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RESUMO 
 
O presente trabalho pretende problematizar o tema do Direito à 
posse frente a realidade que vivem 80 famílias num loteamento 
localizado no município de Pelotas no Estado do Rio Grande 
do Sul. Este loteamento denuncia a invisibilidade frente ao 
poder público da existência de uma comunidade populacional 
desprotegida socialmente que ocupa o território à 30 anos. A 
ocupação do território acontece no entorno de uma "Sanga" 
que o mesmo poder público pretende revitalizar. No entanto, a 
revitalização desconsidera o direito a existências destas 
famílias que vem denunciado num processo histórico a 
negação do direitos sociais, consequentemente, do Direito à 
Cidade. 
 
Palavras-chave: Direito à posse. Justiça Ambiental. 
Ocupação. Direito à Cidade. 
 
ABASTRACT 
 
This paper intends to discuss the issue of the right to 
possession against reality that 80 families living in a subdivision 
in the city of Pelotas in Rio Grande do Sul This allotment 
denounces invisibility against the government of the existence 
of a community socially unprotected population occupying the 
territory to 30 years. The occupation of the territory surrounding 
the case of a "Sanga" that the same government aims to 
revitalize. However, the revitalization disregards the right to 
existence of these families coming denounced a historic denial 
of social rights, therefore the Right to the City process. 
 
Keywords: Entitled to possession. Environmental Justice. 
Occupation. Right to the City. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho é resultado da Pesquisa Científica que pretende analisar  a 

Posse da Terra enquanto direito, problematizando sua função social relacionando com a 

realidade que vivem 80 famílias num loteamento “irregular” no município de Pelotas no 

Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, propor pesquisa neste tema é propor a discussão e 

a reflexão da realidade que vivem famílias em condições de vulnerabilidade social, bem 

como, tentar criar alianças e práticas capazes de combater a reprodução da desigualdade 

social na região sul do Estado. Para tanto, esse desejo ousado tem a intenção de 

transversalizar categorias analíticas que interferem substancialmente na garantia dos 

direitos sociais da população. Categorias que buscam trazer para análise da Cidade não só 

o olhar para um espaço de convivência e de circulação entre os diferentes, e de reprodução 

do modelo globalizante, mas de território vibrátil de direito de todos os cidadãos. Território 

que proporciona as manifestações da questão social a partir das lutas em defesa da vida, ou 

seja, pelo direito de existir, lutas travadas pelos agentes vinculados aos movimentos sociais 

organizados ou simplesmente pelos agentes vinculados em suas comunidades ou 

grupos/coletivos identitários. 

Pesquisar a função social da posse da terra é investigar o processo de urbanização 

histórico pelo qual passou todo um contingente populacional, é reconhecer os conflitos de 

ordem econômica, política e geográfica que pulsam no interior das cidades: 

 
A cidade em si, como relação social e como materialidade, torna-se criadora da 
pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico, de que é o suporte, como por sua 
estrutura física, que faz dos habitantes das periferias ( e dos cortiços) pessoas ainda 
mais pobres. A pobreza não é apenas o fato do modelo socioeconômico vigente, 
mas, também, do modelo espacial. (Santos, 2009, p. 10). 

  

Portanto, a pesquisa em questão estuda o resultado da urbanização caótica na vida 

da população, analisando suas condições de vida, a desproteção social e a invisibilidade 

pública, os direitos sociais e humanos não garantidos, na constituição do desenho urbano 

na formação da sociedade. 

2.  CONTEXTUALIZANDO O CAMPO DE PESQUISA: Famílias invisiveis frente ao 

poder público 

 

 

Cabe contextualizar o campo de estudo proposto pela presente pesquisa, pois este 

surge na  parceria interinstitucional entre Universidade Católica de Pelotas por intermédio de 

seus Curso de Graduação em Serviço Social e Mestrado em Política Social, Curso de Pós-
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Graduação em Antropologia pela Universidade Federal de Pelotas e pelo SANEP de Pelotas 

por intermédio do Trabalho Socioambiental coordenado pelo Serviço Social.  

O Trabalho Técnico Socioambiental do SANEP passou a ser executado no ano de 

2012, em função da implantação do Coletor Geral – CG3 e da Construção da Estação de 

Tratamento de Esgoto Novo Mundo. Estes empreendimentos têm por objetivo interceptar as 

redes públicas de esgoto através do CG3 e transportá-lo para ser tratado adequadamente 

na Estação de Tratamento Novo Mundo, localizada na Av. Francisco Caruccio. Atualmente o 

esgoto gerado no bairro Três Vendas2, em grande parte, é descartado na chamada Sanga 

das Três Vendas3, pela ausência e insuficiência do sistema de esgotamento sanitário.  

A decisão de apresentar projeto junto ao Ministério das Cidades para a construção 

do Coletor Geral 3 (CG3) e da Estação de Tratamento Novo Mundo, se deu pelo fato do 

sistema de esgotamento sanitário do bairro Três Vendas, no município de Pelotas/RS, 

encontrar-se no limite de sua capacidade de funcionamento em decorrência do crescimento 

da cidade em direção à Zona Norte. É sabido o crescente investimento do mercado 

imobiliário no bairro Três Vendas, através da implantação de inúmeros empreendimentos 

habitacionais nos últimos anos. A política de saneamento do bairro Três Vendas foi 

estabelecida para atender a demanda do mercado imobiliário e dos programas habitacionais 

do governo federal. No primeiro ano de trabalho do TSA, durante o mapeamento 

socioambiental, foram identificadas populações que, embora estivessem na área de 

intervenção do CG3 e ETE Novo Mundo, não seriam beneficiadas com o empreendimento 

pelo fato de suas moradias não estarem conectadas às redes públicas de esgoto.  

Estas situações predominam no território geográfico da bacia do Cg3 delimitado 

como o entorno da Sanga das Três Vendas formado pelos bairros: Santa Terezinha, Py 

Crespo, Vila Silveira e Lindóia, obedecendo a critérios sociais e ambientais a partir de uma 

compreensão acerca dos riscos socioambientais a que as famílias estão expostas. A 

situação fica ainda mais grave quando identificadas famílias que ocupam o leito da Sanga 

(Loteamento Santa Cecília), que por falta de infraestrutra urbana, moradias precárias e 

ausência de saneamento estão sob risco eminente de erosão do solo, alagamentos, 

                                                 
2 O bairro Três Vendas localiza-se na parte norte de Pelotas, e é uma das maiores administrativas em extensão, 

da cidade. Possui uma população de 69.832 de habitação, distribuídas entre vinte e dois lotes em terras ou vilas: 

Sítio Floresta, Leopoldo Brod, Sanga Funda, Exército, Getúlio Vargas, Pestano, Cohab Pestano, Santa Rita, Vila 

Jacob Brod, Itamaraty, Quatro de Agosto, Cohab Lindóia, Py Crespo, Santa Terezinha, Municipários, 

CohabTablada, Santos Dumont, Agrícola, Bairro Jardim, Vila Silveira, Aeroporto. As vilas forma fundadas no 

início do século XX, ou seja, as mais antigas como a Santa Terezinha, Vila Silveira, Jacob Brod apresentam 

maiores números de moradores.   
3 O curso hídrico que corta a cidade e serve como escoadoura das águas pluviais e esgoto. A sanga das Três 

Vendas tem 5,258 km de extensão total e 2,470 km de extensão urbana. Sendo 733 km canalizados e 1,737 km.  
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doenças de vinculação hídrica, além da precarização das condições de vida identificadas 

pelos aspectos sociais, resultantes dos processos de segregação socioespacial, acirramento 

das desigualdades socioambientais e exclusão social.  

As famílias citadas acima estão há 30 anos ocupando essas áreas. Trata-se de 

trabalhadores, em sua maioria, oriundos do próprio bairro Santa Terezinha. As primeiras 

famílias que ocuparam o leito da Sanga residiam em casas cedidas ou alugadas e que, sem 

condições de manter suas moradias, viram no leito da Sanga uma alternativa de um lugar 

próprio para morar. A situação de pobreza vivenciada pelas famílias ocupantes do leito da 

Sanga poderá ser consequência da própria dinâmica do modelo de produção capitalista, que 

teve um pico na revolução industrial e responsável pela precarização das relações de 

trabalho, resultando no desemprego e o que alguns autores chamaram de trabalhadores 

supérfluos ou exército de reserva e que se acirra na desregulamentação e precarização do 

trabalho no capitalismo tardio. No caso aqui cabe destacar que a situação de pobreza se 

agrava no período de desindustrialização de Pelotas, com o fechamento das fábricas 

ocasionando o fenômeno do desemprego. Muitos pais e avós das famílias moradoras do 

leito da sanga eram operários das fábricas e sem emprego, suas famílias até os dias atuais, 

ganham a vida na informalidade, formando um contingente de pessoas sem condições de 

ser absorvidas pelo mercado de trabalho. O processo de ocupação da Sanga, não foge das 

características dos processos de formação das cidades contemporâneas, e a organização 

sociopolítica do espaço urbano, resultando na luta pelo domínio do espaço emergido nos 

primeiros processos de industrialização nos grandes aglomerados urbanos, mantidos até os 

dias de hoje com a exclusão socioespacial na segregação das cidades.  

Outra característica que merece destaque é a família como um elemento de 

constituição do território. Durante o período de ocupação houve movimentos migratórios, 

muitas famílias saíram do lugar cedendo as moradias para pessoas pertencentes à própria 

constituição familiar, redesenhando o território a partir dos laços consanguíneos.  

Nesse sentido que a ocupação da Sanga das Três Vendas manifesta-se como 

resultado de um processo social, oriundo do modelo de urbanização e formação das cidades 

contemporâneas.  Para este processo, as áreas de ocupação são aquelas abandonadas, 

esquecidas, impróprias para o mercado imobiliário. Na maioria das vezes com restrição à 

ocupação, áreas de desmoronamento, alagadiças, sem infraestrutra urbana, como é o caso. 

Essas áreas tendem a tornarem-se esquecidas e invisíveis porque na lógica do 

mercado e da valorização imobiliária. As áreas consideradas valorizadas são aquelas que 

concentram grupos de maior poder social e político assegurando a esses grupos vantagem 
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nas disputas pela distribuição espacial dos investimentos públicos na cidade, impedindo que 

o excedente gerado possa ser recuperado pelo poder público via tributação imobiliária e 

redistribuído para os seguimentos socioterritoriais desfavorecidos (Acselrad, 2009). As 

famílias moradoras do entorno da Sanga, por diversas vezes, procuraram o poder Público 

Municipal para solicitar a regularização da situação e políticas que garantissem a moradia 

adequada, através de idas a prefeitura e organização de abaixo assinado, solicitando 

providências. Promessas foram feitas, mas até os dias de hoje, ainda encontram-se 

excluídos da distribuição espacial dos investimentos públicos.  

Contextualizando a problemática socioambiental nas questões urbanas, é urgente 

que os projetos e ações assumam um compromisso ético e político em defesa do Direito à 

Cidade, entendendo este, como um direito humano fundamental e como direito coletivo. 

Considera-se que o direito à cidade pressupõe o acesso à terra urbanizada, condições 

dignas de habitação, serviços públicos essenciais com qualidade, acesso universal aos 

serviços de saneamento, iluminação pública, mobilidade e acessibilidade, transporte público 

com qualidade a proteção contra os despejos e o reconhecimento do direito da posse e da 

função social da propriedade. A garantia do acesso à cidade das populações empobrecidas, 

o respeito à identidade cultural e à diversidade de grupos tradicionais. Implica acima de 

tudo, a construção uma direção democrática para as cidades, com vistas à cidadania e à 

justiça social.  

 
 
3. CONCLUSÃO: 
 
 
 

Considerando a problematização da realidade apresentada, conclui-se o 

compromisso ético-político que o Serviço Social tem na defesa dos direitos sociais e 

humanos. Assim, a questão da falta de condições dignas de moradia e suas conseqüências 

recorrente na sociedade capitalista construiu as bases das relações desiguais e, portanto, 

segregadoras dentro da Cidade. Nesse palco de desproteção social, a questão do direito à 

posse é identificada como realidade cotidiana da população Sem Teto, Sem Terra, Sem 

Emprego.  

 

Segundo Alfonsin:  
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O debate sobre a posse das coisas constitui fato ou direito, então, perde qualquer 
sentido quando a falta de acesso das pessoas àquelas que são indispensáveis a 
vida põe em risco ou elimina esse direito (2014, p. 175).  

 

Portanto, este trabalho versa na tentativa de publicizar o direito à existência e para 

tanto problematiza a questão da  ocupação de território como possibilidade de viabilizar 

condições de vida para população empobrecida.  Como bem lembra Alfonsin (2014) a terra 

como objeto de posse é indispensável para a satisfação das necessidades vitais do ser 

humano. Cabe aqui ainda sublinhar que a função social da terra diz respeito ao acesso da 

terra e que seja possível partilhar seus frutos na garantia da dignidade humana para os 

“desprotegidos” frente aos direitos sociais e humanos. Torna-se necessário investigar em 

que condições e circunstâncias o acesso à terra é viabilizado, pois  pode-se arriscar a 

afirmativa de que o direito à vida só é possivel quando seus meios são garantidos. Sendo 

assim, falar em ocupação de terra/território é falar no direito à posse enquanto exercíco da 

função social que publiciza a legitimidade da existência de famílias sem terra e sem teto. 

Nesse ínterim, relaciona-se o tema sobre o Direito à Cidade que na 

contemporaneidade manifesta-se polêmico e complexo. A Cidade como espaço de 

ocupação deve garantir a existência de seus agentes bem como a participação social dos 

mesmos, pois a Cidade é literalmente o espaço público entre os diferentes. Com a realidade 

social cada vez mais conflitante nos seus principios segregadores, observa-se a acelerada 

criminalização da pobreza e dos movimentos sociais que manifestam a luta pela garantia da 

qualidade de vida do coletivo.  

Outra questão, no que se refere à cidade, é sobre o  potencial de participação popular de 

uma comunidade, pois quando pensamos sobre este potencial, logo é possível relacioná-lo 

com sua capacidade de mobilização, porém o espaço urbano vem se cristalizando pela 

influência da Mixofobia, como lembra Bauman (2009), ou seja, o medo produzido 

socialmente de se  “misturar”. Então, cabe problematizar os atravessamentos da sociedade 

globalizante que imprime modelos do cotidiano da vida de seus agentes.  

Considerando a paisagem urbana, é possível identificar modos de vida diversos se 

interelacionando e com eles existe um conjunto de expectativas, desejos, lutas no dia a dia 

que compõe o habitar coletivo. Contudo, com os processos econômicos e políticos 

acelerados, a segregação social vai sendo evidenciada no contorno das Cidades e, 

paralelamente, o imaginário construído sobre o perigo e a insegurança são alimentados. 

Para tanto, torna-se desejo em tornar o espaço de moradia mais privado possível, mais 

cercado possível, mais distante da convivência com os diferentes.  
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Desse ponto de vista, a pobreza torna-se cada vez mais criminalizada, a violência mais 

instigada e descontextualizada, a fragmentação das relações sociais mais potencializada. 

As cidades globalizadas, a princípio, por um lado, estão destinadas a cultuar o medo, a 

desconfiança, a competição ou, por outro, começar a reinventar os modos de vida coletivos 

capazes de resistir as imposições dos valores capitalísticos (Guattari, 2000) atuais. 

Então, para pesquisar o Direito à Posse é preciso relacioná-lo com o Direito à Cidade, 

tornando-se necessário apostar na desconstrução dos valores capitalísticos, sejam eles 

registrados a partir dos modelos de consumo, convivência ou participação política. Com 

essa perspectiva, o presente projeto de pesquisa pretende analisar a partir da concepção de 

que as Cidades “são tanto depósitos de problemas causados pela globalização”(Bauman, 

2009) bem como pensar a cidade como espaço de ocupação que exige políticas públicas 

capazes de garantir direitos sociais com vistas à qualidade de vida da população.  

Outra categoria que interessa à Pesquisa é sobre Justiça Ambiental e sua relação 

com o tema das desigualdades. Considerando a cartografia das cidades e sua composição 

territorial, seja ela urbana ou rural, cabe indagar como é organizada a distribuição deste 

território e quais os pressupostos para sua solidificação. Arrisca-se afirmar que, em termos 

de organização e divisão territorial as desigualdades ambientais se manifestam. Entende-se 

por desigualdade ambiental toda forma de desigualdade social, econômica, política, racial, 

etc,  que é concebida no interior das cidades. Ou seja, poderá ser possível identificar as 

práticas discriminatórias que produzem desigualdades sociais, pois as comunidades 

empobrecidas podem tornar-se fáceis de serem manejadas pelo poder público ou até 

mesmo pelas políticas públicas. Um exemplo, no caso urbano, é a acelerada especulação 

imobiliária que interessa-se pela segregação social às margens ou no interior “invisível” das 

Cidades: 

 

(…) Os impactos dos acidentes ambientais estão desigualmente distribuídos por 
raça e por renda: áreas  de concentração de minorias raciais têm uma probalidade 
desproporcionalmente maior de sofrer com riscos e acidentes ambientais(…) 
(Acselrad, 2009, p. 18). 

 

Sendo assim, a questão da Justiça Ambiental é entendida aqui como direito a viver e 

conviver num “meio ambiente” seguro, saudável, que produz  para o coletivo, sendo o “meio 

ambiente” considerado na sua totalidade nas dimensões ecológicas, físicas, estéticas, 

sociais  e econômicas (Acselrad, 2009). Considerar o que as famílias desejam construir em 

seu cotidiano e em seu habitar deve ser visto como produção do conhecimento para 

denunciar práticas e políticas discriminatórias. 
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Nesse sentido, relaciona-se o tema das Políticas Públicas Sociais acenando a 

necessidade de analisar a realidade que vivem as famílias do loteamento Santa Cecilia. Na 

cartografia do loteamento, a paisagem apresenta famílias em situação de vulnerabilidade 

social, expostas a todo tipo de risco, seja ele, de insegurança alimentar, de violência, 

evasão escolar e analfabetismo, tráfico de drogas, moradias precárias, depósito de dejetos, 

etc…  

 

Conforme indica o referido memorando do Banco Mundial, é para as regiões pobres 
que se têm dirigido os empreendimentos econômicos mais danosos em termos 
ambientais. Do mesmo modo, é nas áreas de maior privação socioeconômica e/ou 
habitadas por grupos sociais e étnicos sem acesso às esferas decisórias do Estado e 
do mercado que se concentram a falta de  
investimento em infra-estrutura de saneamento, a ausência de políticas de controle 
dos depósitos de lixo tóxico, a moradia, a desertificação, entre outros fatores, 
concorrendo para suas más condições ambientais de vida e trabalho. (Acselrad, 2009, 
p. 08-09). 

 

Portanto, analisar a Política Pública Social, nesta realidade, será a princípio 

problematizar a relação entre Estado e sociedade, grupos de pressão e agentes locais 

relacionando os direitos sociais frente as condições de acesso da população. Se as políticas 

públicas e sociais “(…) têm como uma de suas principais funções a concretização de 

direitos de cidadania conquistados pela sociedade e amparados pela lei” (Boschetti et al, 

2009, p. 102), como está esse exercício na vida cotidiana das famílias em situação de 

vulnerabilidade social? os direitos sociais são guiados pelo princípio de igualdade?  

Com o contexto da globalização acelerado, pautada nos interesses da política 

econômica, mediado pelos novos papéis do Estado (Pereira, 2008) aumenta o nível de 

desigualdade social na sociedade. O resultado será a forte manifestação da questão social 

como resultado do processo de exploração, opressão, discriminação e desigualdade social: 

 

As políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social são 
desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento – em geral 
setorializadas e fragmentadas – às expressões multifacetadas da questão social no 
capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de exploração do capital 
sobre o trabalho. (Behing e Boschetti, 2007, p. 51) 

 

Considerando que, para além dos problemas sociais, tornam-se objeto de atuação 

do Serviço Social as manifestações da questão social, por isso, este trabalho teve objetivo 

de demonstrar que a produção da realidade social acontece socialmente e, portanto, as 

relações capitalistas determinam as multifaces das condições de vida da população 

empobrecida. E que portanto, a manifestação da questão social acontece quando existe a 

desproteção social de famílias em sitiuação de vulnerabilidade social, por exemplo. Porém, 
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existem práticas de resistência criadas pelo coletivo para enfrentar a lógica capitalista, 

impregnadas de luta micro e macro políticas. Sabemos que o sistema capitalista consome 

desigualdades sociais para se fortalecer, portanto, a igualdade neste sistema, torna-se 

princípio de uma luta infinita, no cotidiano . 
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