também de avaliação e coleta das 

contribuições por parte dos moradores e dos profissionais envolvidos na causa.  

 Etapa 05 – Oficina 2: Atividade aberta, na ocupação, com dinâmicas 

participativas, com o objetivo de construir o programa de necessidades da área 

privativa do condomínio; e a montagem dos apartamentos em plantas 

impressas em escala 1:20 com um mobiliário impresso na mesma escala, com 

o objetivo de aguçar a imaginação dos moradores a respeito do tamanho dos 

apartamentos e da quantidade de ambientes necessários para comportar cada 

família.  



 Etapa 06 – Oficina 3: Atividade aberta, na ocupação, para apresentar o 

projeto em maquete 3D digital, e discutir a aprovação do mesmo bem como as 

estratégias de intervenção.  

O processo participativo constituiu uma etapa muito importante desse trabalho, 

pois possibilitou o envolvimento dos moradores na elaboração do projeto, bem 

como a compreensão da importância e do propósito do mesmo, assumindo 

potencial para pressionar as autoridades no processo de luta pela conquista da 

moradia.  

Para realizar a 1ª oficina foi necessário, antes de tudo, aprofundar a inserção 

na ocupação, que já vinha sendo feita desde o início da mesma, há quase 2 

anos.  

Iniciou-se então a falar em projeto participativo por ocasião do levantamento 

demográfico, que coincidiu com a aplicação das entrevistas necessária à 

elaboração deste trabalho.  

Reuniões de aprofundamento para discutir os princípios e objetivos do projeto 

participativo foram realizadas previamente, junto aos militantes do Movimento 

Terra Livre e a comissão dos moradores.  

É importante frisar que um dos princípios do processo participativo é não só 

servir de espaço de formação da consciência, onde são discutidos os 

problemas da realidade local a partir de um viés político, mas também 

caracterizar esse momento num processo que preze pela interação entre as 

partes envolvidas e a tomada de decisões projetuais aprovadas por consenso.  

Foram realizadas ao todo 3 oficinas, que tiveram uma média de duração de 

4horas e 30min cada, e que contaram com grande número de participantes 

devido à intensa divulgação e incentivo à participação dos moradores, 

estudantes e profissionais envolvidos na causa. Também foram realizadas 

reuniões de avaliação, após cada uma das oficinas.  

A oficina mais significativa para este artigo foi a 1ª, na qual foram abordadas 

questões relativas aos espaços comuns e aos espaços públicos.  

Realizou-se em paralelo uma atividade com as crianças para que houvesse 

mais silêncio e concentração no espaço destinado à oficina.  

Além disso, preparou-se um café da manhã para atrair a atenção dos 

moradores, o que fez com muitos chegassem para participar da atividade.  



Inicialmente, fez-se uma grande roda onde cada participante se apresentou e 

expôs aquilo que mais gostava e aquilo que menos gostava na ocupação.  

A partir daí, os problemas foram sendo colocados, e foram sendo discutidos os 

motivos da existência daqueles problemas bem como as possíveis soluções 

para os mesmos.  

Durante essa roda de conversa, várias dúvidas foram surgindo e foram sendo 

debatidas e pontos que estavam previstos para serem abordados somente no 

final da oficina, foram discutidos logo no início. Avaliou-se isso como sendo um 

ponto positivo pois, a falta de controle da ordem dos assuntos, resultou da 

ansiedade e da grande participação dos moradores.  

Uma das questões que foi abordada antes do previsto foi a proposta 

relacionada ao aluguel de lojas no térreo como forma de gerar recursos 

financeiros para pagar os gastos de manutenção do condomínio.  

Prospectou-se que essa proposta se completaria com a abertura das laterais 

do edifício para a rua, criando uma área de passagem para pedestres e 

também de permanência, uma vez que várias lojas, serão voltadas para o pátio 

central do prédio. Esta solução projetual poderá vir a valorizar o comércio e 

serviço proposto.  

Essa proposta foi muito bem aceita pelos moradores que estavam participando 

da oficina, os quais demonstraram até certa empolgação, mostrando interesse 

em utilizar um dos espaços de comércio e serviço do térreo. Algumas famílias 

abriram comércio dentro da ocupação e conseguiram uma relativa autonomia 

financeira, algo semelhante ao proposto pelo projeto participativo. 

Ainda abordando o mesmo tema, também foi proposto que os acessos para os 

pavimentos residenciais (3 escadas de acesso) fossem restritos somente aos 

moradores, a partir da instalação de portões com sistema de interfone que só 

abre com chave ou senha. Além da proposta de uma recepção no hall da 

entrada principal.  

Esta já é uma pauta recorrente nas assembleias, que discute sobre a 

dificuldade de restringir a entrada e a circulação de pessoas “estranhas” no 

prédio. Então esta solução foi instantaneamente aprovada.  

O segundo ponto a ser tratado é o que se refere às áreas de lazer.  



Após esclarecer as primeiras dúvidas e discussões, foram mostradas várias 

imagens de áreas de lazer que ficam na laje de coberta de condomínios, para 

estimular 

5. Conclusões 

Ao ocuparem imóveis e terrenos vazios, colocam em cheque a forma como o 

território sempre foi construído, para atender às necessidades e acúmulo de 

capital dos detentores do poder. A sociedade como um todo é convidada a 

pensar sobre uma nova forma de planejar o território, a entender o papel 

destruidor da especulação imobiliária e a questionar o direito a moradia. Sobre 

isto, cabe ressaltar que uma parcela da população que trabalha ou mora no 

entorno do Tijolinho Vermelhoponderaram, em algum momentodo período de 

ocupação, sobre a importância de existir moradia no centro, já que antes o 

espaço era tomado pelo abandono.Também puderam se questionar do porque 

de centenas de pessoas, vindas de distintos bairros da cidade e até mesmo de 

outros municípios, se submeteram às dificuldades de viver em uma ocupação 

urbana (como ausência de serviços básicos, dentro e fora da ocupação). 

Puderam ver que nesse espaço, tido pela mídia como um local ilegal, de 

prática de atos de violência e de outros crimes, mantiveram por anos um 

espaço organizado e de diversas práticas culturais e de formação política. 

Sendo assim, para além da teoria e agindo através da ação direta, a 

ocupação por moradia deixa suas marcas no bairro, na cidade e na luta dos de 

baixo. Pouco discurso e muita prática são símbolos desta ação. Apesar disso, 

movidos pela necessidade e não por teorias ou ideologias, muitas vezes os 

moradores se tornam cegos diante destas e outras conquistas históricas. 

Um dos elementos que dificultou o acúmulo de experiências e o 

fortalecimento da luta, dentro do movimento popular, foi a pouca percepçãoque 

moradores e moradoras da ocupação tiveram a respeito da pressão que 

exercem sobre os governos e toda sua estrutura de poder institucional. Muitas 

vezes as famílias focavam em problemas comuns e infelizmente recorrentes 

nas ocupações, como o individualismo de parte dos moradores, a não 

participação de uma grande parcela destes em reuniões e atividades coletivas. 

Não viam que apesar de o nível de individualismo atingir aqueles que 

deveriam entender seu potencial histórico como classe trabalhadora, oprimida, 



houve também conquistas materiais e crescimento na tomada de consciência 

política.  

Uma das conquistas é que diante deste processo longo de ação direta, 

foi possível haver o empoderamento destas pessoas, além da convicção da 

necessidade da luta e das conquistas materiais advindas da luta. 

De forma praticamente unânime, diziam constantemente sobre a falta de 

compromisso e ética dos representantes indiretos do poder e o quão difícil 

seria a conquista da moradia, através somente do diálogo em gabinetes e 

mesas de negociação. Em cada reunião ocorrida com a prefeitura, Estado ou 

União, mais incertezas que garantias eram-lhes apresentadas, nenhuma de 

suas pautas e reivindicações eram atendidas, além de não haver data ou 

propostas concretas de onde, de que forma e como seriam construídas suas 

moradias. A inércia ou profunda lentidão dos governos fez com que os 

moradores interiorizassem a impossibilidade de haver melhoras nas condições 

de vida da população a partir destas negociações. Foram inúmeras reuniões 

em que nem ao menos a garantia de água e luz foram atendidas, e assim 

passaram por diversos cortes de energia, com o amplo amparo da polícia na 

execução da ação. 

Esta ausência do Estado pôde trazer ganhos para estes lutadores. 

Primeiro da necessidade de não aguardar que o Estado resolva seus 

problemas, mas sim fazendo por si próprios seu teto, suas reformas no prédio 

ocupado, sua garantia por alimento. Em nenhum momento o Estado lhes 

forneceu qualquer benefício. 

Há, assim, alguns conflitos que se apresentam para nós, militantes, e 

que merecem ser discutidos. 

1- Pensando na importância da descentralização dos serviços e da 

necessidade de evitar que haja um isolamento dos bairros periféricos, é 

necessário “ocupar” as periferias; 

2- As famílias passam por inúmeras pressões e riscos de morte durante o 

processo de resistência. Estão sendo expostas de tal forma que se 

questionam sobre qual o modelo de segurança pública devem lutar, 

sobre qual modelo de sociedade lhes pode garantir a vida e não o direito 

a prisão; 



3- Alguns mutirões propostos pelo movimento tinham pouca participação 

dos moradores, pois segundo eles próprios não iriam participar de algo 

coletivo se poucos fossem participar. Na verdade, há um domínio do 

comportamento imposto pela lógica de competitividade e de “salve-se 

que puder” do capital. 

4- Não há continuidade da luta, em muitas comunidades que o movimento 

esteve inserido e onde houve conquista da moradia. Dificuldade dos 

moradores se organizarem para reivindicar serviços básicos que faltam 

nas proximidades dos conjuntos habitacionais distantes do centro da 

cidade. 

5- As famílias muitas vezes se referem aos militantes do movimento como 

os principais agentes das conquistas, sem se caracterizarem, eles 

próprios, como militantes e como atores –agentes principais da luta. 

Sendo assim, não houve empoderamento. 
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