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A ironia de ser pobre e morar na praia: conflitos fundiários e 
socioambientais no caso da 'Prainha' 1 

 
Rose-France de Farias Panet2  

 
 
Resumo: O trabalho tem por objetivo principal apresentar uma proposta de 
solução ambiental e de moradia à comunidade conhecida por ‘Prainha’, 
localizada na cidade de São Luís, do Maranhão, Brasil, comunidade que há um 
ano foi revelada em situação fundiária e ambiental irregular e que se encontra 
sob ameaça de relocação. Instalada em área de proteção permanente (APP), 
de acordo com os critérios e definições do art. 4º, VI, da Lei 12.651/2012, a 
área, situada à beira mar, é arenosa com vegetação de restinga. Casas muito 
precárias compõem o cenário. A comunidade da Prainha vive há mais de 30 
anos no local, e é vulnerável social, economica e ambientalmente. A 
vulnerabilidade da comunidade face aos riscos ecológicos, econômicos e 
sociais traduz-se na falta de capacidades suficientes que os fazem cair na 
pobreza e procurar alternativas precárias de moradia. A proposta de solução do 
problema apresenta-se com um projeto de ECOVILA traduzindo-se neste 
contexto pela necessidade de permanência dos moradores no local, 
concomitante à preservação ambiental. Tal preocupação contempla inclusive o 
texto fundador do desenvolvimento sustentável, que desenvolve três 
perspectivas primordiais: a econômica, a ecológica e a social. Posteriormente, 
o projeto propõe um programa de Educação Ambiental aos moradores, 
posteriormente discutido. Visa ainda colocar em pauta a noção de racismo  
ambiental, ajustado ao exemplo citado. 
 

Palavras-chaves: Área de Proteção Permanente, Direito à moradia, Racismo 
ambiental, Ecovila 
 
 
 

1. Morar na praia 
 

A vida social e as práticas humanas associadas à beira mar, e 

consideradas salutares, foram sendo difundidas à partir do século XVIII pelo 

imaginário ocidental, transmitidas principalmente pelo capitalismo e pelo 

turismo. A aversão ao mar desaparece, dando espaço à ideia propagada pelos 

médicos dos benefícios do banho de mar e do ar que se respira à beira mar na 
                                                 
1 Pesquisa desenvolvida com o auxílio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão (FAPEMA) no 
âmbito do GT 63: “Viver melhor é preciso: crise ecológica e alternativas”. 
 
2 Doutora em Antropologia e Políticas Públicas pela École Pratique des Hautes Études, Paris/Fr. e pela 
Universidade Federal do Maranhão (2010). Professora da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco e da 
Faculdade São Luís. Consultora em Antropologia da Fundação Darcy Ribeiro. 
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saúde humana. Inicia-se na Europa, diferentemente em cada região um novo 

estilo de vida que, rapidamente é difundido nos Estados Unidos da América. 

Nasce a arquitetura do mar, a casa de praia reservada para férias de veraneio 

e lazer e consequentemente, a urbanização da orla (Soares Junior, 2013).  

Com esta, a valorização e especulação do espaço a beira-mar. 

Surge um novo padrão de morar e uma nova ideia do conceito de qualidade de 

vida: a orla como espaço urbano consolidado e o culto à praia, ao corpo sarado 

e bronzeado, à moda à beira mar e às práticas esportivas.   

Tal estilo de vida, e o deslumbre da praia pela sociedade, é 

reproduzido no Brasil e no restante da América do Sul de maneira diferenciada.  

Se antes, por volta do século XVI, estes espaços se prestam à navegação, ao 

descarregamento e carregamento de mercadorias, a ideia de lugares 

insalubres e quase que exclusivamente mal frequentados, verifica-se, no final 

século XIX a mudança de mentalidade na valoração relacionada à praia. No 

entanto, algumas cidades brasileiras tardam a reconhecer e a mudar a 

perspectiva relacionada à beira mar. As classes mais altas da cidade de 

Fortaleza, por exemplo, até o começo do século XX mantinha um desinteresse 

pela praia, pois o local era frequentado pelos trabalhadores das atividades 

pesqueiras e ocupado por favelas. O mesmo aconteceu em Salvador onde as 

zonas de praia eram utilizadas para atividades portuárias e pesqueiras, sendo 

ocupadas pelas classes sociais mais baixas. Relacionado ao assunto, comenta 

Barbosa (2012) que: 

 
A ocupação e expansão urbana na zona costeira no Brasil 
originaram-se primeiramente no litoral com a colonização e 
formação do país. Vale ressaltar que em linha de tempo, essa 
ocupação ocorreu pontualmente nas regiões do Recôncavo 
baiano, tendo por epicentro Salvador, o nordeste oriental, com 
as cidades de Olinda e Recife, em menor grau no litoral 
paulista, nas cidades de Santos e São Vicente e na porção 
carioca com destaque para a cidade do Rio de Janeiro 
(Barbosa, 2012 p.38). 
 

Além do que, o imaginário, relacionado ao desconhecimento dos movimentos 

das marés e da vida marinha, causava medo e desconfiança nas classes mais 

abastadas. Como ressalta Soares Junior (2013), 

 



REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 2 – Volume 1 – março/julho 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 

Até os anos de 1850, estar próximo ao mar, para as elites 
aristocráticas, ainda era motivo de pavor por conta das ondas, 
mesmo com o advento das grandes navegações e cruzadas 
para além do continente europeu, visto que as terras em torno 
das praias eram inabitadas ou estavam ocupadas por vilas de 
pescadores. (Soares Junior, 2013, p.2) 

 
Observa-se que é de maneira gradual que as cidades brasileiras vão 

se convertendo aos deleites da orla. A casa de praia ganha destaque nos 

desejos de consumo, sendo referência de status social. A municipalidade 

percebe a potencialidade da área e direciona investimentos de infraestrutura 

como iluminação, saneamento e construção de calçadões para o passeio 

público. As zonas de praia passam a ser vistas com um novo olhar e a casa de 

veraneio deixa de ser uma prerrogativa da orla de alguns países europeus e 

passa a ser disseminada ao longo do litoral brasileiro. O Rio de Janeiro 

destaca-se como difusora de novos usos dos espaços praiais. 
A cidade do Rio de Janeiro foi precursora na produção dos 
espaços praiais, e a moda rapidamente espalhou-se por todo 
território nacional. Hoje grande parte da população disputa 
regiões litorâneas e nutre geração após geração o gosto pelas 
praias’(Ramos, 2009, p.16). 
 

 
Se a cidade é uma mercadoria (Vainer, 2000), o suprassumo da 

qualidade deste ‘objeto de consumo’, encontra-se no ‘morar na praia’. No 

entanto, a lógica do capital imobiliário e turístico transformam as praias em 

palco de uma predatória forma de uso e ocupação, fato que, causa ao litoral 

impactos de diversas naturezas (sociais, culturais e ambientais).  

 
Nesse cenário se observa que no processo de ocupação da 
zona costeira do Brasil, em toda sua extensão territorial, 
predomina a lógica de mercado de propriedade de terra, 
submetidos geralmente à especulação imobiliária do solo 
urbano. A valorização dos espaços urbanos, a contribuição dos 
investimentos na economia, principalmente no setor da 
construção civil, e ações de planejamento estatal, contribuiu 
para o surgimento de aglomerações cada vez mais urbanas e 
densas em algumas regiões litorâneas.(Barbosa, 2012, p.39) 

 
Verifica-se, portanto, que os espaços praiais são hierarquizados.  

Dependendo da qualidade dos serviços fornecidos, uma praia pode servir para 

muitos e outras, apenas para quem pode pagar caro por eles. Como cita 
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Ramos (2009, p. 18), ‘o poder econômico invariavelmente determina onde 

cabem muitos e onde cabem poucos’. Logo, algumas praias nos servem de 

tristes exemplos do uso seletivo e hierarquizado do espaço. 

No concernente à dinâmica de serviços na orla, observa-se que 

distintas classes sociais atuam na produção dos espaços praiais. Existem 

classes que não residem no espaço praial, mas têm suas ligações com a praia 

através de outras vivências e referências, como o lazer e o trabalho (Ramos, 

2009 p.19). Outras têm o privilégio de viver na praia, apesar de socialmente, 

serem condenadas por isto, pelo simples fato de serem pobres. Situações que 

hoje, não combinam: ser pobre e morar na praia. É o caso da comunidade da 

Prainha. 

 

 
2. Histórico da ocupação costeira de São Luís 
 

A ocupação da zona costeira, na cidade de São Luís, deu-se por 

conta do crescimento populacional e consequente necessidade de ocupação 

de novas áreas urbanas. Projetos de urbanização da orla foram pensados 

visando entre outros, a valorização e especulação imobiliária.  

A Avenida Marechal Castelo Branco foi construída em 1967 com o 

objetivo de dar fluxo ao trânsito possibilitado posteriormente pela construção da 

ponte Governador José Sarney, inaugurada em 1970. Esta ponte viabilizou 

com mais facilidade e rapidez o acesso aos bairros São Francisco, Ponta 

D’areia, Renascença, Calhau e Olho d´Água e o crescimento urbano em 

direção as áreas costeiras, possibilitando o desenvolvimento da orla norte do 

município, fato que tornou atrativo ao crescimento do tecido urbano e à 

especulação imobiliária destas novas áreas urbanas (BARBOSA, 2012, p.44).  

Mais tarde, em 1980, o governo do estado desenvolveu um projeto 

urbanístico para a orla do município de São Luís, que consistia na construção 

de uma avenida costeira, batizada pelo nome de ‘Governador Edson Lobão’, 

que ficou conhecida por “Avenida Litorânea” (Barbosa, 2012, p.45). 

Marcada pelo núcleo central inicial de expressão portuguesa, que dá 

à São Luís o título de Patrimônio Mundial da Humanidade, com a construção 

da ponte, e consequente pavimentação da Avenida Litorânea, a cidade alterou 
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suas particularidades de cidade de arquitetura colonial para transformar-se em 

cidade moderna.  

Com a construção da Ponte José Sarney, concretiza-se a ocupação 

do litoral, emergindo uma nova configuração urbana em São Luís. O litoral 

passa a mostrar potencialidades de ocupação e especulação imobiliária. A 

cidade, que antes parecia dar as costas para o mar rebela-se e parte para a 

corrida pela ocupação dos espaços da orla, hoje marcados pela presença de 

hotéis, de restaurantes, prédios residenciais de luxo, e altos edifícios, que têm 

o mar como principal atrativo. A ocupação da orla pontua a chegada da elite 

ludovicense e do marketing turístico que altera a paisagem natural e o uso do 

local. De acordo com Barbosa (2012) 
A transformação da paisagem da zona costeira norte da cidade 
de São Luís evidencia grandes alterações da morfologia do 
terreno para a construção da “Avenida Litorânea”, construída 
para facilitar o acesso da população aos recursos ambientais e 
paisagísticos e seu consumo sob a forma de contemplação e 
lazer. Secundariamente, esta via deveria fazer face ao tráfego 
decorrente do crescimento urbano, facilitando o fluxo de 
veículos entre as praias e as demais zonas da cidade. Em 
decorrência da mobilidade urbana diversificada para o local, 
cuja frequência e magnitude assumiram grandes proporções, 
notadamente ao longo dos últimos cinco anos, a área da 
“Avenida Litorânea” se tornou atrativa para muitos 
empreendimentos, notadamente os relacionados aos serviços 
de esporte e lazer (BARBOSA, 2012, p.17). 

 
Como consequência da pavimentação de uma avenida que 

margeava a orla, 
 

A zona balneária, rapidamente se valorizou gerando a 
implantação de empreendimentos imobiliários perfazendo 
assim a parte moderna da cidade. A estratégia do Plano de 
Expansão da Cidade trouxe discussões e reação populacional, 
promovendo debates sobre a situação urbana de São Luís, no 
sentido de permanecermos com o traçado urbano oriundo da 
colonização e história da cidade ou se houvesse um 
replanejamento do que fora feito além do planejamento urbano 
em áreas não ocupadas pela população. (Barbosa, 2012, p.51.) 

 
Esta mudança de perspectiva, não foi, no entanto, sem impactos. As 

intervenções feitas ao longo de 20 anos tiveram grandes consequências 

socioambientais.  
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Sob esta visão percebe-se, de fato, a imagem urbana da 
cidade e pode-se questionar como fica o ambiente com as 
intervenções que foram feitas ao longo dos últimos 20 anos. O 
entorno nas encostas, deveria ser preservada e garantida a 
proteção pelo poder público, mas às vezes é ignorado em face 
da grande expansão imobiliária próxima, que impacta 
negativamente a paisagem local. (Barbosa, 2012, p.32) 
 

A construção da Avenida Litorânea repercutiu em impactos 

ambientais sufocados pelo interesse capitalista representado pela especulação 

imobiliária. É fato que, como lembra Barbosa (2012), a vegetação da área 

representada por áreas de influência marinha como dunas e restingas e áreas 

de influência estuarina como os manguezais e ecossistemas associados como 

apicuns e marismas é de grande fragilidade. Nas dunas que se encontram ao 

longo da avenida, predomina a vegetação rasteira, domínio de salsa da praia 

(Ipomoea pés-caprae), feijão da praia (Cavalia rósea), murici (Byrsonima 

sericea), gramíneas (Panicum racemosum), etc. As restingas costituem uma 

área de proteção contra ação erosiva do mar.(Barbosa, 2012, p.44) 

 
3.A Comunidade Prainha  
 

A cidade de São Luís encontra-se entre as 100 maiores cidades do 

país, ocupando o 42º lugar entre as cidades brasileiras. Seu crescimento está 

diretamente relacionado ao desenvolvimento do mercado imobiliário. A este 

crescimento, associa-se a violência urbana, a precariedade da moradia, aos 

problemas socioambientais, da mobilidade urbana, problemas nos transportes 

públicos que lança um amplo número de carros que circulam na cidade e dá 

origem a trechos de grande lentidão, especialmente nos horários de pico, entre 

outros problemas.  

Em 2011, alegando esta situação problemática, a Prefeitura 

Municipal de São Luís-MA, anunciou e executou o projeto de prolongamento da 

Avenida Governador Edson Lobão, mais conhecida por Av. Litorânea, como 

parte integrante do desenvolvimento da capital, tendo como finalidade a 

ampliação da estrutura viária da cidade referente à alternativa de tráfego. Esta 

área, que serviu de ampliação para a avenida, está situada na Mesorregião 

Norte Maranhense, integrando a Microrregião da Aglomeração Urbana de São 
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Luís, na parte central do Golfão Maranhense, e corresponde, segundo Araújo e 

al (2009): 
a um segmento da zona costeira emersa ao norte da cidade de 
São Luís, capital do estado do Maranhão, que faz parte da 
região Nordeste do Brasil, na área denominada Nordeste 
Ocidental, constituindo uma estreita faixa de terras localizada 
entre as coordenadas de geográficas: 02 24’10” e 02◦46’ 37” de 
latitude de Sul e 44◦22’39” e 44◦22’39” de longitude Oeste, com 
área total de aproximadamente 831,7 Km2 (ARAÚJO et al, 
2009 p. XX).  

 
O projeto de prolongamento da Avenida Litorânea, serviu de assunto 

de promessas eleitoreiras de vários candidatos à prefeitos do Município. Ao 

prolongamento estava atrelado projeto de ciclovias, mais espaços para 

estacionamento, serviços de lazer entre outros. A obra de prolongamento da 

avenida foi executada pela Secretaria de Urbanismo e Habitação da cidade de 

São Luís/MA (SEMURH), e licenciada pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente (SEMMAM). De acordo com Lima e Silva (2013): 
A Avenida Litorânea foi construída com o intuito de interligar 
grandes pontos de expansão urbana no norte do município de 
São Luís. Por consequência do crescente processo de 
urbanização e da falta de malha viária para dar novos acessos 
aos motoristas, foi projetada a ampliação da avenida litorânea 
que busca uma melhor desobstrução do trânsito e um contínuo 
desenvolvimento da cidade (LIMA e SILVA, 2009 p.2).  

 
Para que uma obra desta envergadura seja licenciada, necessário 

se faz o estudo prévio de impacto ambiental (EPIA). Dentre os projetos sujeitos 

a elaboração de eia-rima estão o de Estradas de rodagem com duas ou mais 

faixas de rolamento. No Brasil, a lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 

6938/81) instituiu tal Estudo como um de seus instrumentos. O Decreto 

88.351/83 determinou que o EPIA deveria ser realizado segundo critérios 

básicos, estabelecidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, o que 

viria a, ocorrer em 1986, através da sua Resolução 001/86001/86. Pelo Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental (EPIA), seria feito, segundo Lima e Silva, a 

(2013):  

 
Implantação do Prolongamento da Avenida Litorânea, 
interligando a praia do Calhau com a praia do Olho D’Água em 
São Luís (MA), numa extensão aproximada de 1,14 km, 
conforme carta-convite nº 121/03, nos termos da lei n.º 
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8.666/93 e sua alteração posterior pela Lei 8.883/94; (LIMA e 
SILVA, 2009 p.2) 

 
Posteriormente, com o prolongamento da avenida, a comunidade 

conhecida por ‘Prainha’, que há mais de trinta anos vivia relativamente isolada, 

foi revelada, e tornou-se alvo de preocupações diversas. O visível contraste 

entre as casas, hotéis, restaurantes e bares de classe média alta, que ali, na 

mesma área se encontram, com a crua pobreza e miséria da comunidade, 

despontou incômodos sociais legitimamente traduzidos pela fragilidade da área 

ambiental. A este respeito, comenta Galeno (2014), 

 
As cautelas que cercam o procedimento autorizativo de uso 
da área em comento advêm da sua especificidade, posto 
tratar-se de Área de Preservação Permanente, constituindo-
se bem de uso comum do povo, e mais, por ser 
imprescindível à manutenção do equilíbrio ecológico, infere-se 
a sua essencialidade, podendo-se concluir pela sua 
caracterização como legítimo bem jurídico ambiental (Galeno, 
2014, p.44). 

 
Sabemos que, as áreas de preservação permanente são protegidas 

em virtude de sua localização e características ambientais, e que, a regra de 

intangibilidade das áreas de preservação permanente (APPs), é a razão da 

salvaguarda destes ambientes. De acordo com a Resolução de nº. 369/2006, 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), considera-se: 

 
(...) a singularidade e o valor estratégico das áreas de 
preservação permanente que, conforme indica sua 
denominação, são caracterizadas, como regra geral, pela 
intocabilidade e vedação de uso econômico direto; 
(...) que as áreas de preservação permanente e outros espaços 
territoriais especialmente protegidos, como instrumentos de 
relevante interesse ambiental, integram o desenvolvimento 
sustentável, objetivo das presentes e futuras gerações;  
(...) a função socioambiental da propriedade prevista nos arts. 
5º, inciso XXIII, 170, inciso VI, 182, § 2º, 186, inciso II e 225 da 
Constituição e os princípios da prevenção, da precaução e do 
poluidor-pagador; 
 

O ponto de discórdia, entretanto, ampara-se na ideia de que, para 

uns a legislação ambiental se faz presente. Para outros que dispõem de um 

capital particular, a legislação parece não inferir. 
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A situação agravou-se quando, do prolongamento da avenida, a 

comunidade foi intimada a deixar o local. Imediatamente reagiram pichando as 

fachadas das próprias casas com dizeres de autodefesa que atestavam a 

ancianidade no local e o direito à moradia: ‘30 anos não são 30 dias’; Não 

somos invasores!!! Queremos igualdade!!!’ ‘Não somos invasores!!Somos 

Trabalhadores!!’ ‘Tenho o direito dessa moradia! 28 anos não são 28 dias!’ 

‘Minha vida está aqui, tenho direito dessa moradia!’ ‘Minha casa é aqui, esta é 

a minha vida!’ ‘Somos humildes, mas somos humanos!’ ‘Se Deus é por nós, 

quem será contra nós?’ ‘São 38 anos!’ ‘Queremos viver aqui!’ 

A localização socialmente privilegiada em que se encontravam (de 

frente para o mar), face a condição de pobreza e miséria, além da condição de 

‘ocupantes’ sem título de propriedade, os fizeram não habilitados a estarem ali. 

A questão ultrapassou visivelmente o interesse de salvaguarda ambiental e 

cedeu aos interesses especulativos do capital imobiliário, revelando por aí 

mesmo, um racismo ambiental que chamo de invertido, no sentido de que: ‘ser 

pobre não lhes dá o direito de morar em área privilegiada, na praia’. Aos pobres 

resta morar em barracos nas áreas insalubres e pouco ou nada atrativas da 

cidade. A reação dos moradores em pichar as próprias casas, chamou a 

atenção da imprensa, da sociedade civil e de pessoas sensíveis às 

problemáticas sociais, ambientais e humanas que se dividiram entre a defesa e 

a condenação da comunidade. Os que a defendiam, como eu mesma, 

alegavam a temporalidade da ocupação no local, e o racismo ambiental. Este 

último constituiu meu principal argumento, compartilhado com os advogados 

que na época os defendiam. 

A justiça ambiental, ou racismo ambiental estimula a estratificação 

das pessoas por cor e condição socioeconômica, o lugar de habitação (as 

áreas desprezadas pelo mercado imobiliário, áreas ambientalmente frágeis 

como: encostas de morros, beira de córregos, áreas de mangue, áreas de 

proteção ambiental) e de trabalho (subemprego, trabalho escravo ou mal 

remunerado).  

A comunidade Prainha é vulnerável social e economicamente. Esta 

vulnerabilidade face aos riscos ecológicos, econômicos e sociais traduz-se na 
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falta de capacidades suficientes para manter-se com dignidade, o que os fazem 

cair na pobreza e procurar alternativas precárias de trabalho e moradia.  

Em pesquisa de campo verifiquei que a comunidade vive ali há muito 

tempo. Seu Claudionor, o morador mais antigo, chegou há 39 anos, tendo 

como documento comprobatório apenas algumas fotografias antigas. Conta 

que escolheu o local para construir sua casa por que o local era tranquilo e 

bom de morar.  Depois que chegou, a comunidade foi crescendo com a vinda 

de outros integrantes da família, e posteriormente com o desenvolvimento das 

famílias que lá vivem. Vinte e duas famílias vivem em condições precárias, e 

muitos tiram da área o sustento para sobreviver.  A moradora mais idosa, Dona 

Alexandrina, tem 82 anos. É a matriarca da comunidade sob a qual se desenha 

uma ascendência comum.  

De acordo com relatório de cadastro socioeconômico elaborado pela 

SEMURH e coletado por Galeno (2014) sobre os moradores da Prainha, o 

número de moradores na comunidade soma 112 pessoas. Destas, 31,25% da 

população é composta por crianças e adolescentes; 18,75% de jovens de 18 a 

30 anos, e 8,92% é composta por indivíduos acima de 51 anos. Quanto ao 

nível de escolaridade, ressalta o relatório que não se obteve os dados de 41 

moradores e que de um total de 55 pessoas, 26 afirmaram não ter concluído o 

ensino básico. Ainda sobre a escolaridade, registrou o relatório que um 

percentual de 7,2% dos entrevistados declararam-se analfabetos. Este baixo 

nível de escolaridade, que se reproduz na baixa renda, os condena à vida de 

miséria e precariedade, obrigando-os à recorrerem à autoconstrução como 

garantia de moradia. 

No que se diz respeito à renda domiciliar per capita mensal, a 

mesma fonte registrou que: “A renda da região da Prainha está semelhante a 

renda domiciliar média do Estado do Maranhão, a pior do país que é de R$ 

348,72 (trezentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos)”(Galeno, 

2014, p.48) 

Das residências da comunidade, 9 (nove) tem duplo uso: residencial 

e  comercial, nos serviços de bares, venda de coco, serviços de manicure e 

pedicure entre outros, atividades que constituem a principal ou única fonte de 

renda de algumas famílias. 
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Mais de trinta anos se passaram desde a chegada do primeiro 

morador da comunidade Prainha. A Ponte José Sarney foi construída, levando 

para o outro lado da ilha urbanização e desenvolvimento. Com o tempo, a área 

foi se valorizando, e hoje tem o metro quadrado mais caro da cidade. Parte 

desta área, no entanto, é área de Proteção Ambiental Permanente, mas, como 

já mencionamos, muitas casas, hotéis, restaurantes e bares encontram-se nas 

mesmas condições a qual se encontra a comunidade Prainha: em área de 

proteção permanente (APP), com a diferença importante da titularidade da 

propriedade, o que nos leva a crer que a especulação capitalista predatória 

está na origem da crise global ambiental e da pobreza. 

 
 
4.Definições jurídicas de Áreas de Proteção Ambiental (APPs)   
 

A área onde se encontra a Comunidade Prainha, e muitos 

estabelecimentos comerciais e privados (restaurantes, bares, hotéis, casas) da 

orla da cidade de São Luís, é considerada área de proteção ambiental. 

Conforme o artigo 28 do Plano Diretor da cidade: 

 
Art. 28. Áreas de Proteção Integral são áreas definidas pela 
legislação federal como Áreas de Preservação Permanente ou 
como Unidades de Proteção Integral. 
§ 1º O objetivo das Áreas de Proteção Integral é preservar a 
natureza e os recursos hídricos permitindo apenas os usos 
voltados à pesquisa, ao eco turismo e à educação ambiental, 
quando previstos em lei específica. 
§ 2º Compõem a Área de Proteção Integral: 
I. Áreas de Proteção Permanente – APPs definidas nos 
termos da legislação federal e que incluem as dunas, 
mananciais e fundos de vales, incluindo as matas ciliares, e 
áreas de mangue; 

 
 

O Plano Diretor de São Luís, editado em 1992 e sua Lei 

complementar de 2006, referem-se às práticas constantes da construção civil 

na áreas de proteção ambiental como é o caso das dunas e vegetação nativa. 

Como já é lúcido, a referida avenida e sua ampliação, foi edificada em área 

ambiental sensível, em conformidade com a lei orgânica do município. Em 

reforço legal, segundo a Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação 
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do Solo Urbano de 1992, Lei 3.252, Zona de Proteção Ambiental 1 – ZPA 1, é 

esclarecida, em seus artigos 74, 75 e 77 como (Barbosa, 2012 p.54): 
 

Art. 74: A ZPA 1 situa-se na área de interesse paisagístico ao 
longo das praias e compreende os logradouros e edificações 
existentes em seu interior.  
Art. 75: Devem ser submetidas a apreciação conjunta da 
Secretaria de Urbanismo e dos órgãos estaduais e federais 
afins com assuntos de proteção ambiental todos os projetos 
referentes a quaisquer obras (reformas e / ou construções) 
desta área, assim como a ocupação dos lotes livres;  
Art. 77: As futuras ocupações em lotes livres atualmente devem 
respeitar o meio ambiente local, especialmente as dunas que 
devem ser preservadas. 
 

Dando continuidade, e reforçando o significado jurídico de interesse 

deste estudo, tem-se o dispositivo estadual que igualmente se afere à definição 

de áreas de proteção permanente com o intuito de facilitar o entendimento e a 

clareza acerca do conceito em pauta. Trata-se da Lei nº. 5405, que dispõe 

sobre o Código de Proteção do Meio Ambiente editado em 1992 pelo Estado 

do Maranhão, cujo texto abarca a definição já consolidada das Áreas de 

Preservação Permanente: 
 

Art. 57 - Consideram-se, ainda, de preservação permanente, a 
vegetação e as áreas destinadas a:  
a) atenuar a erosão das terras;  
b) fixar as dunas;  

 
Como lembra Galeno (2014), necessário se faz que tais dispositivos 

legais municipais, sejam vislumbrados em concordância com a legislação 

federal, no que tange à definição e uso das Áreas de Preservação Permanente. 

Desta forma, faz-se necessário trazer aqui artigo do Código Florestal (Lei nº. 

12.651/2012), que assevera o seguinte sobre a mesma problemática:  

 
Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, 
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas; 
[...] 
Art. 4o  Considera-se Área de Preservação Permanente, em 
zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 



REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 2 – Volume 1 – março/julho 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 

[...] 
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras 
de mangues; 
 

O Código Florestal estabelece ainda que:  
 

Art. 4º A supressão de vegetação em área de preservação 
permanente somente poderá ser autorizada em caso de 
utilidade pública ou de interesse social, devidamente 
caracterizado e motivado em procedimento administrativo 
próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao 
empreendimento proposto. 
 

Outro dispositivo legal, de esfera federal que também trata de APPs 

é a Resolução do CONAMA 303/2002, segundo o qual, em seu art. 3º: 

 
Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área 
situada:  
[...] 
XI - em duna; 

 
Importante ainda citar a Lei Municipal nº. 3253/1992, que, conforme 

coloca Galeno, (2014), dispõe sobre zoneamento da cidade de São Luís. Tal 

dispositivo estabelece importante regramento que envolve a questão ambiental 

da Comunidade Prainha. Conforme seu art. 77: “As futuras ocupações em lotes 

livres atualmente devem respeitar o meio ambiente local, especialmente as 

dunas, que devem ser preservadas”. 

 
Quanto à intervenção municipal das violações de APPs, de acordo 

com os preceitos da Lei Orgânica do Município de São Luís, em seus artigos 

181 e 182: 

 
Artigo 181 - Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e saudável, patrimônio do povo e 
essencial à qualidade de vida, impondo-se a todos, em 
especial ao Poder Público Municipal, o dever de defendê-lo e 
zelar por sua preservação e recuperação em benefício das 
gerações presentes e futuras. 
[...] 
§ 2º - O Município na defesa da preservação da natureza e do 
ecossistema não permitirá: 
[...] 
V - a destruição de paisagens notáveis; 
VI - a ocupação de áreas definidas como de proteção do meio 
ambiente; 
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VII - a realização de qualquer obra sobre dunas, restingas e 
manguezais, ou em áreas adjacentes que lhes impeça ou 
dificulte o livre e franco acesso, bem como às praias e ao mar, 
seja qual for a direção ou sentido. 
Artigo 182 - O Município assegurará: 
I - preservação, de acordo com a legislação federal, dos 
córregos, rios e igarapés nas áreas de seu território; 
II - preservação de dunas na orla marítima; 

 

Ao arcabouço normativo concernente às área de proteção 

permanente, junta-se a Constituição do Estado do Maranhão, segundo a qual: 

 
Art. 241 - Na defesa do meio ambiente, o Estado e os 
Municípios levarão em conta as condições dos aspectos locais 
e regionais, e assegurarão: 
[...] 
IV - a proteção das seguintes áreas de preservação 
permanente: 
[...] 
e) as paisagens notáveis; 
f) as dunas; 

 
O exposto acima, referente à legislação ambiental, deixa claro que a 

comunidade Prainha, dentre outros estabelecimentos na área, encontram-se 

em situação de irregularidade jurídica. Como assevera Galeno (2014): 

 
Por certo, não há que se falar em propriedade, sequer em 
posse, por parte dos moradores, à vista da precariedade da 
situação jurídica em que se encontram. A função 
socioambiental legitimadora destes institutos jurídicos não se 
coaduna com a progressiva interferência humana de forma 
insustentável em detrimento do bem ambiental (Galeno, 2014, 
p.46).  

 
Neste contexto, o Ministério Público Federal, ingressa com Ação 

Cautelar Inominada (Proc. nº. 128-56.2013.4.01.3700), com o intuito de garantir 

a estabilização da problemática em questão, qual seja: ocupação fundiária 

irregular de área de proteção permanente, evitando a periclitação do 

ecossistema costeiro, com o objetivo de ‘impedir novas intervenções tendentes 

a causar maiores prejuízos à área’(Galeno, 2014, p.46).  

De fato, não há como se garantir o direito de propriedade no espaço 

territorial da Prainha, se considerarmos a área ambiental na sua fragilidade e 

enquanto bem de uso comum do povo. 
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5. O direito à moradia e o projeto de ECOVILA 
 
Um dos constituintes do desenvolvimento sustentável é a satisfação 

de necessidades que incluem bens e serviços, bens primários e direitos como a 

participação nas decisões políticas. Evidencia-se que o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, possui uma importante dimensão social, cultural 

e política. Esta perspectiva do conceito contribui para a inclusão social, a luta 

contra a pobreza, defesa das minorias, comércio equitativo e finanças 

solidárias. Deve-se incluir também, o direito à moradia, consubstanciado no 

art.6 da Constituição da República Federativa Brasileira, de 1988, segundo o 

qual: 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010) 
 

No entanto, não obstante este direito esteja inserido na Carta 

Magna, ele é violado e fornecido de maneira precária à população. É fato que, 

as cidades brasileiras estão na rota da urbanização acelerada. Sobretudo as 

capitais, mas não apenas estas, vivem momentos críticos de acelerada 

urbanização. Morin em ’A via para o futuro da humanidade’(2013), comenta 

que entre 1950 e 2000, a população urbana do mundo, inclusive nos países em 

desenvolvimento, mais do que triplicou, passando de 750 milhões para 2,0 

bilhões de pessoas. Atualmente a população urbana do mundo aumenta em 1 

milhão de pessoas por semana e esse ritmo deverá se acelerar segundo as 

Nações Unidas, que prevê uma população mundial de 8 bilhões de indivíduos 

em 2030 (Morin, 2013, p.242). Tais problemas da urbanização acelerada 

refletem-se nos gigantescos déficits de moradia e aumento da pobreza. 

A particularidade da urbanização de grande parte dos países do Sul, 

comparada à dos países do Norte, é a velocidade e a amplitude do processo, é 

o crescimento acelerado da pobreza e o rápido desenvolvimento das periferias 

empobrecidas. Esse crescimento urbano é marcado, essencialmente, pelo 

afluxo das populações pobres oriundas das migrações rurais para a cidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
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Verifica-se, que uma população cada vez mais numerosa é atraída pela cidade 

em busca da solução para a sua miséria.(MORIN, 2013, p. 243) 

Mike Davis (2006) lembra que a terra urbanizou-se ainda mais 

depressa do que previa o Clube de Roma em seu relatório de 1972 – limites do 

crescimento de caráter declaradamente malthusiano. (DAVIS, 2006 p.13). Para 

Davis (2006), as favelas são a paisagem que define o séc. XXI. Davis 

preleciona na mesma direção de Maricato, que acredita que, ao invés das 

cidades de ferro e vidro, sonhadas pelos arquitetos, o mundo está se afogando 

em favelas (Maricato,2006).  

Davis (2006) aponta a urbanização acelerada como principal 

responsável pelos problemas de moradia e de elevados índices de pobreza. 

Segundo ele: 

 
 ‘... o crescimento urbano rápido no contexto do ajuste 
estrutural, da desvalorização da moeda e da redução do 
Estado foi a receita inevitável da produção em massa de 
favelas. Um pesquisador da OIT estimou que o mercado 
habitacional formal do terceiro Mundo raramente oferece mais 
de 20% do estoque de residências e assim, por necessidade, 
as pessoas recorrem a barracos construídos por elas mesmas, 
a locações informais, a loteamentos clandestinos ou à 
calçadas. – desde 1970, o crescimento das favelas em todo o 
hemisfério sul ultrapassou a urbanização propriamente dita. 
(DAVIS 2006 p.27). 
 

Moradia de qualidade é também a moradia situada em uma cidade 

mais inclusiva. Morin (2013) coloca que, para que isto seja possível, é 

necessário que a política possa colocar no centro de suas prioridades maiores 

o projeto de uma política de desenvolvimento econômico com a inserção social 

das populações de baixa renda.  

Verifica-se que em alguns casos, a predominância do direito à 

moradia, sobrepõe-se às questões ambientais. Além do que, vale a pena 

lembrar que, a Legislação Ambiental brasileira, incluindo nossa Carta Magna, 

segue princípios do antropocentrismo protecionista, de forma que, o homem 

deve estar no centro das preocupações ambientais. É o caso que pelo instante, 

acredito dever orientar-se a questão da comunidade Prainha.  
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Conforme peça vestibular da ação movida pelo Ministério Público 

Federal contra o Município de São Luís, em consórcio passivo a um dos 

moradores da região aventada, (coletada por Galeno, 2014, p.48):  

 
(...) não se trata apenas de uma questão estritamente 
ambiental a ser resolvida, como se a proteção aos 
ecossistemas não envolvesse também a salvaguarda dos 
homens que neles habitam. Mais que isso, deve-se cuidar aqui 
da adoção de providências adequadas para proteção do direito 
a um lar adequado e seguro. 
Diante dessa situação, deve-se dar o tratamento digno ao ora 
requerido e sua família, sendo certo que não pretende o MPF 
simplesmente vê-los despejados. De forma alguma.  
 

 
É nesta conjuntura, que, o projeto de ECOVILA se insurge como 

uma possível solução. A ecovila fundamenta o direito à moradia. Inspiradas nas 

comunidades alternativas dos anos 60, as ecovilas vêm ganhando espaço no 

mundo pela característica de serem habitações sustentáveis. Milhares de 

ecovilas existem pelo mundo. O projeto de ECOVILA traduz-se pela 

necessidade de inserção socioeconômica, dando acessibilidade e inclusão aos 

moradores. Tal preocupação contempla inclusive o texto fundador do 

desenvolvimento sustentável, que desenvolve três perspectivas: a econômica, 

a ecológica e a social: Econômica: crescimento sustentável (equilíbrio da 

balança, equilíbrio da inflação) que otimizam o crescimento evitando o 

endividamento que repercutirá nas gerações futuras. Ecológica: Luta contra a 

poluição, a preservação dos recursos não renováveis, economia de energia e 

transmissão do capital natural para as gerações futuras, e social, abordada 

através da luta contra a pobreza e exclusão. 

No Brasil, reza o art. 23 da Constituição Federal que, a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, têm competência comum na 

promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico. 

Sabemos que, como a Prainha se encontra em área de proteção 

permanente, juridicamente, o instituto da propriedade está restringido. Como 

observa Galeno, se não fosse o caso de estar assentada em APP, o instituto 



REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 2 – Volume 1 – março/julho 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 
do usucapião faria valer-se, considerando-se ‘o lapso temporal em que lá vivem 

os moradores sem qualquer intervenção obstativa’, no entanto.  
atribui-se-lhes precariamente a mera detenção do espaço 
territorialmente ocupado, ainda que por notável período, pois 
se dessume a incompatibilidade dos poderes inerentes ao 
exercício de propriedade quando se tratar de bem ambiental 
juridicamente tutelado (Galeno, 2014, p.52).  

 
Desta feita, preocupada com a situação da Comunidade Prainha, 

desenvolvi, junto ao Instituto dos Arquitetos e Urbanistas (IAB), do Maranhão, 

sediado em São Luís, edital para concurso de projeto de ECOVILA, a ser 

implantado na área da Prainha. O concurso visava estimular a participação de 

estudantes, coordenados por arquitetos já formados. As equipes poderiam ser 

compostas por até 10 estudantes, tendo um arquiteto como coordenador.  

Segundo Oliveira e Pasqualeto3 (sem data).  
 

O conceito de ecovila foi difundido internacionalmente pela 
primeira vez, em 1991, por Robert e Diane Gilman, através de 
um relatório, encomendado pela organização dinamarquesa 
Gaia Trust, intitulado “Ecovilas e Comunidades Sustentáveis” 
(Oliveira e Pasqualetto, p.4). 
 

No mesmo estudo os autores colocam que, as ecovilas são 

assentamentos humanos funcionalmente completos, que integram as 

atividades e necessidades humanas com a preservação ambiental.  Comentam 

que, infelizmente, o termo ainda causa estranheza, sendo associado à 

moradias precárias, ocupadas por hippies. 

A ideia de construção de uma ECOVILA, em substituição às 

ocupações precárias da Prainha, fundamenta-se no conceito sistêmico de 

desenvolvimento sustentável, uma vez que, há a contemplação do direito à 

moradia com a necessidade de adoção de práticas aliadas à preservação 

ambiental. Exemplos do que se mencionou acima, podem ser visualizados nos 

conceitos que acompanham a ideia de ECOVILA. Refiro-me a permacultura, 

prática desenvolvida na década de 70 pelos australianos Bill Mollison e Davis 

Holmgren (Oliveira e Pasqualetto p.5) e a biocunstrução, ou bioarquitetura. 

Estes últimos referem-se a um modelo de arquitetura sensível ao meio 
                                                 
3 Mayara Cruvinel de Oliveira e Antônio Pasqualetto. Ecovila Santa Branca: alternativa sustentável de 
moradia. Universidade Católica de Goiás. Departamento de Engenharia. Engenharia Ambiental. 
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ambiente, que tem como princípio básico a alteração mínima do ecossistema 

natural.  

Baseando-se em princípios da bioarquitetura e da permacultura, o 

concurso iria escolher a melhor proposta, que seria premiada com um 

simbólico valor em dinheiro e, se possível, ter o projeto implantado de fato, 

para usufruto dos moradores. Uma ecovila em terreno arenoso, limita a 

contemplação das qualidades de uma ecovila, que inclui hortas comunitárias. 

Um programa de Educação Ambiental seria posteriormente posto em prática, 

com o intuito de informar os moradores sobre o uso de uma ECOVILA, 

associado à vida em harmonia com a natureza e a convivência fraterna e 

solidária. 

Deste modo, procura-se utilizar recursos naturais em iluminação, 

ventilação e vegetação, reduzir o consumo de água e energia (utilização de 

banheiros secos), redução de resíduos, aproveitamento da água da chuva e 

utilizando-se, durante a construção, de materiais ecologicamente corretos. 

A fragilidade do meio, e a delicadeza da situação, reclama que haja 

a conciliação entre os interesses da comunidade ao interesse social em manter 

o meio ambiente equilibrado. Na proposta do concurso, havia a determinação 

em apresentar os projetos concorrentes à sociedade, para valer-se do princípio 

da participação democrática no que se refere às questões ambientais. A 

apresentação destes projetos seria feita em banners com os croquis, as 

especificações das propostas e o nome dos candidatos. A escolha seria 

realizada por uma comissão composta por um representante da comunidade, 

um representante da prefeitura, um antropólogo, um advogado, um arquiteto, 

além dos votos dos cidadãos da sociedade civil presentes no evento. O evento 

foi divulgado com o título: ‘Salve a Prainha’. Uma página no facebook foi aberta 

para divulgação, mas, por problemas além das minhas competências, a ideia 

não foi levada adiante, e postergamos a campanha para data incerta. 

 

 

Considerações Finais 
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Compreendemos a polêmica existente nas linhas expostas acima. 

Por regra e normativa jurídica, nada deveria ser assentado em área de 

proteção ambiental permanente, e a regra deveria ser para todos. No entanto, 

na questão apresentada, vimos que o poder econômico é capaz de burlar 

qualquer proibição. A legislação ambiental, e suas restrições quanto aos 

espaços construídos em áreas protegidas, se insurge, entretanto, quando da 

sua exigência verifica-se a fraqueza no outro lado da balança. É um cenário 

sobre o qual se observa a lógica de mercado e a especulação imobiliária do 

solo urbano. Sob este princípio ergueu-se todo o processo de ocupação e 

urbanização da zona costeira do Brasil. 

Na solução deste caso específico, necessário considerar a 

temporalidade em que a comunidade Prainha está no local e os laços e 

relações construídas com o espaço. Necessário também ponderar e valorizar 

as questões sociais envolvidas. É certo que, a questão ambiental não pode ser 

posta de lado, e que, como lembra Galeno (2014), ela consiste na grande 

causa e finalidade da movimentação jurisdicional com base na Ação Civil 

Pública proposta. Necessário também lembrar que o desenvolvimento 

sustentável deve ser fundamentado em condutas socialmente justas. Já dizia 

Barbieri (1997) que, a agenda 21, agora Programa 21, aprovado na 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 92, no Rio de 

Janeiro, é um programa de ação para se implementar o desenvolvimento 

sustentável, uma espécie de receituário abrangente para guiar a humanidade 

em direção a um desenvolvimento que seja ao mesmo tempo socialmente justo 

e ambientalmente sustentável.  
Imperativo ainda, como lembra Kempf (2010), a revitalização da 

democracia, tornando novamente legítima a preocupação com o bem público, 

reacendendo a ideia do destino coletivo. Isso passa pelo atrelamento entre o 

social e o ecológico, pela articulação entre o imperativo da solidariedade, a 

diminuição do consumo e pelo engajamento de engenheiros e arquitetos com a 

eficiência energética e diminuição de perdas de recursos naturais. 

 

Até a presente data, os moradores da Prainha continuam sendo 

ameaçados a deixarem suas moradias. São com frequência agredidos 
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(verbalmente) por pessoas que passam pelo local e se incomodam com a 

aparência miserável das casas e são ameaçados pelo poder público. Entre as 

incertezas que envolvem o arremate deste problema, repercute, como a 

evidência de apropriação de um bem que a todos pertence.  

Este conflito tornou-se explícito quando, em fevereiro de 2006, o 

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA – aprovou em reunião 

Extraordinária (46ª), o texto de uma Resolução que defendia a regularização 

fundiária sustentável de assentamentos informais em áreas de preservação 

Permanente ocupadas por populações de baixa renda (Santos, 2009) 

No contexto aqui apresentado, a ideia de uma ecovila mostra-se 

uma tentativa de solução aos problemas de déficit habitacional. Os números 

que apontam este déficit no Brasil são alarmantes. No conceito de déficit de 

moradia, inclui-se a irregularidade fundiária, o adensamento excessivo e a 

ausência de serviços básicos como água e esgoto nas residências precárias. A 

proposta sugere uma reurbanização, uma manutenção das casas que 

contemple ao mesmo tempo a questão ambiental com o direito à moradia. Em 

outras palavras, uma alternativa à remoção, medida esta que leva à destruição 

ou fragmentação de laços sociais. A ecovila para a Prainha prevê a 

permanência dos moradores na área e a introdução de melhorias e adaptações 

na infraestrutura física destas residências instaladas em local ambientalmente 

frágil.  
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